
Mesajul de Anul Nou
resat întregului nostru popor, 

.a posturile de radio și televiziune, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși și prieteni.
Cetățeni jpublicir Socialiste Româ

nia.
încheiem anul 1982 cu noi succese im

portante in dezvoltarea economico- 
socială in sporirea avuției materiale și 
spirituale a patriei. In condițiile grele, 
determinate de accentuarea crizei eco
nomice mondiale, cit și de unele lipsuri 
ce s-au manifestat în diferite sectoare de 
activitate, industria- românească a con
tinuat să se dezvolte ; am obținut re
zultate dc seamă în creșterea produc
ției agricole, realizind o producție de 
cereale de 1 000 kg pe locuitor, s-au în
făptuit neabătut măsurile privind auto- 
onducerea si autoaprovizionarea, ridi- 
jtrea bunăstării materiale și spirituale 

•ă poporului. Cu toate acestea, trebuie 
să spunem deschis, și la terminarea ce
lui de-al doilea an al actualului cinci
nal, că rezultatele obținute nu ne pot 
mulțumi, că, dacă în toate sectoarele 
s-ar fi acționat cil mai multă răspunde
re și fermitate, am fi putut să obținem 
■ezultate și mai bune.

La Conferința Națională a partidului 
am analizat pe larg stadiul actual al 
edificării socialismului în România, diu
rnii străbătut de poporul nostru, sub 
«inducerea Partidului Comunist Român, 
•1 ridicarea gradului de civilizație 
atrici. in creșterea forței economice 
ontice, în întărirea independenței 

suveranității României socialiste.
La sfîrșitul acestui an am sărbătorit 

"ea >Je-a 35-a aniversare a proclamării 
jpublicii, care a marcat de fapt trecc- 

v’a revoluția si construcția socialis- 
, lă in patria noastră. Mărețele realizări 

(----------------------------------------------------------------

al 
Și 
și

obținute în anii construcției 
demonstrează cu putere 
ticii partidului nostru care aplică 
mod creator adevărurile generale 
condițiile concrete din țara 
prezintă o expresie a forței creatoare 
clasei muncitoare, țărănimii, 
alității, a întregului nostru 
stăpîn pe destinele sale. își făurește 
deplină libertate propriul său 
cialist și comunist.

Acum, la încheierea unui an 
eroică, plină de dăruire pentru 
și propășirea patriei, adresez 
noastre muncitoare, țărănimii, 
tualității, tuturor oamenilor 
ră deosebire de naționalitate. întregului 
popor cele mai calde felicitări și urarea 
de noi și strălucite victorii in mărea
ța operă de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate și de înaintare 

României spre comunism !
Dragi tovarăși și prieteni.
Cetățeni ai României socialiste, 
Intrăm în noul an 1983 cu un program 

clar de muncă privind dezvoltarea 
monioasă economico-socială a țării, 
vederea înfăptuirii 
rilor Congresului al XII-lea, a 
melor și hotărîrilor Conferinței 
le a partidului.

In centrul activității din anul
află realizarea obiectivului strategic, e- 
conomic și politic, de trecere a patriei 
noastre la un nou stadiu de dezvoltare, 
de realizare a unei noi calități a muncii

socialiste 
justețea poli- 

în 
la 

noastră, re- 
a 

intclcctu- 
popor, care, 

in 
viitor so-

de muncă 
progresul 

clasei 
intelec- 

muncii, fă-

a

ar
in 

neabătute a hotări- 
progra- 

Naționa-

viitor se
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Plecarea delegației de partid 
și guvernamentală română, 

condusă de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

la Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al statelor
participante la Tratatul de la

Varșovia
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a plecat, luni după-amia- 
ză, Ia Praga, pentru a lua 
parte la Consfătuirea Co
mitetului Politic Consul
tativ al statelor participan
te la Tratatul de la Var
șovia.

Tovarășul 
Ceaușescu 
tovarășii

N i c o 1 a e 
este însoțit de 
Constantin Dăs-

călescu, membru al Comi
tetului Politie Executiv al 
C.C. al P.C.R., ;»’i n-mi
nistru al guvernul ni. Miu 
Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv, 
C.C. al P.C.R., 
drei, membru 
Comitetului Politic 
eutiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor exter
ne, general colonel Cons
tantin Qlteanu, membru 
supleant al Comitetului

secretar al 
Ștefan An- 
suplcant al 

Exe-

Politic
P.C.R., 
naționale.

I.a plecare, pe 
tul Otopeni, 
Nicolae Ceaușescu a 
condus de tovarășa 
Ceaușescu, de alți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat.

Erau dc față Josef Si
mon, ambasadorul Repu
blicii Socialiste Cehoslova
ce la București, membri 
ai ambasadei.

Executiv al C.C. al 
ministrul apărării

aeropor- 
tova rasul 

fost 
F.lena

Sosirea la Fraga
PRAGA 

Secretarul 
tidului Comunist 
președintele 
Socialiste România, 
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
sosit, luni după-amiază, la 
Praga.

Pe aeroportul interna
țional Ruzyne, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și per
soanele oficiale care îl In

!
al secrctsru.ui său generai, tovarăș 
oamenii munci din Valea «jiului au

ceasornicelor 
cumpă- 

Clipa de 
a primenirii a- 
fost trăită sărbă- 
de mii, zeci de 
oameni ai mun- 

Valea Jiului, băr- 
lemei, tineri și 

De la 1600 m 
cabana Bu- 

tealal- 
la An
in ulii-

...Acele 
nu s-au oprit la 
na dintre ani. 
neuitat 
nilor a 
toreșle 
mii de 
cii clin 
bați și 
vîrstnici 
altitudine la 
ta.pină'în ufirtea 
tâ a Văii noastre, 
șelu, sub lumini 
colore și cetină de brad, 
in decorul alb și 
tor ai zăpezilor, 
care muncesc în 
minturi si-au urat de bi
ne. sănătate și pace, au 
ridicat paharul cu șam
panie în cinstea succe-

liniști- 
oa menii 
subpă-

.3 (Agerpres). — 
general al Par- 

Român, 
Republicii 

tova-

ior> aiaaisuRB
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wi AN
pen-

în
selor anului trecut, 
tru i-.bînzile anulat 
care am pășit cu dreptul.

.La miezul nopții, 
fața micului ecran 
urmărit Mesajul i 
dinții dintre bărbații 
vil, hotăiîți să nu 
pețească nici un 
pentru continua 
re a României socialiste.

...Revelion ’83. O săr
bătoare a vredniciei și a 
dragostei de viață, o săr
bătoare a bunăstării și 
fericirii.

fn paginile 2—3, rela
tările reporterilor și co
laboratorilor noștri . pre
zenți la revelioanele oa
menilor muncii.

în 
au 

celui 
ță- 

precu- 
efort 

înflori-

î
î

r

‘1

llusak, 
Co- 

Parti- 
Ceho-

soțesc au fost salutați de 
tovarășii Gustav 
secretar general al 
miletului Central al 
dului Comunist din
slovacia, președintele Re
publicii .Socialiste Ceho
slovace, Luboinir Strou- 
gal, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. președintele 
vernului federal, 
Bilak, membru al

zidiului. secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, 
Josef Korcak. membru al 
Prezidiului C.C. al 
din Cehoslovacia, de 
conducători de partid 
<lc stat cehoslovaci.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i s-au oferit 
buchete de flori.

A fost prezent ambasa
dorul țării noastre la Pra
ga, Cornel Pînzaru.

P.C. 
alți

Și

gu- 
Vasil 
Pre-

Vrednicie Ia cumpăna
anilor

La datorie, în subteran

Și 
funcțio- 

utila.ic-

Lupeni.

La cumpăna dintre ani. 
pe arterele vitale aie în
treprinderilor miniere au 
fost prezenți la datorie 
multi dintre cei ce răspund 
de calitatea reviziilor 
reparațiilor, de 
rea ireproșabilă a 
lor si instalațiilor.

în cadrul I.M.
după ■. um am aflat dintr-c. 
relatare a corespondentului 
nostru Avram Mita, s-au 
efectuat ample lucrări do 
revizii si reparații la ins
talațiile de 
complexele 
din abataje și ia numeroa- 

alte utilaje. Împreună 
cîțiva dintre ortacii lor, 

mecanizate 
vesti- 
Cons-

Teodor Bon-

extracție, ia 
mecanizate

se 
cu 
în 
de 
ții 
tantin Popa 
calo, Aurel Manta și Paul 
Grasu in zilele de 1 și 2 
ianuarie au făcut reparații 
și o revizie generală 
principalele utilaje 
dotare. Sub 
și îndrumarea 
electromecanic 
Precup s-au efectuat 
crări de reparații la 
țurile Centru și 12,. iar pe 
orizonturile 650, 400, pe 
întregul flux de transport 
pe orizontală, s-au înlo
cuit covoare la benzile 
transportoare, Janțurl și 
tambure la crațere. în

abatajele 
ia sectorul IV, 
șefi de brigadă

la 
din 

coordonarea 
maistrului 

Nicolae 
lu- 
pu-

noaptea de An Nou, la IM. 
Paroșeni, 36 de oameni de 
diferite calificări în frun
te cu șeful de brigadă loan 
Daniel au finalizat lucrări
le de betoane la silozul 
prinei pal. Concomitent
s-au revizuit ,și reparat 
instalațiile puțului auxili
ar și ale schipului. La 
sectoarele I și II șefii dc 
brigadă Nicolae And.așic, 
Gavrilă Mesaroș, Victor 
Romegh.-a și Fr'ancisc Fa- 
zakaș au revizuit 
jele mecanizate de 
capacitate.

La I.M. Dîlja au 
vulcanizate trei 
transportoare, la sect >are- 
le I și II, iar la puțul nr. 
*1 s-a înlocuit o colivie. 
Au fost prezenți la dato
rie Florin Stanca, Marin 
Sima, Eugen . Minciună, 
Ștefan Gaură, Focă Oprea. 
Aurel Coțofană, 
Brebenel, Mihai 
Grigorc Trăsnea, 
rilă și mul ți alți 
riași dc nădejde.

Lucrări, de revizii și re
parații au fost efectuate și 
la celelalte întreprinderi 
miniere, astfel îneît să se 
asigure demararea eu suc
ces a producției de cărbu
ne încă din primele zile 
la înaltele cote ale exi
gențelor acestui nou 
(V. Sti-ăuț)

aba ta -
marc

fost 
benzi

Vietor
Bib Ir. 

bin Chi-
mcsc-

an.
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Calificarea, perfecționarea și 

policalificarea personalului muncitor
unei re- 

preocupa- 
calificarea, 

și poli-
personalului 

Refera‘ul pre- 
au 

ar
in 
în 

orga-

discuțiile 
această

Comitetul sindicatului 
de la l.M. Vulcan a ana
lizat în cadrul 
cente plenare 
rea pentru 
perfecționarea 
calificarea 
muncitor, 
zentat și 
reliefat că
tivitate a fost lăsată 
prea mare măsură 
seama biroului de 
nizare a producției, perso
nal. ’-e^rib'ttis ci în. ă- 

-<iai puțin s-au 
apat de policalifi- 

-rea personalului șefii 
sectoarelor de producție, 
care trebuie să fie di
rect interesați pentru a-și 
asigura forța de 
necesară în 
producție, 
s-au preocupat de 
ficarea și

muncă 
procesul de 

Insuficient 
cali- 

policalificarea 
personalului și organiza
țiile de sindicat din ca
drul sectoarelor ca și or
ganizațiile U.T.C.

Luînd cuvîntul, Gheor- 
ghe Buță, miner șef de 
brigadă la sectorul de in
vestiții, a propus ea șefii 
de brigadă și de schimb 
să fie încadrați în cursu
rile de policalificare pen
tru a fi ajutați să cu
noască noile utilaje cu 
care este dotată mina. 
Inginerul Dumitru Bui- 
că a subliniat necesitatea 
ca șefii de sectoare, maiș
trii, brigadierii să-i 
cunoască îndeaproape 
pe cei înscriși la cursu
rile dc calificare șl să le 
creeze condiții pentru 
frecventarea cu regularita
te a cursurilor, fapt la 
care se poate ajunge prin 
implicarea acestora în 
operațiunea de selectare 
a candidaților din lan
durile muncitorilor cu 
stagiu mai îndelungat în 
producție.

Planul de școlarizare 
V__________ __ ____________

1
1

ii î
]

(Urmare din pag. 1)
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în producție. Sîntem cu 
toții puternic mobilizați, 
ca dealtfel întregul nos
tru popor, în jurul parti
dului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, pentru înfăp
tuirea neabătută a 
nilor ce ne revin 
celor ce muncim pe 
tul cărbunelui, din 
virile Conferinței 1 
nale a partidului, pentru 
realizarea neabătută a 
programului de dezvol
tare economică și socială 
a patriei socialiste. In a- 
ceastă lună 
event mente

sar ci- 
nouă, 

’ fron- 
liolă- 

Națio-

sărbătorim 
deosebite,

<

t

— calificare al minei pe 
anul 1983 este de 220 
de mineri. Realizarea 
acestei cifre impune 
școala de calificare 
fie dotată și încălzită 
răspunzător. „Școala 
calificare este
noastră principală de 
mineri — arăta inginerul 
loan Vișan, șeful birou
lui O.P.I.R. Nu avem în
să condițiile necesare. în

ca 
sâ 

co
de

sursa

Priorități 
în activitatea 

sindicalelor X

vederea asigurării • nu
mărului cerut de candi
dați avem nevoie de spri
jinul sindicatului, al or
ganizației U.T.C., al șefi
lor de sectoare, maiștri
lor și brigadierilor. La 
cursuri prezența este de 
numai 60 la sută, fapt ce 
ilustrează sprijinul in
suficient acordat de sec
toare pentru _ calificarea 
oamenilor pentru subte
ran". „Succesul activită
ții noastre îl asigură oa
menii. Așa îi avem cum 
îi pregătim. Noi nu am 
urmărit eu destulă aten
ție programul de califi
care ; avem și posesori 
de cîte 6—7 diplome, 
fără a exercita meseriile 
respective, în defavoarea 
formării numărului 
cadre de care 
atîta nevoie în 
— a adăugat 
Nicolae Radu, 
tehnic electro-mecanic.

Inginerul Cristian Di- 
nescu, director tehnic cu 
producția, a evidențiat 
măsurile pe care condu
cerea minei le are în ve
dere pentru ridicarea 
nivelului tehnic al cursu
rilor și pentru îmbogăți-

de 
mina are 
subteran" 
inginerul 

director

rea nivelului de cunoș
tințe al maiștriloi- ’ mi
nieri și electromecanici, 
astfel ca aceștia să poată 
stăpîni tehnica nouă 
să vină cu soluții tei 
nice în fața oamenilor.

Sublinieri și propuneri 
utile au făcut și maiș
trii Constantin Vișan și 
Caprican Mureșan, pre
cum și Mihai Dudescu, 
miner șef de brigadă.

Revine comitetului 
sindicatului, comitetului 
U.T.C. și c.o.m. sarcina 
de a face ordine în pro
blema pregătirii profe
sionale a personalului, 
asigurării forței de mun
că temeinic calificată 
pentru întreprindere, a- 
vind în vedere și faptul 
că în fiecare an ies 
pensie circa 100 
cu experiență 
că. S i n d i 
U.T.C.-ul și 
împreună cu 
le sectoarelor, 
toare să creeze 
condițiile materiale 
cesare pentru 
rea personalului 
tor, iar 
rilor trebuie s-o asigu
re cadrele de conduce
re — directori, șefi de 
sectoare, personal ingi
neresc și economiști, ca
re să predea cunoștin
țele tehnice și organiza
torice eursanților.

Toate aceste soluții 
vizînd asigurarea în
treprinderii cu forță de 
muncă poSedînd califi
care corespunzătoare au 
fost cuprinse într-un p'ro- 
gram de măsuri 
de plenară, iar 
irca lui trebuie să fie o 
preocupare 
comitetului

la 
de oameni 
în mun- 
catul, 

c.o.m., 
conduceri- 

sînt da- 
toate 

ne
școlari za- 

munci- 
calitatca cursu-

Tudor

secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu împlinește 65 
de ani de viață și 50-de 
ani de activitate revo
luționară neîntreruptă 
în Slujba idealurilor co
muniste, pentru fericirea 
întregului popor. Aceas
tă aniversare scumpă no
uă minerilor o vom 
bători prin fapte 
muncă, 
astfel 
de a da viață programu
lui. partidului, conștienți 
că. uimind partidul, 
făurim certitudinile de 
azi și de mâine ale Româ
niei, propriul nostru 
itor fericit.

sar
de 

exprimîndu-ne 
hotărîrea fermă

vi-

Cadru optim do formare 
a omului nou

(Urmare din pag. 1)

lalea desfășurată zi de zi, 
pentru atragerea unui 
număr din ce în ce mai 
mare de oameni ai mun
cii spre actul cultural- 
educativ. Festivalul na
țional „Cîntarea Româ
niei" creează cadrul op
tim organizării și des
fășurării unei multitudini 
de activități, cu o largă 
arie de cuprindere a pre
ocupărilor și posibilități
lor creatoare ale artiști
lor amatori. Avînd în 
vedere importanța deo
sebită pe care mișcarea 
artistică de amatori a do- 
bindit-o în contextul 
cultural național, trebu-

ie să acordăm o atenție 
sporită creșterii conținu
tului educativ al actu
lui de cultură ca și pro
cesului de stimulare a 
participării maselor la 
creația tehnico-științifică, 
în strinsă relație cu ce
rințele producției și e- 
ducației.

Misiunea noastră, 
turată cu
documentele 
Naționale a 
este aceea de 
cu mijloace
cultivarea însușirilor mo
rale ale omului nou, la 
fundamentarea muncii 
și vieții pe înaltele ide
aluri ale umanismului re
voluționar.

con- 
clarviziune de 

Conferinței 
partidului, 

a contribui 
specifice la

i
I

!

1
(

[
(

Foto : Șt. NEMECSEK

Prezență inedită în 
cadrul etapei munici
pale a festivalului mun
cii și creației „Cînta- 
rea României" forma
ția „Trio cameral" a 
Casei de cultură din 
Petroșani, compusă 
din Adina Alexandres- 
cu, (violoncel), lloria 
Alexandrescu (vioară) 
și Mariana Petrescu 
(pian) a întrunit atît 
sufragiile publicului cit 
și ale juriului.

Realizarea integrală, ritmică 
a prevederilor de plan 

la producția de cărbune extras
(Urmare din pag. 1)

încă 
asi- 
sută 

ener- 
forțe 

derivă 
■ Văii 

re- 
un 
de 
de 
24

adoptat 
înfăptu-

prioritară a 
sindicatului

MUCUȚA, 
corespondent 
__________ J

Răspundem 
cititorilor

SAVU ELENA, Lupeni : 
In legătură cu sesizarea dv. 
privind neplata zilelor lu
crate la solariile din Lu
peni vă comunicăm că 
in aceste zile veți fi retri
buită pe timpul pe care 
l-ați prestat.

HALASZI IOLANDA, Hu
nedoara : Cu privire la
scrisoarea pe care o adre
sați redacției, vă comuni
căm că problema dv. s-a 
rezolvat.

LUCRĂTOARELE DE LA 
MAGAZINUL Nr. 44, Vul
can : în bună parte cele 
sesizate de dv. sînt adevă
rate. Conducerea I. C. S. 
Mixtă Vulcan ne-a infor
mat că va lua măsuri co
respunzătoare de remediere 
a situației.

(Urmare din pag. 1)

locu- 
și-au 
a de- 

anexe 
consiliul

Și 
de

pivnițe. Venind în în- 
tîmpinarea dorințelor u- 
nor cetățeni care 
iese în blocuri 
exprimat dorința 
ține astfel de 
gospodărești,
popular orășenesc a sta
bilit cu exactitate 
le în care se pot 
za și construi astfel 
anexe. Este în i 
nostru al tuturor 
torilor să ținem 
de necesitatea de 
respecta cu strictețe re
glementările cn privire 
ța locul de amplasare a 
anexelor gospodărești.

O altă problemă o cons-

zone- 
au tori

de 
interesul 

locui- 
scama 
a se

Nicolae Ceaușescu, 
în 1983, trebuie să 
gurăm peste 90 la 
din consumul dc 
gie primară cu 
proprii, de aici < 
și sarcina minerilor 
Jiului care trebuie să 
alizeze în acest an 
spor de producție față 
anul recent încheiat 
12 la sută, din caro 
la sută va trebui obți
nut numai pe scama 
creșterii 
muncii.
sarcina este cît se poate 
de clară, pe cît dc clară 
este și modalitatea de 

a acesteia : 
productivității 

Totodată trebu- 
rezul- 

ini-

pe 
productivității 
Prin urmare.

rezolvare 
creșterea 
muncii. 1 
ie să subliniez că 
țațele obținute dc 
.nerii Văii Jiului in anul 
care a trecut ne-au in
dicat și punctele nevral
gice asupra cărora tre
buie să ne îndreptăm a- 
tenția în mod deosebit.

Un astfel de punct îl 
constituie folosirea efi
cientă a dotării tehni
ce de care dispunem 
(numai valoarea comple
xelor mecanizate aflate 
în dotarea întreprinde
rilor miniere ale com
binatului depășește su
ma de 2,2 miliarde de 
lei, iar a combinelor este 
de aproape 600 
ne lei) pentru că 
ducția zilnică 
Valea Jiului trebuia 
o realizeze cu 
xclc mecanizate 
7 491 tone, iar 

au fost de 6 941 
cărbune, lată de 
acest an cînd va

le 
de 
în

milioa- 
pro- 

pe care 
să 

• comple- 
era de 
realizări- 

tone 
ce, 

tre-

tituie încălcarea dispo
zițiilor legale cu privire 
la destinația și ținuta es
tetică a balcoanelor și 
logiilor. Exagerînd gri-

func- 
complexe 

cu care 
mi ti

de cărbune, 
utilizare la 
de mecani- 
să se ridi- 

Pcntru 
acestor pre- 

hotărîtoare în 
integrală și 

sarcinilor pla- 
producția de 

este 
organele și 

partid,

pentru 
con- 

ac-

mult

bui să se asigure 
ționarea a 37 
de mecanizare 
să se extragă 3,3 
cane tone 
indicele de 
complexele 
zare trebuie
ce la 70 la sută, 
îndeplinirea 
vederi — 
realizarea 
ritmică a i 
nificate la 
cărbune extras 
necesar ca 
organizațiile de 
conducerile colective ale 
întreprinderilor minie
re, organizațiile de sin
dicat, U.T.C., de masă 
și obștești să întreprin
dă acțiuni hotărîte, fer
me, sub semnul unor e- 
xigențe mereu sporite și 
a unei autoexigențe deo- 

întărirea 
sub 

pornind 
tehna- 
disci- 

pentru 
condiți- 

locul de 
viața de 
minerii

schite pentru 
ordinii și disciplinei 
toate 
de la 
logică 
plina 
crearea tuturor 
ilor necesare la 
muncă dar și în 
toate zilele ca 
să poată desfășura .o ac
tivitate rodnică, 
eliminate toate 
șurile, ‘ oricît de mici 
de neînsemnate ar 
ele de pe fluxul 
logic, din viața 
Eliminarea acestor 
j unsuri nu poate îi 
lizată decît prin 
rile 
ale
muncii din Valea 
în acest sens un 
portant revenind 
zaț iilor de partid 
ra trebuie să le sporeas-

aspectele, 
disciplina 
și pînă la 
muncii.

Trebuie 
neajun- 

Și 
părea 

tehno- 
socială. 

nea- 
rea- 

efortu- 
unite, coordonate 

tuturor oamenilor 
Jiului, 

rol im- 
organi- 

căro-

rior a] fațadelor de blo
curi.

în urma unor avertis
mente și amenzi, unii 
dintre cetățenii . orașului

Respectarea disciplinei 
in construcții este 

o obligație cetățenească
ja de a înfrumuseța ex
teriorul balcoanelor, unii 
cetățeni Și le-au zugră
vit în diverse nuanțe de 
culori, care vin în con
trast cu finisajul exte-

dovedesc și în prezent 
că nu înțeleg necesitatea 
respectării normelor de 
sistematizare a orașului, 
prejudiciind preocupa
rea perseverentă a con-

că preocupările 
creșterea rolului de 
ducător al întregii 
tivități economice.

în acest an, mai
decît în oricare altul, nu 
avem voie să neglijăm, 
să acordăm mai puțină 
atenție nici unei laturi a 
activității noastre fie că 
este vorba de asigurarea 
dotării tehnice, de înde
plinirea prevederilor de 
plan la lucrările de des
chideri și pregătiri. dc 
întreținere a lucrărilor 
miniere sau a utilajelor, 
de aprovizionarea for- 

' mediilor de lucru sau de 
stabilizarea, calificarea 
și perfecționarea cadre
lor, fie că ne referim la 
asigurarea unui transport 
în comun optim, la rea
lizarea unui comerț civi
lizat, a unor prestări 
de 
la 
de 
de

servicii de calitate, ori 
îndeplinirea sarcinilor 
plan la construcția 
locuințe.

Trebuie să fie limpede
pentru oricine, pentru 
orice om al muncii că nu 
există sarcini importante 
și mai puțin importante 
cînd avem de realizat 
la nivel național 90 la 
sută din consumul de 
energie primară cu forțe 
proprii, j 
trăim și ne 
activitatea 
cele mai i 
carbonifere

Nu avem 
gur țel, un singur țel

■ pentru toți oamenii mun
cii din • Valea Jiului : 
REALIZAREA INTEGRA
LĂ ȘI RITMICĂ A PRE
VEDERILOR DE PLAN 
LA PRODUCȚIA DE 
CĂRBUNE EXTRAS.

pentru că noi
■ desfășurăm 
într-unul din 
mari bazine 
ale țării, 
decît un sir ■

i singur

J

siliului popular pentru 
dezvoltarea armonioasă, 
conform schiței de siste
matizare a noilor carti
ere de locuințe. Iată de 
ce facem apel la adresa 
acestor cetățeni să res
pecte normele și indica- 

' țiile cu privire la regi
mul construcțiilor 
xă. Toți cetățenii 
ie să manifeste 
colectivă împotriva 
cărei încercări de

ane- 
trebu- 
opinie 

ori- 
cons- 

trucție abuzivă, in locuri 
nepermise, pentru a con
tribui astfel la 
sețarea cartierelor, 
asigurarea unei 
estetice firești a 
ansambluri de locuințe 
așa cum sînt ele prevă
zute în schițele și deta
liile do sistematizare.

înfrumu- 
la 

ținute
noilor

l
I
i
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Starea de spirit a unui colectiv fruntaș 
MOBILIZARE CONTINUA

♦ Plus 11 798 tone cărbune și plus 210 ml lucrări de pregătiri pe 
anul 1982 • Productivitatea muncii planificată la nivelul sectorului a 
fost realizată în proporție de 108,6 la sută. • Cheltuielile pe tona de 
cSbune au fost reduse, în anul precedent, cu 4 lei • Toate brigă
zile din sector și-au realizat și depășit sarcinile de plan.

Pentru minerii din 
cadrul sectorului 
III al minei Petri

la anul 1982 a fost 
an rodnic, un an 
întregul colectiv 
să se mobilizeze 
plar, să acționeze 
mitate și dăruire 
îndeplinirea ritmică 
sarcinilor de plan, 
tru a reda „bogăția" 
fapte minerești este 
ficient să amintim că in 
anul precedent, acest 
destoinic colectiv de mi
neri a extras suplimentar 
11 798 tone de cărbune. 
Desigur, seria succeselor 
nu a încetat nici în anul 
1983. Chiar din prima 
zi a anului, minerii de 
aici au realizat planul 
de producție în propor
ție de 114,4 la sută. „Sin
tem hotărîți, ne 
sea Nicolae 
secretarul 
de partid pe 
dăm glas 
varăsului
CEAUȘESCU
nouă minerilor de a spo
ri producția de cărbune, 
de a face tot ce depin
de de noi pentru ca în
treaga activitate de ex
tracție să se desfășoare 
la nivelul 
stabilite de 
Națională a partidului".

un 
în care 
a știut 
exem- 

cu fer- 
pentru 

a 
Pen- 

de 
su-

mărturi- 
Focșeneanu, 
comitetului 
sector, să 

chemării to- 
NICOLAE 

adresată

exigențelor 
Conferința

ebutul rodnic, 
noul an este 
gindirii și 

nii întregului colectiv. 
Măsurile politice, tehni
ce și organizatorice a- 
plicate de organizația de 
partid. de conducerea 
sectorului, au condus la

în 
rodul 
acțiu-

Vasile GLIȘCA, 
„Am hotărit împreună 
dăm țării cărbune mai

comunistă,

exem-

răs-

Gheorghe' BOȚEA

obținut
10 ionel 
aplicarea

ca pro- 
electro-

Mihai 
Sava. 
Florin

Lu-
Haita, 

Ferencz 
Coldea,

Alba
Hor- 

î ii
lor

ot aici s 
formați 

” ceastă

a- 
i re
fl in

mult cărbune, 
acestor succese deo- 

o constituie pre- 
nemijlocită a șefi- 

toate

sarcinile de 
producția de 
Există condiții 

sănă- săp- 
stag- 
pier- 
Căr-

Mi-
electrolăcătușii 

Cons- 
este 
pro-

peste 
continuare 

din 
ex-

șef de brigadă : 
ca în acest an să 
bun, mai ieftin".

șef de echipă :

ma zi a anului, 
cărbune. „Nici 
fort nu este prea 
atunci cînd este 
de cărbune", ne
Vasile Ene, secretar 
junct al comitetului 
partid pe mină.

DEBUT RODNIC

115 tone 
un e- 

mare 
vorba 

spunea 
ad- 
de

miner
cu ortacii 
mult, mai

Gheorghe MOTOȘ.
„Ne vom strădui, vom 
responsabilitatea muncitorească, 
ducția să nu stagneze din cauza defecțiunilor 
mecanice".

lăcătuș
acționa cu toată dăruirea și

Petrică BENDEA, secretarul organizației U.T.C.: 
„Uteciștii din sectorul III vor acționa cu tot elanul 
lor tineresc pentru îmbunătățirea activității de ex
tracție, pentru sporirea producției de cărbune".

cunoașterea de către fie
care membru al colecti
vului chiar din prima 
zi a anului a sarcinilor ce 
le revin, tn anul 1983 pro
ducția zilnică a sectoru
lui a crescut față de a- 
nul trecut cu 180 
cărbune. Cu toate 
tea minerii de aici 
reușit să realizeze 
prevederi, încă din

tone 
aces- 

au 
peste 
pri-

sîntem in- 
i că din a- 

ceastă lună la toa
te brigăzile se generali
zează metoda de exploa
tare a abatajelor fronta
le cu tavan de rezisten
ță. Aplicînd această me
todă în luna decembrie, 
brigada condusă de Ga
vrila Jtlrcan a 
randamente de 
post. Desigur 
de noi metode

ploatare 
meinică 
fesională 
nerilor. Sing, loan Floca, 
adjunct al șefului de 
sectoi ne spunea că 80 la 
sută din personal 
policalificat, iar î 
ceasta lună începe 
nou curs de calificare 
pentru meseria de miner.

in dialogul purtat 
cu cițiva mineri din 
cadrul sectorului 

III al minei Petrila am 
reținut hotărîrea lor fer
mă de a-și uni energi
ile creatoare, de a pune 
umăr la umăr și de a 
realiza începînd cu luna 
ianuarie ‘83 
plan la 
cărbune.
tehnice și climat 
tos de muncă, așa că ni
mic nu-i va împiedica pe 
minerii sectorului III 
obțină și în'anul 
abia a început un 
fruntaș în întrecerea 
socialistă. Cu brigadieri 
ea Dinu Panait, Nicolae 
Dan, Dionisie Kiss, A- 
lexandru Moldovan, Eu
gen Crăsuc, cu mineri 
ca Mihai Berbecaru, Cons
tantin Voinea, Ion 
clea, cu 
Gheorghe Boanlă, 
tantin Ștefan eseu, 
posibilă sporirea 
ducției de cărbune.

im plică 
pregătire 
din partea mi-

Constantin GRAURE

După ce și-au urat „La 
multi ani !“ și au cioc
nit tradiționalul pahar ou 
șampanie la cumpăna 
dintre ani minerii secto
rului I de la I.M. Vulcan 
s-au prezentat în prima zi 
de muncă a anului 1983 
la datorie dornici de a fi 
și în acest an fruntașii mi
nei. Prima zi din an le-a 
adus și primele succese : 
planul zilei a fost depă
șit cu 335 tone de căr
bune. Aceste tone de căr
bune extras peste pian 
reprezintă o 
firească a succeselor 
anul trecut, cînd au 
tras 11 000 tone de cărbune 
peste sarcinile anuale. Con
secvenți în hărnicie, 
nerii din brigăzile 
se de 
Gheorghe 
Neștcan. 
și Ion Șinca își 
prin graiul expresiv 
faptelor hotărîrea 
de a da și în acest an țării 
cît mai
Cheia 
sebite 
zența 
lor de brigadă pe 
schimburile, ei răspunzînd 
direct de bunul mers al 
producției la cîte 2—3 lo
curi de muncă. De 
piu minerul șef de briga^ 
dă Gheorghe Sava 
punde nu mai puțin de- 
cît de trei locuri de muncă, 
iar ceilalți de cîte două 
locuri de muncă. O altă 
explicație a rodniciei ce
lor cinci abataje cameră 
ale sectorului este hărnicia 
oamenilor. Pe toate schim
burile, indiferent că se a- 
flă sau nu șeful de briga-

mi- 
condu- 

Dudescu, 
Mihai 

Șerban 
exprimă 

al 
fermă

Un fapt de muncă și dăruire 
minerească

Era o lucrare deosebită, 
complexă, care implica 
pricepere și dăruire, dar 
mai ales o intervenție 
promptă, operativă din 
partea oamenilor. Aflînd 
că este vorba despre be- 
tonarea silozului de la ori
zontul 425, siloz unde 

’ colectează toată 
ția minei, ortacii 
cutului brigadier 
Daniel de la mina 
șeni nu au pe 

să 
In

se 
produc- 
cunos- 

Ioa n 
Paro-

mai stat 
tgînduri și au hotărit 
se apuce de lucru, 
ziua de 31 decembrie 1982, 
în schimbul IV s-au apu
cat de treabă. Timp 
de trei zile și trei nopți 
cei 36 de ortaci ai lui Da-

niel au muncit cu dăruire 
și responsabilitate munci
torească. Să sărbăto
rești noul an prin muncă, 
să muncești în schimburi 
prelungite timp de trei 
zile este intr-adevăr o 
faptă de muncă minereas
că, un act de eroism de 
care au dat dovadă minerii 
Tamaș Ion I, Dionisie 
Pop, Virgil Beșt,ea. Cons
tantin Ștefureac, Nicolae 
Cristea, Gheorghe Tudose, 
ion Mălaimare, loan Mun- 
teanu, Nicolae 
maistrul principal 
Cîrșmaru și alții.

în ziua de 3 
’83, 
nată.

Obreja, 
Mihai

ianuarie 
lucrarea a fost termi- 

(C. BUZESCU)

Ideea grijii față de om, 
față de drepturile sale esen
țiale, își găsește expresia 
in primul rînd în preve
derile Constituției R.S.R., 
care proclamă printre 
scopurile activității de 
stat, alături de creșterea 
continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a po
porului, și asigurarea li
bertății și demnității o- 
mului, afirmarea multila
terală a personalității sale, 
în acest cadru politico
social, fiecare persoană 
este chemată ca, printr-un 
comțiortament civilizat și 
demn, să fie cît mai utilă 
societății din care face 
parte. De asemenea fie
care om are obligația fi
rească de a-și păstra să
nătatea, atît fizică cît și 
morală, vechea deviză 
„mens sana in corpore sa- 
no" (minte sănătoasă în 
corp sănătos), avîndu-și 
pe deplin acoperire. Fă
ră îndoială că putem vor
bi în prezent de însemna
te mutații în conștiința 
socială, determinate de 
condițiile materiale mu

Consumul
create de societalea noas
tră socialistă. Din păcate 
însă, se nîai întîlnrsc in
divizi care pun pe prim 
plan consumul de alcool, 
devenind dependenți fa
ță de acesta și care din 
acest motiv prezintă gra
ve tulburări ale stării fi
zice și psihice ce afectea
ză implicit activitatea lor 
socială.

Alcoolismul constituie 
fără îndoială o problemă 
complexă, avînd implica
ții asupra sănătății oa
menilor, economice, so
ciale, pedagogice și etice. 
El prezintă un pericol a- 
tît pentru om, cît șl pen
tru societate, pentru ge
nerațiile prezente și vi
itoare, prin primejduirea 
sănătății, degradare mo
rală, disociere familială, 
accidente etc. Statisticile 
medicale arată totodată, 
că alcoolicii sini mai ex
puși ia îmbolnăviri (he-

de alcool și implicațiile
patite, toxiinfecții ali
mentare, cancer etc.), iar 
riscul de a deceda sub 
virsta de 55 ani este de 3 
ori mai mare. De aseme
nea, trebuie reținut și as
pectul deloc de neglijat, 
al cheltuielilor și pagube
lor produse atît familiilor

nea, din orașul Petrila 
care, consumînd alcool 
în cantități mari, au ade
menit pe numitul Dorof- 
tei Petru la domicilul u- 
nuia dintre ei, după care 
l-au lovit, luîndu-i banii 
și obiecte de îmbrăcămin
te. De asemenea,- inculpa-

Din instanța de judecată în instanța 
opiniei publice
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cit și statului de bolnavii 
ce prezintă diagnosticul de 
„alcoolism cronic". Acțiu
nea nocivă a consumului 
excesiv de alcool este deo
sebit de gravă, atunci cînd 
se grefează pe anumite 
tipuri temperamentale, cu 
manifestări violente.

Este sugestivă astfel 
fapta comisă de infracto
rii Gheorghe Heleria, Mi
hai Benea și Maria Be

ții Aurel Sotir, Corneliu 
Bulgaru și Spiridon Scri- 
minți locatari ai cămi
nului de nefamiliști din 
Lupenî, după ce au con
sumat alcool, pînă au a- 
juns în stare de ebrieta
te, au provocat scandal în 
cămin, cu tulburarea gra
vă a liniștii publice, dis
trugere de bunuri mate
riale etc. Tot sub influen-

lui sociale
ța alcoolului au • comis 
infracțiunea de viol in- 
culpații loan Ilie, Nicolae 
Braniște și loan Sava, în 
orașul Petrila ; aceștia au 
reușit, după un plan di
nainte stabilit, să intro
ducă într-un apartament o 
fată și să o violeze. loan 
Marc, după ce a consumat 
o cantitate însemnată de 
alcool, s-a urcat la vola
nul autoturismului pro
prietate personală și, cir- 
culînd noaptea, neatent și 
cu viteză excesivă, la ie
șirea din orașul Petroșani, 
l-a accidentat mortal pe 
numitul Constantin Blaj, 
care se deplasa spre casă 
de la serviciu.

Consumul sporit de al
cool are implicații ne
faste și asupra randamen
tului în muncă, a ordinii 
și disciplinei în procesul 
de producție. Pe linia com
baterii acestor stări nega
tive de lucruri se înscrie 
și elaborarea Decretului

dă, minerii Toader Bud, 
Francisc Moroșan, Ion 
Popescu, Mihai Suciu, loan 
Ivan, Costache Bălan, 
ca Petraru, loan 
Gheorghe Bădoiu, 
Tamaș, Ștefan 
Ștefan Feșner și Ion Albu 
lucrează cu aceeași dărui
re și abnegație, conștienți 
că de munca lor unită de
pinde realizarea și depă
șirea sarcinilor de 
Alături de ei, cot 
cu aceeași dăruire, 
ză electrolăcătușii 
Ivan, Ion 
Codreanu, 
topan 
drumați 
activitate de maiștrii Vasile 
Hiristoiu și Constantin 
Mareș, muncitori care 
sigură funcționarea 
proșabilă a utilajelor® 
dotare.

De fapt toți electrolă
cătușii din sector asigură 
revizii și reparații de bu
nă calitate la utilajele din 
dotare în zile de repaus, 
astfel incit în cursul 
tămînii să nu aibă 
nări care să ducă la 
deri de producție, 
bunele extras suplimentar 
în anul trecut ca și în zi
lele de debut ale acestui 
an este rodul unei bune 
organizări a întregului pro
ces de producție, folosirea 
la capacitate a întregului 
potențial tehnic și uman 
de care dispune Și folo
sirea la maximum a 
timpului de lucru. Numai 
prin muncă și dăruire au 
putut să depășească rit
mic productivitatea mun
cii planificată în medie cu 
300 kg pe post și numai așa 
au putut să se situeze, la 
sfîrșitul anului, în fruntea 
întrecerii socialiste pc mi-

plan, 
la cot, 
lucrea- 

Anghel 
VOnișor, 
Dumitru 

coordonați șl 
în întreaga

Linia de strunguri 
paralele din noua sec
ție de hidraulică de 
la I.U.M. Petroșani, 
unde se realizează nu
meroase subansamble 
și ansamble hidraulice 
din componența moder
nelor complexe meca
nizate de susținere și 
a altor mașini minie
re fabricate la cunos
cuta întreprindere cons
tructoare de mașini din 
municipiul nostru.

Foto : Cristian STEFAN

Consiliului de Stat nr. 
400/1981, ale cărui pre
vederi au fost larg dezbă
tute și popularizate în 
toate unitățile din Valea 
Jiului.

Desigur, lupta împotriva 
alcoolismului trebuie dusă 
în primul rînd prin ridi
carea nivelului de conștin- 
ță socială a cetățenilor, 
de educația medicală pen
tru a se cunoaște conse
cințele nefaste ale consu
mului excesiv de alcool 
asupra sănătății omului și 
a conduitei sale sociale. 
Prevenirea și combaterea 
alcoolismului trebuie să 
constituie, totodată, o 
cauză comună a tuturor 
factorilor educaționali, a' 
organizațiilor de masă și 
obștești, a organelor da' 
stat, care, prin acțiuni co
mune, să mobilizeze oa
menii muncii, opinia pu
blică să facă front comun 
împotriva alcoolismului.

loan DRAIA, 
procuror șef. 

Procuratura locală 
Petroșani
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încheierea Consfătuirii Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante

la Tratatul de la Varșovia

Evenimente astronomice l!JÎ!3
în comparație 

un număr maxim 
vor avea lor doar 
nomice.

La 11 iunie va

cu anul 1982, cînd s-au produs 
de eclipse — șapte —, în 1983 
patru asemenea fenomene astro-

PRAGA 5 (Agerpres). — 
în zilele de 4—5 ianua
rie 1983, la Praga, a avut 
loc Consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ 
al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia de 
prietenie, colaborare 
asistență mutuală.

Din partea
Socialiste România 
ticipat o delegație 
să de tovarășul 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Sbcialiste^ Româ
nia.

Celelalte delegații ale 
statelor participante au 
fost conduse de : tovarășul 
Todor Jivkov, secretar ge
neral al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consi
liului de Stat al R.P.B. ; 
tovarășul Gustav Husak,
secretar general al C.C. 
al P.C. din 
președintele R.S. 
slovace ; tovarășul 
Honecker, secretar 
ral al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane ; to
varășul Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri al

Și

Republicii 
a par- 
condu- 

Nicolae 
gene-

Cehoslovacia,
Ceho-
Erich
gene-

R.P. Polone ; tovarășul 
Janos Kadar, prim-secre
tar al C.C. al P’M.S.U. ; to
varășul Iuri Vladimirovici 
Andropov, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S.

La lucrările 1 
rii a luat, de 
parte mareșalul 
Sovietice, V. _ 
comandant șef al 
lor Armate Unite ale 
telor participante la 
tatul de la Varșovia, 
tribuțiile secretarului 
neral al Comitetului 
litic Consultativ al 
lor participante la 
tul de la Varșovia au fost 
îndeplinite, la* Consfătui
re, de D. Spacil, adjunct al 
ministrului afacerilor ex
terne al R.S. Cehoslovace.

Lucrările Consfătuirii 
au fost prezidate, succesiv, 
de : Wojciech 
prim secretar al C.C. 
P.M.U.P., 
Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare 
lone, Nicolae 
secretar general 
dului Comunist 
președintele 
Socialiste România ; 
Andropov, secretar 
ral al C.C. al P.C.U.S.

în lumina actualei 
tuații internaționale

Consfătui- 
asemenea, 

Uniunii 
G. Kulikov, 

Forțe- 
sta- 

Tra- 
A- 
ge- 
Po- 

state- 
Trata-

Jaruzelski, 
al 

președintele

Po-
Ceaușescu, 
al Parti- 

Român, 
Republicii

I.V. 
gene-

si-
com-

plexe, participanții la Cons
fătuire au examinat 
tuația din Europa și 
efectuat un schimb de pă
reri cu privire la alte pro
bleme internaționale. în 
acest context, ei au luat 
în discuție direcțiile prin
cipale ale luptei în eta
pa actuală pentru preve
nirea pericolului unui răz
boi nuclear, 
ținerea și 
destinderii 
pentru întărirea 
tății și dezvoltării 
borării pe 
ropean. Referindu-se la 
activitatea alianței lor po
litice defensive, ei au a- 
preciat pozitiv munca 
desfășurată de Comitetul 
miniștrilor afacerilor 
terne și Comitetul 
niștrilor apărării. în 
rioada care a trecut de la 
Consfătuirea 
la Varșovia, 
și au stabilit 
itor.

Concluziile
rentele 
zentate 
litică a 
pante la Tratatul de 
Varșovia, adoptată în

si- 
au

pentru men- 
consolidarea 

internaționale, 
securi- 

cola- 
continentul eu- 

Referindu-se

ex- 
mi- 
pe-

anterioară de 
din mai 1980, 
sarcini de vi-

și conside- 
lor au fost pre- 
în Declarația po
statelor partici- 

la 
una-

nimitate, care se publică 
separat.

S-a convenit că Repu
blica Socialistă Cehoslova
că, ca țară gazdă a Cons
fătuirii, va asigura 
zarea Declarației 
ce ca document 
Organizației Națiunilor U- 
nite și o va aduce la cu
noștința tuturor statelor 
participante la Conferin
ța pentru securitate și 
cooperare în Europa. Cu 
această ocazie, atenția va 
fi atrasă asupra noii pro
puneri majore de pace, de 
a se încheia între statele 
participante la Tratatul de 
la Varșovia și statele mem
bre ale Tratatului Atlan
ticului de Nord un tratat 
cu privire la nefolosirea 
reciprocă a forței milita
re și menținerea de rela
ții pașnice, deschise tuturor 
celorlalte state.

Consfătuirea s-a desfă
șurat într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere to
vărășească reciprocă. Ea 
a dovedit unitatea de ve
deri a statelor participan
te la Tratatul de la Var
șovia în problemele ma
jore ale politicii europene 
și mondiale, care au făcut 
obiectul dezbaterilor.

difu- 
politi- 

oficial al

avea loc o eclipsă totală de Soa
re care va fi vizibilă în Australia, Oceanul Indian, 
Oceanul Pacific și partea de sud-est a Asiei. După 
numai 14 zile, la 25 iunie, va avea loc o eclipsă par
țială de Lună, care, în faza maximă, la ora 10 și 22 
minute, va acoperi aproape 0,3 din diametrul discu
lui lunar. Dacă aceste două fenomene vor fi invi
zibile în țara noastră, următoarele două vor putea 
fi văzute și de pe teritorul României. Este vorba, 
în primul rînd, de eclipsa inelară de Soare de la 
4 decembrie și eclipsa parțială de Lună prin pe
numbră ce va avea loc la 20 decembrie. La ora 3 și 
49 de minute — în faza maximă a ultimei eclipse 
a anului — aproape toată suprafața Lunii — 0,914 
din diambtrul său —, va fi acoperită de penumbra 
Pămîntului.

în tot cursul anului 1983 vom putea admira cu 
ochiul liber planetele Jupiter și Saturn, iar Venus 
și Mercur se vor vedea cel mai bine în luna mai, 
în timp ce Marte abia către sfîrșitul anului. Uranus 
și Neptun vor fi greu de văzut cu ochiul liber în 
toată această perioadă de timp.

(Agerpres)

Oe la Inspectoratul General al Miliției
t Direcția circulație

zilele de duminică ale lunii ianuarie 1983,

Plecarea din Praga
(Urmare din pag. 1)

Dejun oferit în onoarea participanților
membri ai 
partid și de 
ce.

Pionieri 
români au
șului Nicolae 
buchete de flori.

conducerii de 
stat cehoslova-

cehoslovaci și 
oferit tovară- 

Ceaușescu

PRAGA 5 (Agerpres). — 
Comitetul Central al Par- 
dului Comunist din Ce
hoslovacia și guvernul Re
publicii Socialiste Ceho
slovace au oferit, miercuri, 
un dejun în onoarea dele
gațiilor participante la lu-

în .. __ ____ _______ ___ ,
autoturismele proprietate personală vor circula du
pă cum urmează : 9 și 23 ianuarie cele cu numere 
cu soț ; 16 și 30 ianuarie, cele cu numere fără soț.

Ținînd cont de condițiile meteo-rutiere speci
fice acestei perioade, cînd în mod frecvent supra
fața drumurilor devine alunecoasă, scăzînd aderen
ța pneurilor la sol, se recomandă conducătorilor 
auto să utilizeze permanent viteze moderate, core
late cu starea drumului, și să acționeze comenzile 
autovehiculelor în așa fel îneît să evite deraparea.

i5I

i
i

îCo-Consfătuirii
Consul- 
partici- 

la

crările 
mitetului Politic 
tativ al statelor 
pante la Tratatul de 
Varșovia.

Au luat parte tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului

Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, membrii delega
ției române și alte 
soane oficiale.

Dejunul s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, 
tovărășească.

per-

UCTUZlLiraTM Â

1 LUzwe

12,20

FILME

16,00
16,05

BONN 5 (Agerpres). — 
Cancelarul federal al R.F. 
Germania, Helmut Kohl, 
l-a primit, miercuri, pe 
ministrul japonez al afa
cerilor externe, Shintaro 
Abe, aflat intr-o scurtă vi
zită la Bonn. Agenția 
D.P.A. precizează că în 
centrul convorbirii s-au 
aflat probleme ale deze
chilibrului din comerțul 
Japoniei cu țările Pieței 
comune, a cărei președin
ție o deține în . prezent 
R.F. Germania. Japonia — 
menționează sursa — a re
alizat în schimburile co
merciale cu C.E.E., în anul 
1982, un excedent de peste 
14 miliarde mărci.

Agendă diplomatică
TEL AVIV 5 (Agerpres) 

— Sosit în( Israel, 
trimisul american 
Morris Draper a conferit 
cu ministrul isî-aelian al 
afacerilor externe, Yitz
hak Shamir, și cu alte 
oficialități ale Israelului în 
legătură cu 
desfășurate între 
Israel, 
S.U.A., 
rea forțelor israeliene 
pe teritoriul libanez, 
centrul discuțiilor s-au a- 
flat probleme referitoare 
la agenda negocierilor ca
re nu a fost încă conve
nită în cele trei runde de 
tratative care au avut loc 
pînă în prezent.

negocierile
1 Liban și 

cu participarea 
privind retrage- 

de 
în

BELGRAD 5 (Agerpres). 
— Mitia 
ședințele 
al U.C.I., 
vedere cu 
era, secretar general 
P.C. din Ecuador, 
vizită în Iugoslavia. După 
cum informează agenția 
Taniug, cu acest prilej s-a 
subliniat importanța con
tinuării cooperării dintre 
U.C.I. și P.C. din Ecuador, 
pe baza principiilor inde
pendenței, autonomiei, e- 
galității, neamestecului în 
treburile interne și răspun
derii fiecărui partid în

fața propriei clase mun
citoare și a propriului po
por.

RibiCici, pre- 
Prezidiului C.C. 
a avut o între- 
Rene Mosque- 

al 
aflat în

(Agerpres). 
Kuweitului, 

Al Ahmad 
s-a 

Arafat,
Comitetului 

Organizației 
Palesti- 

a-

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Piedone africa
nul, I—II ; Unirea : Zes
trea domniței Ralu.

LONEA : Zbor înalt.
VULCAN : Destine ro

mantice.
LUPENI : Aii Baba 

cei 40 de "hoți, I—II.
URICANI : Pasărea 

foc spațială.

16,35

17,50
18,00

muzical- 
ieșean.

vacanță :
Iui Ilero-

IlI-a.
tineretu-

și

de

20,00
20,15

20,25
★

KUWEIT 5 
— Emirul 
șeicul Jaber
Al-Jaber Al-Sabah, 
întilnit cu Yasser 
președintele 
Executiv al 
pentru Eliberarea 
nei, sosit în vizită în 
ceastă țară, a anunțat a- 
genția kuweitiană de pre
să. .

Au fost discutate o serie 
de probleme legate de e- 
voluția situației din Ori
entul Mijlociu.

11,00
11,05

12,00

TV.

Telex.
Ecran de vacanță )
Tom Sawyer.
Partea a IlI-a.
Desene animate.
An nou, în casă 
nouă — reportaj 
realizat la Piatra 
Neamț.

21,35
21,50

Itinerar 
coregrafic 
Telex. 
Ecran de 
„Misterul 
dot". 
Partea a
Studioul 
lui (I).
1001 de seri 
închiderea progra

mului.
Telejurnal.

Actualitatea 
nomică. 
Film artistic : 
„In căutarea 
cîntec". 
O coproducție 
co-italiană. 
Cadran mondial. 
Studioul tineretu
lui (II).
Telejurnal.

e co

unui

fran-

BERLIN 5 (Agerpres). — 
Agenția A.D.N. informea
ză că în regiunile vestice 
și nordice ale R.D. Ger
mane s-a produs, în noap
tea de marți spre miercuri, 
o puternică furtună cu vi
teze ale vîntului de 
la 150 km/h. în < 
tele Magdeburg și 
s-au înregistrat 
bări in aprovizionarea cu 
electricitate, iar mai 
multe șosele au fost blo
cate de copacii doborîți de 
vint. 
Baltice 
minat 
porară 
cărcare 
porturile R.D.G. Atît 
Berlin cît și în alte 
echipe speciale au 
venit pentru a 
păcii căzuți și 
șoselele.

terc neobișnuită s-a abă
tut asupra Islandei. Dato
rită stratului gros de ză
padă, circulația rutieră a 
fost întreruptă pe tot cu
prinsul țării, aeroporturile

care a afectat în 
perioadă regiunile 
ale Indiei a făcut 
victime în statele 
și Uttar Pradesh,

ultima 
nordice 
44 noi

Bihar 
totalul

Associated 
nouă 

la A- 
trei în 

Greci-

22,15

filtrai r ,p
i£ 13 B B ■

Mica publicitate

a aces-
pînâ 

distric- 
Halle 

pertur-

Pe litoralul Mării 
furtuna a deter- 
întreruperea tem- 

a lucrărilor de in
și descărcare din 

' la 
zone 

intere 
înlătura co- 
a debloca

Vremea în lume

★
REYKJAVIK 5

preș). — Uri viscol
(Ager-

de pu-

au fost închise, întreprin
derile și școlile și-au în
cetat vremelnic activita
tea.

Asemenea căderi abun
dente de zăpadă nu s-au 
mai înregistrat în Islanda 
de multă vreme. Specia
liștii din domeniul mete
orologiei explică acest fe
nomen prin scăderea neo
bișnuită, în ultimele zile, 
a presiunii atmosferice în 
zona insulei.

★
DELHI 5 (Agerpres). — 

De la începutul săptămî- 
nii în curs, valul de frig

pierdut 
tempera- 

neobișnuit de 
pentru aceste la- 
ajungînd 
informează

celor care și-au 
viața din cauza 
turilor 
scăzute 
titudini 
la 138, 
ția France Presse,

★
ATENA 5 (Agerpres). — 

în Urma valului de frig 
ce s-a abătut în ultimele 
zile 
s-au 
turi 
sius 
giunilor țării, în 
țară au murit din cauza 
gerului 12 persoane — re-

marți 
agen-

asupra Greciei, unde 
înregistrat tempera
sub zero grade Cel- 
în majoritatea re- 

această

latează agenția 
Press, precizînd că 
decese au survenit 
tena, iar celelalte 
regiuni din nodul 
ei.

în partea sudică
tei țări mediteraneene, 
portocalele au înghețat pe 
ramuri în regiunea Elis 
și în unele locuri a nins. 
Zăpada s-a așternut și în 
zone ale Insulei Creta, 
unde au fost troienite 
drumurile de la poalele 
Muntelui Ida.

★
5 (Agerpres). 
deosebit de 
temperaturi 

grade Celsius, 
aceste

SOȚIA Nuți și copiii fe
licită pe această cale pe 
scumpul lor soț și tată 
VADAN ION, cu ocazia îm
plinirii vîrstei de 43 ani, 
și-i urează „La rnulți ani 
cu sănătate". (13)

PIERDUT legitimație de

serviciu, pe numele 
mitrescu Maria, eliberată 
de Preparația Petrila. O 
declar nulă. (15)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
mofte Paraschiva, 
rată ’de Preparația 
ești. O declar nulă.

Di- 
elibe- 
Coro- 
(12)

ANUNȚURI DE FAMILIE 3

ANKARA 
— O vreme 
geroasă, cu 
de minus 36
se înregistrează în 
zile în unele zone din- Tur
cia. De asemenea, zăpada 
a căzut din abundență, 
izolînd localități și blo- 
cînd căi de circulație im
portante.

BELEA Cornel anunță cu durere încetarea 
din viață a scumpului său frate.

BELEA ȘTEFAN
Inmormîntarea va avea loc vineri 7 ianuarie, 

1983 Ia orele 14,00.. (14).

, Surorile Anuța, Ghizi și Margareta anunță că 
s-au împlinit patru ani de la încetarea din viață a 
iubitului nostru frate,

BUTUZA AUGUSTIN
Amintirea Iui va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. (11),

'-n^ci'A St ADMINISTRAȚIA; Petroșani tir N dâicescu - 2. telefoone 4 16 62 (secretariat). 416 63, 4 24 64 (secții). TtPARUL : Tipoqroflo Petrosan) Str. N. Bălcescu - 2.


