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Debut promițător în 1935

La datorie

Sub puternica impresie 
a magistralului Raport 
prezentat de secretarul 
general Conferinței Na
ționale a partidului, a 
hotărârilor programatice 
adoptate de Forumul co
muniștilor români, a 
Mesajului de Anul Nou 
adresat întregului nostru 
popor la posturile de ra
dio și televiziune de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
colectivele de oameni ai 
muncii din Valea Jiului 
și-au început activitatea 
din 1983 printr-o deplină 
mobilizare hotărâte să-și 
aducă o contribuție mai

sue
car

mare la realizarea pro
gramului privind dezvol
tarea bazei energetice și 
de materii prime a țării.

Continuing seria 
ceselor pe frontul
bunelui din anul trecut, 
colectivul minei Petrila 
a debutat bine și în a- 
cest an, realizînd, încă 
din prima zi lucrătoare, 
o producție suplimentară 
sarcinilor cu 400 tone 
de cărbune. Dintre sec
toarele de producție ale 
acestei întreprinderi, con
tribuțiile de bază au fost 
aduse de sectorul V (s-au 
remarcat brigăzile con-

duse de Constantin Cos- 
ma, Gheorghe Duca și 
Jean Baban), sectorul IV 
(Ștefan Alba și Francisc 
Kovacs), sectorul III (Va
sile Glișcă, Panait Dinu 
și Gavrilă Jurcan) și sec
torul II (Alexandru 
zov). Sînt colective 
au obținut rezultate 
și în ultima lună a 
lui 1982 (sectorul V, 
900 tone și sectorul
plus 400 tone cărbune).

mina, 
legătura 
maiștrii 
la sec-

La- 
care 

bune 
anu- 
plus
III,

'Continua^ (p pao. a 2-ay

Brigadierul Vasile Glișcă în mijlocul cîtorva ortaci, componenții uneia din
tre formațiile de lucru fruntașe din sectorul III al minei Petrila, care și-au înce
put activitatea încă din primele zile ale acestui an cu rezultate bune.

Alo centrala ?
Da centrala telefoni

că a orașului Lupeni, tele
foniste de serviciu Olga 
Kelemen și Florentina Po- 
borena.
' — Vă rog să-mi dați 
mina Lupeni.

— Poftiți, aveți
Voiam să iau 

prin telefon cu 
electromecanici de
toăre pentru a afla princi
palele lucrări de revizii și 
reparații care s-au efectuat 
în primele 
noului an.

Nu i-am 
față pentru 
preună cu circa 300 de e- 
lectrolăcătuși și mineri po- 
licalificați se aflau 
torie, în subteran.

într-adevăr, în 
zile, în abatajele 
s-au aflat chiar și 
de frunte la datorie 
a asigura lucrări de între
ținere si reparații. La sec
torul IV,- maistrul mecanic 
specialist de sector Virgil 
Vilcu ne-a relatat că în 
zilele de 1 și 2 ianuarie, 
brigadierii Constantin Po
pa, Teodor Boncalo, Aurel

două zile ale

găsit la supra- 
că toți. îm-

la da-

aceste 
minei 

mineri 
pentru

(Contiriiui^a tn pag. q ?-<j

înainte de pornirea telescaunului, lăcătușii Gheor- 
ghe Pogan și Nicolae Sibișan efectuează revizia în
tregului traseu în vederea asigurării unei securități 
depline.

Foto : Cristian ȘTEFAN

Una din ideile-forță cu
prinse în magistralul Ra
port prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ’ ~
ferința Națională 
dului, scoate din 
evidență, în fața 
publice mondiale, 
vența cu care partidul 
statul nostru 
pentru întărirea 
lui de pace și 
de încredere și 
re între toate statele lumii.

înscrisă pe coordonatele 
progresului și 
multilaterale, 
socialistă își 
politica externă 
orientărilor 
că din anul 1965 de secre
tarul general al partidu-

ia Con- 
a parti- 
nou în 
opiniei 
consec- 

Și 
militează 
climatu- 

securitate, 
colabora-

dezvoltării 
România 

întemeiază 
i potrivit 

elaborate in

lui, pe principiile care a- 
șigură respectarea orân
duirii sociale din fiecare 
țară. „Evenimentele, via
ța demonstrează cu pu
tere că numai pe baza a- 
cestor principii se pot so
luționa problemele com
plexe ale vieții mondiale, 
se pot asigura relații de 
colaborare și pacea între
gii lumi" — se arată în 
Raport, document care 
reflectă în continuare o- 
rientările cu profund con
ținut umanitar ale politi
cii noastre externe : „în 
relațiile internaționale. 
România a acționat și ac
ționează pentru dezvolta-

(Continuare in pag. a 3-a)

Prima oroducție Dialog
Textilistele de la I.F.A. 

Vîscoza Lupeni au înregis
trat primele rezultate bune 
în muncă, în noaptea de 
Revelion. Sub coordo
narea maistrului Constan
tin Mitroi și a ofițerului 
de serviciu ing. Decebal 
Drăghici, muncitoarele 
de la instalația „Filatu
ră" au dat prima produc
ție a anului : 1200 kg de

fire artificiale filate 
spălate.' Iată numele cî
torva dintre performere: 
Maria Ghica, Genoveva 
Costantinescu, Agneta 
Pall, Maria Vîntu, Ani- 
șoara Șoacă, Irina Duli, 
Maria Cățănaș, Livia Șu- 
lea și Elena Ianc, îndru
mate de maistrul Nicolae 
Sîrbu. (I. ALEXANDRU)

și
CU

Acționdm în spirit revoiuționar pentru înfăptuirea ©bieefove^or
proc ramaiice a e Conferinței Naționale a partidului

T-

RSspunsul nostru cărbune peste p an
Am intrat în ritmul de 

lucru, al anului 1983 ' cu
hotărî rea de a obține rea
lizări cît mai mari. Aba
tajul nostru, situat în pe- 
rirfîetrul sectorului III, a 
fost echipat de puțin timp 
cu un complex mecanizat 
de construcție românească. 
Brigada noastră ,a primit 
mult sprijin din 
conducerii tehnice, ca 
ne însușim tehnologia 
lucru cu complex 
nizat. Cu ajutorul 
asistențe tehnice 
te. pe toate schimburile, și 
prin mobilizarea brigăzii 
am obținut în luna decem

partea 
să 
de 

meca- 
unei 

susținu-

brie o avansare de 30 ml, 
cu productivități de peste 
14 tone pe post.

Acest succes este rezul
tatul direct al programului 
de mecanizare a extracției 
cărbunelui din Valea Jiu
lui. Știm că la mina noas
tră sînt în pregătire și 
alte lucrări de mecanp-i 
și modernizare a extrac
ției, care vor ajuta tot mai

Petru SCRADEANU 
miner șef de brigadă 

I.M Livezeni
la

'Continuare In pag o Z-a;

înfrățiți în muncă si idealuri,9 9 > T

făurim viitorul luminos al patriei
Prima zi de muncă de 

pe șantierul nostru a în
semnat, de fapt, începu
tul unei etape noi, cu 
sarcini sporite și bogate 
în semnificații. Anul ca
re a trecut a marcat în
deplinirea și depășirea sar
cinilor planului fizic, la 
apartamente. Acesta este 
ridul eforturilor sporite 
ale tuturor constructo
rilor, al preocupărilor 
pentru mecanizarea lu
crărilor, îndeosebi a ope-

rațiilor mai grele de pe 
șantier. Prin faptele noas
tre de muncă ne expri
măm ho'tărîrea de a face 
totul pentru 
exemplară a
Conferinței Naționale 
partidului. Sîntem 
tienți că înfrățiți în 
că și idealuri, noi, 
tructorii, indiferent
naționalitate, contribuim 
la transpunerea în viață 
a cutezătoarelor proiecte 
inițiate de partid, de

înfăptuirea 
hotărîril ar

a
conș- 
mun- 
cons- 

de

general.
1 a
Vul- 

și 
in e-

secretarul său 
tovarășul N i e o 
Ceaușescu. Orașul 
can în care trăim 
muncim constitui 
xemplu edificator a.
tăcerilor înnoitoare dm 
cea mai rodnică perioadă 
de istorie a pat'iei, anii

Ștefan FAZAKAȘ. 
maistru, șantierul Vulcan 
al Grupului de șantiere 

Petroșani al T.C.H.

(Continuare în pag. a 2-a)

țara
La cumpăna anilor 

secretarul general al 
partidului. președinte
le țării. tovarășu 
Nicolae Ceaușescu. s-a 
adresat națiunii in cu
vinte simple, care at 
conturat retrospectiva 
anului precedent și îm
plinirile viitoare, pe 
frontul muncii, în viața 
social-politică, 
internațional, 
care exprimă 
cestui popor dornic 
pace, bunăstare și feri 
ci re.

Cuvintele celui ma 
iubit fiu al țării — lu 
cidă și profundă cu 
prindere a realităților 
românești — au mers 
la inimă tuturor oame
nilor muncii, pentru că 
izvorăsc din 
fertil cu țara și 
mă
rt] 
ne 
se 
certitudinile

Sînt cuvinte 
bol. de iubire, 
vor regăsi în 
ța faptclo-.

pe plan 
Cuvinte 

crezul a

dialogul 
chea

lă acțiune pentru 
pe temeliile străbu- 

ale Carpaților să 
înalțe cutezătoare 

socialiste.
— sim- 

care se 
rezonan-

Ion VULPE

I

—A.-'arv
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La datorie in zilele de 1 și 2 ianuarie
(Urmare din pag. 1)

Manta, Paul Grasu. împreu
nă cu
Vasile Macavei, Mihai Pa- 
losek, Angliei Popescu, A- 
k'xandru Matius, llie Brus
ture, Gavrilă Mancu, Mi
hai Gogonea, Constantin 
Burghiu și alții au înlocuit 
scocurile uzate de la 
transport, arc. iar la com
binele de la complexele 9. 
in si II au fost efectuate 
ample revizii și reparații.

La sectorul II sub con
ducerea maistrului elec
tromecanic Caragea, lăcă
tușii Nicolae Drăghici, 
Gheorghe Mănescu, Teodor 
Someșan, Ion Gothard. îm
preună cu maistrul Gheor
ghe Stoichin. au transpor
tat o combină în stratul 3, 
blocul II. în abatajul fron
tal al lui Marin Burneanu 
s-au efectuat revizii și re
parații la combina PK-7, 
la fel și în abatajul fron
tal în care lucrează bri
gada condusă de Dumitru 
Boboc.

La sectorul 111 un grup 
de lăcătuși și electricieni 
intre caro se numărau Pe

minerii și lăcătușii

tru Birsan. irimia Grigore, 
Gheorghe Coman, Dumitru 
Armeanu, llie Stan. Mir
cea Ștefăniță, Crăciun Cîn- 
dea. Bcla- Duli, împreună 
cu maiștrii electromeca
nici Alexandru Draica, Ioan 
Săvulescu. Gheorghe Kay- 
tar. au efectuat revizii la 
o combină, au înlocuit sco
curi uzate la un TR-6 și 
au executat lucrări la ins
talațiile electrice din nișa 
3. stratul 3.

La sectorul 
port, șefii de 
risc Donalth,
ca. Elisei Cioată, Aurel An- 

lăcătușii Ștefan Chi- 
Jan Cătană, Alexan- 

Hotea, Nicolae Dră- 
Alexandru Șirnon, sub 

maistrului e-

G înduri

operativă
și-a 

cauza 
la 

Tele-

Ora 7. O mașină 
întrerupt cursa din 
unei defecțiuni ivite 
instalația electrică,
fonul suna mereu de la 
întreprinderea minieră, un
de era repartizată mașina.

Șoferul se prezintă la 
tinărul maistru de atelier 
Ion Radu de la autobaza 
l’etroșani a C.M.V.J.

— Tovarășe maistru, la 
mașina pe care o conduc 
eu s-a ivit o defecțiune și 
din această cauză am în
trerupt cursa și știți că la 
mina pe care o servesc eu 
e tare necesară. Despre ce 
este vorba, il întreabă 
maistrul ?

— Nu îmi mai încarcă 
alternatorul.

— Hai cu mine. Intrară 
in atelierul electric. Aici 
toți cei trei electricieni 
auto aveau de lucru.

— Tovarășe Marinică, nu 
vrei dumneata să te ocupi 
un pic de această mașină ? 
— zise maistrul.

— Desigur, a răspuns tî- 
nărul electrician și a tre
cut la treabă împreună cu 
șoferul și maistrul. în timp 
scurt defecțiunea a fost re
mediată și șoferul și-a con
tinuat, cursa.

Vasile BELDIE

Făurim
viitorul

luminos al
patriei

r (Urmare din pag. 1)

în care la cîrma destine
lor țării s-a aflat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al poporului 
nostru. Acum, in preajma 
aniversării a 65 de ani 
de viață și 50 de ani de 
activitate revoluționară 
neîntreruptă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
rnîndri de mărețele noastre 
realizări socialiste, adresăm 
din inimă Prcședmt?lvi
rii urarea : „să ne trăiți 
!a mulți ani spre bmele ți 
fericirea patriei socialistei". 
Strîns uniți în jurul parti
dului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, 
țării.
preget 
a i n i'

a

cin

Președintele 
vom munci fără 
făcind totul pentru 

•plini exemplar săr
ii plan rare no ro
mul an.

XII trans- 
echipă Fran- 
Eugen Ful-

drei, 
rică. 
dru 
gan, 
îndrumarea 
lectromecanic Nicolae Prc- 
. up. au înlocuit instalația 
uzată pc care rulează îm- 
pingătorii pentru introdu
cerea vagonetelor in coli
vie, de la puțurile centru 
și 12. La orizontul 650 și 
respectiv 400 s-au înlocuit 
o tambură și un laț gali, 
iar la puțul Est a fost în
locuit un pod basculant.

Tot la sectorul XII un grup 
de lăcătuși și vuleaniza-

o- 
480. 
in- 

Dio-

de rodnicie și
calitate

tori au înlocuit 90 ml co
vor de cauciuc la banda 
,.B“ orizontul 400. Au fost 
făcute vulcanizări la benzi
le transportoare de la 
rizontul 400, 440, și 
Brigada de mineri dc 
treținere condusă do
nisie Andraș a reparat și 
înlocuit macaze la orizon
tul 400 și in circuitul pu
țului, iar o echipă de mi
neri întreținere puțuri con
dusă dc Alexandru Gyen- 
ge a înlocuit 25 bucăți de 
ghidaje uzate de la puțuri
le centru și Ștefan.

Tncepînd din schimbul 
111 al zilei de 31 decem
brie din 1982, și în zilele 
do I și 2 ianuarie 1983. 
cite două schimburi con
secutive, lăcătușii Cornel 
Neag. Teodor Vasiliu, loan 
Dobre, Dionisie Sasz, Mir
cea Rad — șef de echipă 
și alții sub conducerea 
maistrului Silvan Oniț de 
la sectorul XII, au 
cuit cablul de la 
de extracție de la 
Ștefan, precum și 
șeala* — bandajul 
tambura mașinii dc 
ție. (A. MICA)

prepararea 
cărbunelui
pentru cocs

și reprezentanții prepa
ratorilor din Lupeni s-au 
aflat la locurile de muncă 
în noaptea dintre '82 și 
'83 Sub îndrumarea mais
trului Dumitru
operatorul Oprea lacob și 
mecanicul Teodor 
van au efectuat 
de benzi și dc 
Legătura 
asigurată

Florescu,

înlo- 
mașina 

- pulul 
căptu- 

de pc 
extrac-

Ample revizii și reparații
Cei care au început din 

prima zi anul de muncă 
1983 la mina Uricani au 
fost muncitorii și tehnicie
nii din cadrul sectorului 
electromecanic, in zilele 
de repaus pentru produc
ție, 1 și 2 ianuarie, ei au 
executat lucrări de mare1
însemnătate pentru ea pro-

l ccsul de producție să sc 
poată desfășura în bune 
• odițiuni pe tot pan ursul 
lunii. Astfel, au fost e- 
fectuate lucrări do r< vizii 
la puțul 5 unde .in fost 

limita loarei o- 
eursă din circuit. La puțul 

înlocuit peretele 
Schip și s-a efec- 
revizia instalației 

în cadrul secto- 
finaliza- 

luerări de 
i transpor- 

între 
ban

de 
400, 
trei 
ins- 

și 
din 
lu-

înlocuite

nr. 3 s-a 
frontal 
luat 
electrice. în cadru 
rului VI au fost I 
tc mai multe 
îmbunătățire 
tului din subteran, 
altele, a fost înlocuită 
da nr. 
bezi dc 
au fost 
tambure 
talațiile 
locomotivele

a

2 din. fluxul 
la orizontul 
schimbate 
și revizuite 

de extracție 
Diesel 

subteran. Importante

mult la creșterea realiză
rilor noastre, la reduce
rea efortului fizic. înțele
gem bine că ne revine da
toria de a asigura cea mai 
bună valorificare a dotării 
tehnice moderne, de a în
griji utilajele, pentru pre
lungirea duratei lor de în
trebuințare. Pe această 
cale, acționînd cu răspun
dere muncitorească și ab
negație pentru creșterea 
producției de cărbune vom 
contribui 
hotărîrilor <
Xll-lea al 
Conferinței 
transpunere; 
prețioaselor

la înfăptuirea
Congresului al
partidului, ale
Naționale, la

*a în viață a
■ indicații pc

Debut
(Urmare din pag 1)

Primele succese 
te de colectivul 
Petrila dovedesc 
cuparea statornică 
asigurarea noilor 
turi de lucru, 
inginerească de 
tivă, pregătirea

obținu- 
minei 
preo- 

pentru 
fron- 

gîndirea 
perspec- 
temeini- 

că, încă din ultimul 
mestru din 1982, a 
ducției anului 1983.

Tot ca o dovadă a 
gălirii din timp a

tri-
pro-

pre-
pro-

Focul viu al muncii, care Se desfășoară neîntre
rupt la U.E. Paroșeni, s-a materializat in primele 
două zile ala noului an prin 5,4 milioane kWh ener
gie electrică „pulsați" in sistemul energetic si 3 520 
Gcal energie termică produse pentru beneficiarii tei— 
moficării din Valea Jiului. S-a răspuns astfel in 
totalitate solicitărilor dispeceratului național. In pa
ralel, au continuat în ritm intens lucrările la caza- 
nele nr. 4 și 5 ale blocului de 150 MW, care, în- 
cepînd de ieri, se află in probe de pornire.

în noaptea de Revelion, turele dc exploatare ale 
U.E. Paroșeni au fost conduse de Ioan Iliescu — 
la secția combustibil, Mircea Șerban — la exploa
tarea cazanelor, loan Boncea — la exploatarea tur
binelor, Gheorghe Munteanu — la blocul dc 150 MW, 
și Dorin Modrea — la camera de comandă centra
lă a uzinei.

crări dc revizii au fost 
executate și in cadrul sec
toarelor de producție. La 
sectorul I, spre exemplu, 
au fost schimbate stația 
de acționare și scocurile 
de la un transportor TR-3, 
precum și tuburile flexi
bile, de pe o distanță de 
38 ml cu tuburi metalice. 
L.a rectorul II au fost e-' 
feetuate revizii la comple
xul mecanizat de mare ca
pacitate. Ample revizii și 
remedieri s-au făcut și la 
celelalte sectoare.
i.imenii care au 
aceste lucrări in 
1 ș. 2 ianuarie, 
țirnp ce minerii
lean Anul Nou 1983, 
numărat lăcătușii 
Bc&că, Ion Nosțbăder, 
Sbiî’ănescu, 
llie 
colac Făgaș.
Nicolae Despa,'maiștrii llie 
Amorăriței, Nicolae 
L i c ă. Ladislau Kd-
leș, Atila I’iekny, loan
Gliga, Nicolae Halman, Ma
rin Neac.șu. Cohstafntin U- 
drescu și alții.

Printre 
executat 

zilele de 
deci in 

sărbăto- 
s-au 
Ton 
llie 

llie Munteanu. 
Leu. electricienii Ni- 

Petru Ghiur.

llie COANDREȘ

nare ni le-a trasat secreta2 
rul general-al partidului, 
tovarășul Nicolae 
(.’eaușeșcu.

In abatajul nostru se 
lucrează intens, în ritmul 
de lucru al anului 1983, 
gindurile noastre liind în
dreptate în aceste zile spre 
„Minerul de onoare al ță
rii", inițiatorul programu
lui de mecanizare a mine
ritului; al amplelor măsuri 
de dezvoltare multilatera
lă a patriei. Ne exprimăm 
toată recunoștința pentru 
tot • ceea ce secretarul ge
neral al partidului între
prinde în folosul nostru 
și ne angajăm să răspun
dem grijii ce ne-o poartă 
cu tot mai multe tone de 
cărbune extrase peste plan.

promițător în
mi ne

din
Neag .

a- 
din

măsurile 
în- 

ing. 
ca- 
co- 
de 

(co-

ducției acestui an, 
rii și mecanizatorii 
cariera Cîmpu lui 
certifică maturitatea 
cestui colectiv încă
prima zi lucrătoare, prin 
realizarea unei produc
ții suplimentare de 500 
tone de cărbune cocsifi- 
cabil. Printre
tehnico-organizatorice 
treprinse in carieră, 
Nioolae Vucan, șeful 
rierei, enumera buna 
laborare cu sectorul 
mecanizare, cu I.T.A.

Moldo- 
verificări 
instalații.

telefonică a fost
de centralista 

de serviciu Stela Vraja.
La transport, noaptea de 

Revelion, a fost un „du-te- 
vino" permanent. îndru
mați de impiegatul de miș
care Dumitru Diaconescu, 
mecanicii Aurel Narița și 
Ștefan Cimpeanu, împreu
nă cu manevranții Stelian 
Fnache și Ion Popa 
manevrat vagoanele 
coșare pentru expediere 
spre stația C.F.R... intro
ducând pe linia de garaj a 
uzinei de preparare Lupeni 
60 de vagoane goale 
tru primele tone din 
ducția de cărbune a 
lui 1983 (Robert TAVIAN)

pen-
șipro-

anu-
Foto : Ștefan NEMECSEK

Veghe permanentă la pupitrul de romada unde 
se urmărește centralizat funcționarea utilajelor 
mașinilor cu „foc continua" dc la U.E. Paroșeni.

Exigența șî responsabilitate în munca
In timp ce zecile de mii de oameni ai muncii din 

\ alea Jiului, împreună cu familiile, își petreceau Re
velionul ’83 sau se odihneau în zilele de repaus dc 
la începutul acestui an, personalul I.G.C.L. Petroșani 
a lucrat cu multă exigență și responsabilitate pentru 
a asigura căldura în apartamentele miilor de blocuri 
din orașele noastre minerești, pentru o bună desfășu
rare a traficului rutier 
gospodărești.

descon- 
ca ro

și asi- 
nor-

străzilor
circulației

autovehiculelor,
preîn tîmpina rea

® I ncă din ultima zi 
a anului trecut, pe stră
zile orașelor din Vale au 
acționat pentru 
gestionarea părții 
sabi le a 
gura rea 
male a 
pentru
evenimentelor rutiere, 
numeroase mașini și uti
laje dc deszăpezire (stro
pitori' eu măturătoare, 
tractoare cu lamă. gre- 
dere, buldozere etc). S-au 
evidențiat în mod deose
bit prin activitatea 
pusă, conducătorii 
Vicențiu Curcă, 
Bognaniuc și 
Ticu Lungu și 
luceac.

<3 Un mare
oameni si-au

1983

Și

activitatea la centralele și 
punctele termice, pentru 
asigurarea agentului ter
mic necesar încălzirii 
loc uințclor și a apei cal
de. Fochiștii Francisc 
Daniel din Lupeni, Da
nie) Dudaș din Uricani, 
Gheorghe Chiș din Petri
la. manevranții la puncte 
termice Sofia Adoc și 
Valentina Bucur din Pe
troșani, 
și Ghena 
can, silit 
tre ei.

Maria Adam I 
Laszlo din Vul- 
doar cițiva din-

de- 
auto

Dănuț
tractoriștii 
Mihai Bu-

Ioanele Hațeg, Orăștie, 
Deva și Petroșani), utili
zarea rațională a capaci
tăților de încărcare (2 
excavatoare UNEX la ste
ril și 2—3 excavatoare 
PROMEX, pe schimb, la 
cărbune) și de transport 
(40—50 autobasculante, 
in ''medie pentru trans
portul cărbunelui în gara 
Bărbăteni), precum și rea
lizarea în avans a unui 
front de lucru de cel 
puțin două luni. (Bujor 
M’KCESCU)

dispeceratele cu® La 
funcționare non-stop din 
localități au fost pregătiți 
pentru orice intervenție 
oe urgentă la locuințele 
cetățenilor lăcătușii ;

număr de 
desfășurat

I 
I
I
I
I

I
I

® SPECTACOL 
PREMIERA. Teatrul mun
citoresc „Ana Colda" din 
Lupeni a prezentat în 
fața minerilor, prepara
torilor, constructor'lor și 
publicului larg din loca- 
... .. ------------- t—x un

pie- 
de

litate, în premieră, 
frumos spectacol cu 
sa „Opinia publică" 
Aurel Baranga.
• TRATAMENTE 

ODIHNA. La Filiala
O.J.T din Petroșani s-au 
pus în vînzare biletele 
de odihnă și tratament 
pentru perioade dc 5—18

ȘI

Gheorghe Foca (Petrila), 
Vasile Toma (Vulcan), Ion 
Militaru (Lupeni). Nicolae 
Breja și Dumitru 
(Petroșanii.

Cic

ope- 
tim- 

gerul
remedie-

® Au acționat cu 
rativitate, infruntînd 
pul potrivnic și 
nepții, pentru
rea defecțiunilor la siste
mul de alimentare cu a 
potabilă maistrul G 
re Pop, sudorul vasii. 
Chirilă și instalatorul Gri- 
gore Ciucur în zona Ae
roport ;— Petroșani, mais- 

Și 
Vin-

trul Andrei Donisa 
lăcătușul Alexandru 
tilă în Vulcan.'

@ Da barajul de 
mutare și stația de 
trare a apei potabile 
la Valea de Pești i 
desfășurat activitatea : 
laborantul. Ion Firizu, ins
talatorii loan Stan.'iu și 
Ioan Paveloncsc.

acu- 
fil- 

; de 
și-au

Ștefan NEMECSEK

zile, cu plecare după do
rință, pentru stațiunile 
Geoagiu, Vata, Felix, Her- 
culane. Căciulata si altele.

$ PENTRU POMUL 
DE IARNĂ din acest an, 
comitetul sindicatului de 
la - întreprinderea minie
ră Lupeni, 
lor din localitate 
de 112 UtlG iei pentru 
piii personalului de 
întreprindere.
• CALENDAR, 

Filiala Petroșani 
A.J.V.P.S. a sosit, într-nn 
număr limitat, „Calenda
rul pescarului și vînăto- 
rului sportiv — 1983“.

a virat școli- 
suma 

co
la

La
a

Rubrică realizată de
Toma ȚÂȚARCĂ

i

I
I
I
I
I
II!
I
II
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însemnări și imagini de la Revelion
Ca. într-o mare familie
în sala frumos împodo

bită a restaurantului „Tran
silvania" din orașul Petri- 
la și-au petrecut Revelio
nul împreună 
lor peste 100 
muncii de la

cu familiile 
oameni ai 
l.M. Petrila, 

preparația cărbunelui, 
briea de mobilă și 
unități economice 
calitate. Totul în 
încântător. Bradul 
împodobit, mesele 
cate 
tăți
sărbătorească.

fa- 
alte

lo- 
cra

din 
jur 

frumos 
incăr-

cu tot felul de bună- 
întregeau atmosfera

Este miezul nopții. Pen
tru cîteva clipe, lumina 
se stinge. în clinchet de 
pahare răsună tradițio
nala ui-aȘ. . La nill'ti 
anf !'". Pe fețele celor pre- 

^Azenți se citește încredere 
Jii-și optimism, dorința și ho- 

noi• tărîrea de a obține 
izbînzi în muncă, de 
transpune în viață o' 
tivele trasate de re< 
Conferință Națională 
partidului.

Melodiile de muzică 
șoară și populară interpre-

u-

susținut 
muzică 

au întreținut o at-

tatc de tinăra și talentata 
solistă vocală Vilica Cîl- 
țea din cadrul orchestrei 
„Mîndra" a Casei de cul
tură din Petroșani, fru
moasele cîntece populare 
ardelenești și oltenești, bo
gatul repertoriu 
de ochestra de 
ușoară,
mosferă de. veselie și 
trecere pînă în zori.

Merită a fi relevată 
na și prompta servire 
gurată de personalul 
tauran tului, remareîndu-se 
tinerele ospătare Angeli
ca Baltariu. Elena Marian, 
Maria Roșu, Maria Colda. 
Viorica Sima, precum și 
bucătăreasa șefă a restau
rantului Mioara Leonte și 
șeful de unitate Valeriu 
Marcau.

A fost o noapte a glodu
rilor bune. a urărilor 
fericire și împliniri, a 
curiei și veseliei unor 
meni care 
împreună 
muncă ci

Foto: Eugen HERBEI

Revelion tineresc46

Buna dispoziție la Revelionul minerilor din Ani-

Prestigiul internațional 
noastreai țârii

(Urmare din pag. 1)

rea continuă a colaboră
rii cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orîndu- 
ire socială. Pornim în în
treaga noastră activitate 
de la necesitatea 
rii relațiilor dintre 
pe baza principiilor 
lității in drepturi, i 
tului independenței și 
veranității, naționale, 
amestecului în 
interne, 
proc, renunțării la forță 
și Ia amenințarea cu for- 

lumina acestor

așeză- 
state 
ega- 

respec- 
su- 

ne- 
treb urile 

, avantajului* reci- 
renunțării la

politicii externe a parti
dului și statului. In acest 
context se înscrie și a- 
portul colectivelor de mun
că din municipiul., nostru, 
care pun în valoare im
portante resurse de ma
terii prime și energetice, 
colective cărora le revine 
rolul de a accelera ritmul 
dezvoltării economiei na
ționale, pentru dobîndirea 
deplinei independențe e- 
nergetice a țării.

Pacea — năzuință vita
lă a omenirii. constituie 
sine die o condiție a pro
gresului oricărei societăți

de 
bu- 
oa- 
fie 
la

au dorit să 
nu numai 
și la petrecere.

A intrat în tradiție 
pensionarii din Lupeni. 
organizeze Revelionul 
casa lor.

Și în acest an, 120 
„bătrîni" 
la casa pensionarilor 
un frumos și tineresc Re
velion. l-am văzut pe 
mii 
Klint, 1 
Coman, 
reanu. 
Carol 
Mihai 
Victor 
ședințele sindicatului pen

ca 
să 
în

de 
au fost prezenți 

la

E- 
Nicoară, Francîsc 
Diana Chițu, Sever 

, Mircea Mătăsă- 
Ștefan Petrovan, 

Bido, loan M‘ păros, 
Crețu, Nicolae Cita, 
Brașoveanu.

sionarilor, inițiatorul mul
tora dintre acțiunile 
ganizate aici, la casa 
unde cei aproape 3000 de 
pensionari au create 
dițjj bune pentru a-și 
trece timpul în mod 
cut și util.

A fost o noapte de
uitat, de petrecere plăcută 
și agreabilă întreținută de 
formația de muzică 
pensionarilor, s-au 
nat multe amintiri — 
anii tinereții, din îndelun
gata lor activitate din cim- 
pul muncii. (A.M.)

or- 
lor,

con- 
pc- 

plă-

ne-

pre-

a 
depă- 

din

ța". în
principii. țara noastră se omenești. Fără o |pace
preocupă stăruitor de dez- trainică — după cum a
voltarea relațiilor cu ță- arătat în nenumărate rîn-
rile socialiste. pentru în- duri seer .■tarul nostru ge-
tărirca solidarității și u- neral — nu poate fi asi-
nității loi ■ de acțiune, a- gurată dezvoltarea nici
cordînd totodată atenție 
intensificării raporturilor. 
cu țările în curs 
voltare, cu țările 
liste dezvoltate , s 
te state ale lumii, 
raporturile noastre cu toa
te statele lumii 
zează documentul de 
ferință înfățișat 
rinței Naționale a 
dului — pornim de 
tul că diferența de 
duire, de concepții 
ce sau filozofice nu 
buie să constituie i 
stacol în calea unei 
colaborări internaționale 
bazate pe egalitate, pe res
pect și avantaj reciproc". 
Prin această prismă. în
treaga activitate politică 
desfășurată pe plan intern, 
și extern în țara 
slujește cauzei 
păcii, împlinirii 
lor vitale ale 
civilizație și

s de dez- 
capita- 

si celelal-
„în

preci- 
re- 

Confe- 
parti- 

la fap- 
orin- 

poiiti- 
tre- 

un ob- 
i largi

unei națiuni, nu se poate 
vorbi despre înflorirea ar
telor și culturii. Aețio- 
nind cu consecvență prin 
inițiative încununate de 
succes în favoarea unei 
păci durabile, pentru li
chidarea focarelor de con
flict, realizarea dezarmă
rii și reducerea bugetelor 
militare, țara noastră, pre
ședintele ei șl-au 'cîștigat 
un recunoscut prestigiu în 
rîndul tuturor popoarelor 
lumii contemporane. Ar
gumentele cele mai con
vingătoare ale politicii 
noastre externe au fost și 
rămîn în continuare mă
surile concrete adoptate 
in privința reducerii chel
tuielilor militari-. Pe do 
altă parte, schimburile și 
contactele directe, relațiile 
de colaborare și coopera
re promovate de țara noas
tră cu un mare număr de 
state, au contribuit la a- 
tenuarea stării de încor
dare, la intări-rea climatu
lui do încredere, atit de 
necesar fiecărei națiuni 
pentru înfăptuirea dezide
ratului dezvoltării.

împreună cu întregul 
popor, minerii din Valea 
Jiului, colectivele do mun
că din toate celelalte do
menii ale vieții economi
ce și sociale își' intensifică 
preocupările pentru obți
nerea unor realizări tot 
măi bune, avînd nestră
mutată convingerea i â pe 
această cale contribuie la 
susținerea politicii noas
tre externe, la apăr.; ca 
celui mai de preț bun al 
omenirii, pacea.

DISPOZIȚIE LA

activității 
poporului

C. IOAN

ȘanL

cores- 
sute 

compania
colegilor.

ale Văii 
participat în 
la una din 
distractive.

i 
i
îț
i
i
i
i
I

i
c

La începutul acestei luni 
se împlinesc opt ani de 
cind la Casa de cultură 
a sindicatelor „funcțio
nează" discoteca tinere
tului prezentată de Gemi 
Tuțu, acțiune 
educativă și 
care atrage un 
mare număr de 
muncitori tineri 
orașul reședință 
cipiu cit și clin, celelalte lo
calități 
Am 
zile 
seri

cultural- 
djstractivă 

foarte 
elevi și 
atit clin 

de muni-

t 
\ 
\ 
\

i 
i 
i 
i
i

i
i
i 
i 
i

I 
i
I 
J
i 
!

Jiului, 
aceste 
aceste 
Ne-am 

convins încă o dată 
modul reconfortant și 
cut oferit tinerilor de 
petrece timpul liber, 
^ritmurile unei muzici 
pună calitate (păcat 
acustica încă nu 
punde exigentelor) 
de tineri, în 
prietenilor și 
dansau, se distrau în mo
dul caracteristic vîrstei.

— Prin progranml at
eu minuțiozitate 
fiecare nouă adi
ne spune organi- 
și prezentatorul 
discoteci, Genu 

- caut intotdeau- 
sa tis fac cele

noastră 
nobile a 

năzuințe- 
omenirii, de 

progres. 
„Considerăm necesar — 
a arătat secretarul gene
ral al partidului — să dăm 
un nou impuls 
și manifestării 
nostru în direcția păcii, să 
întărim colaborarea și so
lidaritatea cu popoarele 
din Europa și de pe alte 
continente, avînd convin
gerea că. prin acțiunea lor 
fermă, popoarele pot 
termina oprirea 
spre catastrofă in 
internațională, pot 
mina reluarea 
destindere, 
umfului rațiunii, 
varii unei politici de 
ce".

Activitatea construcției 
socialiste, desfășurată de 
întregul nostru popor sus
ține cu tărie principiile

de
cursului 

viața 
deter- 

politicii de 
asigurarea tri- 

promo- 
pa-

mai 
muzi-

pri-
cu

vătuit 
pentru 
ție — 
zatorul 
acestor 
Tuțu - 
na să
exigente gusturi 
cale Prin sprijinul 
mit de la discotecile 
tradiție din țară și prie
teni de la R.TV., printre 
care Florin Silviu Ursu- 
lescu prezint ultimele 
noutăți muzicale cu toa
te datele pi ivitoare la 
soliști și formațiile ce in
terpretează piesele muzi
cale.

Culegem cîteva opinii 
de la cei pi ezenți in sală, 
cu privire la modul
desfășurare a acestor seri 
cuUural-distractive:

Felician Munteanu, 
strungar I.U.M.P. . „Pu
tem asculta o muzică ba- 
aâ. prezentată atractiv.

de

In compania colegilor de 
muncă aflăm întotdeau
na noutăți, plecînd cu 
mai multe cunoștințe de
vii am venit".

Elvira Andraș, munci
toare, I.C.M.M.: „Ne sim- 

aceste ț 
spe- ț 

atmos- 
ne fac

cZi.s-

fim foarte bine la 
discoteci. Efectele 
ciale de lumini și 
fera tinerească
să ne simțim ca la disco
tecile de pe litoral sau 
alte orașe cu vad turistic. 
Totuși, ar trebui să se 
arate mai multă exigen
ță țață de aspectul
ciplinar din partea foru
rilor competente".

Zoltan Slovenschi. stu
dent, Institutul de mine 
Petroșani : „Faptul că mu
zica disco place tineretu
lui este dovedit de 
zența in număr mare 
Sînt an active toate 
vitâțile desfășurate 
timpul discotecii din
amintesc concursurile gen 
„Cine știe, cîșligă" pe 
diverse tenie de cultură 
generală și muzicală, pre
cum și topul melodiilor 
disco prezentate aici".

pre
zici.

sanie
*

1

i
acti- țj

i
I
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\
\

\
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ediția 1982

5-estivalul sporturilor de 
iarnă, etapa 1 — 9 ian. 1983 
Straja ; etapa a 11-a 16
ian., 1983 Paring ; organi
zatori C.M.E.F.S., C.S.Ș. 
Petroșani. C.O.E.F.S., „Pio
nierul", „Minerul" Lupeni.

„Cupa Utilajul", 13 febr. 
1983 Paring, organizator 
A.S „Utilajul” Petroșani.

„Cupa Hidromin", 20 
febr. 1983, Paring, organi
zator A.S. „Hidromin" Pe
troșani.

SANIE

Competiție 
de masă ia

I.U.M.P

Campionatul municipal, 
etapa 1 — 23 ian. 1983. Stra
ja. etapa a Il-a — 27 martie 
1983. Paring -. organizator 
C.M.E F.S.

„Cupa schiorului vulcă- 
nean" 30 ian. 1983, Pa-
sul Vîlcan organizatori 
C.O.E.F.S. și A.S. „Minerul"

„Cupa „Steagul roșu".
6 martie 1983 Paring, or
ganizator redacția ziaru
lui „Steagul roșu", Consi
liul municipal al sindica
telor.

„Cupa clubului 
școlar", 9 ian. 1983. J 
organizator C.S.Ș. 
șani.

„Cupa speranțelor 
Jiului", etapa I — 16 
1983, etapa a 11-a 23 
1983, etapa a 111-a 30 
1983, toate in Paring, 
ganizatori C.M.E.F.S. 
C.S.Ș. Petroșani,

sportiv
Paring, 
Petro-

Văi? 
ian. 
ian. 
ian.
or-

și

13„Clipa Hidromin",
febr. 1983 Paring, organi
zator A.S. „Hidromin".

Vulcan

„Cupa teleseaun", n
bruarie 1*183 Paring,

re
or

ganizator l.G.C.L. Petroșani.

„Clipa Asociației sporti
ve I’aringul
20 martie 1983

„Cupa C.S.Ș. Petroșani". 
20 febr. 1983 Paring, orga
nizator C.S.Ș. Petroșani

La I.U.M. Petroșani s-a 
încheiat campionatul de 
șah intre echipele secți
ilor. Competiția a avut 
drept scop depistarea ce
lor mai buni jucători in 
vederea închegării echipei 
reprezentative. După nu
meroasele partide disputa
te pe durata a aproape 
două luni, titlul a intrat 
in posesia echipei „Meca
nică" compusă din Mana- 
ție Laurean. Valeriu Butu- 
leseu. Ludovic 
dimir Levițchi 
Moldovan.

Competiția a
multe partide de un 
nivel tehnic.

Kiss, Vla- 
și Zenu

ganizator A.S.

Petroșani".
Paring, or- 
„ Pa ringul"

înregistrat
bun

„Cupa Mărțișorului", 1 
martie 1983 Paring, orga
nizatori C.M.E.F.S. și C.S.Ș. 
Petroșani.

Virgil STOICA, 
președintele secției de șah 

„Utilajul" I.U.M.P.
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Ce^chideraa lucrărilor coasfătu'rii 
Comitetului Fo'itic Consu-tatv 81 
Statelor participanta la Tratatul

FILME 20,40

|. in legătură

t<8 Sa Varșovia cu Insulele Kalttee
PR A GA 4 (Agerpres).

Marți, la Hradul din Pra- 
ga au început lucrările 
consfătuirii Comitetului 
Politic Consultativ al Sta
telor participante la Trata
tul de la Varșovia.

Din partea Republicii So
cialiste România participă 
o delegație condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
cialiste România.

Celelalte delegații 
statelor participante 
conduse de : tovarășul 
dor Jivkov, secretar gene
ral al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria ; 
varășul Gustav 
cretar general al C.C.
P.C din Cehoslovacia, pre
ședintele R.S. Cehoslova
ce ; tovarășul Erich 
Honecker, secretar general 
al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane ; to
varășul Wejciech 
zelski.
C.C. al P.M.U.P., președin
tele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Polone ; tova
rășul Janos Kadar, prim- 
secretar al C.C. al P.MS.U.t 
tovarășul Iuri Andropov, 
secretar general al 
a) P.C.U.S.

Consfătuirea a fost 
chisă de tovarășul 
tav Husak, care a salutat 
cu căldură delegațiile 
rilor participante.

Prima ședință s-a desfă-

s»-

ale 
sînt 
To-

to
ii usak, se

al

Jaru-
prim-secretar al

c.c.

des- 
Gus-

fa

GUVERNUL PORTU
GHEZ A ANUNȚAT MA
JORAREA 
ia o serie de produse 
ii -i-getice — petrol, 
naturale pentru 
casnic.
l-1 itate, anunță 
neuter. Prețul la petrol va 
t . majorat cu 18,4 la sută 
pentru a compensa creș
terea cursului 
;.lă de escudo
i . i maia portugheză). Pre
ia 1 la curentul electric va 
„ ori cu 22 la sută, iar la 
|.<.,ele naturale pentru

•< asum casnic — cu 20 la

PREȚURILOR 
e- 

gaze 
consum 

precum și la elec- 
agenția

dolarului
(moneda

ACȚIUNILE CRIMINA
LE PUSE LA CALE DE 
MAFIA s-au soldat anul 
trecut, în Italia cu 148 de 
victime, relevă un bilanț

j 

j 
j 

j 
i

1

șurăt sub președinția tova
rășului Wojciech 
zelski, conducătorul 
gației R.P. Polone.-

Cea de-a doua ședință a 
fost prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, condu
cătorul delegației Republi
cii Socialiste România.

La Consfătuire este pre
zentă o delegație a coman
damentului suprem al for
țelor armate unite ale sta
telor participante la Tra
tatul de la Varșovia, în 
frunte du comandantul- 
șef. mareșalul Uniunii So
vietice, Viktor Kulikov.

Jaru- 
dele-

NAȚIUNILE UNITE 4 
(Agerpres). Ambasadorul 

Argentinei la Națiunile U- 
nite, Carlos Manuel Mu
niz, a înmînat -secretaru
lui general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, o 
notă prin care condamnă 
atitudinea guvernului Ma
rii Britanii față de proble
ma Insulelor Malvine (Fal
kland), precum și mă
surile cu caracter militar 
întreprinse de acesta în 
arhipelag. Nota subliniază 
că această atitudine a 
creat tensiune în Atlanticul 
de sud și reamintește că

Argentina se pronunță pen
tru reluarea negocierilor 
în vederea găsirii unei so
luții juste și definitive a 
conflictului — relatează 
agenția Prensa Latina.

înaitînd 
Statelor 
o notă 
dorul 
Quijano
tuația în zonă s-a deterio
rat din nou, în condițiile 
existenței „unei mari ba
ze militare extracontinen- 
tale și ale impunerii ile
gale a unei zone maritime 
exclusive".

Organizației 
Americane . (OSA) 
similară, ambasa- 
argentinian Râul 
a declarat că si-

Luări de poziție energice împotriva
HAGA 4 (Agerpres). Sub 

olandeză 
va intensi- 

împotriva 
cotidia- 

Telegraph" 
„Con- 

partea 
aceas-

internațional al Consiliu
lui pentru pace interbise- 

idei 
1983

euroracheteîor
a de-

Luciana

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Piedone africa-, 
nul, I-II ; Unirea : Bon
ner fiul.

LONEA : Zbor înalt.
ANINOASA : Nici mă

car n-ați visat.
VULCAN — Luceafă

rul : Polițistul ghinionist.
LUPENI — Cultural : 

Acel blestemat tren blin
dat.

URICANI : Pasărea de 
foc spațială.

Telejurnal.
Socialismul — socie
tate a echității 
ciale, muncii 
demnității 
Film artistic.
Premieră pe 
Telejurnal.

VREMEA

TV.
16.00
16,05

16,30
17,00

17,50
18,00

Telex
Ecran de vacanță: 
Misterul Iui Hero
dot. (Partea a 11-a) 
Viața culturală.
Universul femei
lor.
1001 de seri, 
închiderea progra
mului.

so- 
Și 

urnire. 
Cursa, 
țară.

Meteorologul de 
ciu Paca G h e o r 
comunică : Ieri, 
peratura maximă 
rului la Petroșani 
de zero grade, iar 
rîng, de minus 2

mi- 
mi-

servi- 
g h e 
tem- 

a ae- 
a fost 
la Pa- 
grade.

Minimele au fost de 
nus 10 și, respectiv, 
nus 11 grade.

Stratul de zăpadă 
Petroșani a fost de 7 
iar la Paring de 38 cm.

Pentru următoarele 24 
de ore: Vreme închisă cu 
precipitații sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Vînt 
moderat cu intensificări 
locale. Temperatura ma
ximă va fi cuprinsă în
tre 1 și 4 grade, minima 
între minus 5 și rfemiș ( 
grad.

la 
cm,

titlul „mișcarea 
pentru pace își 
f-iea acțiunile 
euroracheteîor", 
nul „The Daily
scrie, printre altele : 
vinsă că are de 
sa opinia publică, 
tă mișcare intenționează 
să-și intensifice în 1983 
acțiunile pentru a descu
raja parlamentul de la 
I-Iaga să aprobe hotărîrea 
NATO privind instalarea 
în 1986 pe teritoriul Olan
dei a 48 de 
se".

„Așteptăm 
fierbinte și 
nimente", a 
cent Wim Bartels, secretar

rachete „Crui-

un an 
plin de 
declarat

foarte 
eve- 

re-

provizoriu al poliției, dat 
publicității Ja Roma și re
luat de agenția France 
Presse. Numai în ultimele 
zile ale anului au fost u- 
cise, în Sicilia, 7 persoane.

LA ÎNCEPUTUL ANU
LUI 1983, în Finlanda tră
iau 159 de centenari, din
tre care 142 de femei și 
17 bărbați, a anunțat, mar
ți, la Helsinki, 
titutul finlandez de 
tistică. Cel mai în 
cetățean al țării 
nit, în luna octombrie 
anului trecut, 110 ani.

a

Ins- 
sta- 

vîrstă 
împli- 

a

rici. „Elaborăm noi 
și vom organiza în 
demonstrații uriașe", a su
bliniat el.

Potrivit profesorului Phi
lip Everts, director al Ins
titutului pentru Studii In
ternaționale de la Univer
sitatea din Leyda, o anche
tă realizată la începutul a- 
nului trecut releva că 68 
la sută din populația o- 
landeză se opune instală
rii rachetelor nucleare a- 
mericane în Olanda.

ROMA 4 (Agerpres). 
tărîrea 'de amplasare 
Europa a rachetelor 
cleare americane este pc-

riculoasă și inutilă", 
clarat, la Roma, 
Castellino deputată în 
Parlamentul vest-european. 
„Doar împotrivindu-se am
plasării acestor rachete pe 
teritoriul lor, 
nii vor putea 
rască singuri 
influențe din 
spus ea. „Cred că 
inițiative în direcția 
întîmpinării unei 
trofe nucleare sînt bineve
nite, iar noi, europenii, nu 
trebuie să le' ignorăm".

vest-europe- 
să-și 

viitorul, 
afară".

hotă- 
fără 

a 
orice 
pre- 

catas-

„Ho- 
în 

nu-

de
DOI GEMENI S-AU 

NĂSCUT LA NEW YORK 
la o diferență de șase mi
nute, care echivalează. în
să, cu un an, deoarece u- 
nul a venit pe lume in 
1982, iar celălalt în 1983. 
După cum relatează 
sa ncwyorkeză, 
Brownell s-a născut 
decembrie 1982, cu
minute înainte de miezul 
nopții, iar fratele său, 
Aaron la 1 ianuarie 1983, 
cînd noul an avea o ve
chime de... două minute.

POTRIVIT UNEI ȘTIRI 
difuzate de Direcția 
trală de statistică a 
vegiei, la 1 ianuarie 
populația acestei țări
măra 4 122 000 de locuitori, 
cu 15 000 mai mulți decît 
la sfîrșitul anului 1981.

Depunerea 
jurământului 

către noul guvern 
peruan

pre- 
Justin 
la 31 
patru

cen- 
Nor- 
1983, 

11U-

LIMA 4 (Agerpres). Noul 
guvern peruan condus de 
p r e m i e r u 1 Fernando 
Schwalb Lopez Aldana, ca
re deține și portofoliul re
lațiilor externe, a 
jurămîntul în fața 
ședintelui Fernando 
launde Terry, în cadrul 
nei ceremonii 
la Lima.

Noua, echipă 
lă — cea de-a 
instalarea la putere a pre
ședintelui Belaunde Terry, 
la 28 iulie 1980, — cuprin
de 11 noi membri, alți 8 
fiind reconfirmați în func
ții. Cabinetul -precedent, 
condus de Manuel 
Enas, și-a prezentat 
misia colectivă la 15 
cembrie 193?.

depus 
pre- 
Be-

n-
deslășurate

Ulloa 
de- 
de-

Primeîe salve în războiul comercial 
SUA—Europa occidentala

Vara anului re
cent încheiat poate 
fi considerată drept cea 
mai „fierbinte" din isto
ria contemporană a re
lațiilor dintre S.U.A. și 
Europa occidentală. Pe 
parcursul a cîtorva luni, 
în relațiile transatlanti
ce au apărut o serie de 
conflicte în sfera econo
miei care, așa cum . a- 
preciază anumiți obser
vatori, ar putea duce 
o reevaluare serioasă 
întregului complex 
relații transatlantice.

dobîn- 
cu atît 
aceste 
situa- 

sociălă 
Europa occi-

dentală și Statele Unite 
sînt cuprinse de cea rniai 
serioasă depresiune eco
nomică din întreaga pe
rioadă de după război. 
Nivelul înalt al șomaju
lui și ritmul scăzut eco-

nomice interne pe parte
nerii de peste ocean mă
resc și mai mult tensiu
nea in relațiile dintre 
S.U.A. și Europa occiden
tală. Dacă S.U.A. și 
CEE sînt cumpărători de

Din presa străină

la 
a 

de

Actuala criză 
dește un caracter 
mai acut cu cît 
țări trec printr-o 
ție economică și 

precară

nomic de cele două părți 
ale Atlanticului, 
și nivelul înalt al 
ției în majoritatea 
lor vest-europene 
rează un climat de 
încredere și pesimism.

Strădaniile Washingto
nului de ă arunca 
pentru problemele

precum 
rnfla- 
țări- 

gene- 
ne-

vina 
eco-

bază unul de la celălalt, 
ei sînt, în același timp, 
și concurenți principali 
pe piețele lumii. Această 
situație constituie 
unei serii întregi
conflicte in domeniul 
merțului.

Mulți observatori 
bliniază că hotărirea

cauza 
de 

co-

su- 
mi-

nistrului comerțului al 
S.U.A. privind limitarea 
importului de oțel din 
CEE ar putea juca rolul 
de „primă salvă" in răz
boiul comerțului care 

''izbucni intre S.U.A.
Europa occidentală, 
în condițiile în care 
conomia Europei 
dentale suferă atît 
mult de pe urma 
centelor ridicate, la 
ditele americane și 
creșterii 
rului, 
shingtonului de 
di importul de 
CEE ar putea 
un element de 
conflictul comercial trans
atlantic.

(AGERPRES)

ar
Și 
Ș> 
e- 

occi- 
de 

pro- 
cre- 

a 
dola- 
Wa-

cursului 
hotărîrea

a îngră- 
oțel din 
constitui 
bază in

Construcții Căi Ferate
Timișoara»

Șantierul 34 Construcții Căi Ferate Deva
strada Munteniei nr. 19

ÎNCADREAZĂ:

® șef lot pentru lucrări în zona Petroșani.

încadrarea se face în conformitate cu Le
gea 12/1971 și Legea 57/1974 (republicată în 
1980,'.

Cei încadrați și membrii de familie vor be
neficia de permise gratuite pe C.F.R.

Informații suplimentare se pot primi prin 
telefon P.T.T.R. 14307 sau 12630, interior 361, 
sau 362 C.F.R., Șantier 34 C.C.F. Deva.

3C£3Si®raf383niQB8îsnf2raK)EisaifamF3FSQ

Mica publicitate
CAUT femeie îngrijire 

copil doi ani jumătate, la 
domiciliu. Telefon 43751, 
între orele 14—17. (9)

serviciu pe numele V' ‘aș 
Ștefan, eliberată de 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani. 
Q declar nulă. (7)

l

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Anghel 
Mihai, eliberată de 
Aninoasa. O

I.M.
declar nulă.

(3)

legitimație de
0001015,' eli-

PIERDUT 
serviciu nr. 
berată de Of. P.T.T.R. Pe
troșani. O declar nulă. (6)

PIERDUT legitimație de

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
chold Ana, eliberată 
l.U.M. Petroșani O declar 
nulă. (8)

Wa-
de

PIERDUT legitimație de 
serviciu oe numele Grigore 
Sanda, eliberată de A.U.T.L. 
Petroșani O declar nulă. 
(10)

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA anunță că 
decesul scumpului nostru

BIRO 
îl vom păstra veșnic

s-au împlinit 15 ani de la 
soț, tată și bunic
IULIU
în inimile noastre. (1)

FAMILIA Onofrei, anunță 
din viață a scumpului lor fiu

ONOFRF.l MIHAI
Mulțumim pe această cale

fost alături de noi la încercarea grea (2)

cu durere încetarea

(16 ani) 
tuturor celor care au

Soția, copiii, ginerii și nepoții 
din viață .a scumpului nostru soț. tată

ANCA [OSIF
Inmormîntarea are loc miercuri. 5 

ora 14, cortegiul funerar pleacă de la

anunță încetarea 
și bunic

ianuarie 1983. 
capelă (4)

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA! Petroșoni ,tr N Bolcescu - 2. telefoane 416 62 (secretatiotl 4 16 63, 4 24 64 (secțiij. TlPARUl ; Tipogiofio Petroșani str N. Hoiceseu • 2,


