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Îndeplinirea integrală a prevederilor de plan 

' obiectiv prioritar pa agenda de lucru a 
intrapiinderilor miniere

zilei de naștere
tovarășei

ELENA CEAUȘESCU
l.a Sediul C.C. al P.C.R. 

o avut loc, vineri, 7 ianua
rie, solemnitatea aniver
sării zilei de naștere a 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului 

Executiv al Comi- 
Ccntral al Parti- 
Comunist Român, 
viceprim-ministru al 

Republicii So- 
România, militant 

partidului, 
știință, sa- 

mondial. 
solemnita-

Politic 
te tu lui 
dului 
prim 
Guvernului 
cialiste 
de frunte al 
strălucit om de 
vânt de renume 

Această caldă

te 
mină deosebita 
pe care comuniștii, 
treaga noastră națiune, o 
dau îndelungatei și rod
nicei activități desfășura
te, cu înaltă competență 
și profund spirit revolu
ționar, de tovarășa Elena 
Ceaușescu, activitate con
sacrată, cu nestrămutată 
credință comunistă, cau
zei partidului, patriei și 
poporului, edificării socie
tății socialiste inultilate-

a pus pregnant în lu-
prețuire 

în-

ral dezvoltate pe pămîntul 
României.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți condu
cători de partid și de stat 
prezenți la festivitate, au 
felicitat-o cu căldură pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
în această zi aniversară, u- 
rîndu-i ani mulți de viață, 
fericire, multă sănătate și 
putere de muncă, noi suc
cese în activitatea sa, rea-

(Continuare in pag. a 4-a)

Scrisoarea
Comitetului Politic 

al C.C. al P.C.R. adresată 
tovarășei Elena Ceaușescu

Executiv

Realizarea integrală și ritmică 
a prevederilor de plan la producția 
de cărbune extras constituie, acum, 
la începui de an 1983, obiectivul 
prioritar înscris pe agenda de lu
cru a conducerilor întreprinderilor

miniere, a tuturor oamenilor mun
cii din Valea Jiului.

In ziarul de azi publicăm mă
surile întreprinse în acest scop de 
conducerea întreprinderii miniere 
Livezeni.

I

Ing. loan DIACONU, directorul I.M. Livezeni.

„Imprimăm un 
activității

plus de eficiență
extractive"

»
,’Dincolo dc unele defi

ciențe la care mă voi re
feri în continuare, apre
ciez că, în ansamblu, co
lectivul nostru s-a pre
gătit bine pentru crește
rea continuă a producției 
în 1983. O confirmă, în 
primul rînd, 
pe care le-am 
zilele de început de 
Media 
perioară cu 600 tone 
zi față de media 
rilor din '82. 
această medie cu 
de tone pînă la 
lunii. Ca urmare, 
nuaric a.c., avem 
tatca să sporim 
lunară cu circa 17 000 
tone față de 
medii lunare din 1982. 
Obțipem, de asemenea, un

productivității 
abataje supe- 
decembrie — 

bune
circa 500

realizările 
obținut în 

an. 
extracției este su

pe 
realiză- 

Vom creste 
alte 100 
sfirșitul 
în ia- 
posibili- 

extracția 
de 

realizările

nivel al 
muncii în 
rior lunii 
una din lunile mai
ale lui ’82 — cu 
kg/post.

Ne străduim să impri
măm un plus dc eficiență 
activității noastre, deși deo
camdată sarcinile ce 
revin nu sînt în 
me onorate. La 
I producție, de 
extracția zilnică 
afectată de unele defecți
uni pe flux, 
încă de slabii 
reviziilor și 
Colectivul de 
să intervină mai 
pentru prevenirea opriri
lor accidentale, care îm
piedică desfășurarea nor
mală a procesului de mun-

ne 
întregi- 
sectorul 

exemplu, 
a fost

determinate 
calitate a 

reparațiilor, 
aici trebuie 

prompt

Felicitări pentru
„codași“ >

că în abataje. Sectorul II, 
deși dispune de o bună 
linie de front și de efecti
ve nu a demarat producția 
la nivelul posibilităților 
dc care dispune. Singur 
sectorul III continuă seria 
succeselor, în sensul că, 
la fel ca și în luna pre
cedentă, colectivul extra
ge cărbune peste prevede
rile zilnice.

în ansamblul minei, o- 
biectivul principal de 
acțiune care ne preocupă 
este completarea efective
lor, numărul personalului 
muncitor ce ne lipsește la 
această oră fiind de 160. 
Acționăm, dc asemenea, la 
această oră și pentru asi
gurarea liniei de front ne
cesară. Va atîrna insă 
greu în perspectiva tri
mestrului I și a întregului 
an modul în care se va 
rezolva problema obține
rii unui complex mecani
zat de înălțime mare, 
4.5 m, programat să

de Revelion, 
comitetului de 

la mina Petri- 
Boantă, ne-a 
lista brigăzi- 

Bineînțeles, 
i condusă 

de Ștefan Alba, dar lip- 
cunoscut. 

Constantin 
Iar 

anul 
4109 

Vara 
„sece- 

Rc- 
cu 

Apeniistul 
Ilarie 

lămurește prin

înainte 
1 secretarul 
1 partid de 
1 la, Marcu 
1 comunicat 
1 lor fruntașe. 1 
1 lideră era cea î

nume
Iui 
raportaseră, 
lunii mai.

sea un 
Ortacii 
Alecsa 
sfirșitul 
trecut, un plus de
tone dc cărbune, 
s-a dovedit însă 
toasă“ ; înainte de 
velion au mai rămas 
561 de tone,
sectorului I, ing. 
Bora, ne 
tr-un... paradox.

— Constantin Alecsa 
a acceptat, o vreme, să 
fie printre codași, dar se 
mîndrește cu acest lucru. 
Ba chiar ridică fruntea 
sus pentru cele 561 de 
tone în plus.

Știam că Alecsa e greu

de întrecut în vrednicie, 
cum zice el, e mai greu 
să n-ai pereche, 
întîmplat totuși ?

Prin mai anul 
s-a pus problema 
chiderii zonei 
din stratul 3 blocul zero, 
unde fusese foc. Consul- 

organizației de 
cu conducerea

ce s-a

trecut 
redes- 

135—136

brigada 
descur

care 
redeschiderea 

eșec 
du-

tările 
partid 
sectorului au dus la con
cluzia că doar 
lui Alecsa s-ar
ca. O altă brigadă, 
încercase 
zonei, suferise un 
demoralizant, care 
sese chiar la destrăma
rea ei. Dar cum să aduci 
niște oameni de la bani 
mulți la muncă dificilă, 
cu rezultate inițiale sub 
plan 7

— Nu e ușor să pleci 
de la bine, rnărlusește

Ion VULPE

(Cant tn pag. □ 2 a)

de 
ne 

sosească încă din luna de
cembrie, dar a cărui livra
re este amînată. Camera 
de montaj a complexului 
în panoul 6, din stratul 
5 este în așteptare, în timp

Multi stimată
tovarășă Elena Ceaușescu,
Aniversarea zilei de 7 ianuarie — 

ziua dumneavoastră de naștere — ne o- 
feră prilejul de a vă adresa, cu cele 
mai alese sentimente de stimă și prețuire, 
sincerele și călduroasele noastre felicitări, 
împreună cu urarea de noi și noi îm
pliniri, de sănătate, viață îndelungată 
și fericire.

Ne este deosebit de plăcut să vă rea
firmăm și cu această ocazie, mult sti
mată tovarășa Elena Ceaușescu, pro
funda prețuire de care vă bucurați în 
cadrul conducerii partidului și statului, 
pentru munca neobosită ce o desfășurați. 
cu pasiune revoluționară și înaltă com
petență în Comitetul Politic Executiv 
și ca prim viceprim-ministru al Guver
nului, contribuind activ la desfășurarea 
vieții politice în patria noastră, la ridi-

științei, învăță- 
înfăptuirea în- 

externe a Româ-

carea pe noi culmi a • 
alintului și culturii. Ia 
tregii politici interne și 
niei socialiste.

Partidul, poporul dau 
preciere, înaltelor dumneavoastră 
tăți de 
a f i r 
nereții, 
cel mai 
tovarășul Nicolae 
mele rînduri ale

o deosebită a- 
cali- 

mililant revoluționar, plenar 
mate încă din anii ti
vind v-ați situat — alături de 
iubit fiu al poporului nostru, 

Ceaușescu — in pri- 
luptei pentru cauza

POLITIC EXECUTIV 
AL 

COMITETULUI CENTRAL 
AL

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

COMITETUL

(Continuare in pag. a 4-a)

Muncă politică dinamică, eficientă 
pentru realizarea exemplară

a planului de producție
SAV, 

co
de 
la

Lupeni : 
să

In magistralul Raport prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Conferinței Naționale a parti
dului se subliniază : „Sarcini importante revin 
minerilor în vederea realizării producției de 
cărbune și asigurării țării cu cărbune cocsifi- 
cabil și energetic, în conformitate cu progra
mele stabilite". Despre îndeplinirea acestor mă
rețe sarcini ce revin minerilor din
lui, am purtat un dialog cu cîțiva secretari ai 
comitetelor de partid și organizațiilor de bază 
de la unitățile minere din Valea Jiului.

Valea Jiu-

luat o seric de 
măsuri politi
ce, tehnice, 
organizatorice, 

menite să con
ducă la spori
rea 
ei 
ne 
bil.
hotărîți 
acest an, 
fapt, 
rile din 

ale anuluian pro-
mi-

IO AN 
secretarul 
mitetului 
partid de 
I.M.
„Trebuie- 
spun că mine
rii de la Lu
peni acționea
ză cu fermi
tate , pentru 
transpunerea în 
viață a sarci
nilor ce le 
revin. în acest
ducția de cărbune a 
nei crește cu 100 000 to
ne. Pentru a ne îndeplini 
exemplar sarcinile dc plan, 
minerii, cadrele tehnice 
din Lupeni, în frunte cu 
comuniștii, acționează
perseverent pentru ex
tinderea mecanizării lu
crărilor din abataj, pen
tru menținerea în funcție

a 11 complexe mecaniza
te, pentru a dezvolta mica 
mecanizare, și generaliza 
experiența înaintată. De
sigur trebuie să acționăm 
mai ferm în ceea ce pri
vește calificarea, perfec
ționarea și stabilizarea 
forței de muncă, a noilor 
încadrați în muncă. Comi
tetul de partid, conduce
rea tehnică a minei

producți- 
de cărbu- 

cocsifica- 
Sîntem 
ca în 

de 
realiză- 

ulti- 
p re

ne 
sar-

melc luni 
cedent o confirmă, să 
îndeplinim exemplar 
cinile de plan1*.

CONSTANTIN MAREȘ, 
secretar al comitetului de 
partid, sectorul I, I.M. Vul
can : „Minerii de la sec-

■Conți a oare tn PUO- o 8-0.

O brigadă fruntașă la sectorul V a' I.M. Vulcan, cea condusă de Ioan Bud. 
în clișeu schimbul brigăzii condus ;le Ioan Nicula, Foto : Șt. NEMECSEK

Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 2-a)

VA INVITAM 
LA SFÎRȘIT 

DE SAPTAMÎNA
• Sub genericul „Din •

gîndirca social-politică : 
a tovarășului Nicolae ; 
Ceaușescu" mîine, ora î 
9, la clubul sindicate- : 
lor Petrila se va des- ; 
chide o expoziție de ; 
carte. :
• Clubul sindicate- î 

lor din Vulcan organi- ; 
zează (mîine, ora 10) 1 
dezbatere^ „Căminul, ; 
școală dc educație mun- ; 
citorească și civică". • 
Locul acțiunii : cămi- j 
nul de nefamiliști nr. 3. ;

I. LASCU 1
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De ce a trebuit să se
irosească timp ?

cu 
mi- 

Ne-a 
situa- 

Pe-

Cu cîtva timp în urmă 
ne-a vizitat la redacție to
varășul Victor Pașca, 
domiciliul în Lonea, 
ner la I.M. Petrila. 
relatat următoarea 
ție: a cumpărat din
trila, în 7 august 1981, un 
radiocasetofon „Univers", 
pentru care a plătit 4445 
lei. Avînd defecțiuni, l-a 
încredințat pentru repara
ții, în termenul de garan
ție, atelierului specializat 
al Cooperativei meșteșu
gărești „Unirea" care, pî
nă la urmă, după mai 
mult timp, i-a dat clien
tului un act necesar 
tiituirii contravalorii 
râtului.

— Dar în loc să 
dea atît cît am dat
radiocasetofon, ne spunea 
în încheiere Victor Pașca, 
am primit doar 3297 
deoarece între timp, 
s-a spus la magazin,
paratului i s-a redus pre
țul. Eu însă, l-am cumpă- 

■ rat înainte de aceste re
duceri, l-am folosit atent 
și nu sînt eu. vinovat că

aparatul n-a putut fi re
parat.

Fără nici o îndoială că 
într-o astfel de situație 
cumpărătorul, în acest caz 
minerul Victor Pașca, a- 
vea dreptate. Iată pentru 
ce am relatat acest caz 
tovarășilor Constantin Ce

aparat de schimb, 
i-a restituit nu-

timp articolul 
suferit redu- 
in cadrul măr- 
vandabile. Ce- 

fi-« 
i

res- 
apa-

mi se
pe

lei,
ml
a-

(Urmare din pag. 1)

e 
Alecsa. 

însă 
focului 
Știam

„Moșu", fiindcă așa 
alintat de ortaci 
Cărbunele trebuie 
scos, pericolul 
trebuie înlăturat, 
că șefii de schimb și mi
nerii sînt oameni cu ex
periență, oameni lucizi, 
de nădejde. Am lăsat o 
mare parte a brigăzii lui 
Virgil Dumitrașcu, care 
a preluat și locul nos
tru de muncă, ortacii lui 
și-au făcut datoria, au 
dat peste plan, în anul 
trecut, 6 400 de tone. La 
noi, începutul a fost 
greu...

Așadar, „i 
cat în zona 
cu Nicolae 
Francisc Olasz, 
Crică, Nicolae 
adică șefii de schimb, cu 
cîte un miner de schimb, 
unii mai vechi, precum 
Constantin Suru și 
gil Ozum, alți, care 
învățat meserie în 
gadă : Petre Isare 
Gheorghe Silitra. 
mai fost îndreptați 
brigadă multi nou 
drați, ajungîndu-se 
final la 38 de oameni.

Minus 1 614 tone în iu
lie, minus 1 622 în au
gust, minus 660 în sep-

Moșu" a ple- 
calamitată 

Mititelu, 
Vasile 

Popescu,

Vir
au 

bri- 
sau 
Au 

spre 
înca- 

în

H»

INTERVENIM
LA SESIZAREA

DUMNEAVOASTRĂ

lofan, directorul Direcției 
comerciale a municipiului 
Petroșani și Constantin 
Țigăran, contabilul șef. Du
pă analiza situației, Direc
ția comercială municipa
lă ne-a informat, prin a- 
dresa 3067 din 14 decem
brie, următoarele : „întru- 
cît
tat 
tie 
vei

casetofonul s-a defec- 
în termenul de garan- 
și unitățile cooperati- 
meșteșugărești nu au 

avut piese de schimb pen
tru 
rul 
tru 
nou

a-1 repara, cumpărăto- 
a primit negație pen- 
primirea unui aparat 
sau restituirea sumei.

Neavînd 
unitatea 
mai suma de 3297 lei de
oarece între 
respectiv a 
ceri de preț 
furilor greu
rerea cumpărătorului 
ind legitimă, urmează a 
se restitui și suma (dife
rență — n.n.) de 1148 lei".

în această situație s-a 
făcut lumină, dar este ne
cesară și o concluzie : mi
nerul Victor Pașca, tre
buia, oare, să irosească a- 
tîta timp pentru a afla un 
răspuns ce i l-ar fi putut 
da chiar magazinul din Pe
trila, de unde a cumpă
rat aparatul ? Lucrătorii 
din comerț nu desfășoară 
o muncă mecanică, insen
sibilă, ci îșl asumă o res
ponsabilitate în fața cum
părătorului, avînd 
profesională 6ă le 
explicații, pe cît
complete, atunci cînd 
menii muncii le cer.

datoria 
ofere 

posibil, 
oa-

T. SPĂTARU

I
I
I

@ MICROHIDROCEN- 
TRALA. Pe rîul Jieț, 
la Groapa Seacă, a intrat 
în funcțiune o microbi - 
drocentrală 
Ocolul siivic din 
șani pentru 
cu energie electrică și 
iluminat a cabanei mun
citorești și a centrului de 
achiziții fructe de pădu
re. In perspectivă, va li 
racordată la aceasta sur
să și cabana unității fo
restiere, care este am
plasată în aceeași zonă.
• NOI APARTAMEN- 

— .. -----trritn in
Petrila. 

preponde- 
viitorului 
orașului,

realizată de
Petro- 

alimentarea 
electrică

I 
I 
I

TE vor fi construite 
acest an și în 
Amplasate cu 
rență în zona 
centru civic al 
cele 146 de apartamen
te care vor fi construi
te în acest an vor da noi 
valențe urbanistice ve
chii vetre minerești din 
Petrila. Concomitent vor

tembrie, dar din ultimul 
trimestru brigada a intrat 
pe plan : plus 31 în oc
tombrie, plus 151 în no
iembrie și 166 în decem
brie. într-un răstimp 
record, au fost depășite 
toate greutățile, cei ti
neri au deprins meșteșu
gul mineresc, s-a întă
rit coeziunea colectivu
lui.
uiiimnuwînniHiHiHiHnHnuttiuMtetintmiuiiftetuie

Normal înseamnă cel 
puțin 6 000 tone de căr
bune pe lună. Producție 
realizată de mineri cu 
experiență ca Francisc 
Olasz, dar și de tînărul 
său cumnat Șandor Cse- 
resznyes, pînă nu demult... 
pantofar. Sau de mai ti
nerii Ion Ursu, Francisc 
Tamaș, Andrei Anghel, 
Ion Rusu, Viorel Zet, Pe-

Felicitări pentru

— Instrumentația cu 
nămol, poditura veche — 
remarcă ing. Ilarie Bo
ra, îngreunau munca. A 
fost curățată întîi partea 
estică, s-a exploatat pri
ma felie, ba chiar și la 
a doua s-a folosit cio
canul de abataj. S-a a- 
pelat apoi la o tehnolo
gie modernă — tavanul 
de rezistență, care prinde 
teren la Petrila» Gîndi- 
ți-vă, 600 de grinzi trans
portate, pozate în vatră, 
plasa și cîte altele. Apoi 
a început săparea celui 
de-al doilea preabataj. 
Peste puțin timp, în zo
na 135—136, activitatea 
va intra în normal.

tre Pană, Zeno Sabău, 
care s-au familiarizat cu 
meseria de miner, 
în abatajele cele 
grele. Și dacă au 
de prima oară să se des
curce, la greu, înseam
nă că ajung mineri 
ispravă. Ianuarie a de
marat promițător : 20 de 
tone 
zi de 
este 
Vrea 
nic, dar pentru 
și 500 pe lună e 
titate notabilă, 
sînt încă de pus 
unele lucrări în aripa ves-

aici 
mai 

reușit

de

în plus, pe prima 
muncă. „Moșu" nu 
totuși mulțumit.

să ajungă la 50 zil- 
început 
o can-

Mai 
la punct

-rrr —'

Mecanizarea complexă a lucrărilor din subteran 
a impus o firmă de prestigiu în economia Văii Jiu
lui — I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani. în imagine, aspect 
de muncă din noile hale ale întreprinderii.

„Imprimăm un plus 
de eficiență66

(Urmare din pag. 1)

ce exploatarea panoului 
5 se încheie la sfîrșitul a- 
cestei luni. Cu sprijinul 
combinatului, sperăm să 
obținem pentru această 
nouă capacitate producti
vă cel puțin un complex

tică. Fiindcă, așa cum zice 
șeful de brigadă...

— Cînd e ordine în 
abataj, bineînțeles și si
guranță în exploatare, 
ți-e mai 
lucrezi.

Cui nu 
tăzi, să 
Alecsa în brigadă 7 Dar 
atunci, la început, cînd 
a acceptat să intre în zo
na calamitată ? 
săi, deși o bună 
dă de vreme au 
țat la cîștiguri suplimen
tare, au trecut cu . brio 
un examen al conștiinței. 
Au acționat ca adevăra- 
ții mineri, acum pot să 
se bucure de roadele e- 
forturilor lor, cum zice, 
în glumă „Moșu", să fa
că bătături la buricele 
degetelor, tot numărînd 
albăstrelele". Merită, da
că luăm în seamă 
turile palmelor lor 
joase, „acumulate" 
lupta pentru a 
valoare o zonă 
tă. Iată de ce, 
cei mai buni 
Petrilei, li se

mare dragul

i-ar fi drag, 
muncesacă

să

as
ia

Ortacii 
perioa- 
renun-

bătă- 
vîn- 

în 
repune în 
calami ta- 

alături de 
mineri ai 
cuvin fe

licitări și celor care au 
acceptat pentru o perioa
dă să fie „codași". Fe
licitări pentru abnegația 
cu care și-au făcut da
toria.

fi construite și noi spații 
comerciale și de prestări 
de servicii.

INIȚIATIVĂ LĂU
DABILĂ. Acționînd în 
spiritul inițiativei mun
citorești „Contul colector 
de economii al sectoru
lui", tinerii electricieni 
de la sectorul transport 
al I.M. Paroșeni au de
clanșat o acțiune de re
cuperare și refolosire a 
materialelor de pe trase
ele din subteran. Intr-un 
singur schimb, sub con
ducerea maistrului Nico- 
îae Bădescu, tinerii elec
tricieni Constantin Car- 
coveanu, Ion Crișan, Lu
dovic Szekely, Nicolae 
Sabău și Nicolae Ciobanu 
au redat circuitului pro
ductiv materiale în va
loare de circa 100 000 lei.

(Urmare din pag. 1)
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IRubrică realizată de 

Viorel STR AUT

torul I al minei Vulcan, 
mobilizați de îndemnuri
le și chemările tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
de documentele Conferin
ței Naționale a partidului, 
acționează pentru sporirea 
continuă a producției de 
cărbune. Ne-am îndepli
nit exemplar sarcinile de 
plan pe anul trecut. Am 
Început noul an cu rezul
tate bune în producție. 
Plusul prțmelor zile depă
șește 500 tone de cărbune 
extras. In continuare ac
ționăm prin toate formele 
și mijloacele muncii poli
tice, vom căuta soluții 
tehnice noi care să condu
că la îndeplinirea exem
plară a sarcinilor pe acest 
an",

ION VLAD, secretar al 
organizației de bază 3 B, 
I.M. Uricani; „Sînt mais
tru și secretarul organiza
ției de partid 3 B. In a- 
ceastă dublă calitate, de 
conducător și om politic, 
acționez împreună cu or
tacii pentru a da țării căr-

de tip S.M.A., chiar dacă 
aceasta e deja greu de rea
lizat în timp util.

Dacă nu am reușit 
valorificăm pînă 
în întregime 
productiv de care dispu
nem, faptul sc datorează 
și stării disciplinare. în 
primele zile ale anului au 
fost înregistrate 
absențe de la 
ceastă situație 
răm în aceste 
ample măsuri 
organizatorice 
conducerii 
treprinderii, 
de partid,
U.T.C. Pentru îmbunătăți
rea organizatorică a pro
cesului de muncă în aba
taje și în lucrările minie
re direct productive, s-au 
stabilit sarcini precise 
pentru cadrele tehnico-ad- 
ministrative care răspund, 
fiecare, de desfășurarea 
activității cîte unui loc de 
muncă. Prin toate măsu
rile interne întreprinse, 
prin eforturile susținute 
urmărim creșterea extrac
ției zilnice, pentru reali
zarea sarcinilor la pro
ducția de cărbune.

să 
acum 

potențialul

multe 
serviciu. A- 
o contraca- 
zile prin 
educative și 
la nivelul 

colective a în- 
organizațiilor 

sindicat și

Răspundem 
cititorilor

IRIMIE DUMITRU, Lu- 
peni : Sînt adevărate cele 
sesizate de dv. Construc
torii ne-au promis că vor 
lua măsuri corespunzătoare 
de îmbănătățire a situației.

GANȚÂ ELEFTERIU, 
Lupeni : Ceea ce solicitați 
dv. nu se poate rezolva. 
Nu e nici legal și nici co
rect.

BLENDEA MARIA, Pe- 
trila: Este legal și corect 
cum s-a procedat în cazul 
dv.

S-AU JUCAT CU...
In dimineața zilei de 

3 ianuarie a.c. revizo
rul tehnic și șeful dc 
garaj de la A.U.T.L. Pe
troșani au verificat sta
rea tehnică a autobuze- 
lor și modul cum s-au 
prezentat la serviciu 
cei care trebuiau să ia
să în cursă. La ieșirea 
pe poartă a autobuzu
lui 31 HD 5828 pilotat 
de Dumitru Ciocîrlie, 
aceștia au observat 
că ceva nu este în re
gulă la... șofer. „Curajo
sul" conducător auto 
a refuzat să rămînă 
în garaj și a plecat (pc 
propria lui răspunde
re) în cursă pe ruta 
Petroșani — Uricani. La 
înapoierea din prima 
cursă pe strada Repu
blicii (din cartierul Ae
roport), nerulînd cu 
viteză adaptată condi
țiilor atmosferice (po* 
lei, zăpadă) autobuzul 
a alunecat și a intrat în 

-autoturismul 2 IID 6533!; ț 
care a ieșit din această 
ciocnire destul de „și
fonat". Cineva plăteș
te...

COINCIDENȚĂ
în aceeași zi a mai 

fost depistat conducînd 
sub influența alcoolu
lui și Ștefan Szabo (31 
HD 3522) de la aceeași 
întreprindere. Cei doi 
suportă acum rigorile 
legii, suspendarea per
misului de conducere 
(pe timp de la 3 luni 
la un an) și amendă de, 
1 000 lei, iar primul și 
repararea autoturismu
lui avariat. Aici însă 
se pune o întrebare fi
rească : cine le permi
te lor sa- pună viața 
în pericol călătorilor 
care circulă cu astfel 
de mijloace de transport 
în comun, a pietonilor 
și a celorlalți partici
pant la traficul rutier? 
Mai bine să stea pe 
dreapta.

— O —

Duminică, 9 ianuarie 
a.c. au drept de circu
lație autoturismele pro
prietate personală în
matriculate sub număr 
CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului cir
culație al miliției muni

cipiului Petroșani

Muncă politică 
dinamică

bune mai mult, mai bun și 
mai ieftin. Prin dialogul 
viu purtat cu oamenii, atît 
la suprafață, cît și în sub
teran, prin exemplul per
sonal al comuniștilor Si- 
mion Budescu, Constantin 
Sorescu, Ion Nichițelea, 
Nicolae Roșcan, am reu
șit să întărim ordinea și 
disciplina, să realizăm 
randamente superioare ce
lor planificate și să ne re
alizăm sarcinile de plan 
chiar din primele zile ale 
anului 1983“/

MARCU BOANTA, se
cretarul comitetului de 
partid de la l.M. Petrila ; 
„Măsurile politico-educa
tive și tehnico-organizato- 
rice întreprinse în acest 
început de an de comite
tul nostru de partid, de 
conducerea minei creează 
garanția sigură — cu toa
te că sarcinile de plan pe 
anul în curs au crescut

substanțial — ca începînd 
cu luna ianuarie să ne re
alizăm sarcinile la pro
ducția de cărbune pe a- 
nul 1983. Acționăm cu toa
tă fermitatea pentru ge
neralizarea în stratul 3 la 
sectoarele I, II, UI, IV a 
metodei de exploatare cu 
tavan de rezistență. Prin 
această metodă vom obți
ne avansări lunare de 
peste 60 m, și randamente 
de 10—12 tone/post. Pen
tru sporirea producției 
de cărbune, acționăm în 
direcția folosirii raționale 
a timpului de lucru, eli
minării mersului în gol 
al utilajelor, recuperării 
și refolosirii unor piese 
și subansamble. Sîntem 
ferm hotărîți să materia
lizăm în viață obiectivele 
Congresului al XII-lea, 
programele stabilite de 
Conferința Națională a 
oartidului". . .

IOAN LUPU, secretar al 
comitetului de partid de 
la I.M. Dîlja : „Comitetul 
nostru de partid și-a o- 
rientat activitatea spre 
sectoarele și brigăzile care 
nu-și realizează sarcini
le de plan. în ur
ma unor măsuri po- 
litico-organizatorice, a re
partizării membrilor co
mitetului de partid pe sec
toare și formații de lu
cru am reușit, de pildă, la 
Sectorul I, sector care 
nu-și realiza lună de lună 
planul, să îndeplinim și 
chiar să depășim sarcini
le de producție. în con
tinuare, vom intensifica e- 
forturile pentru a spori 
producția de cărbune, pen
tru a întări ordinea și dis
ciplina, pentru a reduce 
consumul de energie și 
combuștibil. Sîntem ho
tărîți să dăm viață che
mării secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a da 
țării cărbune mai mult, 
mai bun, mai ieftin, de b 
crește eficiența întregii 
noastre activități de ex
tracție". 4
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Notă dominantă a formațiilor artistice școlare

, interpretării și noutatea repertoriilor
Formațiile artistice șco

lare, ca întotdeauna nu
meroase și preocupate atît 
de genuri artistice devex 
nite deja comune, dar și 
de altele surprinzind prin 
inedit, au intrat în febra 
pregătirilor pentru etapa 
județeană a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei". Selecția operată în 
urma desfășurării fazei 
municipale din cadrul e- 
tapei de masă de curînd 
încheiată a relevat că tra
dițiile cultural-artîstice 
instituite în anumite școli 
(nr. 6 Petrila, nr. 1 și 5 
Petroșani, nr. 1 Aninoasa, 
nr. 1 și 3 Lupeni, liceele 
din Petroșani și lupeni) nu 
au fost prea vîrtos clă- 
țipate de posibilii outsi- 
deri. Școli ca nr. 3 Pe
trila, nr. 2 Petroșani și, 
ceea ce-i mai îngrijorător, 
aproape toate școlile din 
Vulcan și Uricani s-au 
mulțumit cu puțin și pro
babil, vor aștepta netul
burate... următoarea ediție 
a Festivalului.

Pe alocuri, avînd de 
îndurat și unele sincope 
organizatorice (a nu se 
uita frigul pătrunzător din 
sala de spectacole a clu

bului din Petrila și indis
ciplina publicului din Lu
peni) concursurile au 
scos neîndoielnic la ivea
lă destule formații artis
tice notabile prin acura
tețea interpretării și nou
tatea repertoriilor. Mon-
/yzzzzz//zz//zzzzzzzz/<z///z/zzzz/z/////zz/zzz//z///zw/zz//zzzzzzzz/z/z/z.

Festivalul național 
„Cîntarea României" 

ZZZ^.ZZZZZzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
tajul literar-muzical-core- 
grafic al Școlii generale 
nr. 6 din Petrila, grupul 
și soliștii de muzică folk 
de la Liceul industrial Pe
trila, formația de teatru 
a Liceului economic și de 
drept administrativ Petro
șani, jocurile muzicale 
prezentate de copiii din 
Aninoasa, orchestra de 
muzică ușoară a Liceului 
industrial nr. 1 Lupeni 
sînt doar cîteva din cele 
remarcate. Nu pot fi ig
norate nici preferințele 
pentru muzica cultă, deoa
rece părțile solistice sus
ținute de Claudia De- 
neș, Cristina Kraktusz și 

Csaba Mike (Petroșani), 
Amalia Huszerl (Aninoa
sa) și Cristina Zavera 
(Vulcan) au adus pe scenă 
puritate emoțională și 
sensibilitate în interpre
tare.

Dar, tot atît de bine este 

să nu trecem cu vederea 
că aproape în totalitate, 
brigăzile artistice ale ele
vilor au suferit de mon
tări stereotipe de genul i 
un număr de comentatori 
imobili „explică" diferite 
„tipuri" de școlari, care 
se perindă pe scenă, așa, 
mai mult de ochii lumii. 
Și cît de stranie pare o 
brigadă artistică lipsită 
de corepetitor. Singura 
care a avut (Școala ge
nerală nr. 1 Uricani) a de
bitat un text fără nici o 
picătură de umor. în altă 
ordine de idei, o grijă mai... 
părintească trebuie arăta
tă față de autenticitatea 

costumelor populare și a 
repertoriilor de folclor mu
zical. Prea multe ii, ca- 
trințe și fote compozite, 
inventate, împopoțonate 
cu paiete și iar paiete.

Neluată în seamă, nu tre
buie să rămînă nici situa
ția mai „specială" a Liceu
lui industrial Vulcan. Ju
riul fazei orășenești nu a 
luat în discuție decît for
mațiile artistice ale pio
nierilor, așa încît liceul a 
repetat... faza orășenească 
la faza municipală. Ur
marea ? Calitatea slabă, 
întreținută nu numai de 
lipsa de selecție, dar și de 
îndrumarea mai mult si
mulată. De pildă, brigada 
artistică a fost încropită 
din proprie inițiativă de 
elevi (lăudabil, nici vor
bă) tot elevii și-au scris 
textul, au încercat să-și 
pună la punct mișcarea 
scenică. Așa că nu-i de 
mirare că printre replicile 
brigăzii a scăpat și cîte 
una de inconștientă non
șalanță, care-i putea servi 
și ca autoprezentare i 
„Sînt o mică cea-cea-cea !“. 
Păcat de niște superbe 
ambiții tinerești !

Situîndu-se la nivelul 
așteptărilor, o bună parte 
din formațiile artistice 
școlare alimentează spe
ranța în reușite de pres
tigiu în confruntările din 
etapele superioare ale 
Festivalului național „Cîn
tarea României". _

Ioan LASCU

Corul de cameră al 
Casei pionierilor și șoi
milor patriei din Vul
can, pe scena fazei mu
nicipale a Festivalului 
național „Cînta
rea României".

Se poate oare acredita ideea că tinerețea semni
fică nu numai vremea cînd se acumulează experien
ța în viața socială, în profesie, ci și ca artist ama
tor ? Calificativul „amator" asociat cu termenul (su
prapus involuntar imaginii) de „artist" zgîndăre con
descendența adulatorilor de staruri sau neîncrederea 
celor care „au auzit ceva", dar n-au încercat nimic.

Preocupările artistice 
ale tinerilor din Petrila
Pentru confirmarea sau 

(acceptînd și premisa teo
retică) infirmarea ipote
zei de mai sus să, con- 
vocăm Ia un „colocviu" o 
o seamă de tineri din Pe
trila. Grupurile de satiră 
și umor ale I.M. Petrila 
și Clubului muncitoresc Lo- 
nea, brigăzile artistice ale 
preparației și I.M. Lonea, 
formația de muzică ușoară 
a aceluiași club din Lo
nea, grupul și soliștii de 
muzică folk de la liceul in
dustrial, cenaclul literar 
(și muzical!) „Venus", în 
sfîrșit redivivus, tot da
torită tinerilor liceeni 
sînt argumente forte în a- 
ceastă dizertație.

Reînsuflețind aspirați
ile mai vechi, tinerii de la 
mina Petrila și de la pre- 
pa rație au reapărut pe sce
nă cu mai mult amplomb 
și, beneficiari ai unor tex
te și instruiri de calitate, 
sînt pe cale de a convin
ge prin pasiune și talent 
că amator și profesionist 
în arta interpretativă poa
te fi uneori o diferenție
re formală și o chestiune 
de timp.

Căutările și împlinirile 
brigăzii artistice și ale gru
pului de satiră și umor de 
la Lonea sînt de mai mul
tă vreme bine cunoscute, 
în faza de masă a actu
alei ediții a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei" tinerii lor compo
nent! au atestat o certă 
maturizare, o tendință fă
ră echivoc spre o proble
matică educativă majoră. 
Ei au ieșit învingători în 
competiția cu timpul, a- 
ceste colective artistice 
consolidîndu-se în răstim
pul a 4—5 ani.

Surprinzător de tînără, 
relativ recent constituită, 
formația de muzică ușoară 
a clubului din Lonea, a- 
cum deja stabilizată, este 
aptă de performanțe. De
și vremelnic neexperi
mentată, prin seriozitate, 
perseverență și aplecare 
către muzica de real bun 
gust, ea promite să bată 

mai departe decît la por-, 
țile unei notorietăți locale.

Cenaclul literar „Venus'* 
(cum spuneam : de fapt 
literar-muzical) se află în
că în faza de... :
Filonul de avînt 
tentația aurită a 
pot naște poeți și 
reți și la Petrila. 
drumare exigentă, 
mulare deschisă, 
rată a setei de cunoaște
re a poeziei, a muzicii, a 
artei în genere, pot fi de 
bun augur pentru fervoa* 
rea a zeci de elevi, care 
nu și-au demonstrat nici 
pe departe măsura puterii 

I

minereu, ■ 
juvenil, ! 
muzelor J 

cîntă- '■
O în- ■< 
o sti- i 
înflăcă- i

I

de a visa.
Desigur, cei 96 de tineri i 

din unitățile comerciale ■ 
ale Petrilei, cei 81 de la ' 
Fabrica de mobilă, sau . cei 
59 de la Spitalul orășe- ; 
nesc nu intenționează ■ să 
aducă argumente contra, 
-să infirme fecunda ape
tență pentru activitate 
artistică a semenilor lor 
de la mine, preparație, ! 
liceu etc, dar nici s-o con- ■ 
firme. De ani de zile nici
unul dintre ei „nu aude, 
nu vede" că a crea și a 
interpreta în postură de , 
artiști (fie ei etichetați a- 
matori) nu sînt niște ac- ■ 
țiuni izolate, ci niște pași- ‘ 
uni colective ale lui aici ! 
și acum. Le sînt lor oare j 
complet indiferenți Si- j 
mion Pop, Gheorghe Brus- > 
tureanu, Virgil Stratulat, ; 
Patricia Lăcătușu, Samuel ’ 
Soare, loan și Romeo But- i 
naru, Maria Oprejin, Ion j 
Rad și mulți alți tineri I 
care au strîns experiență ’ 
și au răspîndit frumusețe i 
ca amatori în grupările I 
artistice convocate la „co- j 
locviul" nostru ? Distanța : 
dintre indiferență și pasiu- ; 
ne echivalează și în acest ; 
caz cu distanța dintre J 
banalitate și eveniment. La ; 
aceasta trebuie reflectat. ; 
Pe cînd un eveniment cui- I
tural-artistic inițiat de or- ! 
ganizația U.T.C. din co - 
merț, spital și fabrica de 
mobilă din Petrila ?

Al. IONESCU

ȘCOLI GENERALE ȘI 
LICEE

Formații corale : Șc.
gen. nr. 2 Lupeni, Șc. 
gen. nr. 1 Petroșani (cla
sele II—IV), Șc. gen. 
nr. 1 Petroșani, Șc. gen. 
nr. 7 Petroșani, Șc. gen. 
nr. 1 Aninoasa (clasele 
V—VIII), Liceul econo
mic și de drept adminis
trativ.

Grupuri vocale camera
le : Șc. gen. nr. 1, Lice
ul de matematică-fizică 
Petroșani.

Orchestre de cameră : 
Șc. gen. nr. 1 Petroșani.

Soliști instrumentiști de 
muzică cultă: Alina
Bejenaru și Mike Csaba
— Șc. gen. nr. 4 Petro
șani, Cristina Kracktus, 
Claudia Deneș și Robert 
Ștocker — Șc. gen. nr. 1 
Petroșani, Amalia Husz
erl — Șc. gen. nr. 1 A- 
ninoasa, Maria Mihanța
— Șc. gen. nr. 6 Petro
șani.

Tarafuri: Șc. gen. nr. 
5 Vulcan, Liceul indus
trial nr. 1 Lupeni.

Soliști vocali de mu
zică populară: Aurora
Răscolean — Șc. gen. nr. 
2 Petrila, Valeria Râdoi

— Șc. gen. nr. 2 Iscroni,
Liceul industrial nr. 1
Lupeni, Liceul industri
al Vulcan.

Grupuri vocale folclori
ce : Școlile generale nr. 
4 și 7 Petroșani.

Obiceiuri folclorice : Șc. 
gen. nr. 5 Petrila, Șc. 
gen. Bănița.

ră : Melania Avram și 
Dan Prișcă — Șc. gen. 
nr. 5 Vulcan, Liceul in
dustrial nr. 1 Lupeni.

Grup song : Șc. gen. 
nr. 1 Lupeni.

Grup vocal în limba 
engleză : Șc. gen. nr. 7 
Petroșani.

Dansuri populare : Șc.

5 Petroșani, Șc. gen. nr. 
5 Vulcan, Liceul econo
mic și de drept admi
nistrativ.

Recitatori : Anca Tor- 
san — Șc. gen. nr. 7 Pe
troșani, Daniela Gache 
— Șc. gen. nr. 4 Vulcan, 
Corina Mitri — Șc. gen. 
nr. 3 Lupeni, Adriana

Promovați în etapa județeană
Grupuri și soliști de 

muzică folk : Șc. gen. 
nr. 6 Petrila, Liceul in
dustrial Petrila, Lucian 
Ardelean — Șc. gen. nr. 
7 Petroșani, Patricia 
Lăcătușu și Virgil Stra
tulat — Liceul industri
al Petrila, Viorel Bălan 
— Liceul chimic Lupeni.

Formații de muzică u- 
șoară; grupul vocal-in- 
strumental al Șc. gen. nr. 
3 Lupeni, formația de 
muzică ușoară a Șc. gen. 
nr. 1 Lupeni, orchestra 
Liceului industrial nr. 1 
Lupeni,

Soliști vocali și instru
mentiști de muzică ușoa-

gen. nr. 2 Iscroni, Șc. 
gen. nr. 2 Petrila, Liceul 
industrial Petroșani.

Dans popular maghiar:
Șc. gen. nr. 6 Petrila.

Dans popular german :
Șc. gen. nr, 1 Lupeni.

Dans de societate: Șc. 
gen. nr. 5 Petroșani.

Dans clasic : Șc. gen. 
nr. 1 Petroșani.

Dans tematic: Șc. gen. 
nr. 2 Lupeni, Liceul in
dustrial nr. 1 Lupeni.

Dans modern : Șc. gen. 
nr. 5 Petrila, Șc. gen. 
nr. 6 Petrila.

Moment coregrafic : Șc. 
gen. nr. 2 Lupeni.

Teatru: Șc. gen. nr.

Nițescu — Liceul indus
trial nr. 1 Lupeni.

Brigăzi artistice : Șc.
gen. nr. 1 Petroșani, Șc. 
gen. nr. 2 Petroșani, Șc. 
gen. nr. 1 Lupeni (în 
limba maghiară), Liceul 
industrial Petroșani.

Colectiv de satiră și u- 
mor: Șc. gen. nr. 3 Lu
peni.

Montaje litcrar-muzi- 
cale: Șc. gen. nr. 6 Pe
trila, Liceul industrial 
Petroșani.

Recital de poezie : Șc. 
gen. nr. 6 Petrila.

Povestitori artistici:
Adrian Barna — Șc. 
gen. nr. 1 Lupeni.

Monolog: Alin Geor

gescu — Șc. gen. nr. 3 
Lupeni, Marius Stănescu 
— Liceul de matemati
că-fizică Petroșani.

Spectacol de muzică și 
poezie: Șc. gen. nr. 3 
Lupeni.

Jocuri mir icale : Șc. 
gen. nr. 1 Aninoasa

CASELE P1ONIERI- 
1OR SI ȘOIMILOR PA
TRIEI.

I-ormații de muzică u- 
șoară : Casa pionierilor 
și șoimilor patriei Lu
peni.

Solist vocal de muzică 
ușoară: Casa pionierilor 
și șoimilor patriei Lu
peni.

Cor de cameră : Casa 
pionierilor și șoimilor pa
triei Vulcan.

Soliști instrumentiști 
de muzică cultă : Cris
tina Zavera — Casa pio
nierilor și șoimilor pa
triei Vulcan.

Teatru : Casa pionie
rilor și șoimilor patriei 
Vulcan.

Brigadă artistică : Ca
sa pionierilor și șoimilor 
patriei Vulcan.

Grup de recitatori : Ca
sa pionierilor și șoimi
lor patriei Vulcan.

Flori
de ianuarie

Ningea așa raționai, 
așa frumos,
așa real,
așa tendenfios, 
că ți-am gravat pe geam 
sub ram, de dimineață, 
plăpîndg flori de gheată. 
Siut flori de, noapte 
și de șoapte 
și de zi.
Să nu le-atingi 
că vor muri 
și-ți vor rămîne-n geam 
sub ram 
poteci 
de lacrimi reci.
In timp ce-afară 
va ninge tot frumos 
rational și calm.

Valeriu BUTULESCV
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Solemnitatea aniversării 
zilei de naștere 

a tovarășei 
ELENA CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

lizări tot mai însemnate în 
îndeplinirea marilor răs
punderi ce i-au fost încre
dințate de partid și popor.

Exprimînd gîndurile și 
sentimentele împărtășite 
de toți cetățenii Români
ei socialiste în această zi 
sărbătorească, solemnitatea 
de la C.C. al P.C.R. a re
prezentat vibrantul oma
giu adresat de întreaga ța
ră tovarășei .Elena 
Ceaușescu, care, alături de

Scrisoarea
Comitetului Politic Executiv 

al C.C. al P.C.R. adresată 
tovarășei Elena Ceaușescu

(Urmare din pag 1)

clasei muncitoare și a poporului român, 
pentru libertate națională și socială, 
pentru victoria socialismului și comu
nismului.

întregul partid și popor, toți fiii pa
triei, fără deosebire de naționalitate, 
prețuiesc activitatea strălucită pe care 
o desfășurați pe tărîmul cercetării ști
ințifice, contribuția de excepțională în
semnătate pe care o aduceți nemijlocit 
ca om de știință și savant de renume 
mondial, în fruntea Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, Ia pro
gresul și înflorirea continuă a științei și 
culturii noastre socialiste, la promova
rea susținută în toate domeniile cons
trucției socialiste din patria noastră a 
cuceririlor revoluției tehnico-științit'ice 
moderne.

Ne bucură, de asemenea, din toată 
inima ecoul de răsunet mondial al pro
digioasei dumneavoastră activități de 
remarcabil om de știință, strîns îmbi
nată cu marea contribuție pe care o 
aduceți la unirea forțelor științifice și 
culturale din întreaga lume, pentru ca

minunatele înfăptuiri ale geniului u- 
man să nu mai fie puse în slujba răz
boiului și a distrugerii ci să servească 
exclusiv progresului și civilizației po
poarelor. înfăptuirii dezideratelor între
gii umanități de a trăi într-o lume a bu
năstării și.păcii, a înțelegerii și colabo
rării dintre toate națiunile.

Dînd glas gîndurilor și sentimentelor 
întregului nostru partid și popor, vă do
rim ca, alături de conducătorul iubit al 
poporului român, secretarul general al 
partidului, președintele republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, să trăiți ani 
mulți și luminoși, bucurîndu-vă de să
nătate și putere de muncă, îmbogățind 
cu noi și noi realizări remarcabila dum
neavoastră activitate pusă în slujba 
înfăptuirii hotărîrilor Congresului al 
Xll-lea, a programelor adoptate de 
Conferința Națională a partidului, care 
deschid o nouă și însuflețitoare perspec
tivă pentru înflorirea și prosperitatea 
scumpei noastre patrii România socia
listă.

Din adincul inimilor noastre, vă a- 
dresăm, mult stimată tovarășa Elena 
Ceaușescu, tradiționala urare „La mulți 
ani !“.

A APĂRUT BROȘURA

i

!

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Picdone afri
canul, I-II; Unirea: Zes
trea domniței Ralu.

LONEA : O fată ferici
tă.

ANINOASA: Cinci
pentru infern.

VULCAN — Luceafă
rul : Destine romantice.

LUPENI — Cultural s
Aii Baba și cei 40 de 
hoți, I-II.

URICANI : Waterloo,
I-II.

TV.

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

„Cinci săptămini in 
balon". Ecranizare 
după romanul cu a- 
celași titlu de Jules 
Verne.

11,50 Nestemate folclori
ce bistrițene.

12,15 Film artistic : 
„Cursa".

13,30 La sfîrșit de săp- 
tămină. Din sumar : 

— Telex.
— Desene animate.
— Cum va arăta cerul 

în anul 1983 ? —
reportaj la Obser
vatorul astronomic. 

tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, conducătorul 
iubit al partidului și po
porului nostru, și-a adus 
și își aduce o 
contribuție de mare în
semnătate la elaborarea și 
înfăptuirea neabătută a 
politicii interne și exter
ne a partidului și statului, 
la transpunerea exempla
ră în fapt a hotărîrilor a- 
doptate de Congresul al 
Xll-lea și Conferința Na
țională ale P.C.R., la dez
voltarea neîntreruptă a

— Muzică pe placul 
inimii.

— Marile aventuri ale 
Himalaiei (VIII).

— „Emoția" — reportai.
— Melodii populare.
— Muppets... din culise.
— Melodii clasice în 

ritmuri moderne.
— Incredibil, dar... a- 

devărat.
— Șah.
— Magnetoscop muzi

cal.
— Pagini din comedia 

cinematografică ro
mânească „Tufă de 
Veneția". Episodul 
3 — „Carpeta".

— Telesport: Retros
pectiva campiona
tului mondial de 
fotbal Spania ’82 
(III).

18,35 Săptămîna politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 La sfîrșit de zsăp- 

tăinînă (II).
— Teleenciclopedia.
19,55 Intîlnire cu opera, 

opereta și baletul.
20.25 Mondovision.
20,40 Film în serial : 

„Iancu Jianu". 
Premieră TV. O 
producție a Casei 
de filme Unu. Epi
sodul 1.

21,30 Corina, contra... Co
rina — fantezie 
muzicală cu Cori
na Chiriac.

22,15 Telejurnal.
22.25 Melodii îndrăgite. 

economiei naționale, la 
sporirea prestigiului și a- 
firmarea științei româ
nești, la creșterea bună
stării, materiale și spiri
tuale a poporului, la în
tărirea independenței și 
suveranității patriei, la 
ridicarea ei pe culmi tot 
mal înalte de progres și 
civilizație, la promovarea 
păcii, prieteniei și colabo
rării între toate națiunile 
lumii.

„txamenul 
de bacalaureat 

1983“
A apărut broșura „Exa

menul de bacalaureat — 
1983", cuprinzînd regle
mentările referitoare la or
ganizarea și desfășurarea 
acestui examen, stabilite 
de Ministerul Educației și 
învățămîntului. Broșura 
cuprinde, de asemenea, 
graficul privind desfășura
rea celor două sesiuni din 
anul 1983 ale examenului 
de bacalaureat, lista pro
belor și disciplinelor de în- 
vățămînt la care se sus
ține examenul și precizări 
privind stabilirea temelor, 
realizarea și susținerea lu
crărilor practice de baca
laureat. în sprijinul can- 
didaților din acest an, în 
broșură este inclusă și lis
ta manualelor pe baza că
rora se susțin probele la 
examenul de bacalaureat.

(Agcrpres).

I *4CTU/dLITXlTgZ> iN LU/Wg
Apariția în Marea Britanie a unui volum din opera științifică 

a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu 

„Polimerizarea stereospecifică a izoprenuiui“
LONDRA 7 (Agcrpres).

— In Marea Britanie a a- 
părut un nou volum din 
opera științifică a tovarășei 
academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu — 
lucrarea intitulată „Poli
merizarea stereospecifică 
a izoprenului".

Apariția cărții, editată 
în condiții grafice deose
bite, răspunde interesului 
sporit manifestat de oa
menii de știință britanici 
față de studiile și cerce
tările tovarășei Elena 
Ceaușescu în domeniile de 
mare actualitate și impor
tanță ale chimiei polimeri
lor și obținerii cauciucu
lui sintetic. Volumul este 
publicat de „Pergamon 
Press", prefața .lucrării fi
ind semnată de dr. Do
rothy Crowfoot Hodgkin, 
laureată a Premiului No
bel pentru chimie.

„îmi face o deosebită 
plăcere — scrie dr. Do
rothy Crowfoot Hodgkin
— să pot prezenta publi
cului britanic de speciali
tate ediția engleză a cărții 
doctorului inginer Elena 
Ceaușescu, membru al A- 
cademiei române, membru 
titular al Institutului Re
gal de Chimie al Marii Bri
tanii, dedicată subiectului, 
de mare importanță teo
retică și industrială, al po- 
lîmerizării stereospecifice 
a izoprenului. Cartea de 
față evidențiază rolul deo
sebit pe care l-a avut a- 
cademicianul Elena 
Ceaușescu în soluționarea 
unor sarcini de mare im
portanță, și anume pro
ducția de cauciuc sintetic 
în România",

Evidențiind că tovarășa 
Elena Ceaușescu are im
portante atribuții pe linie 
de stat. dr. Dorothy Crow
foot Hodgkin scrie : „Am 
fost impresionată de faptul 
că, îndeplinindu-și înal
tele misiuni de stat ce 
i-au fost încredințate, a- 
cademicianul doctor ingi
ner Elena Ceaușescu își 
rezervă, în continuare, 
timpul necesar activității 
de cercetare, în labora
tor. Domnia sa este au
toarea a două cărți recen
te, de largă cuprindere — 
„Cercetări în domeniul 
sintezei și caracterizării 
compușilor macromolecu-

înalte distincții atribuite 
tovarășului Gustav Husak 

cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 70 de ani

PRAGA 7 (Agcrpres). — 
Cu prilejul împlinirii vîrs
tei de 70 de ani, tovarășu
lui Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele 
R.S. Cehoslovace, i-au fost 
atribuite, de către Adu
narea Federală a R.S.C., 
titlul de Erou al Republi

Partidul Socialist din Belgia se pronunță 
pentru deauclearizarea Europei

BRUXELLES 7 (Ager- 
pres). — Partidul Socia
list din Belgia s-a pronun
țat pentru denuclearizarea 
țărilor Europei unde nu 
sînt instalate arme nu
cleare și care nu produc 
astfel de arme, transmite 
Agenția France Presse.

în cadrul unei conferin
țe de presă desfășurate la 
Bruxelles, conducători ai 

lari" și „Noi cercetări în 
domeniul compușilor ma- 
cromoleculari".

După ce arată că volu
mul nou apărut se referă 
la un domeniu de strictă 
specialitate, ce ocupă un 
loc de primă importanță 
în preocupările științifice 
ale tovarășei Elena 
Ceaușescu, autoarea pre- 
faței relevă că lucrarea 
s-a bucurat de o largă au
diență, fiind publicată, 
sau in curs de apariție, în 
It.alia, Grecia, Elveția, Chi
na și U.R.S.S. Ea expri
mă convingerea că ediția 
engleză „se va dovedi de 
cea mai mare utilitate 
pentru toți cci ce manifes
tă interes față de poli
meri și față de România".

După ce își exprimă 
marea prețuire pentru 
„cuprinderea vastă și de
plina actualitate a cerce
tărilor întreprinse de 
autoare", dr. Dorothy 
Crowfoot Hodgkin, pre
ședintă a mișcării inter
naționale a oamenilor de 
știință pentru pace Pug- 
wash, scrie : „Monogra
fia citează G35 de comu
nicări științifice, din în
treaga lume. Ni se cre
ează, astfel, imaginea u- 

•nei științe unice, integra
toare, ce nu cunoaște gra
nițe, a comunicării fi
rești între oamenii de ști
ință. Fără îndoială, este 

de dorit ca asemenea schim
buri internaționale de cu
noștințe tehnico-științifice 
să devină mereu mai in
tense și mai eficiente — 
un obiectiv care poate fi 
promovat cu succes într-o 
lume a păcii, pentru a,că
rei înfăptuire academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu militează în per
manență".

întreaga activitate a 
doamnei Elena Ceaușescu 
este, în această privință, 
pilduitoare. Colega noas
tră s-a angajat cu liotă- 
rîre în cercetarea unora 
din cele mai fascinante 
probleme științifice ale 
zilelor noastre, și-a de
monstrat capacitatea de a 
pune soluțiile obținute în 
serviciul practicii, al so
cietății, de a asigura, de 
la nivelul înaltelor răs
punderi ce i s-au încre
dințat, tehnologiile ne- 

cii Socialiste Cehoslova
ce și Steaua de Aur de 
Erou, a anunțat agenția 
C.T.K. Totodată, el a fost 
decorat cu Ordinul Ele
ment Gottwald pentru 
meritele sale în construc
ția socialismului în Ceho
slovacia.

partidului socialist au de
clarat că vor propune ce
lorlalte partide socialiste 
din grupul Scandilux 
(Belgia, Danemarca, Lu
xemburg, Norvegia și O- 
landa) adoptarea acestei 
propuneri în cadrul reu
niunii grupului, progra
mată să se desfășoare în 
zilele de 17—18 ianuarie 
la Bonn.

_£esare industriei, produc
ției din țara sa. Totodată, 
așa cum rezultă dealtfel 
dirt ultima parte a cărții, 
ca este preocupată de pro
blemele viitorului, inclu
siv de aspecte privind 
protecția mediului încon
jurător, intre care și va
lorificarea deșeurilor de 
polimeri, care continuă să 
se acumuleze în lume, an 
de an. în fața numeroși
lor cercetători tineri și 
deosebit de înzestrați, in 
curs dc formare sub con
ducerea academicianului 
Elena Ceaușescu, se află 
numeroase probleme com
plexe și interesante, ce 
urmează a fi rezolvate ast
fel. îneît necesitățile și 
aspirațile poporului ro
mân să fie mereu mai bine 
satisfăcute, iar țara să-și. 
păstreze și să-și dezvolte 
farmecul deosebit pe care i 
l-am cunoscut. Doresc ca 
aceste gin duri să expri
me, dc fapt, cele mai bune 
urări către distinsa mea 
colegă, către toți oamenii 
de știință din România, 
împreună cu felicitările 
mele academicianului doc
tor inginer Elena 
Ceaușescu pentru remar
cabilele sale realizări" — 
scrie, în încheierea pre- 
faței, dr. Dorothy Crow
foot Hodgkin.

Apariția în Marea Bri
tanie a lucrării „Polime
rizarea stereospecifică a 
izoprenului", care îmbo
gățește literatura de spe
cialitate în domeniul po
limerilor și elastomerilor 
cu idei și soluții noi, în 
care se îmbină armonios 
datele cercetării funda
mentale cu cele aplicati
ve, constituie încă o do
vadă a viului interes ce se 
manifestă pe plan interna
țional față de activitatea 
tovarășei academician doc
tor inginer Elen a 
Ceaușescu, savant de re
nume mondial, în dome
niul atît de important al 
vieții contemporane — 
cel al cercetării științifi
ce. Evenimentul editorial 
demonstrează prețuirea de 
care se. bucură în diverse 
țări contribuția remarca
bilă adusă de tovarășa 
Elena Ceaușescu la pro
gresul chimiei moderne, al 
științei în general.

pTtfcufr
„ARSENALELE ARME

LOR NUCLEARE conti
nuă să crească, cursa înar
mărilor amcnințînd ome
nirea cu distrugerea to
tală", a declarat Satyana- 
rayana Rao, secretar ge
neral al Partidului Con
gresului Național Indian.

*
UN VAL DE CĂLDU

RA NEOBIȘNUIT pentru 
acest sezon este semnalat 

meteorologi- 
menționea- 
ianuarie se 
temperaturi

de serviciile 
ce daneze ce 
ză că în acest 
înregistrează 
mult mai ridicate ca deo- 
bicei. Joi a fost astfel 
cea mai călduroasă zi dc
ianuarie din acest secol, 
arată datele Institutului 
național de meteorologie.

POPULAȚIA IUGOSLA
VIEI număra la sfîrșitul 
anului trecut, 22 740 000 lo
cuitori, după cum relevă 
agenția Tanjug, citind da
tele statistice oficiale,.

CIA $i ADMINISTRAȚIA: Petroșani tir. N Sălcescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat). 4 16 63 4 24 64 (secții). TIPARUl : Tipoqrofio Petroșani str N. Bălcescu - 2.


