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PATRIEI SOCIALISTE
Poporul nostru liber și stăpîn pe destinul șău, 

sărbătorește azi un eveniment de dimensiuni cu a- 
devărat istorice în viață sa — împlinirea a 35 de 
ani de la crearea Republicii. Proclamarea Republi
cii. înfăptuirea acestei mărețe aspirații a națiunii, 
noastre se înscrie într-adevăr cu litere. de aur în 
cronica glorioasei existențe multimilenare a patriei 
și poporului nostru, prin marea sa însemnătate pen
tru făurirea destinului nostru socialist. Moment e- 
pocal în viața țării, a întregii națiuni, actul profund 
revoluționar de la 30 Decembrie 1947 prin care po
porul român, condus de partidul comunist, a abolit 
monarhia proclamînd Republica și prețuind în 
propriile mîini viitorul țării, a deschis o eră nouă 
și măreață în istoria sa. ReferindU-se la însemnăta
tea și semnificațiile deosebite ale acestui memorabil 
moment din istoria țării, ale măreței sărbători de 
a^? națiunii noastre, secretarul general al parti- 
dțîț'-ș președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Raportul prezentat 
Conferinței Naționale aprecia : „Proclamarea Repu
blicii Populare Române la 30 Decembrie 1947 a 
constituit'un eveniment revoluționar de importanță 
deosebită în istoria poporului nostru și a deschis 
o nouă eră, mareînd de fapt trecerea României la 
construcția societății socialiste".

Sărbătorim azi glorioasa aniversare a Republi
cii cu sufletul plin de mîndrie patriotică, de legiti
mă bucurie și satisfacție. In al 35-lea an de glorioa
să existență. Republica Socialistă România se în
fățișează fiilor săi, întregii lunii mai înfloritoare ca 
nicieînd. Anii Republicii, au încununat țara noastră 
cu realizări deosebite în toate domeniile creației 
materiale și spirituale a poporului. Minunat și 
grăitor este în acest sens bogatul și însuflețitorul 
bilanț al prefacerilor revoluționare, al marilor rea
lizări economico-sociale, făcut de Conferința Națio
nală a partidului scoțînd în relief puternica’dezvol
tare a bazei tehnico-materiale a socialismului, creș
terea fără precedent a forțelor de producție, vigu
roasa afirmare — pe trainicile temelii' socialiste, 
moderne — a tehnicii, științei și culturii românești,

Cărbune peste 
prevederile 

anuale
Anul care marchează 

cea de a 35-a aniversare 
a Republicii se Încheie cu 
rezultate deosebit de rod
nice pentru majoritatea 
colectivelor de muncă 
municipiul nostru,

$ Harnicii mineri 
canizatori, ingineri și

din

me- 
teh- 

niciefii din cariera Cîmpu 
lui Neag raportează depă
șirea planului la produc
ția fizică de cărbune cu 
130 000 de tone. Totodată, 
colectivul de oameni ai 
muncii din carieră Și-au 
creat front de lucru pen
tru întreaga perioadă de 
iarnă prin excavarea și 
transportarea din carieră 
a 350 000 mc de steril pes
te sarcinile de plan,.
• 11 600 tone de cărbu- 

ne cocsificabil peste 
anuale
V de

ne cocsificabil 
cinile de plan 
extras sectorul 
I.M. Lupeni.
• Printr-o 

mobilizare, 
împreună cu cci 60 de or
taci pe care îi coordonea
ză la mina Petrila, a reu
șit să depășească ritmic 
productivitatea muncii pla
nificată în medie cu 2500 
kg pe post. Această crește
re a productivității muncii 
a permis brigăzii să de
pășească planul la produc
ția fizică de cărbune cu 
54 000 de tone, pe acest an. 
Un plus care convinge de 
la sine I
i aoaa■■■■«■■

In pag. a 3-a

sar- 
a 

la

puternică 
Ștefan Alba,

Ctitorii ale vieții 
prospere în anii 

Republicii
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„Made in Petroșani- 
România“

1 400 000 lei, peste sarcinile 
anuale la export

U.R.S S., Austria sau S.U.Â, se bu
cle mare succes tricotajele fabrica-

In 
cuță 
te la Petroșani. „Macle in -Petroșani — 
România'1 constituie emblema care cer-, 
tifică blazonul de competitivitate a 
mărfurilor produse de colectivul tinerei 
întreprinderi de tricotaje din Valea Jiu
lui. Acum, în prag înalt de sărbătoare, 
acest minunat colectiv de, muncă, for.- 
mat din fiice și soții ale minerilor, ra
portează cu mîndrie patriotică un suc-

Mircea BL’JORESCU

(Continuare in pag. a 4-a
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Coleciivul de oameni ai muncii de la 
întreprinderea de Confecții Vulcan, unul 

dintre cele mai tinere colective de muncă 
din economia municipiului, raportează în 
cinstea aniversării a 35 efe ani de la pro
clamarea Republicii, îndeplinirea cu 5 
zile mai devreme a sarcinilor de plan a- 
nuale, atit la producția internă cit și la 
export. Plusul producției maifă vîndută 
și încasată, depășește 3 000 000 lei, indica
torul confecții textile a fost depășit cu

Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 4-a)

Temeiuri de încredere în noi înșine, 
în viitorul luminos al patriei 

Oameni, opinii, gîndnri de 
angajare la marele

noi împliniri și 
jubileu

»

Aniversarea Republicii oferă 
tățean al țării bucuria bilanțului 
făptuirilor socialiste și, totodată, 
de reflecție asupra responsabilităților pe care 
le incumbă, pentru toți și pentru fiecare, mer
sul înainte pe drumul înfloririi multilaterale 
a țării. Un dialog prilejuit de acest moment 
sărbătoresc cu oamenii Văii Jiului, oameni de 
diferite categorii profesionale, de vîrstă și pre
ocupări, nu putea avea alt substrat decît aceste 
responsabilități — înțelese mai profund și în 
ordinea priorităților subliniate de secretarul ge
neral al partidului la marele forum comunist al 
țării — prin care este angajat fiecare în e- 
roicul și rodnicul efort al propășirii patriei.

fiecărui ce- 
rodnic al în- 
un moment

(Continuare în pag. a 3-a)
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Destine paralele
Viața minerului șef de 

brigadă Constantin Popa, 
se constituie într-o para
lelă cu viața minei, a o- 
rașului Lupeni, âl 
fiu a devenit de 18 
de cînd s-a integrat în pu
ternicul detașament 
minerilor I.upcniuluî, 
turici, cu 18 ani în i 
eră un tînăr venit de 
țară să bată la porțile des- . 
titlului. Porțile i s-au des- 

. chis generoase, destinul 
i-a surfs și tînărul a por
nit cu pași siguri pe trep-

carui 
ani,

Wâi-- 
. A- 
urmă.

Ia

(Continuare in pag a ?-a)

î REPUBLICII
V E ziuă, • fcîniec pentru Rorhqnid — 

pămînt înveștmîntat în tricolor — 
cînd toți ortacii-și poartă vrednicia 
sub cerul care n-are nici un nor.

I Trăim curat, în pace minerească 
1 în Valea de cărbune și de dor.
) din piepturi mii răsună: să trăiască 
j Partidul și eroicul popor !
i Putem privi în liniște ogorul 
i pe care munca noastră naște 
le ziua cînd se, vede viitorul 
| trecînd din ieri, prin astăzi, 
j Decembrie treizeci: o 
ț de cînd mai clar e românescul gri 
( Trăiască steaua zilei ce străluce 
? cu .rădăcina prinsă-adinc în plai. 
î E, azi, in Țară piine, libertate 
\ copii purtînd mai roșie făclia — 
t lumina păcii e necesitate: 
» Izvorul ei e scumpă, ROMANIA .'
z loan Dan BĂLAN

piine

pentru 
rfiîine

Decern brie t reizeci : o zi ră$c ruce
'ai

I 
r
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*

*
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*
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Pămîntu! cald a!

și 
a-

In prag de an, în miez 
de anotimp, faptele 
gîndurile și inimile 
cuvintele noastre se 
dună spre a aduce laudă 
Patriei. ■

Cuvintele noastre sînt 
un prinos adus celor ca
re ne-au lăsat în limpe
zile izvoare graiul ce ne 
curge prin vine, pentru 
ca prin el șă vorbească, 
în fiecare azi, nu un sin
gur om, ci un șir nesfir- 
șit de generații, prin el 

' să ne însoțească spre 
porțile viitorului și să 
nu cunoască niciodată 
moarte. J

• Gîndurile noastre sînt 
grele de aurul ce ni l-au 
lăsat cei care prin viscol 
de vremi au născut și 
au purtat ideea de a fi 
un popor unit și liber și 
stăpîn, pășind încreză
tor și demn și drept prin 
furtunile istoriei, ideea 
de a fi rod etern în pă- 
mîntul străbun ce își 
păzește cimpiile cu mun
ți străjeri și se scaldă în 
rîuri și în necuprinsa 
mare, ideea de dreptate 
și adevăr românesc.

Inimile noastre sînt 
parte din marea inimă a 
Patriei, pulsînd în fieca
re și într-un neam întreg 
sing ele fierbinte al dra
gostei și omeniei.

E cald pămîntul Pa
triei, e cald in orice a- 
notimp, e cald de singele 

celor ce l-au făcut să 
rodească prin milenii, e 
cald de lacrimi și de 
bucurie, e cald sub lanuri 
și sub păduri, e cald sub 
flori și sub zăpadă.
immumumiiiitiiuiini»

ÎNSEMNĂRI DE SCRIITOR

în miez de anotimp, 
în prag de An, sărbăto
rim împlinirea unui vis 
ce s-a 
un vis 
publica 
pe cei 
cinstim 
ță mereu, cu fiecare zi.

Iar cea mai mare cins
tire dată Patriei și che-

numit România, 
ce s-a numit Re- 
Română, Slăvim 

ce l-au împlinit, 
pe cei ce îl înal-

P A T R IA
Există-n fiecare-un dor de țară, 
un gînd de bine - un legămînt de glie 
există-n noi o pace milenară, 
există-n fiecare-o Românie.
In orice împlinire stă o faptă 
și-n orice gind o mare chezășie. 
Sint oameni simpli — sufletul lor mare 
e-atît de mare cit o Românie. 
Privirea lor - cimpiile cu grîu, 
și-o pîine aburind a veșnicie 
zidind cu brațul, inimile lor 
pulsează-n lume-o nouă Românie. 
E lupta lor istoria din noi 
și libertatea-o vastă temelie, 
erou - Poporul duce-n viitor 
prin fiecare-a noastră Românie I >

Mircea ANDRAȘ

■t/rr

țării
zășia înălțării ei e fapta, 
iar fapta e cărbunele 
smuls din adîncuri de 
ere, e lanul de griu cu
rat, e metalul lucitor și 
mașina, e ideea, ea însăși 
germinatoare de faptă. 
Casă bogată e trupul de 
lumină al Patriei, zidită 
prin ani din cărămizile 
faptei, legate prin gînd 
și suflet.

In prag de An, de ziua 
Republicii-Patrii, cînte- 
cul nostru, stol de păsări 
sub cer de miracole și 
stele, își poartă zborul 
ca un legămînt pentru 
viitor, pentru noi primă
veri scăldate în soare.

Corneliu RADULESCU

h-s mai multe
Românii

Noi cunoaștem România 
de ieri și cea de azi, 
trăim în deodată,

cea 
noi 
griul îl ținem în palme, 
îi pășim peste cirnpii. 
Nu-i pe lume decît una, 
nu-s mai multe Românii. 
Noi simțim ce-i România 
făurită prin istorii : 
faptele cu dor de mîine, 
țelul aburind a pîine, 
brațele trudind victorii, 
albul sacru-al unei ii.
Nu-i pe lume decît una, 
nu-s mai multe Românii. 
Noi toți știm că România 
are-un mare viitor, 
ctitorind o eră nouă

și dîrz popor 
iubirea lui

celei

cu un brav
ce și-a dat

mai iubite glii.
Pe lume decît una,
mai multe Românii.

Nu-i
nu-s

RaiieJa BARCAN

B| Consiliul tinerelor 
fete din cadrul Comite
tului municipal U.T.C., a 
organizat faza munici
pală a concursului „Mun
că, tinerețe, frumusețe**. 
Juriul a stabilit repre
zentantele Văii Jiului la 
faza județeană : Manuela 
Albu (LC.F.M.C.) Maria
nă Dumbravă (întreprin
derea de tricotaje Petro
șani) și Elena Muntean 
(I.C.S.M.I. Petroșani).

9 La casele pionieri
lor și șoimilor patriei 
din fiecare oraș au avut 
loc în aceste zile simpo
zioane pe teme de isto- 
rie. De asemenea, în tățile școlare ale munici- 
toate școlile din munici- piului.
piu sînt deschise expozi- I. LASCU

Aspect de la spectacolul festiv ce a avut loc Ia 
Casa de cultură din Petroșani, cu prilejul aniversării 
a 35 de ani de la proclamarea Republicii,

ții de desene și fotogra
fii sub genericul „Repu
blică, îzyor de împliniri".

■ La biblioteca sindi
cală din* Lupeni, ca și în 
cele două librării ale o- 
rașului sînt organizate 
expoziții de carto intitu
late „Omagiu patriei și 
partidului1*.

■ La Școala sportivă 
și la Școala generală nr. 
4 Petroșani s-au desfășu
rat competiții de șah și 
tenis de masă, dotate cu 
cupa „Cea de-a 35 ani
versare a proclamării 
Republicii**. Au partici
pat elevi din toate uni-

Destine paralele
(Urmare din pag. I) 

tele afirmării. Și nu putea 
fi altfel : și mina, și mi
neritul românesc, și orașul 
Lupeni și țara întreagă au 
pornit pe aceleași coordo
nate ale destinului; ale 
unei ascensiuni de o am
plitudine fără precedent. 
Progresul dinamic, dez
voltarea multilaterală — 
acesta le-a fost destinul.

De atunci, tînărul care 
începuse ucenicia în mi
nerit cu unelte și tehnolo
gia-! tradițională, a ajuns 
unul din bărbații preemi
nent ai Lupeniului, ai 
mineritului românesc — 
miner-tehnician, șef de 
brigadă într-unul din cele 
mai moderne abataje com
plex mecanizate ale minei, 
conducătorul unei formații 
de elită în promovarea 
tehnicii avansate, a mi
neritului modern ; e mem
bru în consiliul oameni
lor muncii pe întreprinde
re, e deputat în consiliul 
popular municipal, iar 
comuniștii, ortacii i-au în
credințat mandatul de 
a-i reprezenta la înaltul 
forum comunist al țării — 
Conferința Națională. Alte 
amănunte ale vieții sale: 
locuiește cu familia în
tr-unul din cele 10 000 de 
apartamente moderne ale 
Lupeniului construite în 
anii Republicii, are o 
„Dacia—1300“ și... . două

O conjugare
Biografia electricianului 

Gheorghe Trucă, de la 
preparația petrileană, se 
înscrie sub zodia Republi
cii românești ; prin împli
nirile sale capătă propor
ții de simbol. La 35 de 
ani, Gheorghe Trucă se 
consideră un om împlinit. 
Aici, ia preparație, din 
’66 a deprins dificultățile, 
dar și frumusețea mese
riei, cu sprijinul ortacilor 
a urmat cursurile liceului 
seral, școala de maiștri, 
și-a întemeiat un cămin, 
are un băiat.

— Consider că acesta 
este drumul firesc al fie
cărui tînăr născut odată 
cu Republica. Pentru so
cietate, pentru sine, iită 

fete vrednice, fruntașe la 
învățătură. Deci un destin 
al împlinirilor, al afirmă
rii civice și profesionale, 
al satisfacțiilor pe care 
ți le conferă viața demnă, 
trăită prin muncă, cinste 
și responsabilitate întF-o 
țară liberă și prosperă. ■

— Gînduri de Ziua Re
publicii ? Nu pot avea alte 
gînduri, ne spune briga
dierul, decît cele inspirate 
de dezbaterile înaltului fo
rum comunist al țării, și 
anume satisfacția pentru 

7emeiuri de încredere 
în noi înșine

marile victorii ale poporu
lui nostru în anii Republi
cii, ale construcției socia
liste *și înalta răspundere 
pe care o avem noi, mi
nerii, față de economia 
națională — sporirea pro
ducției de cărbune pentru 
asigurarea încă de la sfîr- 
șitul acestui cincinal a in
dependenței energetice a 
țării. Este datoria noastră 
de onoare de care depind 
progresul continuu al pa
triei, înflorirea ei multila
terală și pe care o vom o- 
nora exemplar.
contemporană
deviza generoasă a socia
lismului, care devine, prin 
muncă, criteriul de pre
țuire a valorilor umane.

Preparația din Petrila 
traversează o perioadă de 
prefaceri fundamentale ; 
își extinde spațiile, își 
modernizează fluxurile. 
Pentru ca tot mai multă 
clorofilă împietrită în mi
lenii de întuneric să rede
vină izvor de lumină _și 
căldură. De funcționarea 
acestor complicate utilaje 
răspunde, alături de cei
lalți colegi de muncă, și 
electricianul Gheorghe 
Trucă, un tînăr ale cărui 
ambiții și împliniri se în
gemănează fericit cu cele 
ale colectivului.

— Â învăța mereu, iată 
un verb care se conjugă 
la toate timpurile și mo
durile în epoca noastră. 
Eu nu sînt în acest sens 
c excepție, mă integrez în 
regulă. Mi-aș îngădui să 
definesc colectivul nostru, 
ea și multe altele, prin 
înaltul profesionalism, î-

V orația de a construi pentru oameni
Pentru maistrul construc

tor Emil Surdu, de la Șan
tierul II Vulcan al Grupu
lui Valea Jiului al T.G.H., 
cei 35- de ani care au tre- 

cut de la proclamarea Re
publicii au însemnat tot 
atîtea trepte pe drumul 
ascendent al vieții noastre 
noi, socialiste. El însuși 
de-o vîrstă cu Republica, 
s-a afirmat ca om, și-a gă
sit adevăratul rost în vo
cația de a construi. Fiind
că, într-adevăr, nimic nu 
e mai frumos decît să 
construiești pentru oameni, 
pentru binele și fericirea 
lor. Anul 1982 a fost,, poa
te, unul dintre cei mai 
bogați în fapte pe șantierul 
-din Vulcan ; acest oraș, 
care altădată era „al pen
sionarilor**, este astăzi un 
oraș tînăr și cu o vigu
roasă dezvoltare, unul din-

vor este munca, închinată 
înfloririi ■■ localităților Văii 

tre cele mai frumoase din Jiului, a patriei.

Uniți în aspirații și fapte
I.U.M.P., unitate cu . tra

diție în mineritul Văii 
Jiului. Aici, în secția me
canică,, printre sutele de 
constructori de utilaje, îl 
întîlnești zi de zi aplecat 
asupra strungului pe Mar
tin Ambruș, șef de forma
ție, vicepreședinte al con
siliului oamenilor muncii, 
omul pe care, așa cum a- 
veam să aflăm de la Ion 
Predoi, secretarul comite
tului de partid pe uzină, 
îl recomandă participarea 

nalta conștiință muncito- 
rească și coeziunea sufle
tească a membrilor săi.

Așa judecă, astfel acțio
nează zi cu zi electricia
nul Gheorghe Trucă, tînă- 
rul care a trăit fericita cli
pă de a fi primit în rîn- 
durile partidului la numai 
18 ani.

Vale, cum, cu justificată 
mîndrie, afirma maistrul 
constructor Emil Surdu.
Anul 1982 a fost un ade
vărat an de cotitură în 

activitatea constructorilor 
din Vulcan. Nu numai 
pentru faptul că planul 
la apartamente a fost în
făptuit, ci și pentru că în 
acest an au fost predate 
peste sarcinile de plan 64 
de apartamente în blocul 
3 B 2 de pe bulevardul 
Victoriei, iar întreaga „res
tanță" de 324 apartamen
te din anii precedenți a 
fost în întregime recupe
rată

Iată o mîndrie justifica
tă. Mîndrie de constructor, 
de a fi util semenilor prin 
munca ta, de a-ți îndeplini 
astfel propria personali
tate. O mîndrie a cărui iz- 

activă, responsabilă la re
zolvarea problemelor ri
dicate de oameni, de viața 
uzinei. S-a "încadrat ia 
I.U.M.P. în 1955 care îi 
oferea ,pe atunci locul de 
muncă într-un atelier de 
reparat. Aici a cunoscut-o 
pe Angelica, s-au căsăto
rit. în prezent, la I.U.M.P. 
se vorbește de familia Am
bruș, familia Maghiaro, 
multe alte familii care 
sînt legate de uzină prin 
fibre sufletești. ;

— Uzina este pentru noi, 
ne mărturisea Martin Am
bruș, locul de afirmare a 
personalității umane, Ca
drul politic, . democratic 
unde, indiferent de națio
nalitate — în uzina noas
tră lucrează români < și 
maghiari — există aceleași 

.drepturi și obligații. Pen
tru toți criteriul de apre
ciere este cantitatea și ca
litatea muncii depuse. 
Noi, toți uniți în gînd și 
faptă, într-o Indestructi
bilă frăție, ne mobilizăm 
pentru a transpune în 
viață indicațiile date cu 
prilejul vizitelor de lucru 
în uzina noastră de tova-

Angajante g

Acum, de ziua Republi
cii și în prag de nou an, 
fiecare om, fiecare colec
tiv, țara întreagă fac o re
trospectivă, bilanțul rea
lizărilor, împlinirilor anu
lui '82 gîndindu-se în ace
lași timp la ceea ce ur
mează să înfăptuiască în 
anul 1983. „Pentru mine, 
ni se destăinuia Maria 
Manta, confecționeră la 
I.C. Vulcan, anul acesta 
mi-a adus multe satisfac
ții și bucurii. în primul 
rînd colectivul „din care 
fac parte și-a realizat și 
depășit înainte de tetmen 
sarcinile anuale de plan f 
în al doilea rînd, am pri
mit un apartament nou, 
confortabil, pe care l-am 
mobilat cu gust și funcțio
nalitate.

Pepiniera viitorilor specialiști pentru minerit
...La un an după, procla

marea Republicii, a fost 
înființat Institutul de mi
ne. Miile de absolvenți din 
acești 34 de ani sînt as
tăzi conducătorii procesu
lui de producție din între
prinderile miniere ale ță
rii, contribuind din plin 
la asigurarea progresului 
economic, prin continua 
creștere a producției de 
cărbune și minereuri.

„La ceas sărbătoresc, a- 
lături de cei peste 4000 de 
colegi de amfiteatre îmi 
exprim profunda satisfac
ție și recunoștință pentru 
minunatele condiții de 

rășul Nicolae Ceaușescu, 
de a construi utilaje mai 
multe și mai bune pentru 
mineri. Pentru anul 1983 
avem sarcini mărețe, asi
milarea hidraulicii de co-* 
mandă și a complexelor 
mecanizate pentru stratele 
subțiri. Colegii mei, între
gul colectiv aî I.U.M.P. nu 
vor avea odihnă pînă cînd 
nu ne vom vedea țelul 
realizat. Sîntem hottțrtți, 
conștiința de comuni-,-: ‘ și 
patrioți înflăcărați nc-o 
dictează, să facem totvce 
depinde de noi pentru ă 
înfăptui orientările jalo
nate de Conferința Națio
nală, mărețele . obiective 
ale Congresului al XII-lea 
al partidului.

nduri de viitor

în anul 1983 voi depune, 
alături de colegele mele, 
eforturi stăruitoare pentru 
traducerea în viață a ho- 
tărîrilor Conferinței Națio
nale a partidului, a obiec
tivelor Congresului al
XII-lea. Tot în anul vi
itor îmi doresc o fetiță**.

împliniri, bucurii, sa
tisfacții și gînduri de vi
itor ale unei tinere con- 
fecționere născută în anii 
Republicii, care lucrează 
într-o unitate tînără, înfi
ințată în acești ani de 
profunde transformări re
voluționare, din inițiativa 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru a crea 
noi locuri de muncă soți
ilor și fiicelor de mineri 
din Vale.

muncă și învățătură ce ne 
sînt create. între studen
ții țării, cei care se pregă
tesc pentru producție, ifoi 
cei din Petroșani consti
tuim un pilon, un colectiv 
etalon al viitorilor specia
liști, conștienți fiind -de 
sarcina de mare răspunde
re pentru asigurarea inde
pendenței energetice .: ță
rii. Gîndul nostru tînăr și 
cutezător se îndreaptă sprgJ 
noul an 1983 cu optimism și 
încredere!". Sînt cuvintele 
studentului Radu Sirin, un 
student de nota 10. w
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I> CTITORII
ALE VIEȚII PROSPERE 

în anii Republicii
,,Să facem din 

Valea Jiului nu 
numai un centru 
minier puternic, ci 
și un centru mun

cea mai tînără întreprindere industrială din Valea Jiului — 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani.

Loc de muncă de electrician — de care beneficia
ză Elisabeta Bretean și Ileana Pelczer de la I.M. Dilja.

în cifre și fapte

Miile de fii și fiice de mineri, elevi ai școlilor din 
Valea Jiului își desăvîrșesc cunoștințele teoretice și 
practice în laboratoare moderne dotate cu material 
didactic adecvat pentru însușirea temeinică a meseriei, 
de a fi utili la viitoarele lor locuri de muncă. 
Este o realitate ce confirmă odată mai mult dezvol
tarea și modernizarea învățămîntului în Valea Jiului, 
legarea Iui de practica productivă, de cerințele eco
nomice — de minerit în esență.

Foto: Șt. NEMECSEK

în cei 35 de ani ai Republicii, Valea Jiului a cunoscut o 
puternică dezvoltare economico-socială, împliniri fără precedent. 
Repere ale acestor împliniri sînt cifrele și faptele de mai jos :
| Valoric, fondul locativ de stat în Valea Jiului a crescut 

de la 1 580000 lei în 1950, la 2 049 800 000 lei în prezent. Numărul 
apartamentelor s-a ridicat, în aceeași perioadă, de la 7 250 la 
38 384. în cincinalul 1981:—1985 se vor adăuga la acest tezaur încă 
7 000 de apartamente moderne. ’ -

■ Baza materială a învățămîntului și numărul celor ce în
viată s-au dezvoltat continuu. Numai în perioada de la Congresul 
al iX-lea al P.C.R., în Valea Jiului s-au realizat 19 unități șco
lare cu 404 săli de clasă și 12 grădinițe — creșe cu 4 200 locuri. 
Numărul studenților a crescut de la 135 în 1948, anul înființării 
I.M.P., la 4 200 în 1982.

■ Durata medie a vieții s-a prelungit de Ia 61 de ani în 
1959, la 68 de ani în prezent. în ultimii 15 ani, numărul cadrelor 
medico-sanitare a crescut cu 500, din care . 80 de medici. Cu 
un medic la 600 de locuitori și un cadru mediu sanitar la 200 lo
cuitori, Valea Jiului ocupă un loc fruntaș pe țară în acest do
meniu. în slujba sănătății minerilor și a celorlalți oameni ai 
muncii din Valea Jiului sînt puse 4 spitale, 10 dispensare, din 
care 8 de întreprindere, 8 puncte de fizioterapie, o stație de re
cuperare și alta de salvare.

-■ Pentru programul de termoficare a Văii Jiului s-au pre
văzut 750 milioane lei. S-au realizat și se află în funcțiune 17 
km de magistrală de termoficare, 6 km de racorduri, 14.puncte 
termice și 25 de centrale termice prin care se asigură încălzirea 
și apa caldă pentru 27 000 de apartamente.

■ Cîteva cifre caracteristice pentru evoluția ascendentă a 
alimentării cu apă a localităților și întreprinderilor. Ca urmare 
a realizării și punerii în funcțiune în anii Republicii a lacului de 
acumulare de la Valea de Pești, a stațiilor de tratare Braia Lu- 
peni, Valea de Pești, Taia, a 140 de km rețea de aducțiune și a 
251 km rețea de distribuție, precum și a unor rezervoare cu o 
capacitate de 30 000 mc, debitul de alimentare cu apă a crescut 
de la 200 1/secundă în 1950 la 900 litri/secundă în prezent. Sînt 
prevăzute măsuri pentru îmbunătățirea în continuare a aprovi
zionării populației cu apă.

■ în domeniul comerțului, la Petroșani a fost deschis publi
cului magazinul universal „Jiul“, iar la Vucan și Lupeni cîte o 
cantină-restaurant. Numeroase spații comerciale au fost amena
jate și puse la dispoziția aprovizionării populației la parterele 
blocurilor construite în centrele civice ale tuturor localităților, 
în prezent'se află în construcție la Petroșani un laborator de a- 
limentație publică și o cantină-restaurant cu 700 de locuri, un 
complex de alimentație publică la Lupeni, o hală agrpalimentară 
și un complex de alimentație publică la Vulcan, magazine gene
rale la Uricani și Aninoasa.

Grijă deosebită pentru recuperare!» 
și menținerea capacității d,e muncă a 
oamenilor muncii din Valea Jiului.

Unitatea nr. 1 Confecții bărbați, u- 
nitate fruntașă a cooperativei „Straja" 
Lupeni.

(Urmare Un pag. I)

evidențiind odată mai 
mult profundele prefa
ceri revoluționare des-, 
fășurate in anii Republi
cii. Ilustrative sînt în 
acest sens fie și numai 
cîteva cifre și date din 
marele bilanț făcut de 
Conferința Națională a 
partidului : producția
industrială a crescut de 
circa 50 de ori, iar veni
tul național de 15 ori. 
încununat de aceste mari 
realizări, însuflețind cer
titudinea că România, 
se numără azi 
între țările industrial-a- 
grare cu o industrie pu
ternică, modernă, cu o 
agricultură socialistă a- 
vansată — MARELE JU
BILEU al Republicii ca
pătă cu atît mai mult 
semnificații aparte, um
ple de bucurie și satis

facție, de mîndrie pa
triotică inimile tuturor 
fiilor patriei.

’ Alături de întregul nos
tru popor, minerii, toți 
oamenii Văii Jiului săr

FIERBINTE SLAVĂ
bătoresc cea de-a 35-a a- 
niversare a proclamării 
Republicii sub semnul 
unor mari și profunde 
prefaceri. Valea căr
bunelui a cunoscut, prin 
grija partidului, bogate 
împliniri economico-so- 
ciale, edilitar-gospodă- 
rești și pe planul ridică
rii calității vieții. Bilan
țul celei de-a 35-a ani
versări a Republicii, con
semnează realizări cu a- 
dînci semnificații : faptul 
că în acest an mineritul 

din bazinul nostru car
bonifer dă economiei na
ționale peste 10 milioane 
tone de cărbune, pro
ducție realizată în prin
cipal pe seama mecani

zării complexe a tehno
logiilor de extracție, fap
tul relevant că în toți 
acești ani de Republică, 
orașele Văii Jiului și-au 
îmbogățit patrimoniul lo
cativ cu peste 38 000 de 
apartamente.

Sînt multe ctitoriile so
cialiste, ale prosperității, 
din anii luminoși ai Re
publicii în toate domeni
ile : localitățile munici
piului nostru sînt azi de 
nerecunoscut grație ma
sivei construcții de lo

cuințe, de spații comer
ciale, cămine, cantine, u- 
nități de asistență medi
cală, școli, cinematogra
fe, baze sportive, multe 
alte obiective social- 
culturale înălțate mai cu 
seamă în ultimele două 
cincinale din indicația 
expresă a tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu — îm
pliniri cărora li se adau
gă lucrările de termofi
care a Văii Jiului ceea 
ce împlinește și mai 
mult tabloul prefaceri
lor de esență menite să 
ridice calitatea vieții în 
așezările noastre mine
rești.

Sărbătorim marele ju
bileu al Republicii re- 
memorînd cu venerație 
trecutul glorios, trăind 
cu bucurie prezentul mă
reț, prefigurînd cu cute
zanță viitorul luminos al 
PATRIEI SOCIALISTE.

La parterele blocurilor din noile și modernele 
cartiere de locuințe din orașele Văii Jiului s au des
chis numeroase magazine.

In imagine magazinul de confecții din cartierul 
„Bucura" din Uricani.
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Fapte deosebite de muncă, închinate măreței sărbători Din partea

Made in Petroșani — România

(Urmare din pag. 1)4 I
4

? îi

MÎHDRIA COI EC nm UI
Consiliului de Stat

(Urmare din pag. 1) ne face de deplin datoria", 
„împreună cu formația 

|a mea lucrăm pentru ex- 
" ‘ s de 

produsele noastre și nu ne 
vom lăsa pînă marca în
treprinderii nu va fi cunos-

COMUNICAT

I

ceș de prestigiu — înde
plinirea și depășirea cu 
1 400 OOtJ lei a planului la 
export. Acum 4—5 ani
nici cele mai optimiste firi 
nu s-ar fi gîndit că de aici, 
din Valea cărbunelui, vor 
pleca peste mări și țări, 
ducînd pînă departe pres
tigiul țării de la poalele 
Cărpaților, tricotaje, 
frel'e de m-ai sus 
aride, iar cuvintele 
insuficiente pentru 
vorbi despre faptele 
sebite de muncă ale co
lectivului ■ întreprinderii 
de tricotaje Petroșani. 
Cele aproape 500 de fe
mei, confecționare sau 
tricotoare s-au desăvir- 
șit profesional, odată cu 
creșterea fabricii, cu ex
tinderea producției aces
teia. Mașinile și utilajele 
moderne cu care lucrea
ză sînt minuite cu price
pere și indemînare și 
este, intr-adevăr, extra
ordinar să le asculți zum
zetul care se încununea
ză intr-o simfonie a mun
cii. Halele mari, lumi-

Ci- 
sint 
sini 

a 
deo-

noa.se și spațioase trăiesc relor Florica Popa, Fio 
un freamăt continuu, pen- rica Isăcilă, Minerva Urs, 
tru muncitoare, firesc, 
pentru cei din afară, în
să, impresionant.

De la cîteva modele 
simple cu care s-a înce
put, în 1978, în numai 
4 ani de activitate în 
secția de creație s-au 
„născut" peste 1000 de 
modele noi. Colectivul 
acestei secții, format din 
Doina Marinaș, Szigmond 
Ion, Traian Tărnaș, și 
alții au conceput și creat, 
numai în acest an, 40 de 
modele noi destinate ex
portului. Este o continuă 
luptă cu șabloanele, eu 
sloganele modei, cu va
riația culorilor și dificul
tatea croielilor. Este aici, 
în secția de creație, o 
activitate care se ridică 
pînă aproape de artă. 
Și aceasta nu numai pen
tru că este o secție de 
creație...

De la creație, modelele 
trec in secții. Calificarea 
și policalificarea, lucrul 
simultan la mai multe 
mașini sînt profesiunile 
de credință ale tricotoa-

Maria Man, și multe al-, 
tele.. Ca de altfel și pen- . 
tru confecționat; ele Vio
rica Buță, Floarea Lică, 
Niculina Hoancă, Ținea 
Poiană, Maria Szatmari 
și Magdalena Băzăvan 
Maria, Viorica, Florica, 
flori alese, femei cu dra
goste de munca lor, cu 
bucurii și necazuri, cu 
împliniri și satisfacții., ,.

In .prag de An Nou, 
pentru prestigiosul 
succes, pentru faptul 
duc peste mări și țări 
prin marca fabricii 
numele României, 
Republicii a cărei 
ver.sare o sărbătorim as
tăzi, se cuvine să le mul
țumim și să le adresăm 
cu căldură tradiționalul 
„La mulți ani!“.

& La încheierea edi
ției, aflăm că ieri colec
tivul întreprinderii și-a 
realizat, cu două zile 
mai devreme, planul tri
mestrului IV la produc
ția marfă. Faptele con
ving

r—v—v,—1,--

21,00 Revelion ’83. Muzi
că în primă audiție. • 
Clinchet de clopoței sub 
ferestre. Urări de Anul 
Nou. • Cîntec pe cuprin
sul țării. • Telerăvașe. • 
Glumă muzicală cu grupul 
„Song”. • Zîmbiți, vă rog! 
cu : Horia Șerbănescu, Ra
du Zaharescu, Horia Că- 
ciulescu, Gh. Oprina, Adi
na Popescu, Dumitru 

; Chesa, Cornel Vulpe, Ta
mara Vasilache, Mihai Stoe- 

ț nescu, Hamdi Cerchez, Ol- 
! ga Dumitrescu, Marius Pe- 
: pino, Ecaterina Bîrlădea- 
‘ nu, Candid Stoica, Cons

tantin Rășchitor, Ion Ul- 
meni, Gheorghe Georges
cu, Niculescu Cadet, Luci- 
ca Maier, Ortansa Stănes- 
cu. Ioana Caseti, Vali Vat- 
culescu Pepino ș.a. • C in
tere pe zăpadă — grupul 

’ „Clreșarii”,1 Gina Pătraș- 
cu Cornel Constantiniu.

21.30 Urare de pe plaiu
rile țârii. • Valsul nemu
ritor. Interpretează an
samblul de balet al Ope
rei Române din București.

22,00 Să rîdem cu Amza 
. Peliea. 9 Un dans, un 

cîntec, O glumă, Cîntece 
interpretate de : Natalia 
Guberna, Mihai Constan
tinescu, Stela Enache, (_ 
Miniaturi satirice inter
pretate de : Ștefan Tapala- 
ga, Sorin Medeleni, Rodi
ca Sanda Țuțuianu, Cons
tantin Rășchitor, Vasile 
Mentzel.

22.30 Stelică, trezește-te. 
Moment umoristie cu Ma
rin Moraru și Magda Ca- 
tone. ț Cîntec pe cuprin-

șui țării. • O . critică as
pră. Moment vesel cu Dem 
Rădulescu și Sorin Me
deleni. • Dansați cu noi. 
Corina Chiriac, Nicu Du
mitrescu. Dansează ansam
blul de balet al Operei 
Române. • _Ah, fotbalul! 
Moment vesel cu Radu 
Zaharescu. • Vin cu lău
tarii!— cuplet muzical in
terpretat de Ștefan Bănică, 
Tița Ștefan, Ana Toma,
laaiaBaaaisaa

în legătură cu folosirea 
autoturismelor 

proprietate personală 
în zilele de 1—2 

ianuarie 1983

484 000 lei, iar planul 
producția de export, a fost, Port; Sintem mindre 
de asemenea, depășit cu 
peste 105 000 tei valută. Toa
te aceste succese au la bază 
sporirea productivității muncii c“‘a '"J®*,"101 multe p,ar?' 
cu 7-8 Ia sută. Au fost ob
ținute de asemenea, însem- , ...
nate economii ia cheltuieli- r®* r,n^
ie materiale, energie și 
combustibil.

Din dialogul purtat 
cum, la cumpăna 
ani cu citeva dintre autoa
rele însemnatelor succese 
am reținut putern ca an
gajare a celor 741 de soții 
și fiice de mineri, o între
gului colectiv, pentru a 
transpune in fapte indica
țiile și orientările secreta
rului general al partidului, 
tovarășul N i c o I o e 
Ceaușescu, la Conferința 
Națională a partidului.

„Este o 
drie și satisfacție 
mine, hi se destăinuie Maria 
Floarea, că lucrez in
tr-o unitate care a intrat 
in funcțiune în ultimii ani 
ai construcției socialiste, 
că fac parte dintr-un co
lectiv in plină afirmare. Eu, 
împreună cu formația din 
care fac parte, vom depu
ne și in continuare, efor
turi stăruitoare pentru a

ofe globului", ni se des
tăinuia o altă interlocutoa-

a- 
dintre

min- 
pentru

ei, Margareta Zeides, di
rectorul unității, a ținut 
să sublinieze că de fapt, 
meritul pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor de 
plan este al întregului co
lectiv, că toți fără excepție, 
și-au făcut datoria cu pa
siune, responsabilitate și 
conștiință muncitorească. 
Colectivul nostru, alături 
de întregul popor va strîn- 
ge și mai mult rîndurile, în 
jurul partidului, al secreta, 
rului său general, tovară- 

, va 
pentru 

toate

în zilele de 1—2 ianuâ- . 
rie 1983, autoturismele 
proprietate personală pot 
circula indiferent de nu
mărul de înmatriculare, 
cu soț sau fără soț, al au
toturismului.

TV.șui Nicolae Ceaușescu, 
munci fără preget 
a pune in valoare 
resursele interne, întregul 
potențial tehnic, 
a ne amplifica 
obținute în acest an, pen
tru a răspunde cu cinste 
exigențelor și sarcinilor ce 
ne revin în noul an, din 
documentele Conferinței 
Naționale a partidului". ' 

Le urăm noi succese 
tradiționalul 
ANI I"

„LA MULTI

pentru 
succesele

ani-

30 decembrie 1982
11,00 Telex. 11,05 Re

publica la a 35-a ani
versare. 11,25 Ecran de 
vacanță. Film artistic. 
Aurel Vlaicu — ultima 
parte. 12,15 Tragerea de 
amortizare ADAS. 12,25 
Pași de viață lungă. 
13,00 Închiderea pro
gramului. 16,00 Telex. 
16,05 Iubirea de țară 
e-n fapta noastră de zi 
cu zi... — Reportaj. 16,30 
Studioul tineretului. 
17,50 1001 de seri. 18,00 
închiderea programu
lui. 20,00 Telejurnal. 
20,40 Republica, un 
gînd, un țel, o singură 
voință. 21,00 Odă Repu
blicii. Spectacol literar- 
muzical-coregrafic. 21,45 
„E țara în sărbătoare" 
— program muzical. 
22,00 Telejurnal.

31 decembrie 1982
20,30 Telejurnal. 20,50 

Melodii românești. 21,00 
Program special de Re
velion.

multi ani, Românie, la 
multi ani 1 Primă audiție 
de George Grigoriu. • Cîn- 
tec pentru plaiul româ
nesc. _ * Vivat România. 
Primă audiție de Ion 
tinoiu.

Crîs-

0,25 Invitație la 
Interpretează baletul 
perei Române din 
rești. • Zîmbiți, 
• Revelionul fără televi-

dans.
P- 

Bucu- 
vă rog !

Revelion 1983
pe micul ecran
■ ■■ava a

Gh. Turda, Dana Drago- 
mir și orchestra condusă 
de Ion Albeșteanu. • Nin
ge — ninge ! — dans mo
dern pe melodii de iarnă.
• Fotoliul buclucaș. Inter
pretează : Nicu Constan
tin, Cristina Stamate, Ște
fan Tapalagă. • Florile 
dalbe — cîntă Florica Bra- 
du. 9 Anul nou cu bucu
rie— cîntă: Cleopatra Meli- 
doneanu, Mireille Cons
tantinescu, Eleonora Enă- 
chescu, Ionel Voineag, Ni- 
colae Constantinescu, Dan

w Spătaru, Angela Ciochi
nă, grupul Stereo, grupul 
Cor'alis. @ Plugușorul TV.
• Urare țării.

, Mesajul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

secretarul general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România.
• Hora Unirii. • La

Shumacher, Jeănina Sta- __
varache. £ Cîntece de vo- le. Interpretează : 
ie bună.

2,10 Replici, cu telespec
tatorii. Interpretează Radu 
Beligan. $ Un dans, o 
glumă, un cîntec,

2,25 Stela și... Muppets. 
Interpretează: Stela Po
pescu, Ștefan Mihăilescu- 
Brăila, Horia Șerbănescu, 
Nicu Constantin, Eugen

noi. • Meridiane mtizica-
Engel- 

bert Humperdinck, bale
tul Teatrului „Friederich- 
stadtpalast", Olivia Newton- 
John, Andy Gibb, grupul 
„4 plus Praga”. • Zîmbiți, 
vă rog !

4,00 Romanțe. îndrăgite.
• In ritm de dans. Inter
pretează : Nicu Pop, suro
rile Cupcea, Marina Voica, 

CristeaT^FloȚin* Tănas^A- ’ «o ^Express". • Zîmbiți, 
lexandru Arșinel, Nae Lă 
zafescu, mînuitorii Teatru
lui de păpuși din Galați 
Mioara Dan, Dan ~ 
Mihai Păun. £ Dansați none Sinulescu, 
cu noi.

Ganea,

vă fpg ! ■'-.i'Ș
4,30 Cîntece de voie 

bună. Interpretează : Be- ■
Elena 

Rotaru,
2,50 O știre senzațională! 

Scenetă umoristică inter
pretată de Octavian Co- 
tescu, Tamara Buciucea- 
nu-Botez, Rodica Tapală- 
gă, Valeria Gagialov, Cons
tantin Dipian, Jorj yoicu.

3,00 Meridiane muzica
le. Interpretează : 
Alia 
sias, 
suri 

îndrăgite. nul.
1,15 Trio „Trei covrigi". 

Interpretează Stela Popes
cu și Jean Constantin. • 
Refrene de neuitat. Inter
pretează Gică Petrescu și 
Nicolae Nițescu. Bine
ai venit, An Nou ! Inter
pretează Cornelia Oseciuc. 
Desene Ion Popescu-Gopo.

*
zor. Interpretează Ana Sze- 
leș și Florin Piersic. • 
Dansați cu noi. Interpre
tează Angela Similea, Ma
rius Țeicu, Mirabela Dauer.

0,50 O discuție releva
tă. Monolog vesel interpre
tat de Marin Moraru. 0 
Dansați tango !

1,00 Romanțe

1,45 Logodnicul timid. 
Interpretează : Tamara Bu- 
ciuceanu-Botez, Ovidiu

Dalida, 
Pugaciova, Julio Igle- 
Țînsamblul de dan- 
din Sofia. • Ghinio- 
Moment vesel cu 
Rădulescu, Ileana. Dem

Stana-Ionescu, Rodica Po
pescu Bitănescu, Iulia 
Boroș, Petruța Drunea, 
Gheorghe Oprina. • Cîn
tec, joc și bucurie. • Da
ruri de la Moș 
terpretează Titi 
cu.

Gerilă. In-
Dumitres-

3,30 Opereta 
și dansează, 
șe. • Așa-i jocul pe

ride, cîntă
• Telerăva- 

ia i

Zamfira, George
Maria Dragomiroiu. • Te
lerăvașe. • Refrene de 
neuitat, ț Trei cîntece, 
trei interpreți.. £ Zîmbiți, 
vă rog ! i

5,00 Petrecere cu lău
tari, Romica PuceaU, Mar
cel Budală, Ion Onoriu, 
Gabi Luncă, Mihai Oprea, 
Tița Ștefan, Cseh 
Viorel Costin, Ana 
Cristina Bach, 
nescu și Ion 
• Telerăvașe. 
rile 
ză : 
tin 
to,
nia Stere, Ion Bogza, Ma
riana Lungu, Aurelian Bă
nică, Maria Văduva, Ti_ 
beriu Ceia, Gheorghe Tur
da, ‘Maria Ciobanu. d 
Perinița.

Judit, 
Toma, 

Maria Pău- 
Albeșteanu. 
• Iată zo- 
Interpretea-se-arată.

Ana Piuaru, Constan- 
Cocriș, Ileana Ciucule- 
Valeriu Sfetcu, Ștefa-

Mica 
publicitate

Calde mulțumiri docto
rului Radu V. Radu, dr. 
Balint Ion, dr. Samoilă 
Ion și dr. Farcaș Mihai, 
asistentei medicale Preja 
Lucreția, precum și perso
nalului mediu de la secția 
reanimare și sala de ope
rație, a Spitalului de a- 
dulți Petroșani pentru înal
ta omenie, profesionalita- 
te și îngrijire acordate. Do
resc tuturor un „An nou 
fericit 1983 !“.

CI. Constantinescu
CUMPĂR stabilizator 

pentru televizor. Adresați 
Vasile Roaită bloc 7 ap. 12 
Petroșani.

VÎND Skoda 100 S în 
stare bună. Telefon 43109 
(seara după ora 20).

PIERDUT legitimație bi- 
• bliotecă pe numele Vulkan 
Istvan, eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. 
O declar nulă. (1567)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Doboș 
Dumitru Gheorghe, elibe
rată de I.M. Bărbăteni, 
declar nulă. (1568)

PIERDUT legitimație 
bibliotecă (periodice) 
carnet student pe numele 
Ceciu Augustin, eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. Le declar nule. 
(1569)

O

de 
Și

Cu ocazia împlinirii 
a 80 de ani, dorim săr
bătoritei HRIBAL 
ROLINA, multă 
tate și fericire.
Anita, Teri și Aurel.

KA- 
sănă- 
Rozi,
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