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documentele Conferințe!i N<ițioaale —
programul nostru de imuncă

îndeplinirea integrală a 
prevederilor de pian — obiectiv 
prioritar pe agenda de lucru 

a întreprinderilor miniere
Producția noului an, 1983, rea

lizarea integrală și ritmică a pre
vederilor de plan la producția de 
cărbune extras, constituie, la cum
păna anilor, obiectivul prioritar în
scris pe agenda de lucru a condu

cerilor întreprinderilor miniere, ale 
tuturor oamenilor muncii din Va
lea Jiului.

In ziarul de astăzi publicăm mă
surile întreprinse de conducerile 
întreprinderilor miniere Lenea, Pe- 
trila și Dîlja.

Ing. Benone Costing;, directorul I.M. Petrilg

Total este pregătit pentru realizarea sarcinilor, 
încă din prima lună

Realizăm în anul 1982 
o creștere a extracției de 
cărbune de circa 60 000 de 
tone față de primul an al 
«finalului. In trimes
trulIV al anului produc
ției a sporit substanțial în 
comparație cu trimestrul 
precedent, realizările si-

tuîndu-se aproape de pre
vederi '

în anul 1983, față de a- 
ceste realizări, vom extra
ge cu 150 000 tone de căr
bune mai mult decît în 
1982 și avem certitudinea 
că în *83 nesvom îndepli
ni integral sarcinile fizi
ce. La toate sectoarele mi
nei, capacitățile în func

țiune sînt la nivelul pre
vederilor, fiind create 
posibilități de depășire a 
sarcinilor la sectoarele III
— care înregistrează și la 
această oră însemnate de
pășiri față de planul anual
— I și V, acesta din urmă 
dispunînd de un panou de

tGontinuare pap. a 3-a

Locul I in întrecerea socialistă de la mina Vulcan — brigada condusă de 
Gheorghe Buță, de la sectorul VIII — cu un plus de peste 1000 tn.c. la lu
crările de pregătiri. Foto : Cristian ȘTEFAN

Spectacole 
fesffve

Pe scenele așezămin
telor de cultură din 
Valea Jiului s-au des
fășurat spectacole a- 
niversare susținute de 
formații -■» tistice de a- 
matori și profesioniști, 
inenraate celor 35 de 
ani de ia proclamarea 
Republicii.

La Petroșani, Petri- 
la, Lupeni ți Uricani. 
în comunele Aninoasa 
și Bănița. formații ar
tistice, recitatori, cre
atori de poezie din Va
lea Jiului au înălțat 
un nnn de slavă patri
ei noastre socialiste.

Marii, 28 decembrie, în 
prezența tovarășului
Nicolae Ccaușcscu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, au continuat lu
crările Plenarei lărgite a 
Consiliului Național al A-
. A

griculturii, Industriei A- 
limentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor.

Tovarășul Nicolae 
Ccaușcscu a fost întâmpi
nat, la sosirea în Sala Pa
latului, cu multă căldură 
și însuflețire, cei prezenți 
scandind îndelung, cu

dragoste și stimă, 
„Ccaușcscu — P.CJL!“.

Reluîndu-se dezbaterile 
în plen, în cursul dimine
ții au luat cuvîntul tova
rășii : Teodor Roman, prim-

(Cantinuart In pap. s 4-a)

Intîlnirea de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEÂUȘESCU, 

cu cadre de conducere ale 
Ministerului Industrializării
Lemnului și Materialelor 

de Construcții
Tovarășul Nicolae

Ceaușescu. . secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a avut, marți după- 
amiază, o nouă întîlnire 
de lucru cu cadre de con
ducere ale Ministerului 
Industrializării Lemnului 
și Materialelor de /-Cons

trucții, cu specialiști din 
unități de cercetare, pro
iectare și producție din 
aceste ramuri.

împreună cu conducă
torul partidului și statu
lui nostru, la acest dialog 
de lucru au participat to
varășii Constantin Dăs- 
călescu, alți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat. .d/d ; :

în centrul analizei ef
fectuate în cadrul acestei 
întîlniri s-au. situat pro
blemele reducerii consu
murilor de materii prime 
și materiale, energiei și 
combustibilului. gospodă
rirea și valorificarea /su
perioară a acestora, reeu-

(Contimiare in pag: a 4-a)

Lucrările Comisiei Centra’e a producătorilor 
agricoli din Utățile necooperativizate
Marți după-amiază., au 

avut loc lucrările. Comisi
ei Centrale a producători
lor agricoli din localitățile 
necooperativizate.

Pe marginea Raportu
lui cu privire ia activi
tatea Comisiei Centrale în 
anul 1982 și a planului de

muncă pe anul 1983, au 
luat . cuvîntul : Vasile
Cîrstca, țăran cu gospo
dărie individuală din co
muna Albești, județul Ar
geș, Ion Grigore, țăran 
cu gospodărie individua
lă din comuna Voinești, 
județul Dîmbovița, .Sas

Ana, țărancă cu gospodă
rie individuală din comu
na Certeze, județul Satu 
Mare, R,adu Rey, medic 
veterinar în localitatea 

Vatra Dornei, județul Su
ceava, Ioana Ștefan, ță-

(Continuafe în pag. a 4~a)

Grațierea unor pedepse prin 
Decret prezidențial

în cazul în care au fost aplicate, nu sePrin Decret Prezidențial se grațiază 
in întregime pedepsele cu închisoare 
pînă la 5 "afiiț inclusiv, aplicate de ins
tant* de judecată.

De asemenea, se grațiază, în întregi
me, măsura trimiterii într-o școală spe
cială de muncă și reeducare aplicată 
minorilor. ;/ "■■ ■

Pedepsele cu- închisoare între 5 și 8 
ani inclusiv se grațiază, in parte, cu 1/6.

Prevederile decretului de grațiere se 
aplică și celor care execută pedeapsa 
închisorii prin muncă corecțională.

Nu beneficiază de prevederile decre
tului cei condamnați pentru infracți
uni săvirșite în stare de recidivă și cei 
care sînt recidiviști prin condamnări 
anterioare, precum și cei care au săvir- 
șit infracțiuni de omor, loviri sau vătă
mări cauzatoare de moarte, tîlhărie, viol, 
luare de mită, dare de mită, trafic de 
influență, ultraj cu violență și evadare.

Sancțiunile cu închisoare pentru con-
tr^vențiile săvirșite pînă la 
tării decretului nu se mai

data adop-
aplică,

mai execută ; persoanele care execută 
sancțiunea închisorii contravenționale 
prin muncă beneficiară, de asemenea, 
de prevederile decretului.

Dispozițiile decretului de grațiere nu 
sc aplică celor care nu au început exe
cutarea pedepsei sau a sancțiunii con
travenționale, deoarece s-au sustras de 
lâ aceasta.

Prin decret se prevede că cei grațiați 
care în cirș de 3 ani săvîrșese o in
fracțiune intenționată vor executa, pe 
lingă pedeapsa stabilită pentru acea in
fracțiune, și pedeapsa neexecutată ca 
urmare a aplicării decretului de grație
re?; ' ' ; .

'Comitetele sau birourile executive ale 
consiliilor populare, direcțiile pentru 
probleme de muncă și ocrotiri sociale și 
conducerile unităților socialiste vor asi
gura 'încadrarea în muncă a persoanelor 
care beneficiază de prevederile decretu-

iar lui de grațiere.

Ieri, în întreaga Vale a Jiului, o manifestare tradițională a culturii socialiste

corn TĂRII PENTRU
■ J

Lupeni, Vulcan, Aninoasa, 
Lonea... Nouă întreprinderi 
bazinul carbonifer al Văii 

au trăit ieri e~

Vricani, Bărbăteni, 
Livezeni, Dîlja, Petrila, 
miniere, intr-un cuvînt 
Jiului, vatră de cărbune și istorie, 
moția primirii, conform tradiției românești, colin
dătorilor. Am văzut mineri pe care-i cunoșteam ele 
la locurile lor de muncă, din abataje, oameni mai 
duri decît duritatea stincii sub care lucrează, am 
văzut așadar pe fețele acestor oameni, satisfacția u- 
nui mare eveniment. Am citit pe fețele lor satisfac
ția că la sfîrșitul unui an rodnic pe frontul cărbu
nelui oameni de suflet din mai toată (ara vin să 
le ureze de bine, de sănătate și belșug in case. 
Acțiunea organizată de Consiliul municipal de edu

ll

cație politică și cultură socialistă este, dincolo de 
orice îndoială, Una dintre cele mai reușite ale anu
lui, constituindu-se ca un moment de referință în 
ampla activitate politico-educativă și cultural-artis- 
tică din Valea Jiului, un imn de preamărire a mun
cii eroice din adîncuri.

Spectacolele din sălile de apel, parada colindă
torilor pe străzile reședinței de municipiu, spectaco
lul festiv dedicat proclamării Republicii au fost, ieri, 
o adevărată, sărbătoare a minerilor, o încununare 
a rodnicelor rezultate ale anului 1932.

în pagina a 2-a, relatări de la această ampla 
manifestare, reportaje de la eîteva săli de apel ale 
întreprinderilor miniere.

V
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„COLINDA ȚĂRII PENTRU MINERII VĂII JIULUI"

Oaspeți ai să iilor de apei
• I.M. LUPENI. „Sînt originar din 

județul Vîlcea. Inima mi se umple de 
bucurie și ochii de nostalgice lacrimi 
cînd revăd asemenea obiceiuri stră
vechi, în care răsună optimismul și se
tea de viață, de împlinire. Copil fiind, 
am colindat și eu pe la curțile gospo
darilor, urîndu-le Sănătate, belșug și ani 
îndelungați, în numele sectorului V al 
I.M .Lupeni, fruntaș între fruntași, a- 
duc cele mai sincere mulțumiri urăto
rilor din cele trei județe care au adus 
încă o dată între noi neprețuita frumu
sețe a culturii românești, a obiceiuri
lor laice de iarnă*1, hi se destăinuie jnî- 
herul Constantin Bondoc.

'! „Stele' mândre, lucitoare / De lumină 
icurgătoare11 scoborau în sala de apel a 
țninei Lupeni din glasurile colindăto
rilor din Cîineni (Vîlcea), Bălăcița (Me
hedinți) și Curtea (Timiș). Trei zone fol- 
fclorice înșirate pe paralela de 45 gra
de, dar atît de diverse în indestructibi
la unitate de simțire a poporului ro
mân.

în mijocul minerilor, „unde-s cîmpii

mai frumoși / Mai frumoși, mai lumi
noși11, vibrează în sala de apel versurile 
nemuritoarelor colinde românești. Vi
brează în ele și cUvîntul de înțelepciune 
al celor bătrîni din care ne-am pome
nit și care frumos ne-au dăruit „c-un 
colac de grîu curat11.

„Mă numesc Gheorghe Bercaru, miner 
la sectorul X al I.M. Lupeni. Sînt nu 
numai uimit, dar și fericit văzînd acest 
emoționant spectacol, Ideea de a organi
za „Colinda Țării pentru minerii Văii 
Jiului11 merită toată lauda. Deși m-am 
născut în Vrancea, susțin fără rezerve, 
că frumusețea colindelor noastre ne im
presionează pe toți, de oriunde am fi în 
orice parte ne-am afla.

Colindele din Țara Loviștei, plugușo- 
rul din Bălăcița, „colinda leului11 \ și 
„colinda Linei11 din Curtea, străbat din
spre trecut în prezent, pe drumul spre 
Preparația Cărbunelui Lupeni.

Marin Sîrbu (Bălăcița, Mehedinți), vi
ne pentru prima oară la festivalul nos
tru. Minerii îi apar ca niște oameni de 
mare dîrzenie și sensibilitate.

• I.M. LIVEZENI. Su
te de mineri, cu fețele 
radiind de bucurie au 
primit ieri, la ei acasă a- 
laiul colindătorilor din 
satul Cuciulata, comuna 

' Hoghizi, județul Brașov.
...în sala de apel, ora

1 10,30. Fără nici o che-
' mare, fără nici o mobi-
' lizare minerii din schim-

1 bul II s-au strîns „roa-
‘ tă“ in jurul colindăto-

' rilor (în foto). Se pre-
' zintă un obicei fol

cloric a cărui 
vechime se pierde în 
negura timpului, turca. 
42 de bărbați și femei, 

' tineri și vârstnici, plini
de voie bună și sănăta
te au cîntat și i-au în- 

' cîntat pe minerii de la'

Livezeni. Instructorii 
formației, profesorii Du
mitru Civica și Ștefan 
Nicolae au pregătit pen
tru minerii de la Live
zeni un program speci
al de colinde, păstrînd 
tema obiceiului „turca". 
„După festivalurile de 
obiceiuri laice de la Me
diaș, Deva, Tg. Jiu, Va
lea Jiului constituie pen
tru noi o experiență no
uă, un pas înainte în 
exprimarea artistică a 
nestematelor folclorice 
din zona noastră, a Bra
șovului, ne spunea prof. 
Ion Florin, directorul 
căminului cultural din 
Cuciulata. Văzîndu-i pe 
mineri cum se bucură de 
prezența artiștilor a-

matori în mijlocul lor, 
Aurica Lungu, munci
toare la Combinatul din 
Hoghizi și soțul său, 
maistrul lacob Lungu, de 
la același combinat ne 
spuneau „Așa cum noi, 
în formația noastră sîn- 
tem uniți, sîntem o fa
milie de familii, ni se 
pare că și gazdele noas
tre, minerii de la Live
zeni sînt uniți în gînd 
și faptă, sînt și ei o fa
milie, o familie de mun
citori11.

...Mina Livezeni, ora 
11,00. Lîngă autobuzele 
care plecau spre puțul 
de la Maleia artiștii a- 
matori de la Cuciulata 
cântă colinzi, se înșing 
cu minerii în horă.

Alaiul care 
„scrie“ viață 

lungă și belșug
Pe deasupra acestei 

ierni ingrate plutește 
prinosul de recunoștin
ță pentru oamenii Văii 
Jiului. Pe strada Repu
blicii din Petroșani, 
trecătorii se opresc, cu 
ochii iluminați de ima
ginea poeziei și vigorii 
spectaculare a obice
iurilor strămoșești.
Peste 1000 de colin
dători din 13 zone fol
clorice ale țării se în- 
siruie intr-un fascinant 
alai al colindătorilor. 
Dubașii din Curtea (Ti
miș), obiceiul ursului 
din , Mădîrjac (Iași), 
colindele din. nord- 
vestul Apusenilor (Cluj), 
borșenii din Maramu
reș; (în foto) cu 
misterul festi
vităților care se trag 
parcă de la daci, piță- 
răii din Jieț și din Pa- 
deș (Gorj), ceilalți ură
tori din Cuciula
ta (Brașov), Aref (Ar
geș), Mediaș (Sibiu), 
Comori (Mureș), Cîi
neni (Vîlcea), Lăpuș- 
nic și Densuș (Hune
doara) mină și tot mi
nă „Pînă ce s-o în
sera / Că'ne este plu
gul bun j Și nu ne-am 
opri din drum. ' Anul 
ăsta-n calendar / Am 
scris apăsat și rar: / ’S3, 
un an cu soare / Și cu 
ploaie roditoare".

a III-a ediție a Festivalului obiceiuri
lor laice de iarnă, intitulat atît de sugestiv „Colinda 
Țării pentru minerii Văii Jiului11, formații și grupări 
de Colindători din Moldova, Ardeal, Muntenia, Oltenia, 
Banat, și Maramureș au urat un călduros „La mulți 
ani 1" și „Noroc bun 1“ tuturor minerilor din Valea 
Jiului. iî. -

£ Artiștii amatori dc la Cirnești (Hunedoara) au 
fost oaspeții minerilor de la I.M. Lorica.

• La I.M. Petrila s-au aflat în mijlocul mineri
lor colindătorii din Borșa (Maramureș) și Mediaș (Si
biu).

• Căminul cultural Aref (Argeș) și corul Filar
monicii de stat „Oltenia11 Craiova au urat „La mulți 
ani ! minerilor de la Dîlja.

Minerii de la I.M. Livezeni, I.M. Aninoasa și 
I.M. Vulcan au aplaudat frumoasele programe ale 
formațiilor artistice de la Cuciulata (Brașov), Comori 
(Mureș) — în foto — și Lăpușnic (Hunedoara), Să
vârșim (Arad).

<8 în sălile de apel ale I.M. I.upeni, Bărbăteni 
și Uricani au evoluat urătorii de la Cîineni (Vîlcea), 
Bălăcița (Mehedinți), Curtea (Timiș), „Someșul-Napo- 
ca11 (Cluj) și Padeș (Gorj).

Q Minerii de la Paroșeni au primit formația de 
obiceiuri laice din Orăștioara de Sus (Hunedoara).

Reportaj realizat de « .
Ioan LASCU și Bujor MIRCESCU ;-;?Ț 

Foto: Ștefan NEMECSEK

r

îndeplinirea integrală a
Total este pregătit pentru realizarea sarcinilor

(Urmare din pag. I)

exploatare în plus față de 
necesarul corespunzător 
nivelului sarcinilor fizice 
din luna ianuarie ’83. Au 
fost încadrați în ultima 
parte a anului numeroși 
noi muncitori, Deși față de 
normative, efectivele - sînt 
complete, trebuie să creș
tem în continuare numă
rul formațiilor de lucru și 
componența acestord în ve
derea executării unui vo
lum sporit de lucrări mi
niere de deschideri. Ac-

țiunea este 
de imperativul 
rii rămânerilor în 
din acest domeniu, 
pectiv pentru 
de rea de zone 
a d î n c i m e, 
parcursul anului 1933, 
vederea 
ților productive ce 
ie să intre în 
nă la finele

Scontăm pe 
continuare a 
tății muncii prin 
rea tavanului de rezisten
ță care și-a dovedit efi-

determinată 
recuperă- 

urmă 
res- 

deschi- 
noi 

pe

ciența, astfel încît 
nizăm
dei în toată zona 
zăcămîntului. în 
timp, în zona 
menținem 
pregătind totodată 
noi,, abataje dotate 
complexe 
susținere, 
port.

Avem,
pregătit pentru a ne rea- 

ianuarie 
și trimestrul I, ca și pe în
tregul an ’83.

prevederilor de plan
că deficitare — ghidaje 
pentru puț și scîndură, de 
care depinde nu atît nive
lul realizărilor cît ritmi
citatea extracției, preveni
rea unor stagnări în flu
xul de evacuare.

Sectoarele productive 
au fiecare posibilitatea 
să-și realizeze propriile

sarcini, sa creeze 
bune de asigurare 
co-materială a 
pentru îndeplinirea 
melor. Prin 
terializate deja șl 
preconizate în continuare 
vom dispune de
ile '

pe

citor în activități direct 
productive. La noi, 
bleme de dotare 
pun, în schimb am între
prins măsuri noi vizînd 
îmbunătățirea condițiilor 
materiale la front. Soli
cităm și pe această cale 
rezolvarea de către combi
nat a unor materiale în-

pro- 
nu se

condiții 
tehni- 

brigăzilor 
nor- 

măsurile ma- 
cele

preco- 
meto- 

estică a 
același 
vestică, 

în funcțiune, 
altele 

cu 
mecanizate de 

tăiere și trans-

extinderea

în 
tot 
în 

creării capacită- 
trebu- 

funcțiune pî- 
cincinalului.

creșterea în 
productivi-

extinde- liza sarcinile în

Ing. Iulian Costescu, directorul I.M. Lonea

practic, totul
Ne bazăm, in primul rînd, pe 

productivității muncii

Ing. Aurel Marhan, directorul I.M, Dîlja

Realizările bune din noiembrie 
chezășia pregătirii temeinice

anului viitor

condiți- 
îndeplinirii sarcinilor 

întregul an 1983.

creșterea

Am încheiat luna 
iembrie cu depășirea 
cinilor la producția 
că de cărbune, vom 
deplini, de asemenea,
cinile în luna decembrie. 
Ne situăm astfel foarte a-

■ ----------- ■■ ■ - ... .

no- 
sar- 
fizi- 
în- 

sar-

îmbunătățiri tehnologice 
aduse. Principalele mă
suri de această natură fi
ind extinderea tavanului 
de rezistență, extinderea 
mecanizării tăierii cărbu
nelui prin introducerea a 
două noi combine de aba
taj și trei de înaintare. 
Ne bazăm și pe faptul că 
vom. organiza superior ac
tivitatea în fronturile pro
ductive, asigurînd mai bu
na aprovizionare materi
ală a brigăzilor, o mai

Anul 1982 se încheie 
pentru colectivul I.M. Lo
nea nesatisfăcător. Ceea 
ce doresc să subliniez în
să, este faptul că față de 
luna iulie, cînd realizam 
o producție medie zilnică 
de 2 700 tone de cărbune 
pe zi, s-a înregistrat o 
continuă creștere a ex
tracției, care reprezintă 
în luna decembrie o me
die zilnică de 3 470 de 
tone. Din această perspec
tivă, hotărîrea noastră este 
să ne facem plahul încă 

în din luna ianuarie și pe în- 
continuarc personalul mun- tregul an 1983. în luna ia- ductivitatea muncii și prin că.

și decembrie 
a producției

nuarie, acest lucru va fi 
posibil de realizat doar 
cu mari eforturi din par
tea tuturor colectivelor 
sectoarelor, in special din 
partea organizatorilor, a- 
vînd în vedere că eva
cuăm susținerea mecaniza
tă de abataj care va con
suma multe posturi
calificare superioară. Du
pă această etapă 
spori efectivele în 
turile direct
Așezăm astfel la baza creș
terii producției sporurile 
ce le vom obține la pro-- eficientă asistență tehni-

de

proape de nivelul sporit al 
sarcinilor din luna ia
nuarie ’83, pe care le vom 
realiza prin punerea în 
funcțiune în aceste zile a rea forței de muncă, âm 
unei noi capacități pro- sporit și vom spori 
ductive în blocul II.

Prin măsurile luate în 
ultima vreme am reușit 
să majorăm 
necesar. Prin

efectivele la
redistribui-

vom 
fron- 

productive.
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35 de ani de existență, lucrările de ame-

<

zestrea tehnică a minei a crescut cu 300 milioane

1,3

Totul pentru
oameni

din
Jiu*

valoarea 
ridicat 
pentru

poa- 
de-o 

un 
își

1

Pagină realizată de
Mircea BUJORESCU

Bilanț rodnic în graiul cifrelor
Q întreprinderea minieră Uricani ocupă locul 

producătoare de cărbune cocsificabil din 
aici, pleacă spre cocserii 35 la sută 
cărbune cocsificabil din bazinul Văii

1f
I

fericită coinciden
ță, un simbol a 
ceea ce a însem

nat proclamarea Re
publicii, deschiderea 
unei noi ere în creș
terea și înflorirea țării 
ne oferă mina Uricani, 
ăl căryi. act de naște
re kțtfe datat 1947. 35
de ani de minerit la 
Uricani, 35 de ani de 
Republică. Mina de-o 
vîrstă cu Republica

Aici. Pe Jiul
Vest, la poalele 
Retezatului, la

45 grade și
25* latitudine nordică 
și 23 grade 20’ longi
tudine estică față de 
meridianul Greenwitch 
(așa cum citim dintr-o 
broșură editată recent 
de I.M. Uricani) în 
cîmpul minier Uricani 
„piatra care arde" a 
fost exploatată încă de 
prin 1840. Numai la 
suprafață, cu mijloace 
pe măsura timpurilor. 
Abia in 1946 a fost des
chis stratul 3, în cul- 

' cușul căruia s-au a- 
menajat galerii pe o- 
rizonturilc 730, 700, 670, 
640, 610 și 580 m.

A : ' 3s;. ; ț .'- 'j/'
1947 a început

L exploatarea căr- 
bunelui cocsifi

cabil de o foarte bună 
calitate, necesar econo
miei naționale — în 
evidentă slăbire după 
război. Să urmărim, a- 
șadar, evoluția, în cei 
35 de ani, a mineritului 
la Uricani.

Creșterea neconteni
tă a producției de 
bune cocsificabil 
tone). De la o 
ducție de 354 000 
în I960 aceasta s-a ri
dicat la 850 000 tone 
în 1982; urmind ca pi
șă Ia sfirșitul acestui 
cincinal, mina Uricani 
să furnizeze anual eco
nomiei naționale aproa
pe un milion de tone 
cărbune de cea mai bu
nă calitate.

Despre minerit 
la timpul trecut...

în 1946 începeau primele lucrări de amenajare, 
drumurilor subterane. Arhivele minei consem

nează la loc de cinste numele unor oameni de mare 
probitate morală și profesională Silviu Iovan, Liviu 
Bota, Ioachim Mateș, Nicolae Ispas, Mihai Tudoran, 
Ion Colda, Petru Groza, Mihai Dobay și alții, care, 
în condiții deosebit de grele au deschis drumul spre 
„aurul negru1* de la Uricani. Cu rîzna, cu roaba, cu 
ciocanul de abataj lucrările înaintau greu, dar do
rința oamenilor a învins.

în august 1947, Uricani devine un sector al mi
nei Lupeni pentru exploatarea rezervelor de cărbu
ne din flancul sudic al perimetrului. A început apoi 
săparea primei galerii de coastă în Valea Balomi- 
rului. Lucrarea a durat pînă în anul 1951, după 
care au început lucrările de dezvoltare în adîncime. 
S-a săpat puțul numărul 1 Balomir, apoi în 1954, 
putui orb nr. 2. Au apărut apoi primele orizonturi : 
720, 700. 670. 640, și 580.

Odată, cu mina au crescut și oamenii, minerii 
Uricaniului. Prin anii 55 lucrările miniere căpătau 
numele oamenilor care le-au executat. „Planul 
Iovan**, din stratul 17—18 va-constitui unul 
punctele principale de exploatare. Transportul 
cu rîznuța de lemn, cu roaba, cu cai. Din 1955 
introdus primele transportoare cu raclete. Alteintrodus primele transportoare cu raclete. Alte date 
sintetice i exploatarea pe plane înclinate (începută 
în 1958) a durat pînă în 1963; extracția pe puțuri 
a început în anul 1972.

Cronologic, așadar, începînd cu anul 1947, acum 
35 de ani, mina Uricani pășea pe poarta din față 
a mineritului românesc..,

...și la prezent
" Începînd de acum 5—6 nerii de la Uricani 

ani, dezvoltarea impe- trăit multe satisfacții 
•tuoasă a minei a impus o frontul cărbunelui, 
dotare pe măsura dez- la productivități de 
voltării. La ora actuală tonă pe post la începu- 
întreprinderea dispune 
de 6 complexe de sus
ținere mecanizată, 8 com
bine de abatâj și de îna
intare, precum și de 
proape 5 km de 

. transportoare cu
de cauciuc.

De la ciocanul de aba
taj din anul 1947 pînă 
la introducerea și 
rimentarea în 
17—18, în anul 
unui complex de 
înălțime cu armare di
recțională în retragere 
(premieră națională 1) mi-

a- 
benzi 

covor

expe- 
stratul 

1981, a 
mare

turile activității, pînă la 
vîrfurile de 20 tone/ 
post obținute cu cel mai 
mare și mai modern com
plex a fost un drum as
pru dar nu lipsit de 
mari satisfacții profesi
onale. Este de ajuns 
amintim că 58 la 
din producția minei 
extrasă cu mijloace 
canizate pentru a 
vedi roadele deosebite 
ale mecanizării, evoluția 
procesului de extracție a 
cărbunelui la mina Uri
cani.

Brigada condusă 
cunoscutul miner Ilie 
Amor ăr iței o formație 
de mineri-tehnicieni, ca
re lucrează cu cel mai 
mare și mai modern 
complex din Valea Jiu
lui.

Cartierul „Bucura" 
din Uricani. Blocuri 
noi care asigură con
fortul locatarilor. în 
prim plan, noul cine
matograf „Retezatul", 
dat în folosință în vara 
anului 1981.

între unitățile
România. De 
producția de 
lui.

• In cei
najare și betonare a galeriilor minei, puse cap la cap, 
acoperă distanța Petroșani - Deva. înălțimea puțurilor 
de extracție și auxiliare se ridică la 2 000 m.

® Capacitatea de extracție a minei a crescut con
tinuu, In ult’mii 20 de ani aceasta a crescut de aproa
pe 3 ori.

‘ “ * Producția întreprinderii s-a ridicat c!e la 238 700 
tone, în 1955, la mai mult de 800 000 tone în 1981. In 
actualul cincinal, aceasta va ajunge la aproape 1 mi
lion de tone anual.

• în acești 35 de ani de Republică, mina Uricani 
a livrat economiei naționale 15,5 milioane tone de căr
bune cocsificabil, ceea ce reprezintă de două ori pro
ducția Văii Jiului din anul 1980.

• Tot în această perioadă pentru cărbunele ex
tras de la Uricani ar trebui 1 630 000 vagoane conven
ționale de cale ferată, adică o garnitură de 19 500 km I

• Numai în cincinalul revoluției tehnico-științifi- 
ce zestrea tehnică a minei a crescut cu 300 milioane 
lei.

• Valoarea utilajelor pe fiecare muncitor este de 
milioane lei.
• Ponderea producției de cărbune extras cu mij

loace mecani?ate a crescut de la 30,6 la sută iți 1980 
la 44 la sută în 1982, urmînd ca în 1985 să ajungă la 
58 la sută.

• Productivitatea muncii a crescut de la 1,9 tone/
post în 1955 la 5,9 tone/post în 1982. ,•

• Intre anii 1976-1980 au fost calificați 1055 mun
citori (545 mineri, 300 mecanici, 200 electricieni de mi
nă). Intre 1978 și 1981 au fost policalificoți 400 munci
tori subteran.

-bUi

Maturitatea unui colectiv tînăr
Gheorghe Scorpie, Ilie 

Amorăriței, Gheorghe 
Nistor, Laurențiu Kele- 
mr.n, Constantin Sorescu, 
Ion Brînzan, Aurel So- 
șoi, Gheorghe Drănău 
sau Simion Budescu sint 
brigadieri cunoscuți în 
întreaga Vale a Jiului. 
Ei au crescut odată cu 
mina, s-au perfecționat 
„din mers", odată cu pă
trunderea celor mai noi 
realizări tehnice în mi
nerit.

Aici, in sinul 
vului, s-au născut și 
fost materializate 
valoroase pentru 
nalizarea unor 
tehnologice ca 
sinoptic pentru 
rirea funcționării 
jelor, un nou tip de pom
pe la combine (elimi- 
nîndu-se importul), asi
milarea și confecționarea 
pieselor de schimb pen
tru complexe și combi
ne șt altele.

Inițiative ca „Brigada 
înaltei productivități", 
„Contul colector de eco
nomii al sectorului", 
„Brigada model de mun
că și de viață" (Gheor
ghe Scorpie) și, mai re
cent, „Pentru fiecare to
nă de cărbune extras — 
1 kWh energie econo- că.

colecti- 
au 

idei 
rațio- 

procese 
panoul 
urmă- 
utila-

misită" au condus, prin 
aplicarea lor, la rezul
tate deosebite pe frontul 
cărbunelui, obținerea te
nor economii însemnate 
de combustibili, materii 
prime și materiale, e- 
nergie electrică, la rea
lizarea Unor beneficii 
considerabile în folosul 
întreprinderii. Numai prin 
aplicarea inițiativei de 
economisire a energiei, 
în acest an s-au econo
misit 1,12 milioane kWh 
cu care se pot extrage 
în plus peste 20 000 tone 
de cărbune

Realizările 
rea firească 
profesionale

cocsificabil. 
sint urma
ți calităților 
ale oame

nilor muncii, a continu
ei lor perfecționări. Pes
te 62 Ig sută din oamenii 
muncii de la mină sînt 
calificați în meseriile 
de bază pentru minerit, 
4,7 la sută au studii su
perioare și 3,6 la sută 
au terminat școli de mai
ștri.

Acesta este colectivul 
minei, mina care se 
te mindri că este 
vîrstă cu Republica, 
colectiv tînăr care 
dovedește maturitatea 
prin faptele sale de mun-

• Retribuția medie (la 
nivel de mină) a crescut 
la 3 326 lei, iar în abata
je, ia 4 131 lei d La nive
lul anului 1982 
gratuităților s-a 
la 2 milioane lei 
chirie, 10,7 milioane pen
tru încălzirea locuințelor, 
2 milioane lei pentru ma
sa caldă d De la 1 436 de 
locuitori în 1949, în orașul 
Uricani locuiesc acum 
8 500 oameni ai muncii și 
familiile lor d în cartie
rul Bucura s-au dat în 
folosință spații comercia
le însumînd 920 mp d în 
anul 1981, volumul des
facerilor de mărfuri a" fost 
de circa 70 milioane lei 
d Peste 100 de cadre di
dactice predau la 1 400 e- 
levi d Cheltuielile din 
bugetul statului pentru 
învățămînt, cultură, gos
podărire, asistență medi
cală s-au ridicat în 1982 
la 8 800 lei pe locuitor. j
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Plenara lărgită a Consiliului 
al Agriculturii; Industriei Alimentare, 
Silviculturii și

Întîlnirea de lucru

(Urmare Aln pap. U al economiei- naționale, al 
României socialiste, pen
tru ridicarea bunăstării ge
nerale a poporului.

Vorbitorii au dat o înal
tă apreciere 
prezentat de 
Nicolae Ceaușescu la Con
ferința Națională a parti
dului și cuvînțării pe care 
a rostit-o la încheierea 
lucrărilor forumului co
muniștilor români, anali- 

- zînd în spiritul orientări
lor și tezelor de excepțio- 

. nală valoare teoretică și 
practică cuprinse în aces- 
. — munca
desfășurată pe ogoarele 
țării și stabilind, t_ 
tă. căile și modalitățile 
concrete de acțiune pentru 

a 
pe 
in

dustria alimentară, în sil
vicultură și gospodărirea 
apelor.

Participanții la discuții 
au relevat că lucrătorii 
ogoarelor, muncind cu pri
cepere și hărnicie, au ob
ținut în 1982 producții mai 
mari decît în anul pre
cedent. Bune rezultate au 
fost înregistrate, de ase
menea, în industria ali
mentară, în domeniul sil
viculturii și gospodăririi 
apelor. Totodată, s-a ară
tat că în unele unități a- 
gricole au existat neajun
suri în organizarea pro
ducției, în folosirea forței 

_____ .,___ ,, de muncă, a mașinilor și 
al Comitetului utilajelor, a pămîntului.

Examinînd cu exigență 
atît realizările cît și lip
surile, cei ce au luat cu- 
vîiitul au propus măsuri 
eficiente pentru îmbună
tățirea substanțială a în
tregii activități. Ei au 
exprimat angajamentul 
ferm al colectivelor pe care 
le reprezintă de a acțio
na cu energie pentru uti
lizarea cu maximă efici
ență a fondului funciar, a 
potențialului material, 
tehnic și uman din unită
țile agricole, pentru res
pectarea riguroasă a teh
nologiilor și a densităților 
la fiecare cultură, pentru 
încadrarea lucrărilor în 
epocile optime, pentru în
grijirea și furajarea co
respunzătoare a animale
lor, pentru generalizarea 
experienței înaintate în 
toate sectoarele producției 
agricole, întărirea ordinii 
și disciplinei, promova
rea unui spirit revoluțio-

secretar al Comitetului 
județean Teleorman al 
P.CR., Ion Catrinescu, 
prim-secretar al Comite
tului județean Brăila al 
P.C.R., Ion Necula, direc
tor adjffnct la Direcția 
mecanizării din cadrul Mi
nisterului Agriculturii și 
Industriei Alimentare, 
Ion I’ismac, președinte al 
Consiliului unic agroin
dustrial de stat și coope
ratist — Călugăreai, ju
dețul Giurgiu, Cicerone - ;
Stanciu, secretar al Co- ț® documente 
mi te tului comunal de 
partid — Costache Negri, 
județul Galați, Tiberiu 
Mureșan, președinte al 
Academiei de științe^ 
grieole și silvice, 
Gorea, director al 

'"tului de cercetări 
cultura cartofului 
șov, Gheorghe

a-
Tănase 
Institu- 
pentru 

— Bra- 
Stoian, 

director al Stațiunii cen
trale de cercetări pentru 
combaterea eroziunii so
lului — Perieni,
Vaslui, Vasiîe Bărbuleț, 
prim-secretar al " 
tului județean Sibiu

județul

Corni te- 
i al 

P.C.R., Floarea Crișan, 
țărancă cu gospodărie in
dividuală din comuna Za- 
gra, vicepreședintă a Birou
lui Executiv al Consiliu
lui județean al agriculturii 
Bistrița — Năsăud, Ion 
Radu, prim-secretar al Co
mitetului județean Dolj 
al P.C.R., Maria Ștefan,
secretar ..------,
județean Prahova al P.C.R., 
Gheorgiie Istrate, prim- 
secretar al Comitetului de 
partid al sectorului agri
col Ilfov.

Și în această zi, dez
baterile au pus pregnant în 
lumină sentimentele 
profundă dragoste, i 
și recunoștință pe 
țărănimea, toți 
muncii din agricultură, în
treaga noastră 
le nutresc față 
rul general al. 
președintele 
tovarășul N i 
Ceaușescu, pentru 
tatea consacrată cu 
gație și dăruire 
nară înfloririi 
a patriei, 
statornică ____ .
ță de dezvoltarea 
sivă și modernizarea a- 
griculturii, care, alături 
do industrie, reprezintă 
un sector hotărâtor pen
tru progresul neîntrerupt

de 
stimă 
care 

oamenii

națiune, 
de secreta- 
partidului, 
Republicii, 
c o 1 a e 

activi- 
abne- 

revoluțio- 
continue 

pentru grija 
manifestată fa- 

inten-

> i ■ir/i (Urmare din pag. 1)

a tovarășului
Nicolae Ceaușescu

La încheierea vizitei, 
conducătorul partidului și 
statului nostru a felicitat 
conducerea ministerului, 
specialiștii din centralele 
de profil,’ din unitățile de 
cercetare, proiectare și 
producție pentru modul 
responsabil’ în care au ac
ționat în vederea găsirii 
de soluții pentru reduce
rea consumurilor de ma- 

materiale, 
energie, 

unor pro- 
satisfacă 

mai înalt
exigențele în 

creștere ale be-

de înaltă răspunde- 
personală și colectivă 

față de soarta producției 
vegetale și animale și creș
terea continuă a acesteia, 
în vederea acoperirii în 
întregime a necesarului 
intern de produse agro
alimentare și realizării de 
disponibiltăți pentru ex
port. S-a arătat, de ase
menea, că oamenii mun
cii din unitățile agricole 
vor face totul pentru 
plicarea consecventă 
principiilor noului meca
nism economico-financiar, 
ale autoconducerii și au- 
togestiunii, asigurîndu-se 

totoda- folosirea chibzuită a 
zei tehnico-materiale, 
ducerea consumurilor 
cheltuielilor, : 
rea și sporirea 
ilor.

După dezbateri, partici
panții au aprobat în una
nimitate Hotărî rea Ple
narei Consiliului Național 
al Agriculturii, Industri
ei Alimentare, Silvicultu
rii și Gospodăririi Ape
lor privind adoptarea do
cumentelor supuse dez
baterii și angajamentul oa
menilor muncii’ din agri
cultură pentru înfăptui
rea sarcinilor ce le revin 
din hotărîrile Conferinței 
Naționale a Partidului 
Comunist Român, din pro
gramele prioritare de 
creștere a producției ve
getale și animale.

Intîmpinat cu multă 
căldură, într o atmosferă 
de vibrant entuziasm, în 
încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntu! to- 1V atc 
cSuȘESW. C ° L A E a* Partidului.

Cuvîntarea conducăto
rului partidului și statu
lui nostru a fost urmărită 
cu deosebită atenție, cu 
deplină satisfacție și apro
bare, fiind subliniată, în 
repetate rânduri, cu înde
lungi aplauze, urale și o- 
vații.

Adresîndu-se tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, la 
sfîrșitul cuvînțării, tova
rășul Ion Dincă, membru 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al 
guvernului, 
Consiliului 
griculturii, 
limentare. 
Gospodăririi 
spus :

„Mult stimate și ' iubite

Raportului 
tovarășul

a- 
a

tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu.

Avînd ferma convinge
re că exprim dorința u- 
nanimă a participanților 
la Plenara Consiliului Na
țional al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Sil
viculturii și Gospodăririi 
Apelor, vă adresăm cele 
mai vii mulțumiri pentru 
aprecierile, concluziile și 
indicațiile cuprinse în ma
gistrala cuvîntare pe care 
ați., rostit-o, ce constituie 
pentru noi 
mobilizator 
acțiune în 
înfăptuire

și 
de 
de

., îndeplinirea integrală 
prevederilor planului 
1983 în agricultură și"

CEAUȘESCU.

ba- 
re- 
șî 

autofinanța- 
i benefici-

președintele 
Național al 
Industriei 
Silviculturii

i Apelor,

A-
A-
Și
a

un străiiiciț
program 

activitatea
___ _____ a hotărî ni or 
Conferinței Naționale —a 
partidului, a obiectivelor și 
sarcinilor ripii 
agrare în patria 
(Vii aplauze).

Permiteți-mi, 
mate tovarășe 
Ceaușescu, să vă

revoluții 
noastră.

mult sti- 
Nicolae 

adresăm, 
dumneavoastră și tovarășei 
Elena Ceaușescu, din toa
tă inima, urarea 
șească „La mulți 
multă sănătate și putere 
de muncă în noul an, să 
conduceți cu aceeași stră
lucire poporul nostru pe 
drumul luminos al soci
alismului și comunismu
lui". (Aplauze prelungite).

Dînd glas acestor alese 
gînduri și simțăminte, a- 
cestor calde urări, toți 
prezențî scandează cu 
flăcărare „Ceaușescu 
P.C.R.", „Ceaușescu 
poporul", „Ceaușescu 
La mulți ani 1".

Puternic însuflețiți 
îndemnurile mobilizatoa
re ale secretarului genc- 

i, partici
panții reafirmă voința u- 
nanimă a cooperatorilor, 
mecanizatorilor, specia
liștilor, a tuturor lucrăto
rilor de pe ogoare, de a 
contribui cu întreaga 
capacitate și putere 
muncă la îndeplinirea 
xemplară a sarcinilor 
plan din cel de-al treilea 
an al cincinalului și 
programelor 
agriculturii, 
programului 
ducere și 
nare teritorială, la 
făptuirea noii 
grare, 
abătută în viață a 
rîrilor istorice 
Congresul al XII-lea 
partidului.

strămo- 
ani !",

cei 
în-

Și

de

lor 
de 
e- 
de

a 
speciale ale 
la realizarea 
de autocon- 

autoaprovizio- 
în-

revoluții^a- 
la transpunerea ne- 

hotă- 
stabilite de

pcrarca și refolosirea ma
terialelor, înlăturarea o- 
ricăror risipe — proble
me de deosebită actuali
tate. ce stau în această e- 
tapă în fața fiecărui co
lectiv de oameni ai mun
cii.

Dialogul de lucru cu 
factorii de răspundere șî 
specialiștii din aceste sec
toare s-a desfășurat în. ca
drul unei expoziții de 
profil, organizată înțr- 
unul din pavilioanele Com
plexului expozițional din 
Piața Sein teii. ■„<’ >- -

în fața unor panouri și 
grafice, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost informat 
asupra acțiunilor și măsu
rilor întreprinse sau în 
curs de aplicare pentru di
minuarea accentuată. a 
consumurilor de masă lem
noasă, de materiale de 
construcții, celuloză, me
tal, de energie și com
bustibil, în. condițiile re
alizării producției 
văzute în planul 
anul viitor, 
rametrilor 
produselor 
productivității muncii..

Secretarul general al 
partidului a apreciat stră
dania specialiștilor din 
acest sector economic de 
a găsi căi și metode de 
încadrare a consumurilor 
în normativele - stabilite 
pentru anul viitor, ceea 
ce dovedește rezervele ce 
există din acest punct de 
vedere în toate ramurile 
irdustriale.

pre-
. pentru 

ridicării pa- 
calitativi ai 
și creșterii

a V

terii prime, 
combustibili și - 
pentru realizarea 
duse care să 
într-un grad tot 
cerințele: și 

. continuă
neficiarilor interni și ex
terni. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se 
treacă de urgență la 
plicarea noilor norme

a- 
, __ - de
consum, o elaborîndu-se în 
acest scop normative o- 
bligatorii pentru toaL f i- 
nitățile producătoare și 
introducerea în fabricație 
industrială a noilor sorti
mente de produse ale a- 
cestor sectoare.

Cei prezenți au mulțu
mit secretarului general al 
partidului pentru grija 
manifestată față do bunul 
mers al activității din a- 
ceste ramuri industriale 
și l-au asigurat că vor ac-

din hotărîrile

ționa în continuare CU
toată e n e r g i a
pentru îndeplinirea e“
xemplară a sarcinilor ce
le revin
recentei Conferințe Națio
nale a partidului, ale celui 
de-al XII-lea Congres al 
P.C.R.

/'■

necooperalivizate
(Urmare din pag. 1) *eeono-
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Manifestări peste hotare consacrate aniversării 
proclamării Republicii in România

(Ager-MOSCOVA 
preș). — La 
de mătase 
„Darnița" din 
loc o adunare 
sacrată celei de-a 35-a 
niversări 
Republicii în România. In 
prezidiu au luat loc O. I. 
Kasianenko, ministrul in
dustriei ușoare a RJS.S. 
Vcraisene, președintele 
secției ucrainene a Asoci
ației «ie Prietenie Sovie- 
to-Române LP,
Bondarenco, vicepreședin
tă a Asociației ucrainene 
de prietenie cu țările stră
ine, reprezentanți ai 
A-PJSJL și ai conducerii 
combinatului.

In cuvântările rostite 
s-au relevat semnificația 
actului de la 30 Decem
brie 194T, realizările, ob-

28 (Ager- 
Combinatul 

artificială 
Kiev a avut 
festivă con- 

a- 
a proclamării

ținute de poporul român 
sub conducerea Partidu
lui Comunist Român în 
toate domeniile de activi
tate.

Totodată, a fost subli
niat rolul determinant al 
întîlnirilor la nivel înalt 
în dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie și 
colaborare pe multiple
planuri dintre P.C.R. și 
P.C.UJS., dintre România
și Uniunea Sovietică, din
tre popoarele celor 
țări.

La întreprinderea 
prefabricate pentru 
trucțiile de locuințe 
Moscova a avut toc 
miting al

și I. Mielcioiu, 
consilier al 
române în U.R.S.S.

două

grlcole necesare 
miei naționale.

Participanții Ia 
teri s-au angajat să acți
oneze cu toată fermita
tea, să muncească cu ab
negație și dăruire powtru 
transpunerea în viață a 
obiectivelor stabilite de 
cel de-al XII-lea Congres 
al P.C.R., a hotărîrilor 
adoptate la recenta : Con
ferință Națională a parti
dului, și cheamă pe pro
ducătorii agricoli cu 
podarii individuale, 
toți locuitorii satelor 
acționeze cu spirit revolu
ționar și patriotic pentru 
creșterea contribuției lor 
la realizarea programelor 
de autoaprovizionare, îa 
asigurarea fondului cen
tral al statului cu produse 
agroalimentare.

dezba-rancă cu gospodărie indi
viduală din comuna Peri- 
șani, județul Vîlcea.

Desfășurate în spiritul 
cuvînțării rostite de to
varășul Nicolae 
Ceaușescu la încheierea 
lucrărilor Plenarei lărgi
te a Consiliului Național 
al Agriculturii, industriei 
Alimentare, Silviculturii 
și Gospodăririi Apelor, 
participanții au relevat 
marile rezerve de care dis
pun locuitorii din zonele 
necooperativizate pentru 
obținerea unor producții 
sporite de cereale, plante 
tehnice, legume Și fructe, 
pentru creșterea unui nu
măr mare de animale în 
vederea asigurării nevoi
lor proprii și creșterea’ 
volumului de produse a-

gos- 
pe 
să

ministru manifestat un interes deo- 
Ambasadei sebit față de ideile și teze

le cuprinse în “ 
prezentat de

SOFIA 28 (Agerpres). Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, 
ședințele Republicii So
cialiste România, la 
centa Conferință Națio
nală a partidului.

★
RANGOON 28 

pres). — Grupul 
internațional din 
nia și ambasada țării noas
tre la Rangoon au’ orga-

— Cu același prilej, la U- 
niverșitatea „Kiril și Me- 
țodiu" din orașul Veliko 
Tîrnovo a fost organizată 
o seară de poezie româ
nească. 1 v.

Raportul 
tovarășul

pro

re-

(Ager- 
eultural , 
Birma-

- c

De la Banca Națională 
a R.S.R.

Informație
de 

eons- 
din 
an 

-------_1 prieteniei ro- „ 
mâno-sovietice. Au luat ta .? «orbit ambasadorul

★
BEIJING 28 (Agerpres).

— La Ambasa«ia Româ
niei din Beijing a fost or
ganizată o conferință de 
presă. Despre importan
ța evenimentului și re
zultatele obținute de po- nizat o seară culturală si 
porul român în cei 35 de 8 gajă de filme, dedicate 
ani de edificare wlalto- dQ_a

cuvtntul V. V, Lagoda^se- țării noastre, Ftorea Du- a proclamării Republicii 
cretarui Comitetului de mitresoi, - și Conferinței Naționale a
partid al întreprinderii, Participanții chinezi au PCJR.

îa vederea încurajării circulației turistice în 
Republica Socialistă România, Banca Națională a 
Republicii Socialiste România anunță că, începînd 
cu data «ie 29 decembrie 1982, cursul necomercial 
se stabilește la 12,50 lei pentru 1 dolar S.UA

In mod corespunzător se modifică șl cnrsal 
neeomercial în lei al celorlalte valute ale țărilor ne- 
socialiste și dinarului iugoslav. ________
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