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programul nostru de muncă
Documentele Conferinței Rationale

PROBLEMELOR COMPLEXE ALE DEZVOLTĂRII
ECONOMIEI NAȚIONALE IMPUNE

ii MAI MULT CĂRBUNE I
,QLUȚIONAREA

Perfecționarea pregătirii 
profesionale, ridicarea mai puternică

a nivelului învățămintului
Cu multă clarviziune, realism și pro- ductivității muncii astfel îneît pînă la 

funzime științifică Conferința Națională sfîrșitul acestui cincinal să ajungem 
a partidului a analizat și trasat căile din urmă o serie' de țări dezvoltate. în 
de urmat în toate domeniile pentru în- mod firesc, secretarul general al parti- 
făptuirea obiectivului stabilit de Con
gresul al XII-lea privind realizarea noii 
calități a muncii și vieții, îndeplinirea 
acestui înalt deziderat al epocii contem
porane în toate sectoarele de activitate, 
obiectiv hotărîtor pentru materializa
rea cu succes a programului de edifi
care a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare spre comunism. 
Din perspectiva profund dialectică din 
care sînt abordate problemele comple
xe ale construcției socialiste, Raportul 
prezentat Conferinței Naționale de se
cretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a indicat căile 
mijloacele 
care sn se realizeze obiectivele dezvol
tări;1 economici naționale în ritmurile a forțelor din institutele de cercetare 
toarte prevăzute de Congresul al XII-lea, L. ___ . ’ / “ h
să fie îndeplinite cerințele pe care le tehnice și tehnologice- pe care procesul 
ridică asigurarea progresului general al 
patriei, creșterea substanțială a pro-

dului a făcut legătura indisolubilă, dia
lectică între aceste obiective majore ale 
mersului nostru înainte și factorul, ho- 
tărîtor al îndeplinirii lor — PREGĂTI
REA OMULUI sub toate aspectele pen
tru a putea satisface exigențele noii 
calități a muncii și vieții, cerințele so
luționării competente a problemelor 
complexe pe care le ridică construcția 
socialistă. în Raportul prezentat Con
ferinței Naționale a partidului sublini
ind că sarcinile de mare răspundere 
din următorii ani privind dezvoltarea 
economico-socială a țării cer o activita- 

și te susținută, calitativ superioară, în do- 
revoluționar-strategice prin meniul cercetării științifice și învăță- 

mîntului, o concentrare mai puternică

Depășindu-și sarci
nile de plan cu aproa
pe 1000 de tone în lu
na noiembrie, realizînd 
o productivitate 
muncii superioară 
1000 kg/post fața de 
cea 
da 
rul 
din 
nei 
tează la zi _ 
sarcinilor de plan și în 
această lună cu aproa
pe 500 tone de cărbune, 
în imagine harnicul 
brigadier în mijlocul 
schimbului condus de 
minerul Vasile Bodescu.

productivitate a 
cu

planificată, briga- 
condusă de mine- 
Constantin Iacob, 

sectorul I ăl mi- 
Aninoasa, rapor- 

depășirea
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Delegația de partid și de stat, 
condusă de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
ă participat la festivitățile 

prilejuite de a 60-a aniversare 
a creării U.R.S.S.

Cuvântul de salut al tovarășului 
NICOLAE CEAIJȘESC U

MOSCOVA 22 (Ager- 
pres), — La 22 decembrie, 
în sala Palatului Congre
selor din Kremlin a con
tinuat, în prezența con
ducătorilor de partid și de 
stat sovietici, a conducă
torilor delegațiilor de pes-

Miercuri seara s-a îna
poiat în Capitală, venind 
de la Moscova,. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tai- general al Partidului 
Comunist'* Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, care, în

I
!

Ă'

ț

te hotare, participante la 
festivitățile jubiliare, șe
dința festivă comună a 
C.C. al P.C.U.S., Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. și 
Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R., consacrată ce
lei de-a 60-a aniversări a

creării - Uniunii __
publicilor Sovietice Soci
aliste.

Primit cu vii și puterni
ce aplauze, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre-

Re-

(Continuare in pag. a 4-a)

Sosirea în Capitala
U.R.S.S., 
prilejuite de Cea 
60-a aniversare a ( 
Uniunii Republicilor 
vietice Socialiste.

Din delegație au făcut 
parte tovarășii Constan-

fruntea unei delegații de 
partid și de stat, a parti
cipat, la invitația 
tetului Central al 
dului Comunist al Uniu
nii Sovietice,- a Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
Uniunii Sovietice și a Con
siliului de Miniștri al

Comi-
Parti-

la , festivitățile 
de-a 

creării 
So-

(Continuare în pag. a 4-a)

Peste prevederi, 
8000 

cărbune
tone de 
cocsificabil

Brigada 
noscutul miner 
tin Sorescu, < 
III al I.M. Uricani, ra
portează cea dinții pe în
treprindere realizarea 
sarcinilor la producția fi
zică de cărbune cocșifica- 
biL Prin plusurile obți
nute lună de lună, briga
da cumulează o depășire 
a sarcinilor proprii 
asigură extragerea 
la finele anului a 
producții suplimentare de 
8 000 tone de cărbune coc
sificabil. Productivitatea 
muncii realizată în abata
jul brigăzii — frontal cu 
susținere metalică în stra
tul 18 — este superioară 
celei planificate în medie 
cu 500 kg/post.

condusă de cu- 
r , Constan- 
din sectorul

care-i 
pînă 
unei

Multiple acțiuni 
cu caracter educativ

si recreativ
Ieșind parcă în afara 

calendarului, 
iarnă îndărătnică, 
tecată cu toamnă 
nu poate nicicum 
tini curgerea inexorabi
lă a rîului timp. în ciu
da- tuturor aparențelor... 
meteorologice, 23 
cembrie este deci 
zi a vacanței de 
Bucuria îndelung 
tată a zilelor de 
re, de neglijare 
țară (dar permisă) a ora
relor, dă 
cot.

Și cum

gane și pot asculta po
vești cu sănii trase de 
iepurași, grație progra
melor artistice prezenta
te de colegii Ier.

Taberele autofinanțate 
din împrejurimile (cît

de cît) înzăpezite ale
municipiului, taberele cu 
profil de matematică 
(Școala generală nr. 1 
Petroșani la 
Băile Herculane) și e- 
conomie politică (toate 
liceele din Valea Jiului) 
la Liceul 
de drept 
își așteaptă oaspeții.

„Chiuiți cu- 
avînt și
spor / Pen
tru românesc 
popor" es
te laitmotivul 

plugușoarelor pregătite
de fiecare școală pentru 
colectivele oamenilor
muncii de la întreprin
deri. ~ 
lor de nea1 
dec.) 
formațiilor de 
tori din școli la 
valul 
de iarnă, ediția a 
(28 și 29 decembrie) sînt 
alte acțiuni de anvergu
ră ce vor antrena un ma
re număr de elevi.

Sub genericul „Gînd 
înaripat și dragoste fier
binte patriei iubite, parti
dului părinte" în toate 
școlile se desfășoară în
tre 20 și 31 decembrie 
„Decada culturii și e- 
ducației pionierilor 

derulare' tineretului din
Jiului", dedicată 
de a 35-a 
proclamării Republicii.

Sărbătoarea pomului 
de iarnă, întîlnirile 
oameni ai muncii și spe
cialiști din minerit, ex
pozițiile de creație teh
nică, fotografii și dese
ne, pregătirile pentru 
olimpiade și concursu
rile pe meserii vor în
tregi caracterul recre
ativ, dar și educativ al 
vacanței de iarnă.

Ioan LASCU

această 
ames- 
tîrzie, 
înce-

de
prima 
iarnă, 
aștep- 

relaxa-
sprin- ieconomic și 

administrativastăzi în clo-

IMM ■

în vederea soluționării problemelor

(Continuare în pag. a Z^a)
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fost mărirea 
acesteia de la
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Marile deficiențe nu erau LA front 
PÎNĂ LA frontul de lucruCI

La mina Uricani, se
cretarul ' comitetului de 
partid, tovarășul Cornel 
Bololoi, ne-a recomandat 
să organizăm dezbate
rile din cadrul acțiunii 
noastre, la sectorul III, 
un sector care și-a rea
lizat sarcinile de plan în 
luna noiembrie, dar, din 
cele ■ 7 brigăzi, doar 3 
au îndeplinit prevede
rile. Am ales, dintre ce
lelalte 5, pe cea condusă 
de unul dintre cei mai ■ 
buni brigadieri de la 
mina Uricani, Simion 
Budescu. Din . datele de 
prcdocumentare, am re
ținut că această 
dă înregistrează, 
începutul anului, 
nus de 1 180 m.c.

cercat să aflăm care sînt 
cauzele, obiective sau 
subiective, ce au condus 
la aceste nerealizări, în 
discuțiile purtate cu bri
gadierul Simion Budes-

brigadă a 
efectivului
13 la 25 de oameni 
desfășurarea activității pe 
două fronturi de lucru. 
Pînă aici totul este nor-

briga- 
de ia 
un mi- 
Atn în-

mal. Numai că, cei 12 
muncitori în plus au fost 

de 
întreținere, oameni care 
au serioase lacune în 
pregătirea profesională. 
Cu alte cuvinte, oameni 
mai puțin pregătiți pen-

• <Mb > MM i _ J »» « f W» ♦ — —

cu, maistrul Ion Busi- 
cescu, adjunctul șefului 
de sector, secretarul co- aduși de la lucrări 
mitetului de partid și 
sing. Ioan Dănilă, șeful 
sectorului III.

SIMION BUDESCU:
„Problema esențială în

• I 1 — t ■—» • I • • * •

tru... lucrările de pre
gătiri. De la începutul a- 
nului ne-am străduit să-i 
pregătim, să-i calificăm 

ca mineri. Abia de luna 
trecută au început să 
„muște", adică să se în
cadreze în productivită- 
țile vechilor mineri. A 
fost greu, însă am reușit. 
De la 1 ianuarie intrăm 

' pe plan".
REP. — Alte necazuri ?
S. BUDESCU: „Cu a- 

provizionarea e destul de 
greu. Avem un loc de 
muncă depărtat de pune- I 
tul de descărcare a ma

Mircea BUJORESCU

Și cum a-___ _____________ -
parențele de .
care vorbeam Vacanța de iarna
înșeală, dar a elevilor 
stîrnesc și re-____________
grete o va
canță de iarnă nefiind 
întreagă decît cu mor
mane de zăpadă, elevii 
se vor mulțumi, pînă una 
alta, eu programele o- 
ferite de cele 11 cluburi 
ale vacanței, organizate 
la școlile generale nr.
2 și 6 Petrila, nr. 1 și 
5 Petroșani, nr. 4 Vulcan, 
nr. 2 și 6 Lupeni, nr. 1 
Uricani și la liceele in
dustriale din ~ 
Vulcan 
peni.

Cine 
ta cu 
talgia 
țîie ca

Petroșani, 
și nr. 2 din Lu-

nu poate îndepăr- 
nici un chip nos- 
omătului ce „scîr- 

o ușă", n-are 
decît să-și ia schiurile 
în spinare și să urce la 
cabana „Straja" unde, 
între 22 și 28 decembrie, 
este în plină .
„Olimpiada albă a Văii 
Jiului" pentru elevii din 
școlile generale.

Și cum nici patinoa
rele ce urmează să fie 
amenajate la Petrila și 
Petroșani, la Vulcan și 
Lupeni, deocamdată nu 
pot provoca, la rîndu-le, 
decît nostalgii asemănă
toare, copiii sînt invi
tați în orășelele, special 
imaginate Și construite 
pentru ei la Petroșani și 
Vulcan, Aici ei pot în
locui patinele cu toba-

(

„Carnavalul fulgi- 
(27 și 28 

și participarea 
colindă- 

Festi- 
obiceiurilor laice 

Iți-a

și 
Valea 
celei 

aniversări a

cu

»

r

»
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Realizarea sarcinilor 

la extracția de cărbune impune 
INTEGRAREA FERMA IN ca.GENȚELE

PROTECȚIEI MUNCII
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PERFECȚIONAREA

PREGĂTIRII PROFESIONALE
(Urmăxe din pag 1) ționarea în bune condiții a marilor pro

bleme privind dezvoltarea economiei 
naționale, creșterea productivității mun
cii, ridicarea calității, realizarea unei 
înalte eficiențe economice".

în aceste teze de mare valoare prac
tică, în aceste orientări și exigențe mi
nerii, toți oamennii muncii din bazinul 
nostru carbonifer, cadrele din învăță- 

____......... _ .. mîntul de toate gradele deslușesc odată
partidului arăta ca o cerință mai mult indicațiile exprese date de 
ridicarea nivelului dc pregă- tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 

vizitei 
toam- 
le în- 
mare 

și-o

productiv, creșterea eficienței economi
ce le ridică în întreprinderi, in întrea
ga economie națională. îndeplinirea pro-

■ gramelor de perfecționare a tehnologi
ilor, de reducere a .consumurilor mate
riale și energetice, de ridicare a nivelu
lui tehnic și calitativ al produselor și a 
competitivității acestora, secretarul ge
neral al i 
expresă. i.----- - -----------  --
tire a cadrelor în toate sectoarele de general al partidului, cu prilejul 

în de lucru făcută în Valea Jiului în 
pre-, na acestui an, indicații pe care și 

sarcini de cea mai 
îndeplinire 

pun pe primul plan al preocupărilor. 
Cu convingerea că numai ridîcînd mai 
puternic nivelul învățămîntul ui, al pre
gătirii profesionale, lărgind orizontul 
de cunoștințe al tuturor cadrelor, în mi
nele Văii Jiului se va putea asigura fo-

aetivitate, a tinerei generații aflată
- școli. în acest, context Raportul 

zentat Conferinței Naționale, celelalte sușesc ca~ 
documente programatice ale marelui fo- importanță a căror 
rum comunist au stabilit ca. o necesi
tate imperioasă ridicarea și mai puter
nică a învățămîntului de toate gradele, 
îmbunătățirea pregătirii profesionale, 
tehnico-șțiiiȚțifice a elevilor și studenți
lor în pas cu noile cuceriri ale cunoaș- . -
terii actuale pentru a se asigura cadre Ieșirea eficientă, cu .-înalt randament a 
de înaltă competență în toate sectoare
le de activitate. în strânsă legătură cu 
această cerință, secretarul general al 
partidului subli ia totodată în Raport:
„In același timp este necesar, așa cum 
am subliniat de mai multe ori în cursul 
acestui an, să luăm măsuri hotărâte în 
vederea perfe cționării cunoștințelor pro
fesionale, Ihnico-stiințilice ale oame
nilor muncii, ale tuturor cadrelor. Pro
blema ridicării nițelului de calificare și 
a lărgirii orizontului de cunoștințe al 
oamenilor muncii, al cadrelor constituie 
o necesitate imperioasă pentru solu-

utilajelor complexe, a tehnicii de vîrf 
din dotare — ca o garanție a succesu
lui în creșterea producției de cărbune 
la nivelul cerut de partid, deci cu a- 
ceastă convingere oamenii muncii din 
economia și învățămîntul municipiului 
nostru sînt hotărîți să îndeplinească fă
ră preget obiectivul vizat de secretarul 
general al partidului atunci cînd de la 
înalta tribună a Conferinței Naționale 

i cerea : „Să aPlicăm ferm hotărîrile par
tidului de realizare a unei strânse Uni
tăți între cercetare, învățămînt și pro
ducție".

J

MARILE DEFICIENTE NU ERAU LA FRONT
(Urmare din pag. 1) 

terialelor.. Le aducem 
de la aproximativ 700 m 
distanță. Practic, în fie
care lună pierdem o
săptămînă numai • cu
transportul materiale
lor, cu aprovizionarea. 
Oprim frontul și ne a- 
provizionăm".

REP. : Să sintetizăm 
așadar problemele ridi
cate aici de dumneavoas
tră..,

S. BUDESCU: „Pre
gătirea profesională, . a- 
provizionarea care ne ia 
mult timp,, piesele de 
schimb pentru transpor
toare și, uneori, artifi
cierii".

REP.: Tovarășe Bu- 
sicescu, ce părere aveți 
despre cele invocate de 
brigadier ?

ION BUSICESCU: „îl 
vom ajuta mai mult în 
aprovizionare. Vom crea 
stocuri de materiale și 
în aceste condiții, în- 
eepînd cu 1 ianuarie bri
gada se poate redresa. în 
decada a treia a lunii ia
nuarie vor rămîne doar 
cu un front și sigur își 
vor realiza sarcinile1*.

SIM1ON BUDESCU : 
„Dacă răniîn doar cu un 
front de lucru și cu cei 
13 oameni ai mei, bine 
pregătiți, voni depăși 
sarcinile". ?,■'?

REP. : Am notat ca 
angajament. Să vedem 
ce ne spune tovarășul 
șei de sector.

Sing. IOAN DANILA : 
„Pină la sfîrșitul lunii 
decembrie executăm 
străpungerea galeriei de 
cap din panoul 6 . cu . O 
galerie intermediară. în 
aceste condiții, distanța 
pe care se transportă 
materialele: șe va scurta 
cu 250 metri. Pînă în 
luna martie, toți mem
bri brigăzii vor fi ca
lificați pentru meseria 
de miner. Străpungerea 
amintită va fi finalizată 
în 15 ianuarie. Apoi 
va urma perioada de 
demontare a fluxului și 
brigada se va muta la 
panoul 5, blocul 5/4, un
de toate condițiile sînt 
create pentru realizarea 
sarcinilor. Avem acolo 
toate utilajele necesare, 
nu mai este nevoie să 
fie transportate din altă 
parte. începînd din 15 
ianuarie, nu mai există 

îndoieli asupra realiză
rii sarcinilor la această 
brigadă".

x

Să încercăm sa des
prindem cîteva conclu
zii reieșite din această 
dezbatere. La sectorul III 
trebuie întreprinse mă
suri energice pentru pre
gătirea profesională a 
personalului din subte
ran. Apoi, greutățile în 
aprovizionare au condus, 
după cum spunea briga
dierul la pierderea unei 
săptămîni lunar. Aceas
ta înseamnă, făcînd un 
calcul simplu, în jur de 
35—40 mc pierduți lu
nar ■ numai din cauza 
timpului afectat aprovi
zionării. Chiar în ziua 
documentării, șeful sec
torului III îl implora, 
pur și simplu, pe șeful 
sectorului electromecanic 
să-l ajute să dea, pe 
puțul Est, 4 cărucioare 
cu „jumătăți'-. -n
semnalist, iar mantoul 
de la puț nu-și asuma 
răspunderea să dea cîte
va semnale. Deci, marile 
necazuri ale brigadieru
lui nu erau la locul de 
muncă, ci de afară și 
pînă la front. Asta ține 
de organizarea muncii.

9 Pe primele 11 luni ale acestui an, I.C.S. Mix
tă Vulcan a depășit volumul desfacerilor din a- 
nul precedent cu peste 50 milioane lei.

fț Lucrătorii comerciali din domeniile alimen
tar si alimentație publică raportează 10 milioane 
lei peste vmumul planificat al desfacerilor.

• Beneficiile peste plan înregistrează 506 000 
lei.

• Spațiile comerciale au crescut in ultimii 5 
ani șu peste 3 200 mp, numai in 1982 fiind dați în 
folosi .iță 2 292 mp.

• în anul viitor vor fi deschise alte magazi
ne alimentare și industriale ia parterele noilor blo
curi dm centrul civic, complexului de alimentație 
publică și hala agroali men tară.

- * Buna servire, firma prosperă a vadurilor co
merciale.

..ful rep in.deraa. comer
cială de szat Mixtă Vul
can a luat Itinfâ doai 
cu vreo,' 5ani în urmă, 
ea o materializare a in- 
dicaiii'or secretarului ge
neral al partidului nos-. 
tru. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, cu privire la 
i mbunătățirea act i vității 
comerciale în Valea Jiu
lui, pentru mai buna a- 
provizionare a minerilor, 
preparatorilor, energeti- 
cienilor, constructorilor 
de utilaje miniere cu 
produse alimentare și in
dustriale. Așadar, un 
răstimp scurt, dar im
presionant în realizări, 
activitatea întreprinde

rii jlustrînd pregnant creș
terea nivelului de trai al 
oamenilor muncii prin 
salturile indicatorilor de 
plan și, mai concludente, 
ale realizărilor economic 
ce. Cîteva exemple eloc
vente : suprafața comer
cială a întreprinderii mă
sura cu 5 ani în 
urmă 7 396 mp, 
astăzi depășește 10 500, 
prin înființarea unor u- 
nități moderne, bine uti
late care asigură o servi

re promptă, civilizată ■ 
în primul an ele activi
tate, volumul desfacerilor 
Mingea 219 412 000 lei, 
numai pe primele 11 luni 
ale acestui an s-au rea
lizat 293 251 000 lei (cu 
6151 000 lei peste plan), 
depășiri spectaculoase în- 
registnndu-se mai ales 
în sectoarele alimentar 
(7 569 000 lei) și al alimen
tației publice (2 179 000) 
lei). In condițiile înca
drării în indicii calitativi, 
ale reducerii unor chel
tuieli de circulație, acest 
harnic colectiv de mun
că înregistrează pînă a- 
cum un beneficiu în va
loare de 506 000 lei.

— De la an la an — 
remarcă directorul între
prinderii, tînărul econo
mist Iosif Daminescu — 
am obținut rezultate tot 
mai bune, ca urmare a 
permanentei griji a con
ducerii de partid și ele 
stat, pentru îmbogățirea 
zestrei comerciale clin 
Vulcan cu noi unități. In
tre acestea aș aminti ma
gazinele inaugurate în ul
timii ani, cum sînt cele 
de confecții bărbați, ar-

iicole copii, confecții fe
mei, articole spart, me- 
naj-sttclărie, cosmetice- 
părfumerie, artizanat- 
bijuterie, radio-tv, în
călțăminte bărbați și fe
mei-, pîine-lapte, carne, 
noua autoservire
etc. Dispunem de o 
s p a ț i o a să unitate 
pentru desfacerea mo
bilei, în care funcționea
ză a expoziție permanen
tă. Apoi, prin darea în 
folosință a caniinei-res- 
taurant spațiul nostru co- 
iniiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiriiniiiiiiiiiiiiliiirii/1/iiiiiiiili

merclal a crescut cu 800 
mp. Perspectiva se arată, 
de asemenea, generoasă 
— numai îh anul viitor, 
pe lingă lucrările de mo- 
derntzare-igienizare, re
parații capitale, vor fi 
date în folosință un la
borator de patiserie, un 
magazin tip „Romarta", 
un spațios complex de a- 
limentație publică (925 
locuri, 1500 mp, cu uni
tăți de cofetărie, berărie, 
autoservire, braserie și 
restaurant), hala agroa- 
limentară, alte spații la 
parterele blocurilor de 
pe Bulevardul Victoriei.

Dezvoltarea bazei de 
desfacere și creșterea pu
terii de cumpărare a oa
menilor muncii au făcut 
necesare îmbunătățirea 
aprovizionării, testarea

Aspect din cadrul 
magazinului de mobilă 
din Vulcan, unde cu 
mult gust estetic sînt 
prezentate cumpărăto
rilor numeroase șî va
riate garnituri de mo
bilier.

Sala de mese a noii 
Cantine-restaurant din 
Vulcan, unde zilnic ser
vesc masa sute de ce
tățeni.
Foto: Șt. NEMECSEK 

preferințelor cumpărăto
rilor, îmbunătățirea acti
vității de servire, blazo
nul comerțului din Vul
can purtînd însemnele 
promptitudinii și solicitu
dinii, ale atitudinii civili
zate față de oamenii 
muncii. In acest sens, șe
ful biroului plan, organi
zare a muncii, personal, 
retribuire Marin Iacob a 
făcut frumoase și bine
meritate aprecieri la a- 
dresa colectivelor frun
tașe ale întreprinderii, în

tre care se numără ce
le conduse de Leita Ivan 
(unitatea nr, 10), Vasile 
Maier (43), Elena Ităuca 
(130), Victor Alstanei 
(18), Viorica Doica (120), 
Elena Chiceanu (45), Ana 
Trestian (44), Felicia Ne- 
delcu (50) etc.

După cum lesne se ob
servă, în întreprindere 
își desfășoară activitatea 
multe femei,' fiice sau so
ții de mineri, preparatori, 
energeticieni, construc
tori de utilaje miniere. 
Preocuparea pentru în
tărirea spiritului disci
plinar, competiția tineri
lor lucrători comerciali 
pentru mai buna servire 
au atras un bun renume 
unităților fie ele alimen-

tare, industriale sau de 
alimentație publică. Ast
fel, la concursurile de 
bună servire numele os
pătarului Paraschiv Din- 
că, al bucătăresei Elena 
Crețu Gr ecu, al altor co
legi de breaslă au deve
nit, de-acum, cunoscute, 
chiar și în fazele jude
țene.

Un exemplu elocvent 
în acest sens îl constitu
ie colectivul noii cantine- 
restaurant (inaugurată la 
7 octombrie a.c.), alcă
tuit doar din 22 lucrători
comerciali, majoritatea 
tineri. Cele două unități 
de patiserie-cofetărie și 
linia de autoservire și-au 
ctștigat o serioasă clien
telă, deși în apropiere se 
află complexul de ali
mentație publică „Perla“. 
Depășirile in realizarea 
producției proprii și la 
celelalte mărfuri înre
gistrează lunar intre 25 
și 35 000 lei.

— Nu vă este teamă de 
„concurența* vecinilor, 
tovarășe Anghel Ivănuș ? 

întrebarea nu-l surprin
de pe tînărul șef de u- 
nitate, dimpotrivă.

.:■*» Cînd ai colegi de 
muncă, precum Viorica 
Alexa, Elena Gabor, E- 
lena Crețu Grecu și alții, 
cu o înaltă calificare, e- 
xemple în materie de dis
ciplină, dar mai ales cu 
inițiativă, gata ’‘aricind 
să pună în valoare exce
lenta artă culinară ro
mânească, nu te mai temi 
de „concurență". Ne a- 
xăm, în genere, pe des
facerea produselor pro
prii ; zilnic la noi pot fi 
găsite șase feluri II, dul
ciuri de bucătărie, cinci- 

șase preparate din pește, 
preparate pe bază ds le
gume, gustări reci și, bi
neînțeles, specialitatea, 
casei — „ciorba de burtă.". 
Nu poate fi vorba de 
concurență, dimpotrivă, 
cele două unități vecine 
au devenit apetisante 
vaduri ale alimentației 
publice, c.ompletindu-se 
reciproc.

Scurtul tur de orizont 
prin cîteva dintre unită
țile întreprinderii comer
ciale amintite ne-a edifi
cat asupra condițiilor de 
desfășurare a activității 
comereiale în orașul de 
la poalele Vîlcanului. Dis- 
punînd de o modern^ m 
tot mai extinsă rețea 
mercială, cu unități va
riate ca profil, în condi
țiile unei aprovizionări 
ritmice și abundente, lu
crătorii comerciali între
prind largi acțiuni de 
testare a preferințelor și 
gustului public, acționea
ză cu consecvență pentru 
buna și prompta servire 
a oamenilor muncii. In 
acest fel reușesc să în
deplinească și să depă
șească sarcinile de plan 
și angajamentele asuma
te în întrecerea socialis
tă, dar totodată, înscriu 
pe blazonul întreprinde
rii însemnele unui co
merț civilizat, modem.

— Pe blazonul I.C.S. 
Mixtă Vulcan, conchide 
directorul întreprinderii, 
poate fi încrustată devi
za — comerț civilizat, a- 
provizionare ritmică șt la 
nivelul cerințelor, soli
citudine față de clienți, 
rezultate pe măsura preo
cupărilor noastre.

Ion VULPE
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CINE NU DESCHIDE
OCHII...

desfășurării 
procesului de 
constituie una 
mai impor-
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eu totul alte 
decît cele care

pe linie profesio- 
decît cele pentru ca-

s-au înre-

endogene și al incendiilor

Realizarea sarcinilor la extracția de cărbune impune

AERAJUL OPTIM 
importantă condiție pentru 

îndeplinirea prevederilor
Un aeraj optim, asi

gurarea debitelor de aer 
necesare 
normale a 
producție, 
dintre cele 
tante sarcini care stau în 
fața specialiștilor mini
eri, a cercetătorilor din 
cadru’ '"’C.S.M., știut 

fiind. "ca neasigurarea 
debitelor de , aer nece
sare ău o influență ne
dorită asupra îndeplini
rii integrale a prevede
rilor de plan, de multe 
ori reeurgîndu-se, datp-

■ rită, acestor deficiențe, la 
limitarea producției 
funcție de debitele 
aer realizate.

Cu puține excepții, 
controalele complexe 
fectuate în ultima ' 
me de specialiștii C.M.V.J. 
s-a constatat în urma 
verificărilor calculului 
de aeraj întocmit pentru 

. trimestrul IV al acestui 
an șî a măsurătorilor de 
debite efectuate atît la. 
stațiile principale de 
ventilatoare cît și în cir-

cuitul lucrărilor minie
re, că aceste condiții sint 
îndeplinite.

Apariția unor excepții 
ca de exemplu la secto
rul I al minei Aninoasa 
unde ; nu se realizau de
bitele necesare la nici un 
loc de muncă din 

~ pierderilor de aer 
scurtcircuitările pe 
torii din culcușul stratu
lui 3 și a rezistențelor e- 
Xistente- în galeria trans
versală a suitorului 
aeraj, s-a trecut la 
terialîzarea imediată 
măsurilor stabilite cu 
perativitate. în alte ca
zuri, cum a fost de e- 
xemplu Ia mina Dîlja, 
cînd s-a constatat că în 
circuitul principal de ae
raj aferent blocului 
în unele situații 
derea bruscă a 
nii atmosferice) 
le prezintă 
instabilitate 
prin creșterea concentra
țiilor de metan la aba
tajele 133—132, s-a ape
lat la sprijinul specialiș-

0
(sca- 

presiu- 
debite- 

instabilitate, 
concretizată

til.or din cadrul C.C.S.M., 
care au stabilit în urma 
studiilor efectuate • mă
surile cele mai adecva
te îmbunătățirii situați
ei existente. Cu toate a- 
cestea există -întreprin
deri miniere — Petrila, 
Livezeni sau Lupeni de 
exemplu — care au zone 
unde se lucrează în con
diții dificile din cauza 
unor întârzieri în efec
tuarea lucrărilor de ae
raj, degazare sau ne- 
întreținerea unor trasee, 
ceea ce a condus la li
mitarea producției în 
funcție de debitele de 
aer realizate. Este nece
sar ca întreprinderile 
minere cînd stabilesc, 
prin preiiminărele anu
ale, capacitățile de pro
ducție necesare îndepli
nirii prevederilor de plan, 
să analizeze cu atenție 
și asigurarea debitelor 
de aer necesare, astfel, 
îneît, să 
dința de 
ducției 
aeraj.

se prevină ten- 
liinitare a pro- 

funcție de

jIN VIZOR
...ȘI BANII S-AU

DUS PE APĂ
Pentru-’ neasigurarea 

apei âtoesare combate
rii prafului de cărbu
ne din abatajul came
ră nr. 1 din stratul 3 
maistrului electrome
canic Mircea Berciu de 
la mina Vulcan i-a 
fost aplicată o amendă 
de 500 lei. Cu alte cu
vinte apă nu a asigu
rat, pe apă s-au dus 
banii.

...deschide punga 
spune un vechi proverb 
românesc, de care ui
tase, se pare, maistrul 
minier David Dobocan, 
de la mina Lonea. In 
abatajul (nr. 33 stra
tul 3/III) controlat de 
maistrul amintit (cum 
l-o fi controlat ?) s-a 
găsit 1,8 la sută metan 

,j.n pînză, acumulare 
produsă datorită ne- 
aerisirii zonei acoperi
șului. Cei 1 000 de lei 
cu care a fost amendat 
îl vor ajuta, sperăm, să 
deschidă ochii mai bi
ne.

c
I

COMODITATEA.
SE PLĂTEȘTE
uneori se plătește 

cu amendă contraven
țională, așa cum au fost 
sancționați maistrul 
minier Dumitru Sima și 
maistrul mecanic lo- 
niță Constantin, de Ia 
mina Bărbăteni pen
tru neprelungirea co
loanei de aeraj la fron
tul abatajului cameră 
nr. 6223, din stratul 3, 
abataj în care au fost 
găsite din această cau
ză acumulări de 
lan de 2,3 la sută.

MECANICI 
DE LOCOMOTIVE !

Respectați viteza pre
scrisă !

Nu coborîți din loco
motivă fără ca mai îna
inte să o blocați I

Nu uitați — nu aveți 
voie să transportați 
persoane în locomoti
vă {excepție persoane
le autorizate și cînd 
locomotiva este prevă
zută cu 2 locuri)!

Nu admiteți mersul 
pe tampoane sau pe 
corpul locomotivei, pre
cum și Pe vagonete 
de minereu sau pe tam- 
poanele acestora!

Nu vă aplecați în a- 
făra cabinei locomoti-

NECREZUT, DAR ADEVĂRAT
ion Taslauanu, de la mina Paroșeni, 
de sector la aeraj. repetăm adjunct șef de 
aeraj, deși a găsit împreună cu organele 

în 
cap a panoului I din stratul 5,

Sing, 
junei șef 
sector Ia 
de control ale combinatului, 5 Ia sută metan 
cuib in galeria de 
orizontul 360 și la digul nr. 36, în registrul de me
tan a consemnat... 2,3—3 Ia sută metan. Pentru 
raportarea eronată a concentrațiilor de metan a 
fost sancționat eu amendă contravențională de 1 000 
de lei. Sancțiunea este suficient de aspră și a me
ritat-o, dar cu toate acestea este greu de crezut că 
o asemenea raportare . eronată o face tocmai ad
junctul șefului de sector de 'a aeraj.

0 mterdKție 
inculcată

pe baiâ de...
dispeiiție scrisă

numărului de focuri
iS»

în acest an în minele 
Văii Jiului 
gistrat un număr de 13 
noi focuri de mină și 4 
cazuri de focuri 
vate. Printre cele 
importante cauze 
au condus la apariția a- 
cestor fenomene, 
care trebuie să 
ie totodată punctul - do 
plecare pentru stabilirea 
unor , măsuri ferme de în
lăturare a lor, amintim: 
nerespectarea normelor 
de protecție și de ex
ploatare rațională a ză
cământului și a normelor 
legale de cercetare și cu
rățirea formațiunilor 

cărbunoase din 
șui și culcușul 
executarea eu 
re" a lucrărilor 
dere a zonelor 
tate și nerealizarea 
urărilor de

conform prevedrilor cu
prinse în instrucțiunile- 
anexă la N.D.P.M. — A.M. 
Asemenea cazuri au fost 
întâlnite la I.M. Lonea, 
I.M. Aninoasa, I.M. Vul
can și I.M. Lupeni.

în același timp tre
buie întărite preocupâri-cauze

constitu- le pentru întreținerea co
respunzătoare a fluxuri
lor de transport cu benzi 
in sensul schimbării im
perative a rolelor uzate, 
a înlăturării 
care conduc la 
covoarelor de 
lateral, de suporții care 
susțin banda sau de ma
terialul deversat, pati- 
narea covoarelor la cape
tele de întoarcere. Este 
necesar să se acorde o 
mai mare atenție po
zării corespunzătoare a 
cablurilor de-a lungul 
lucrărilor din subteran.

acoperi- 
stratelor; 
întîrzie- 

de închi- 
exploa- 

lu- 
rambleiere

■ 36 000 000 lei a- 
ceasta este valoarea 
fondurilor care au 
fost cheltuite în anul 
1982 pentru protec
ția muncii, pentru 
protecția și siguranța 
celor ce-și desfășoa
ră munca în subtera
nul minelor Văii Jiu
lui, ilustrare vie a 
grijii pe care o poar
tă partidul și statul 
nostru minerilor

I 
t
•»

l
I
I 
t

concentrațiilor de metan 
și a acumulărilor 

de praf de cărbune
urmărirea, i 
și eliminarea 
ții lor de metan și a 
cumulărilor de praf 
cărbune. La mina 
ja măsurătorul de 
Luca Ivașcu n-a . 
semnat pe tablă 
trația de 1,3 la sută me- ; 
tan, găsită în fața digu
lui nr. 3 de la orizontul 
400 din blocul II, iar mă
surătorul de gaze Ion 
Rotaru, nu. a mai con
semnat de la sfîrșitul lu
nii octombrie în carne
tul de buzunar concen
trațiile de metan. Ace
lași lucru s-a constatat și 
în cazul maiștrilor mi
nieri Octavian Muntoiu 
și Anton Moldoyeanu.

Asemenea 
s-au întâlnit 
Lonea, Petrila, Livezeni, 
Aninoasa și Uricani.

S-au investit sume im
portante în procurarea 
aparaturii necesare iden
tificării și controlului 
concentrațiilor de me
tan.. la locurile- de mun
că din subteran, s-au sta
bilit măsuri ferme pen
tru diminuarea concen
trațiilor periculoase de 
gaze- și a acumulărilor 
de praf de1 cărbune, s-au 
făcut instruiri și rein- 
struiri ale personalului 

• care are atribuții în a- 
ceste 'direcții și toate a- 
cestea pentru desfășura
rea normală, în depli
nă securitate a procesu- 

Dar 
inten- 

edu- 
oarneni-

sar- 
obli- 

în

Iui de producție, 
mai trebuie încă 
sificată munca de 
care a tuturor 
lor muncii care au, 
cini concrete, prin

' gațiile de serviciu

consemnarea 
’concentra- 

a- 
de

Dil- 
gaze 
con- 

coneen-

f
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Este bine cunoscut făp
tui că activitatea perso
nalului care răspunde de 
aeraj și protecția muncii 
este coordonată de ingi
nerul șef cu securitatea 
muncii și tot atît de bine 
este cunoscut că s-a in
terzis eu desăvîrși're fo
losirea acestui personal 
la alte activități decît ce
le pentru care au atribu
ții stricte. Cu toate a- 
cestea la I.M. Livezeni, 
se pare că aceste lucruri 
nu. prea sînt cunoscute, e 
și chiar dacă sînt cu
noscute sînt trecute cu 
vederea. Altfel cum să ne 
explicăm că în baza dis
poziției nr. 347 din 1 no
iembrie 1982, dată de con
ducerea unității, ingineri 
din eadrul biroului de 
protecție a muncii și in
gineri A.P.M.* din eadrul 
sectoarelor au fost no
minalizați și repartizați 
pe locuri de muncă (aba
taje) și schimburi, avînd 
obligații . să urmărească 
pontajul, folosirea cores
punzătoare a locurilor de 
muncă etc. Cu alte 
vințe 
cini 
revin 
nală,
re sînt remunerați.

Este adevărat în. activi
tatea de producție este 
nevoie de o asistență teh
nică de un nivel ridicat, 
dar oricum aceasta nutre- 

' buie asigurată prin slă
birea altor compartimen
te, și mai ales a celui de 
protecție a muncii Și ae
raj.
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St e a guI roșu

Delegația de partid și de stat, condusă de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, a participat la festivitățile 

prilejuite de a 60-a aniversare a creării U.R.S.S.
♦

din

FILME
16,00
16,05

ent coregra- I
1 baletul O- |

I
i
I
I

Uuvîntul de salut 
al tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU

A luat parte delegația 
de partid și de stat a ță
rii noastre condusă de to
varășul N i c o 1 a e

Ceaușescu. De asemenea, 
au participat celelalte de
legații de peste hotare, 
prezente la festivități.

la Moscova

PETROȘANI - 
iembrie : 
dragonului ; 
teptarea.

LONEAi 
ha, I—II.

7 No-
Provocarea

Unirea : Aș-
16,30

Moment 
fie cu 
perei române 
București.
Telex.
Ecran de vacanță : 
desene animate.
în grădina '' țării 
mele — melodii 
populare.
Studioul tineretu

lui (I).
1001 de seri.
Telejurnal.
Actualitatea 
mică.
Din bătrîni până în 
zilele noastre — 
datini și colinde 
Studioul tineretului 
(II).
Serial științific 1 
„Corpul uman".

21,40 Cîntec pentru țară
— progrtr—*. luzi-
cal. 1

22,00 Telejurnal.

Kagemus-
în-f Urmare din pag I)

Un saltim-

econo-

20,30

Sosirea în Capitală 20,50
TV.

(Urmare din pag. I) alți
21,20

11,25

11,00
11,05

cu aplauze puternice, 
delungate.

Au, rostit cuvîntări 
salut conducători ai

le-au 
de 

grup

de 
din 
Cu-

LUPENI : Nea Mărin 
miliardar.

Plecarea de
(Ager-
Nicolae 

gene- 
Comu-

8S »■ - « ■

Nicolae 
tovarășei 

Ceaușescu

17,50
20,00
20,20

VULCAN: 
banc la Polul Nord.

MOSCOVA 22 
preș). — Tovarășul 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului 
nist Român, președintele
Republicii Socialiste Româ
nia, care, în fruntea unei 
delegații de partid și de URICANI : Lanțul a- 

mintiriior, I—II.

Exe-
P.C.R.,

12,30

17,00

întreprinderea pentru

tar general af Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii . Soci
aliste România, conducă
torul delegației de partid 
și. de stat a țării noastre, 
a rostit o cuvîntare 
salut de Ia tribuna 
Palatul Congreselor, 
vîntarea a fost urmărită 
cu o deosebită atenție și 
viu interes, fiind sublini
ată, în repetate rinduri,

de 
altor 

delegații din străinătate.
în încheierea ședinței 

festive comune, a fost a- 
doptat un Apel al Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. 
și Comitetului Central al 
P.C.U.S., adresat parla
mentelor, guvernelor, par
tidelor politice și popoa
relor lumii.

stat a participat la festi
vitățile prilejuite de cea 
de-a 60-a aniversare a 
creării Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste, a 
părăsit, miercuri seara 
Moscova, îndreptîndu-se 
spre patrie.

I 
I

Recepție la Palatul 
din Kremlin
din Kremlin cu prilejul 
aniversării a 60 de ani de 
la crearea U.R.S.S.

‘ Au participat I.V. An
dropov, ceilalți conducă
tori de partid și de 
sovietici.

Congreselor
MOSCOVA 22 

' r -s). — Comitetul 
■ -;il al 
So v 
prem 
ternul 
ferit miercuri o recepție 
la Palatul Congreselor

(Ager-
Cen-

P.C.U.S., Prezidiul 
i e t u 1 u i Su- 
al U.R.S.S. și gu-

sovietic au 7

tin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic _ 
cutiv al C.C. al 
prim-ministru al guver
nului, Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe.

La sosire, pe aeropor
tul Otopeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
întîmpinat de tovarășa

Elena Ceaușescu, de 
tovarăși din conducerea 
de partid și de stat.

Au fost de față L.I. 
Boiko, însărcinatul cu a- 
faceri a.i. al Uniunii So
vietice la București, și 
membri ai ambasadei.

Tovarășului
Ceaușescu și 
Elena
fost oferite buchete 
flori de către un 
de pionieri.

II
I
I

I 
I

Telex.
întâlniri literare 

pentru elevi.
Film serial :

„Lumini și umbre" 
Ultimul episod.
Documentele Con
ferinței Naționale 
a partidului — mo
bilizator program 
de acțiune.

Acțiuni în1favoarea păcii 
’ .TOKIO 22 (Agerpres) — 
„Amplasarea la baza Mi- 
sawa a bombardierelor 
americane „F-16" va cons
titui un pas care va pune 
serios în pericol pacea în 
regiune", scrie ziarul ja
ponez „Asahi". în ultimul 
timp, strategii Pentago
nului încearcă să ampla
seze oriunde este posibil, 
altăuri de armamentul 
clasic, și arme nucleare. 
Avioanele „F-16", relevă 
ziarul, pot transporta a- 
ceastă încărcătură peri
culoasă și ele își vor a- 
vea baza la Misawa. „Gu
vernul japonez trebuie să 
se pronunțe ferm împo
triva amplasării de arme 
nucleare pe teritoriul ță
rii", conchide ziarul.

★
OTTAWA 22 (Agerpres) 

— „Guvernul .Canadei tre
buie să anuleze neîntîr- 
ziat acordul pe care l-a 
dat guvernului american 
pentru desfășurarea de 
experiențe cu rachetele 
„Cruise" pe teritoriul ca
nadian", a declarat în 
parlament Edward Broad
bent, lider al Partidului 
Nou Democrat, 
problema dezarmării, 
spus el, nimeni nu 
poate juca cu soarta 
tregii omeniri".

„în 
a 

se 
în-

Convorbiri între președintele 
Egiptului și premierul 

Consiliului de Stat 
al R.P

Plenara C.C. al 
Partidului Comunist 

Portughez administrarea cantinelor
Chineze

CAIRO 
la Cairo 
marți cea 
de convorbiri între 
ședințele Egiptului. 
Mubarak, 
Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Zhao Ziyang, ca
re se află într-o vizită 
ficială în capitala 
teană. Au fost 
aspecte ale 
terale și o 
probleme 
De

22 (Agerpres). — 
s-a desfășurat 

de-a două rundă 
pre- 

Hosni 
și premierul

ambele

o- 
egip- 

examinate 
relațiilor bila- 

gamă largă de 
internaționale, 
părți s-a ex-

primat dorința de extinde
re și diversificare a legă
turilor de cooperare egip- 
teano-chineze. în legătură 
cu situația din Orientul 
Mijlociu, Egiptul și China 
consideră că rezolvarea 
problemelor din această 
zonă implică în mod nece
sar retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocu
pate, restabilirea dreptu
rilor naționale ale poporu
lui palestinian — relatea
ză agenția China Nouă.

Demisia premierului portughez
LISABONA 22 (Ager

pres). — Președintele Por
tugaliei, generalul An
tonio Ramalho Eanes, a 
acceptat demisia premie
rului portughez, Francis
co Pinto Balsemao, 
mează agenția 
Press, citind surse 
ale de la Lisabona.

Anunțînd personal 
cizia președintelui, 
ce a fost primit de

infor-
France

ofici-

de- 
după 
către

acesta, premierul demisi- 
onar a adăugat că, în 
conformitate cu cele ho- 
tărîte de Consiliul Națio
nal al formațiunii sale 
politice, Partidiil Social- 
Democrat, el urmează să 
continue consultările, în 
vederea--.găsirii, „intr-un 
interval de timp rezona
bil", a succesorului său 
la conducerea guvernului.

LISABONA 22 (Ager
pres). ■— Plenara C.C. al 
Partidului Comunist Por
tughez, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat la Lisa
bona, a adoptat o rezolu
ție în care subliniază că 
demisia primului minis
tru, Pinto Balsemao, și 
rezultatele alegerilor mu
nicipale au creat condiții 
pentru dizolvarea Adună
rii Republicii și convoca
rea de alegeri parlamen
tare anticipate.

La o conferință de pre
să organizată după ple-" 
nară, Alvaro Cunhal, se
cretar general al partidu
lui, a relevat că rezulta* 
tele bune obținute în a- 
legeri de alianța de stin
gă „Povo Unido“ consti
tuie o expresie a „spri
jinului maselor pentru ac
tivitatea P.C. Portughez 
și pozițiile politice ale a- 
cestuia". Prin victoria a- 
lianței „Povo Unido" ,._în 
55 de regiuni, ..precum și 
în 334 de orașe și comu
ne, a precizat el, în pre
zent se află sub adminis
trație de stînga 30,6 la 
sută din teritoriul portu
ghez, pe care trăiesc 1,72 
milioane oameni.

și cazare Valea Jiului
Petroșani

ÎNCADREAZĂ URGENT

FOCHIȘTI — pentru Casa de odihnă Rusu. 
■.x

Cei interesați pot lua relații zHnicy-de5* la

biroul O.P.I.R. al întreprinderii,

Mica publicitate
»

Suspendarea lucrărilor sesiunii 
Adunării Generale a O.U.ll.

NAȚIUNILE UNITE 22 
(Agerpres). — Adunarea 
Generală a O.N.U., care 
s-a aflat timp de trei luni 
fără întrerupere în sesi
une, și-a suspendat ieri 
seară lucrările, informea
ză agenția France Presse.

Dat fiind faptul că or
dinea de zi a actualei se
siuni, a XXXVlI-a, nu 
fost epuizată, 
Generală își va 
crările probabil 
lui martie sau 
lui aprilie 1983, 
niunea" la nivel 
la Delhi a țărilor 
niate; a arătat |

următoarele pro* 
deschiderea nego- 
globale asupra u- 
ordini economice 

problema Ci- 
apli-

Un buget militar de dimensiuni 
nemaiîntîlnite în istoria S.U.A.

PIERDUT legitimație de 
serviciu și carnet CAR pe 
numele Iusan 1 loan, elibe
rate de ' I.P.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani. Le declar nule. 
(1531) ■ •- -
**' PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sultan 
Marița, eliberată de J.M. 
Uricani. O declar nulă. 
(1532)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) 
numele Satmar Felicia, 
liberată de Institutul 
mine Petroșani. O 
nulă. (1533)
; PIERDUT certificat naș
tere pe numele Obrocea 
Gheorghe, eliberat de Con
siliul popular al comunei 
Argetoaia jud. Gorj. îl de
clar nul. (1536)

PIERDUT carnete stu
dent pe numele Chera Va- 
sile și Popescu Sorinei, 
eliberate de Institutul de 
mine Petroșani. Le decla
răm nule. (1537)

PIERDUT carnet
dent pe numele Bărcan 
Simona Paula, eliberat de 
Institutul de mine Petro
șani. îl declar nul. (1557)

ANUNȚ DE

pe 
e- 
de 

declar

a
Adunarea 
relua lu- 
la finele 
începutul 
după reu- 
înalt de 

neali- 
președin- 

tele Adunării din actua
la sesiune, Imre Hollai 
(Ungaria). Adunarea 
nerală urmează să

Ge- 
mai

dezbată 
bleme : 
cierilor 
nei noi
mondiale, 
prului, punerea în 
care a rezoluțiilor O.N.U. 
și folosirea în scopuri paș
nice a spațiului extrate
restru.

Printr-o ultimă hotărî- 
re adoptată ieri în una
nimitate, înainte de sus
pendarea lucrărilor sesiu
nii, a fost amînată pentru 
sesiunea a XXXVIII-a, 'din 
toamna anului viitor, exa
minarea problemelor 
gate de aniversarea îm
plinirii, în 1992, a 500 
ani de la Descoperirea 
Americii de către Columb.

le-

de

WASHINGTON 22 (A-
gerpres). — Congresul Sta
telor Unite a adoptat o 
lege care autorizează chel
tuieli militare de 231 mi
liarde dolari pentru anul 
fiscal 1983. Este din 
semnalează agențiile 
presă, 
de dimensiuni 1 
tîlnite în istoria 
Cu această ocazie 
votat și ajutorul 
străinătate, din care 
mai mare 
Israelului.

în cadrul 
dezbateri 
premergătoare 
parlamentare

nou, 
de 

un buget , militar 
nemaiîn-

S.U.A. 
a fost 
pentru 

cea 
parte revine

ultimelor sale
Și deliberări 

vacanței 
da iarnă,

Congresul a mai aprobat 
o cerere a președintelui 
Reagan privind aplicarea 
unei taxe suplimentare 
pentru benzină. în ace
lași timp, a fost respins 
un program de creare de 
noi locuri de muncă — 
propus 
democrați,
de guvern — și care 
fi necesitat fonduri în 
loare de 5,4 miliarde 
lari. în legătură cu
ceasta, se menționează 
că șomajul înregistrează, 
în prezent, în S.U.A., re
cordul postbelic, afectînd 
circa 10,5 ia sută din popu
lația activă.

de. reprezentanți 
dar neagreat 

ar 
va- 
do- 
a-

PIERDUT legitimație ser* 
viciu pe numele Filipaș 
Aurel, eliberată de 
C.M V.J. Petroșani. O de
clar nulă. (1558)

PIERDUT legitimație de 
biliotecă pe numele Ba- 
laszi Csilla, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (1559)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Crișo- 
veanu Ion, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mihăi- 
lă Eugen, eliberată de 
IM. Lupeni. O declar nu
lă. (m.p.)

PIERDUT 
serviciu pe 
canu Mihai,
I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (m.p.)

PIERDUT- legitimație de 
serviciu pe numele Caza- 
cu T. Gheorghe, eliberată 
de Preparația Lupeni. O 
declar nulă, (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dru
gan Constantin, eliberată 
de I.M. Lupeni. O declar 
nulă, (m.p.)

FAMILIE

legitimație de 
numele Mo- 
eliberată de

stu-

Profund îndurerată, familia ing. Teodor Onciu, 
anunță decesul .

ELENEI ONCIU (ENA) 75 ani 
înhumarea va avea loc joi, 23 decembrie 1982, 

orele 14,00, în cimitirul municipiului Petroșani, (1560)
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