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Pentru toți oamenii muncii din Valea Jiului
Un singur țel

Realizarea integrală, ritmică a prevederilor 
de plan ia producția de cărbune extras
Am început un nou an 

in care beneficiem, încă 
din primele zile, de un 
program de lucru con
cret, științific fundamen
tat prin care ni se pre
zintă cu clarviziune re
voluționară cele mai im
portante 
Și 
de 
pentru
plinirea 
cinilor 
sate de 
grosul 
XI 1-lea :
cumentele 
laborate 
aprobate 
Conferința 
partidului,
pala sarcină 
oamenilor 
Valea Jiului 
preparatori, 
de mașini
cetători ■ din

AUREL NICOLA, 
secretar al Comitetului 

municipal de partid 
Petroșani

că i 
direcții 
acțiune „Incâ în 1983, peste 90 la sută din con- 

înde- sumul de energie primară îl vom asigura cu 
forțe proprii, ceea ce dă posibilitatea să a- 
firmăm că vom putea realiza chiar mai de
vreme prevederile Congresului al XII-lea 
privind asigurarea deplinei independențe 
energetice".

fiecare 
contribuie, în 
sarcinile ca- 

în procesul 
prepa- 

serviciilor 
mineri,
acestui

sar-
tra- 

Con- 
al

do- 
e-
Și 

de 
Națională a
Iar priiici- 

a tuturor 
muncii din 

— mineri, 
constructori 

miniere, cer- 
domeniul

NICOLAE CEAUȘESCU

mineritului, constructori 
de obiective miniere și 
chiar constructori de 
locuințe, lucrători comer
ciali 6au cooperatori — 
este realizarea integra
lă, ritmică a prevederilor 
de plan la producția de

cărbune extras, 
urmînd să 
funcție de 
re-i revin 
de extracție, de 
rare, dar și a 
prestate pentru 
la atingerea 

țel : îndeplini
rea sarcinii 
cu profund 
caracter pa
triotic — a-
Sigurarea de
plină a inde
pendenței e- 
nergetice a 
țării. Cîteva 
cifre sînt e- 
dificatoare în 

ceea ce privește impor
tanța acestei sarcini : In 
primul rînd așa cum spu
nea secretarul general al 
partidului, tovarășul

(Continuare in pag. a Z-a,

încheierea
Consfătuirii Comitetului Politic 

Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 

Varșovia
Sosirea în Capitală a delegației 

române
TJpvarășul Nicol 

Ceaușescu, secretar 
neral al Partidului 
munist Român, președinte- 

" ‘ ' Socialisto
înapoiat, 

în Capi- 
la Praga,

a e 
ge- 
Co-

le Republicii 
România, s-a 
miercuri scara, 
tală, venind de 
unde a luat parte la Cons
fătuirea Comitetului 
litic Consultativ al 
lor participante la 
tul de la Varșovia.

Tovarășul

Po
sta te- 

Trata-

N i c o 1 a e

Ceaușescu a fost însoțit de 
tovarășii Constantin Dăs- 

' călescu, membru al Comi
tetului Politic
C. C. al P. C. 
ministru al 
Miu D o b 
membru supleant al 
mitetului Politic 
secretar al C.C. al 
Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afaceri-

Executiv al 
R., prim- 
guvernului, 
r e s c u, 

Co-
Executiv, 

P.C.R.,

lor externe, general colo
nel Constantin Olteanu, 
membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al- " " ministrul
apărării riv*' . ,,

La sosire, 
tul Otopenr, % .'o- -z
Nicolae Ceaușes s' 
întîmpinat de 
Elena Ceaușescu, 
tovarăși din cond. 
de partid și de stat.

Plecarea din Praga
PRAGA 5 

Tovarășul 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele 
publicii Socialiste 
nia, a plecat, 
după-amiază din

Pe aeroportul 
țional Ruzyne 
rul partidului

(Agerpres). — 
N i c o 1 a e 

gene-

Re-
Româ- 

miercuri 
Praga.
înterna-

conducăto- 
și statului

Deși lucrează in con
diții dificile la redes
chiderea galeriei trans
versale de la orizontul 
410 de la mina Lupeni, 
brigada condusă de mi
nerul Traian Irimuș se 
dovedește a fi aceeași 
formație de lucru frun
tașă a sectorului VI, 
fapt dovedit de rezul
tatele bune obținute 
încă din primele zile 
ale acestui an.

l oto : N. Ș’TEI’AN
J

1
11
1

i
în orașul Lupeni, în 

ultimii ani volumul cons
trucțiilor de locuințe a 

considerabil. Se 
acum 

mo- 
dotări 

ce-

încăl- 
în 

spus 
care 
mo

umbrite de grave 
cări ale disciplinei 
construcții. Trebuie 
că mai sînt cetățeni 
încalcă, din diferite
tive, prevederile legale

tă încălcări ale acestei 
legi. Cîteva exemple : 
cetățeanul Victor Butna- 
ru și-a construit un ga
raj pe strada Spiru Mă
reț, pe care l-a vîndut cu

nostru și persoanele 
ciale care l-au însoțit 
lucrările 
mitetului Politic
tativ al statelor 
pante la Tratatul 
Varșovia au fost 
cu căldură
Gustav Husak,
neral al Comitetului Ccn-

ofi-
la

Co-Consfătuirii
Consul- 
partici- 
de la 
salutați

de tovarășii 
secretar ge-

Co’mu-
Cehoslovacia, 

Republicii
Cehoslovace,

Strougal, mem-

î

I

trai al Partidului 
nist din 
președintele 
Socialiste 
Lubomir
bru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele guvernului 
R.S. Cehoslovace, de alți

'Continuare tn pag. a 4-a)
\

Acționăm în spirit revoluționar pentru
înfăptuirea obiectivelor programatice
aie Conferinței Naționale a partidului

Din prima lună, producții 
sporite de cărbune

In ultimul trimestru al 
anului trecut, conduce
rea colectivă-a întreprin
derii miniere Bărbăteni 
a analizat cu răspunde
re, printr-o largă consul
tare a tuturor 
muncii, stadiul 
rii sarcinilor la 
fia de cărbune, 
posibilitățile și

oa menilor 
realiză- 
produc- 

a evaluat 
rezervele 

existente și a stabilit, pe 
această bază, măsuri co
respunzătoare pentru în
făptuirea sarcinilor de

>

plan încă din prima 
a acestui nou an. 
primele zile ale 
minerii din 
brigăzilor au depus 
muncă intensă, mai 
organizată, pentru a ob
ține realizări cit mai mari

lună
Din 

anului 
majoritatea 

o 
bine

f
9

Nicolae OPREA, 
miner șef de brigadă, vi
cepreședinte al c.o.m. de 

Ia I,M. Bărbăteni

Continuare in txig. a 2-a

Cadru optim de formare 
a omului nou

f

l

sporit 
conturează de pe 
noul centru civic, 
dern. înzestrat cu 
edilitare la nivelul
rințelor de confort și ci
vilizație specific orașe
lor din țara noastră. Au 
fost depuse și se mai fac 
încă mari eforturi pen
tru aplicarea consecven
tă a planului general de 
sistematizare. Este evi
dent că numai prin res
pectarea strictă a de
taliilor din planul gene
ral de sistematizare se 
poate asigura aspectul 
civilizat, funcțional al 
noilor cartiere. Din pă
cate insă, în ultimul 
timp, eforturile depuse 
pentru sistematizarea 
noilor ansambluri de lo
cuințe și cartiere sînt

Respectarea disciplinei 
în construcții este o 
obligație cetățenească

privind construcțiile. In 
ciuda faptului că, în pre
zent, cu prilejul unor ex
poziții de sistematizare, 
în întîlnirile deputatilor 
cu alegătorii au fost pe 
larg popularizate în toa
te cartierele prevederile 
legii sistematizării loca
lităților, se mai consta-

15 000 lei, iar re
cent, și-a mai construit 
un garaj și un coteț pen
tru porci, chiar în a- 
propierea cinematogra
fului „Cultural". Diferi
te construcții improvi
zate. în vecinătatea blo
curilor. fără autorizație, 
și-au mai încropit și ce-

tățenii Traian Verme- 
șan, Toma Rus, Ioan Va- 
sian, Marin Popescu. Prin 
apariția acestor impro
vizații se degradează 
treptat aspectul orașului. 
Orientarea ie ansamblu 
a noilor construcții este 
grav afectată. Se împie
dică astfel sistematiza
rea urbană, se modifică 
în mod deplorabil as
pectul estetic al orașu
lui și se creează zone de 
infecții în centrul demo
grafic. în general < 
trucțiile acestea sînt 
categoria anexelor 
podărești, magazii, 
posturi pentru animale.

Amploarea 
litico-ideologice și 
ral-educative, care 
bracă cele mai 
și mai atractive 
manifestare, are 
țel fundamental 
direa omului nou, 
tor conștient al 
mului și 
In perioada care a 
cui de la Congresul 
XII-lea al partidului,

I
I
I

I

cons- 
: de

KOS-

adă- I

Ing. Victor STOL 
șef oficiu sistematizare al 
Consiliului popular oră

șenesc Lupeni

(Continuare tn pag. O 2-a)
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muncii po- 
cultu- 

1 îm- 
variate 

forme de 
drept 

plâmă- 
, făuri- 
socialis- 

comunismului. 
tre

at 
a

nivelul politico- 
al maselor, co
lor creatoare 
oferite generoa- 
de afirmare.

crescut 
ideologic 
pacității 
i-au fost 
se cadre

Așezămintele de cultu- 
militează. prin activi-
Prof. Ion DULAMIȚĂ, 
directorul Casei de 

cultură Petroșani

ră

(Continuare în pag. a 2-a)

înlăturarea zăpezii și gheții de pe trotuare- 
o datorie cetățenească

Cetățeni ai localităților municipiului nostru, 
lucrători din unitățile comerciale, de servire, din 
întreprinderi și instituții curățați cu operativitate 
de gheață și zăpadă zona din fața caselor în care 
locuiți și a unităților în care vă desfășurați acti
vitatea !

Așa cum prevede articolul 16, litera „h“ din 
Legea cu privire la obligațiile și răspunderile con
siliilor populare, unităților socialiste și ale cetățe
nilor pentru buna gospodărire, întreținere și cu
rățenie a localităților urbane și rurale, păstrarea 
ordinii și disciplinei publice, cetățenii au șl obli
gația să mențină curățenia trotuarelor, rigolelor și 
părții carosabile a străzii sau drumului și să înde
părteze zăpada și gheața din dreptul imobilelor în 
care locuiesc. încălcarea acestor prevederi se a- 
mendează de la 200 la 1 000 lei.



2 Stea

Uniți în gînd și faptă în jurul p<_ 
tovarășul NICO. 

oamenii muncii din Valea J.
REVELION 1933 ■ REVELION

• OPTIMISMUL MI
NERILOR DIN LUPENI. 
Spațioasa sală a canti
nei, împodobită sărbăto
rește cu ghirlande mul
ticolore și nelipsitul 
brad frumos, a fost gaz
dă primitoare a mineri
lor din Lupeni, care au 
sărbătorit împreună Re
velionul ’83.

Veselia și buna dispo
ziție întreținute în per
manență de cele două 
formații de muzică popu
lară și ușoară ale minei, 
prezența televiziunii, 
surprizele de la nelipsi
ta tombolă, au creat o 
ambianță intimă și plăcu
tă pentru cei 320 de mi
neri, ingineri, tehnici
eni și meseriași, împre
ună cu soțiile.

L-am întîlnit aici, pe 
vestitul brigadier Cons
tantin Popa cu soția, Ma
riana cel care a dus la 
Conferința Națională a 
partidului salutul mine
rilor din Valea Jiului și 
care îmi spunea : „In a- 
nul 1982, brigada pe ca
re o conduc, lucrînd cu 
un complex mecanizat 
a extras 15 000 tone de 
cărbune cocsificabil pes
te plan. Vom prelua în 
curînd un nou complex

mecanizat de producție 
românească cu care spe
răm și sîntem hotărîți să 
realizăm producții și pro
ductivități mult mai mari 
ca în anul trecut".

I-am mai întîlnit pe 
brigadierul Mihai Blaga 
și pe maiștrii Aurel Crai
nic, Anton 
Buzaș, șeful 
sectorului XI, 
pe Virgil 
Vilcu, mais
tru mecanic 
specialist la sectorul IV, 
pe electricianul Viorel 
Bogdan cu soția, Maria
na, pe minerul loan Ol- 
tcanu și alții.

La ora 12 a fost ascul
tat cu viu interes Mesa
jul de Anul Nou, adre
sat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu întregii nați
uni. Cei prezenți au fost 
felicitați de tovarășul 
Viorel Faur, prim-secre- 
tar al Comitetului mu
nicipal de partid.

La buna reușită a Re
velionului au contribuit 
cei 3 pictori amatori ai 
minei — Teofil Dobrea- 
nu, Gavrilă Vîjdea și 
Alexandru Ebergen.

• DIALOG LA PUN
TEA DINTRE ANI. 
Odată cu sosirea nopții, 
grupuri de oameni ai
muncii din Uricani se 
îndreptau spre sala clu
bului tineretului, gazda

Ștafeta anilor
Revelionului 1983. Se aș
teptau cu* emoție bătăi
le gongului vestind so
sirea Noului An. Mo
mentul a adus în sala 
clubului tineretului o a- 
devărată explozie de bu
curie. Perechi de tineri și 
vîrstnici se avîntau în 
iureșul dansului. Prin
tre cei prezenți i-am re
cunoscut pe Traian Pa- 
velonesc, Ion Creț, Li- 
viu Nistor, Mihai Schol- 
ner, Constantin Geantă, 
Dumitru Baciu, Marin 
Calotă, Petru Cherciu, 
Victor Simon, împreună 
cu soțiile. Mineri și lăcă

tuși fruntași la I.M. U- 
ricani ! A fost prezentat 
de lăcătușul Ion Țigan- 
tele tradiționalul plugu- 
șor. Nu a lipsit nici tom
bola cu surprize.

Cu unul dintre cei mai 
buni mineri ai minei U- 

ricani, șeful 
de brigadă 

Constantin 
Sorescu, am 
avut un scurt 
dialog.

în anul 1982, îmi 
spunea interlocutorul, cu 
brigada pe care o conduc 
am raportat îndeplinirea 
sarcinilor de plan și de
pășirea lor cu aproape 
8 000 țone de cărbune. 
Am o brigadă de oameni 
harnici și buni.

— Ce vă propuneți 
pentru ’83 ?

— Știu că țara are 
nevoie de cărbune. în 
Noul An angajamentul 
meu și al minerilor din 
brigadă este să dăm țării 
cit mai mult cărbune.

Itie COANDREȘ

• CU SENTIMENTUL 
DATORIEI ÎMPLINITE. 
Și pentru minerii Băr> 
băteniului pragul Anului 
Nou a constituit o în- 
tîlnire de neuitat.

Șefii de brigadă Nico
lae Carnaciu, Carol Mar
ton, Francisk Temesvari, 
electromecanicii Maria
na Avram și Gheorghe 
Trifoi, au făcut din în- 
tîlnirea lor, împreună cu 
familiile lor, o sărbătoa
re de neuitat.

Și pentru că așa le 
stă bine unor conducă
tori, trecerea în anul 1983 
i-a surprins alături de 
oamenii muncii de la mi
nă.

Atmosfera de sărbă
toare, veselie și satisfac
ție creată de formația 
vocal instrumentală „Co
lor" a întreprinderii, a 
subliniat încă odată sen
timentul firesc cu care 
minerii de la Bărbăteni 
s-au despărțit de anul 
1982 pășind în noul an 
cu dorința vie a autode- 
pășirii. (A.T.)

Anii
Revelioanele tinereții 

au, față de toate cele
lalte, ceva în plus. Nu 
neapărat tinerețea par- 
ticipanților, exuberanța 
vîrstei ci încrederea și 
optimismul în anii pe 
care-i trăim, visul înalt 
și dorința de bine, 
de tineri, elevi, 
muncitori ai Văii 
și-au contopit 
le în minunata 
de revelion.

La Petroșani, 
Spiner, Adrian Popa, Teo
dora Dolea, Ovidiu Tă- 
năsescu, Toth Ladislau, 
Constantin Oprișor, Nico
lae Chirițoiu, 
Roșea, Ileana 
Simona Măciucă,

Mii 
studenți, 

Jiului 
idcaluri- 

noapte

Dănuț

Mircla 
Simion, 

tineri

tiner
de diferiți 
profesiuni 
o noapte 
putea fi 
pania ’’m 
insJ-
CT3S'i _ 
tația 
și
dansul 
constituit 
tibile pen 
tineri cari 
sosirea N< 
sa de cui 
șani — b 
organizate 
tru muzic 
tru pârtie

La „Lui 
dat întîlr 
orașul Pe 
nul s-a t

Avram MICA

Constructorii de mașini de la I.U.M. Petroșani ridică paharele în contul 
succeselor din anul recent încheiat și a celor propuse pentru noul an.

Un mare număr de 
constructori de mașini 
de la I.U.M. Petroșani, 
împreună cu familiile, 
și-au dat întîlnire la res
taurantul „Parîngul" din 
Petroșani pentru a pe
trece împreună noaptea 
de la cumpăna anilor. 
Acești oameni vrednici, 
care fabrică o largă ga
mă de mașini și utilaje 
destinate mecanizării a- 
batajelor, făcînd munca 
minerilor mai ușoară și 
mai spornică, acești oa
meni harnici, promo
tori ai tehnicilor noi 
la nivel mondial — din 
realizările de ultimă 
oră numărîndu-se atît 
de solicitate sisteme hi
draulice — au ridicat 
paharele, cinstind suc
cesele anului încheiat și 
cele ce desigur le vor 
obține în noul an, pe 
care și-l doresc mai rod
nic, mai bogat în rea
lizări și împliniri.

în masa mare de oa
meni, caracterizați de o 
bună dispoziție de invi
diat, i-am întîlnit pe 
maiștrii Vasile Dogaru 
și Wilhelm Lojadi, elec-

Voie bună 
din belșug

tricienii Alexandru Bel- 
techi și Florian Părpă- 
reață, tehnologii Silvia 
Boncan și Mircea Necu- 
la, tînărul inginer speci
alist în automatizări 
Gigi Marcu, lăcătușii 
Ștefan Stoica și Mihai 
Focșăneanu, operatoarea 
Simona Mardare, sing. 
Georgeta Duc, tehnicia
nul Iosif Pasternac și ing. 
Iuliu Nache de la com
partimentul de proiec
tări tehnologice împreu
nă cu familiile, oameni

ai muncii cunoscuți și 
recunoscuți pentru mun
ca depusă, în cadrul a- 
cestei întreprinderi cons
tructoare de mașini și u- 
tilaje miniere.

De evidențiat evoluția 
formației „Atlas" condusă 
de loan Botocel și a so
listului vocal Ovidiu Li- 
teanu, care au asigurat 
antrenul și buna dispo
ziție a tuturor celor pre
zenți.

De asemenea, numai 
cuvinte de laudă la adre
sa întregului personal 
de lucrători comerciali de 
la restaurantul „Parîngul" 
condus de șefii de uni
tate Ana Szabo și Dumi
tru Drăgan pentru ser
virea făcută, pentru pa
voazare și calitățile gas
tronomice deosebite ale tu
turor preparatelor cu
linare pregătite de colec
tivul de bucătari condus 
de Elena Tătar.

Ștefan NEMECSEK

Cu trei generații, la cabană
La 1 600 m altitudine, 

la cabana Buta din ma
sivul Retezat, totul a fost 
mirific și înălțător. Au 
fost prezente la cabană 
trei generații. „Nea" To- 
miță Hațegan, cunoscut 
montaniard din Vale, 
la 68 de ani de viață, 
nu contenea să zică : 
„Aici, mă simt de 20 de 
ani 1". Mulți au sosit pes
te „calculele" cabanie
rului Bella Piekny •— 
gazdă, împreună cu fa
milia, deosebit de ospita
lieră. Pină și stinele din 
jur au fost animate, cei 
care nu-și găsiseră loc 
în cabană aprinzînd fo
cul în mijlocul lor, așa 
cum o fac păstorii, pe- 
trecînd acolo noaptea 
dintre ani...

Vasile Pollak, din Pe
troșani, inegalabil om

al munților, a venit la 
cabană cu șase mem
bri ai familiei — cu so
ția, nora, fiul și nepoții. 
Celor din Vale — de la 
mina Dilja, de la I.U.M.P., 
de la minele Lupeni sau 
Uricani — li s-au alătu
rat în noaptea de An 
Nou turiști din Timișoa
ra, Craiova, și... Tulcea. 
Toți, pe rînd, s-au „sor
covit". Pentru hora de 
la miezul nopții, încinsă 
în fața cabanei sub ra
zele „doamnei" Luna, prin 
omătul imaculat, au cîn- 
tat fluierași gorjeni, din 
Sadu. „Curajoșii" au ur
cat spre Plaiul Mic al 
Retezatului, la 2 000 de 
metri... Au fost și mo
mente grele, care nasc 
eroi, unul dintre ei fiind 
și Dumitru Covaliu, de 
la I.C.M.M.... Minunat, 
ca la munte I

Veselie și voie £”>'

fes- 
găz- 
I.M.
în- 

Re-

® ÎMPODOBITĂ SĂR
BĂTOREȘTE sala de 
tivități a I.C.M.M. a 
duit minerii de la 
Dîlja care și-au dat 
tîlnire în noaptea de
velion unde au petrecut 
ultimele clipe ale vechiu
lui an și au pășit îm
preună în anul 1983. Prin
tre cei care au ținut să 
fie împreună în această 
noapte sărbătorească se 
numără brigadierii Nico
lae Cozma, Ion Avăda-

nei ’■ 
Gherasiiy 
Mocanu, u, 
Rotaru, ’ 
Iustin Ianc 
Mihăilă și 
mașinistul 
mulți alți « 
în jurul p 
nă, au cio 
mul pahar 
pe acest < 
rii lor, ir 
tri din co 
și a sectoa

De bun
• LA NOUA CANTINA A MINERI

LOR DE LA PETRILA, clipa dintre ani 
a fost sărbătorită de ortaci, împreună 
cu familiile lor. între meseni, s-au aflat 
șefii de brigadă Gheorghe Duca, Eugen 
Crăsuc, minerul Grigore Olteanu, lă
cătușul Gheorghe Munteanu, maiștrii 
Ioan Velici, Ioan Timneanu, Mihai Ig
nat și mulți alții.

— în anul trecut, 
Crăsuc, mulți dintre 
întrecut în vrednicie, 
brigăzile lui Ștefan Alba (peste 50 000 
tone cărbune în plus), 
(8 600), Viorel Dumitrașc 
La pregătiri, tot Francisc 
primul — plus 6100 mc. 
format ca miner. Noi am reușit 
1 300 mc, de acum însă brigada noastră 
s-a maturizat. în acest an ne vom mo
biliza exemplar, contribuind astfel la 
scoaterea la lumină a unor cantități spo-

remarcă Eugen 
ortacii mei s-au
Mă gîndesc la

Vasile Glișcă 
(6 400) și alții. 
Kovacs a fost 
La el m-am 

doar

augur
rite de cărbune, la asigu 
vreme a independenței 
țării. Ca miner din tată i 
atenția de care se bucur 
tră din partea conducer 
de stat ; toastînd în cin 
noastre succese, închinau 
rea și prosperitatea într

® ÎNTR-O AMBIANȚ 
în mijlocul minerilor de 
noscutul șef de brigadă 
ni se destăinuie ;

— Am întîmpinat mu 
anul trecut. Asta nu in 
buie să ne dăm bătuți, 
fruntind muntele, învingi 
derca unora, întărim s. 
că a colectivului. Ne vt 
brigada noastră să revii 
lor mai bune colective c 
bunel ui.



• O ț u 3

lului, al secretarului său general,
\E CEAUȘESCU,
ui au sărbătorit NOUL AN

noastre
ipări și ianuarie la ora... 12. în-
etrecut seamnă că a fost minu-
it. Cum nat. Este afirmația pe

corn- care pot să o susțină mi- 
vocal nerii loan Toacă, Ionel

am ,/ - • Zmău, Eugen Șarpe, 
" Cornel Pătrui, Iustin Bu

ga, Nicolae Terentică, E- 
82- mii Cîmpeanu, Adrian

», au lonuț, preparatorii Florin
irezis- Paliu sau Aurelian Co-

00 de jocaru, precum și Dom-
,’bătorit nica Andrei și toți mem-
la Ca- brii brigăzilor artistice
Petro- de la mina și preparația

‘pentru Petrila.
10 pen- Revelioanele tineretu- 
10 pen- lui sînt și vor rămîne do

vezi grăitoare că tinere
ii ^din* tea’ or*un^e oricînd,

levelio- rămîne tinerețe, (Mircea
în 1 BUJORESCU).

Numeroși oameni ai muncii au petrecut Revelio
nul ’83 într-o ambianță plăcută Ia restaurantul „Mi
nerul” din Petroșani.

Vrednicie la cumpăna anilor

Cintec, joc și veselie

labu, 
i Ion 
vrilă 
?a și 

lor. 
iar- 
pri- 

>anie 
iăto- 
aaiș- 
îinei

de- 
a 

liesc 
oas- 
d și 
•elor 
rici- 
jr.
RA,

• MUNȚII CALCANU
LUI. Cota 727,5. Ninge. 
Ninge 
într-un 
o rară

-V alea 
așezată 
minerilor de la Paroșeni. 
La casa lor de odihnă, 
oamenii muncii de la I.M. 
Paroșeni au petrecut Re
velionul ’83. Peste 60 de 
familii de mineri între 
care Nicolae Andrașic, 
Geza Kalman, Iosif Pop’, 
Alexandru Laszlo, 
le Onuț, Nicolae 
ță și-au dat întîlnire pen
tru a petrece în „fami
lie” noaptea de la cum
păna dintre ani. Atmos
feră sărbătorească. în 
ritmul muzicii s-a jucat 
și s-a dansat. Formația 
artistică de amatori
Bendis” a unității, con- 

^usă de Casian Oprescu, 
a oferit minerilor un re
pertoriu frumos, variat, 
în aceste clipe de neui
tat minerii care se aflau 
la petrecere se gîndeau 
cu drag și nostalgie la 
ortacii lor care sărbăto
reau Noul An prin muncă. 
Cunoscutul brigadier Va
sile Cerceja ne mărturi
sea : „Brigada pe care o 
conduc a încheiat anul 
1982 cu succese deosebi
te în muncă. Dorim ca 
în ’83 să ne amplificăm 
succesele obținute în a- 
nul precedent, să facem 
tot ce depinde de noi

Ninge, 
abundent. Aici, 
cadru natural de 

frumusețe, pe 
Căprișoarei este 
casa de odihnă a

pentru a da țării tot mai 
mult cărbune”.

LA
petrecut

Vasi-
Hulu-

• MINERII DE 
VULCAN au
Revelionul la cantina în
treprinderii. La ultima 
sărbătoare a anului ’82 
și prima a anului ’83, 
aici, au participat pe lin
gă mineri, 
energeticieni și 
tori. Ora 24. 
cele bat trecerea 
An. Peste 230 de 
ai muncii din 
într-o atmosferă 
torească au ciocnit • cupe 
cu șampanie urîndu-și 
tradiționalul „La mulți 
ani !“ S-a cîntat, s-a ju
cat, pînă dimineața. Toa
tă noaptea Revelionului 
a fost numai un cînt și 
voie bună. (Constantin 
GRAURE).

© ÎN SALA MICA A 
CASEI DE CULTURA din 
Petroșani, în 
formației de 
șoară, „Hidraulic” 
întîlnit să petreacă 
velionul minerii de 
Livezeni și familiile lor. 
La ora zero, au ciocnit 
un pahar minerii sectoru
lui III, care au încheiat 
luna decembrie cu un 
plus de 1 200 tone căr-

preparatori, 
cbnstruc- 
Ceasorni- 

în Noul 
oameni 
Vulcan 
sărbâ-

ritmurile 
muzică u- 

s-au 
Re

ia

din sectorul de 
care, de ase- 
și-au depășit 

la săpări și be-

bune, cei 
investiții, 
menea, 
sarcinile
tonări. în mijlocul mine
rilor s-a aflat întreaga 
conducere a minei. Am 
notat dintre cei care au 
sărbătorit primenirea a- 
nilor aici pe Dumitru 
Tivdă, Mihai Moise, Ion 
Șerban, Kadar Arpad, 
Florea Potor, precum și 
brigăzile venite în 
„compact”, conduse 
Constantin Nica și 
tache Poroșniuc. O 
te minunată,
dat încredere în 
an, oamenilor minei 
vezeni.

grup 
de

Cos- 
noap-

care le-a 
acest

Li-

au
Anul

( 
r

clubului din 
cu 

în tra
vestiți

i

• ANINOSENII 
petrecut noptea de 
Nou în veselie și bucu
rii. în sala
comună, Ia un loc 
toți conducătorii 
prinderii, mineri 
ca Vasile Mereuță și
Gheorghe Munteanu, zeci 
de șefi de brigadă și șefi 
de schimb, împreună cu 
soțiile, au trăit clipe u- 
nice. La un IcSc, peste 
160 de oameni ai mun
cii, tineri și vîrstnici au 
simțit că reprezintă o 
familie unită, harnică, în 
măsură să se

‘ anul 1983 cu 
în realizarea 
ce le revin, 
rînd pentru
producției de cărbune.

afirme în 
noi succese 

sarcinilor 
în primul 

creșterea

în toate orașele Văii 
Jiului în ultima zi a 
anului 1982 pionierii au 
fost prezenți în între
prinderi și instituții cu 
sorcova.

—’■tr’ir

(Urmare din pag. 1)

Pe șine și pe șosele
Primul tren al anului 1983, primele 2 040 de to

ne de cărbune expediat din Valea Jiului I Ora de 
plecare : 0 și patruzeci de minute, 1 ianuarie 1983 ! 
Mecanicii Ion Isăilă, Adrian Juglea și Gheorghe 
Gherman au avut „cale liberă” datorită muncii neo
bosite a operatorilor Cornel Groza, Gheorghe Po
pesc, Traian Surdea, Haralambie Stanciu, a impie- 
gaților Mariana Pînzaru, Alexandru xMitrache, Ște
fan Teacă și Emil Buciuman.

La Lupeni, sub îndrumarea șefului stației, ing. 
Teodor Popescu și a impiegatului de mișcare Ion 
Moldovan s-a manevrat, s-au compus și descompus 
trenuri, expediindu-se la ora 1 și 30 de minute pri
mul tren, 23261, cu 25 de vagoane tractate de loco
motiva DA 918 (mecanici Tilberiu Pop si Arpad 
Mezo).

Magazinerii Dumitru Savu și Mihai Udrea, ma- 
nevranții Spiridon Pălălugă și Petru Daju, acarii 
Elena Vasiluță, Elena Udrea, Viorica Mihai, precum 
și lăcătușii Nicolae Stăncioiu, Tudorică Paul și Ion 
David au fost prezenți la datorie la cumpăna din
tre ani făcînd din prezența lor o sărbătoare a mun
cii, a datoriei împlinite !

La dispoziția celor ce s-au întors spre case de 
la locurile unde au petrecut Revelionul 1983 au fost 
și conducătorii auto de pe autobuzele A.U.T.L. 
Spre exemplificare cităm numele cîtorva dintre ei 
— Nicolae Badea, Aurel Varga, Vasile Onu, Horia 
Trif, loja Banyai, Nicolae Petrescu, Ioan Bitu. Ei 
au „sărbătorit” noaptea Revelionului începîndu-și 
programul de lucru încă de la ora 1,30, ori conti- 
nuîndu-1 pînă tirziu în noaptea următoare. (AI. T, și 
T.V.)

Mijlocitoare
în noaptea nopților, 

în feeria Revelioanelor, 
gîndurile de bine, ' sănă
tate și fericire — aceste 
mesaje omenești, de la 
inimă la inimă, Ie adre
săm nu numai ce’or din 
jur, din imediata apro
piere, ci și celor aflați 
la mari depărtări. Pen
tru transmiterea lor a- 
pelăm la serviciile tele
fonice ale oficiilor P.T T., 
la ajutorul telefoniste
lor, aflate și ele la dato
rie, pentru a ne face le
gătura cu cei aflați în 
diferite colțuri de țară.

de mesaje
La centrala telefonică 

a oficiului P.T.T. Petro
șani au fost la datorie 
în noaptea de Revelion 
telefonistele Maria Lu- 
pulescu și Rodica Nis- 
tor, mijlocind peste 130 
convorbiri telefonice cu 
diferite localități din țară, 
iar în prima zi telefo
nistele Elena Tănase, E- 
caterina Heiberg, Mag
dalena Budu și Elena 
Suditu.

Să le mulțumim pen
tru serviciile prompte și 
să le urăm „La mulți 
ani !“.

turiștilor
Zăpada căzută în ulti

mele zile a creat condi
ții optime de practica
re a unuia din cele 
mai îndrăgite sporturi 
de iarnă : schiul. Pa
rângul, înveșmîntat în 
„straie" albe, de o fru
musețe aparte, parcă rupt 
de undeva din poveștile 
lui Andersen, a fost luat 
„cu asalt” de iubitorii 
muntelui. Pentru ca toți 
turiștii, oameni ai mun
cii din Valea Jiului și 
alte zone ale țării, să a- 
jungă la pîrtiile de schi 
din jurul cabanei I.E.F.S., 
le-a stat la dispoziție te- 
lescaunul din Paring. Co
lectivul de întreținere și 
exploatare a telescaunu- 
lui compus din : Ion Marc, 
Gheorghe Pogan, Costa- 
che Roșu, Ion Divricea- 
nu, Carol Molnar, Nico
lae Sibișan, condus cu 
competență de șeful te- 
lescaunului Constantin 
Marcău, au asigurat încă 
din primele ore ale pri
mei dimineți din noul 
an, funcționarea ire
proșabilă a instalației, 
transported spre și dins
pre pîrtiile de schi, peste 
2 000 iubitori ai munte
lui. Pe fețele îmbujora
te de aerul tare de mun
te ale celor ce se îna- 
poiau cu telescaunul, se 
putea lesne citi faptul 
că au petrecut clipe deo
sebit de plăcute și re
confortante în mijlocul 
naturii.

Cristian ȘTEFAN

In slujba sănătății semenilor
© PETROȘANI

Fie zile obișnuite de muncă, fie zile 
de sărbătoare, printre cei pe care înda
torirea profesională și conștiința gene
ral umană îi cheamă la posturi, în 
slujba sănătății semenilor — sînt oa
menii în halate albe. în rețeaua unități
lor sanitare din Valea Jiului atît în 
noaptea de Revelion cît și primele două 
zile ale Anului Nou au fost la datorie, 
zeci de cadre medicale și medii sanitare.

La serviciul de urgență au fost la 
posturi medicii Liliana Colda și Anca 
Stoicescu, asistentul Mihai Stelescu, ca
drele medii Viorica Bîrciu, Sofia Roșu 
și Anica Nicolau, precum și șoferii Pe
tru Stoica și loan Cocotă. Pe lingă 
alte cazuri soluționate în cadrul servi
ciului, au fost efectuate și două inter
nări la clinica din Timișoara, bolnavii 
fiind transportați cu salvările.

La secția chirurgie, echipa condusă de 
medicul Petru Girlea a avut, de aseme
nea, de rezolvat cazuri dificile. în ca
drul secției s-au făcut 6 internări gra
ve, rezolvate pe plan local cu rezultate 
favorabile.

Revelionul familiei medicilor Gher
ghina și Ioan Radulescu s-a consumat 
în ambianța obișnuită, în secția pedia
trie, respectiv, în maternitatea spitalu
lui, acolo unde își fac zi de zi și de ani 
și ani, cu pasiune și dăruire datoria, ve
ghind la sănătatea celor mai tinere

vlăstare ale patriei. în aceleași secții au 
fost la datorie în prima zi a anului me
dicii Elena Suciu și respectiv, Sanda 
Popa.

în seara de 31 decembrie și în prima 
zi a noului an au fost rezolvate trei 
cazuri grave în cadrul secției de terapie 
intensivă, prin intervenția promptă și 
competentă a medicului loan Samoilă 
și medicilor de gardă. (Dan STEJARU)
© LUI’ENI

La secția maternitate din Lupeni, me
dicul Septimiu Bogdan și asistentele 
Mariana Bitorovschi, Paraschiva Daj- 
ka, Irina Birtalan și Eugenia Angliei au 
vegheat venirea pe lume a primului ce
tățean al Lupeniului pe anul 1983 : 
Georgeta Pîrvu (fiica soților Pîrvu, ma
ma confecționeră, tata electrician) este 
un minunat dar al Noului An pentru fe
ricita familie 1

La spitalul unificat au fost prezenți 
la datorie medicii Paul Bornemisza (in
terne), Ervin Benedek (chirurgie) șl 
loan Babici (secția — medicihă genera
lă) intervenind cu promptitudine în. 
cele cîteva cazuri care au reclamat in
tervenția lor. (T. ALEXANDRU)

Mulțumirile celor consultați au fost cel 
rtiai frumos dar primit în noaptea de 
Anul Nou !
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MESAJUL DE ANUL NOU
(Urmare din pag. I)

și vieții în toate domeniile. 
Planul unic de dezvoltare 
economico-socială pe 1983 
prevede dezvoltarea pro
ducției industriale in
tr-un ritm mai înalt decît 
în primii doi ani ai actua
lului cincinal. creșterea 
mai puternică a produc
ției agricole vegetale și 
animale, realizarea pro
gramului privind auto- 
conducerea și autoaprovi
zionarea, ridicarea pe a- 
ceastă bază a nivelului de 
trai material și spiritual 
al poporului — țelul su
prem al politicii partidu
lui. esența societății so
cialiste multilateral dez
voltate.

Deși condițiile economi
ce internaționale continuă 
să fie grele, avem în ve
dere să acționăm cu toată 
hotărîrea pentru diminua
rea tot mai mult a influ
ențelor crizei economice 
mondiale, pentru îmbună
tățirea activității în toate 
sectoarele, asigurînd ast
fel dezvoltarea, în conti
nuare, economico-socială 
a patriei.

In înfăptuirea acestor 
obiective va trebui să pu
nem pe primul plan rea
lizarea programelor pri
vind dezvoltarea mai pu
ternică a bazei energeti
ce și de materii prime, 
recuperarea și refolosîrea 
materialelor, reducerea
consumurilor energetice 
și materiale, a cheltuieli
lor de producție în gene
ral. creșterea mai puterni
că a productivității mun
cii. ridicarea nivelului
tehnic și al calității pro
duselor, perfecționarea 
mecanismului economic, 
creșterea eficienței eco
nomice și întărirea auto- 
conducerii muncitorești. 
O atenție deosebită tre
buie să acordăm științei, 
invățămîntului și culturii, 
ridicării nivelului de pre
gătire profesională și tehni
că. pregătirii politice, e- 
d ucării și formării omu
lui nou. Este necesar ca 
toate colectivele de oameni
ai muncii, consiliile de 
conducere, adunările ge
nerale, organele centrale 
de stat și organismele 
-democratice naționale să 
acționeze într-o deplină 
unitate, cu întreaga răs
pundere, pentru realizarea 
neabătută a planului în 
toate sectoarele de activi-

Vom acționa pentru per
fecționarea continuă a ca
drului democratic al so
cietății noastre socialiste,
iEțc;E. BjQ3HHHBai3Hia8s«SBBHfflaoBae8eaBH«niaaBiBE3isHHaaBH«iii

Mesaje cu prilejul Anului Nou
MOSCOVA (Agcrprcs). 

— 1982 a fost pentru po- 
p«rul sovietic un an al 
muncii creatoare pentru 
transpunerea în viață a 
hotărârilor celui de-al 
XXVI-lca Congres al 
iP.C.U.S,, anul în care a 
fost marcată cea de-a 
60-a aniversare a creării 
U.R.S.S. — se arată în 
Mesajul adresat poporu
lui sovietic cu prilejul 
Anului nou det C.C. al 
iP.C.U.S., Prezidiul Sovie
tului Suprem și Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. 
După ce se menționează 
că anul trecut situația 
internațională a fost com
plicată, au continuat în
cercările de subminare a 
politicii de destindere, de 
a împinge statele și po
poarele pe calea dușmă
niei și confruntării mili
tare, în mesaj se. spune 1 

asigurînd participarea tot 
mai activă a oamenilor 
muncii, fără deosebire de 
naționalitate, a întregului 
popor, la conducerea tu
turor unităților econo- 
mico-sociale, a întregii 
societăți.

Dispunem, dragi tovarăși 
și prieteni, de tot ce este 
necesar pentru realizarea 
programului de înflorire 
continuă a patriei noastre 
socialiste. Acum hotărî- 
toare sînt activitatea or
ganizatorică, întărirea or
dinii și disciplinei, crește
rea răspunderii în înde
plinirea sarcinilor în toate 
domeniile. Să facem to
tul ca anul 1983 să asigu
re depășirea unor greu
tăți vremelnice, să ducă 
la realizarea in cele mai 
bune condițiuni a planului 
de dezvoltare economico- 
socială, de ridicare a bu
năstării materiale și spi
rituale a poporului, de 
înaintare mai fermă a pa
triei noastre spre piscurile 
tot mai înalte ale civili
zației comuniste.

Dragi tovarăși și prie
teni,

Cetățeni ai României so
cialiste,

In anul 1982 viața poli
tică internațională s-a a- 
gravat și complicat și mai 
mult. S-a accentuat criza 
economică mondială, au 
avut Ioc manifestări ale 
politicii de forță, de ames
tec în treburile interne 
ale altor țări, s-au agra
vat unele conflicte mi
litare și au izbucnit altele 
noi, s-a intensificat cursa 
înarmărilor, a crescut pe
ricolul de noi războaie, 
inclusiv a unui nou război 
mondial nuclear. O ca
racteristică importantă a 
vieții politice mondiale o 
constituie mișcarea uriașă 
a popoarelor împotriva 
înarmărilor, a armelor 
nucleare, pentru pace.

Trebuie să spunem însă 
deschis că anul care a tre
cut nu a îndreptățit aș
teptările și speranțele ma
selor populare, ale popoa
relor. O analiză realistă, 
lucidă a vieții mondiale 
demonstrează că s-a ajuns 
la un asemenea stadiu 
cînd nivelul înarmărilor, 
uriașele arsenale nu
cleare pun grav în pericol 
însăși civilizația, exis
tența. pacea, însăși viața 
întregii omeniri.

în asemenea împreju
rări, problema funda
mentală a epocii noastre 
este împiedicarea războ
iului nuclear, a războiu
lui în general, asigurarea 
păcii pe planeta noastră. 
Acum, considerăm că

„U.R.S.S. luptă cu perse
verență împotrivă peri
colului unui război nucle
ar, pentru oprirea cursei 
înarmărilor".

*

BUDAPESTA (Agerpres) 
— în Mesajul de Anul 
Nou adresat poporului 
ungar, Pal Losonczi, pre
ședintele Consiliului Pre
zidențial al R.P. Ungare, a 
relevat succesele obținute 
de economia națională, a- 
rătînd că bilanțul eco
nomic pe 1982 este con
form planificării — rela
tează agenția M.T.I. în re
lațiile internaționale, Un
garia se pronunță pentru 
triumful destinderii, pen
tru rezolvarea tuturor 
conflictelor și litigiilor pe 

există posibilitatea reală, 
că popoarele dispun de 
forța necesară pentru a 
schimba cursul evenimen
telor, pentru a obține în 
1983 oprirea cursului po
liticii spre catastrofă. Este 
necesar ca toate forțele 
progresiste, antiimperialis- 
te. popoarele de pretutin
deni să-și întărească uni
tatea, solidaritatea și co
laborarea, să acționeze cu 
toată fermitatea — pînă 
nu este prea tirziu. pînă 
nu au început să cadă 
bombele nucleare — pen
tru realizarea dezarmării 
generale și, în primul rînd, 
a dezarmării nucleare, 
pentru o lume fără arme, 
fără războaie, a colaboră
rii pașnice, egale, între 
toate națiunile lumii.

Este necesar ca toate 
statele, guvernele, șefii 
de state toate forțele po
litice să acționeze cir în
treaga răspundere în fața 
propriilor popoare. în fața 
întregii omeniri, pentru a- 
sigurarea dreptului suprem 
al oamenilor la liberta
te, la independență. la 
existență, la viață, la pa
ce.

Considerăm că trebuie 
să facem totul ca, în 1983. 
să se încheie în cel mai 
scurt timp reuniunea de 
Ia Madrid prin adoptarea 
hotărârii de convocare a 
unei conferințe consacrate 
dezarmării și încrederii în 
Europa și continuitatea 
reuniunilor începute ia 
Helsinki.

Să facem astfel încit în 
anul 1983 să fie oprită am
plasarea rachetelor cu ra
ză medie de acțiune și să 
se treacă la retragerea și 
distrugerea celor existente. 
Să se acționeze pentru noi 
măsuri privind încrede
rea și cooperarea în Euro
pa, pentru realizarea li
nei Europe fără nici un 
fel do arme nucleare, a 
colaborării și păcii !

Anul 1983 să ducă la 
dezvoltarea colaborării in
tre toate țările balcanice 
în vederea realizării unei 
regiuni a colaborării paș
nice, fără arme nucleare !

Este necesar să se acți
oneze cu toată hotărîrea 
incit, în noul an, să se 
treacă Ia măsuri concrete 
privind lichidarea sub
dezvoltării. întărirea cola
borării și solidarității ță
rilor în curs de dezvolta
re, realizarea unor înțele
geri corespunzătoare între 
țările sărace și țările bo
gate în vederea realizării 
unui sprijin mai puternic 
pentru țările în curs de 
dezvoltare, pentru făuri

cale pașnică și cere să se 
pună capăt încordării in
ternaționale, cursei înar
mărilor, sporirii mijloa
celor de distrugere în ma
să, a armelor nucleare.

★

PRAGA (Agerpres). — 
în mesajul de Anul Nou, 
Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele 
R.S. Cehoslovace, și-a 
exprimat convingerea că 
perioada dificilă existen
tă în relațiile internațio
nale poate fi depășită, de
oarece, în prezent, împo
triva pericolului de răz
boi acționează un front 
larg al forțelor iubitoare 
de pace. „La baza relați
ilor dintre state trebuie 
să se afle respectarea ne
abătută a principiilor ega

rea unei noi ordini eco
nomice și politice interna
ționale.

I'ie ca anul 1983 să du
că la întărirea conlucră
rii și mai puternice a tu
turor statelor, fără deose
bire de mărime sau orîn- 
duire socială, să crească 
rolul Organizației Națiu
nilor Unite și al altor or
ganisme internaționale în 
soluționarea tuturor pro
blemelor complexe în in
teresul tuturor națiunilor, 
al păcii și colaborării !

Fie ca noul an să ducă 
la încetarea conflictelor 
existente, și trecerea la 
soluționarea tuturor pro
blemelor litigioase dintre 
state numai și numai pe 
calea tratativelor !

Acum, la începutul nou
lui an, doresc să reafirm 
hotărîrea României socia
liste, a ponorului nostru 
de a dezvolta relațiile cu 
toate țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvol
tare, cu toate statele lu
mii fără deosebire de o- 
rînduire socială, în ve
derea' realizării unei lumi 
mai drepte și mai bune 
pe planeta noastră. Rea
firm hotărîrea poporului 
român de a conlucra activ 
cu toate forțele antiim- 
perialiste și realiste. cu 
popoarele de pretutindeni, 
avînd convingerea că stă 
în puterea unită a acestor 
forțe, a popoarelor de a 
da un nou curs eveni
mentelor mondiale spre 
destindere, spre colabora
re, spre întărirea indepen
denței naționale și asigu
rarea păcii.

Dragi compatrioți,
Intrînd în noul an de 

muncă și luptă pentru dez
voltarea economico-socia
lă a patriei, pentru pace, 
să ridicăm paharul pentru 
clasa muncitoare, țără
nime, intelectualitate,
pentru toți oamenii mun
cii, fără deosebire de na
ționalitate, pentru între
gul nostru popor, pentru 
noi împliniri pe drumul 
socialismului, al bunăstă
rii și fericirii, pentru 
scumpa noastră patrie, pen
tru libertate, independen
ță și măreția Republicii 
Socialiste România.

Vă urez tuturor, dragi 
tovarăși și prieteni, un an 
nou de muncă și împliniri, 
de succese și satisfacții 
tot mai mari, multă sănă
tate și fericire.

LA MULȚI ANI !

lității în drepturi, suve
ranității, independenței și 
neamestecului în treburile 
interne" — se arată in me
saj.

★
VARȘOVIA (Agerpres).

— Adresînd felicitări po
porului polonez, cu prilejul 
Anului Nou, Henryk Ja
blonski, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Po
lone, a subliniat că de la 
începutul noului an Polo
nia intră intr-o nouă eta
pă a procesului de nor
malizare a vieții țării. „A- 
vcm dreptul la optimism
— arăta președintele Con
siliului de Stat — intrucît 
posibilitățile noastre sînt 
mari. Prin eforturi comune 
putem realiza cauza înno
irii socialiste, să accelerăm 
ieșirea din criză, să rezol
văm mal bine problemele 
sociale11, ... ...

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Piedone Afri
canul 1—II ; Unirea : Bon
ner fiul.

LONEA : Zbor inalt.
ANINOASA : Nici mă

car n-ați visat.
VULCAN : Luceafărul: 

Polițistul ghinionist.
LUPENI : Cultural : A- 
cel blestemat tren blin

dat.
URICANI : Pasărea do 

foc spațială.

TV.
11,00 Telex.
11,05 Ecran de vacanță :

„Tom Sawyer11.
(Partea a Il-a).

STiMATI AUTOMOBILISII> >

membri si Automobil Clubului Român
Cu prilejul-Anului Nou 

1983, Automobil Clubul 
Român vă felicită căl
duros pentru succesele 
obținute în muncă și pen
tru grija manifestată c- 
fectiv, ca asociația auto
mobilistică în cadrul că
reia activați să se situe
ze la nivelul exigențe
lor impuse de dezvolta
rea mișcării automobi
listice, de necesitatea 
creșterii gradului de ci
vilizație rutieră în țara 
noastră.

Vă urăm, ca în viito
rul an, să obțineți noi 
succese și satisfacții în 
activitatea pe care o des- 
fășurați, multă sănătate 
și fericire, dumneavoas
tră și familiei dumnea
voastră.

Noul an să vă aducă, 
de asemenea, călătorii plă
cute șj în deplină sigu
ranță cu automobilul, 
de-a lungul celor mai 
frumoase și instructive 
itinerarii, bucurii mai 
depline de pe urma spi
ritului de întrajutorare 
dintre dumneavoastră și 
colegii dumneavoastră de 
activitate, de năzuințe 
și club.

Oficiile de lucru cu pu

11,55 Student,i la mati
neu.
— întilnire c<j ti
nere talente ale 
Conservatorului 
„Gheorghe Dima" 
din Cluj-Napoca.

12,25 Panoramic econo
mic.

12,45 Tezaur folcloric. 
16,00 Telex.
16,05 Ecran do vacanță : 

„Misterul lui Hero
dot" — Partea I.

16.35 Clubul tineretului.
17.20 Cabinet , profesio

nal pentru lucrăto
rii din agricultură.

17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea econo

mică.
20.35 Studioul operetei-.
20.50 Teatru TV :

„Stridia și perla11 
de William Saroyan.

22,00 Telejurnal.

blicul și stațiile de asis- : 
tență tehnică ale asoci- : 
ației vă stau în . conți- ; 
nuare la dispoziție, cu i 
solicitudinea cuvenită, i 
Dacă doriți să vă pre- '■ 
gătiți automobilul pen- ; 
tru sezonul rece vă re
amintim că efectuăm : 
toate verificările și re- î 
glările necesare ale .siste- i 
melor tehnice vitale ale î 
mașinii. :

Mecanicii atelierelor ; 
noastre vă așteaptă pen- i 
tru verificarea tehnică i
anuală a autoturismului 
dumneavoastră, care în- Ș
cepînd din 1983, conform 5
Decretului 403/1982 se e- 
fectuează anual, în cursul 
lunii de înmatriculare a 
automobilului.

Odată cu achitarea co- i 
tizației cuvenite la finele ; 
anului curent, filiala ; 
dumneavoastră vă aș- | 
teaptă cu tovărășească î 
solicitudine pentru a vă ; 
înmîna o scrie de mate- ■ 
riale de propagandă și ș 
educație rutieră ocazio- ; 
nate de Anul Nou 1983. ; 
LA MULȚI ANI !
AUTOMOBIL CLUBUL ;
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