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PociBinew^ele Conferinței Naționale a pai^idului — 
rograantil nostru de muncă

I.M. URICANl - PE LOC DE FRUNTEr
3000 tone extrase

La Petrila, o realitate

peste prevederi
Reușind să încheie planul fiecărei zile cu plusuri 

la extracția fizică de cărbune cocsificabil, minerii, 
inginerii și tehnicienii Întreprinderii miniere Uricanî 
încheie prima decadă a lunii ianuarie eu 3 149 tone 
de cărbune cocsificabil realizate peste prevederi. Co
lectivul de aici deține astfel, acum, la început de an, 
prin faptele sale de muncă, de o deosebită rodnicie, 
primul loc al întrecerii minerești pe Vale.

Ieri, intr-o scurtă convorbire telefonică, dispecerul 
minei din schimbul I, tovarășul Mihai Teodoran, ne-a 
comunicat realizările pe sectoare. Cele mai bune re
zultate obține colectivul sectorului II, cu un plus de 
1820 de tone, în cadrul căruia realizările de vîrf le 
raportează brigada condusă de maistrul Ilie Amoră- 
’Ijei, care exploatează „complexul mare". Frecvent, 
brigada a reușit să efectueze tăierea a 3 fîșii pe zi, 
realizînd extracții de 1 200 tone față de cele 800 tone 
pe zi planificate.

Colectivul sectorului ' 111 a extras, de asemenea, 
peste prevederile decadei, 842 de tone, contribuția cea 
mai însemnată la obținerea acestui succes revenind 
minerilor frontaliști din cunoscuta brigadă condusă 
de Constantin Sorescu.
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Rezultatul bunei

organizări și disciplinei

Bilanț rodnic
după prima 

decadă
CoWruvul I.M. Petrila 

inclieiat prima decadă 
lunii prin depășirea sarci
nilor la producția fizică de 
cărbune. Oamenii muncii 
din sectoarele I, II, IV și 
V ale minei raportează în
deplinirea sarcinilor pro
prii la producția extrasă. 
Cele mai bogate realizări 
în onorarea prevederilor 
de plan revin unor brigăzi 
de muncă ce și-au cîști- 
gat un binemeritat pres
tigiu în colectiv. între ele, 
cele conduse de 
Alba, din sectorul 
Constantin Cosma, 
rul V, Alexandru 
sectorul II, Virgil 
trașcu, sectorul I, 
si ortaiii șefilor de briga
dă Vlad Titu, Ștefan Pu
rice. .lean Baban, Constan
tin Duca și Ghcorghe Bo- 
bc-cioiu

Fiecare din aceste for
mații de lucru fruntașe ac
ționează cu hotărîre pen
tru ca, printr-o organiza
re superioară a muncii la 
front, prin ordine și disci
plină în respectarea 
nologiilor, să asigure c va
lorificare deplină a 

tehnico-materiale 
pregătirea

Stefan
IV, 

sccto- 
Lazov, 
Dumi- 

precum

teh-

con-
dițiilor
asigurate prin 
temeinică a abatajelor încă 
de la finele anului trecut.

Tîberiu SVOBODA,
I.M. Petrila

La I.C, Vulcan mun
citoarele Angela Cre- 
țu și Vena Anescu e- 
fectuează un exigent 
control al materialului.

în sprijinul 
învătămîntului 

politico- 
ideologic

Front de lucru pentru 
cărbunele viitorului

a ora la care 
rinduri apar sînt 
nați deja ultimii 

tri cubi de beton în 
reții puțului orb nr. 15 
I.M. Petrila, un cilindru 
258 de metri turnat în 
dîncimile 
către 
care arde", cilindru cu 
aflată la 250 metri 
nivelul mării — cea 
mare adîncime atinsă 
Vale. Minerii care l-au 
xecutat sînt deschizătorii de 
drumuri subterane ai Pe- 
trilei : Pavel Vasile și orta
cii săi din sectorul de 
vestiți! al minei. Din 
cest puț, din rampa 
ridară se deschide

aceste 
tur- 
me- 
pe- 

al 
de 
a-

subpămintene de 
căutătorii ,,pietrei 

baza 
sub 
mai 

în
e-

calea spre primele abata
je care funcționează. De 
la,rampa sa inferioară în
să, căile spre cărbune se 
vor dezvolta în secolul XXI, 
ceea ce, trebuie să recu
noaștem, nu mai este un 
fapt obișnuit, la indemi- 
nă orieînd.

asile Solomon, șeful 
de schimb care, ală
turi de brigadier, a

participat la declanșarea 
pușcăturii prin care 
realizat cota finală a 
țului, este unui dintre 
menii tăcuți ai brigăzii ;
tipul minerului care calcu
lează metodic fiecare oc. 
țiune înainte de a o pune in 
aplicare. Poate de aceea

s-a 
pu- 
oa-

in- 
a- 

supe- 
deja
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punctelor 
infor- 

dc

La librăriile din muni
cipiu a apărut Culegerea 
de teze pentru toate for
mele și cursurile învăță- 
mîntului politico-ideologic, 
editată de Secția de pro
pagandă a C.C. al P.C.R., 
urmînd ca în zilele urmă
toare volumul să intre și 
în patrimoniul
de documentare și 
mare ale comitetelor 
partid.

Culegerea cuprinde 27 
mc orientative pentru 
nul de învățămînt 
co-ideologic 
organizațiilor de partid, 
de masă și obștești și este 
axat pe tezele, ideile și o- 
ricnțările cuprinse în 
vîntările secretarului 
neral al partidului la 
nara lărgită a C.C.

nu dă greș niciodată. Deși 
sprinten și pornit pe glu
me, Gherasim Tamaș, 
mătorul șef de schimb 
brigăzi 
niciodată, cu toate că, 
recția pe .care se 
galeria sau puțul în 
dură 
prin 
ce-și 
tie.
mai tinâr șef de 
al brigăzii, utecist, 
de șeful de brigadă 
Vasile și pentru că atunci 
cînd a preluat conducerea

Anton HOFFMAN

(Oonttrzuare tn rxig. a ? -a

ur
al 

n-a greșit nici el 
di- 

sapă 
roca 

minerilor 
topografice 

hir- 
cel 

schimb 
e iubit 

Pavel

e data
semne 

au originea pe 
Nicolae Droanâ,

OAMENI DE

loan PUBER

(Oonttnuare tn pag. a 2-a
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cii
cu-

Este

Performanțele brigăzi
lor de elită din marile a- 
bataje complex meca
nizate ale sectorului IV, 
cel mai mare și modern 
echipat sector al minei 
Lupeni și chiar din Valea 
Jiului, sînt binecunoscu
te Totuși, pentru ilustra
rea afirmației merită a- 
mintit că : depășirile fie
căreia dintre cele 4 bri
găzi de frontaliști ale sec
torului pe amil încheiat 
se ridică la ordinul mi
ilor de tone de cărbune. 
Și anume, brigada Cons
tantin Popa 15 000 to
ne, Aurel Manda -j- 10 000 
tone, Paul Grasu 

7 300 tone, iar din a- 
batajul lui Teodor Uon- 
calo ca'e a intrat „in 
plin"-doa' in ultima par
te a anului. într-c singu
ră lună, in decembrie, au 
fost expediate suplimen

tar 500 tone de 
Încă o precizare: 
Uzați 
din plin a 
lui an, in luna 
brie colectivul 
lui a reușit să atingă 
productivitatea 
și la producție 
indicatorilor ; 
pentru acest an, 
gind zilnic peste 2250 tone 
de cărbune, a reușit 
demaraj bun și in 
an. Dovadă, sutele de 
de că'bune extrase 
plimentar de la începu
tul anului Ce denotă a- 
ceste argumente ? Nu alt
ceva decit înalta profe- 

a brigăzilor 
ale marilor 

mecanizate, ca-

cărbune. 
mobi- 

pentru „atacarea" 
sarcinilor nou- 

decem- 
sectoru- 

la 
muncii 
nivelul 

prevăzuți 
, extră-

sionalitate
complexe 
frontale 
pabile să asigure exploa
tarea intensivă, la para
metri superiori a utilaje
lor din dotare, adică vir-

luțile lor de mineri-teh- 
nicieni.

Virtuți și 
ale frontaliștilor, ale 
cestor formații i 
desfășurate de-a 
fronturilor, 
cu ajutorul 
tehnic ultramodern, 
tul in șuvoiul negru, lu
citor care se revarsă 
de zi din abataje, 
„in spatele" 
cestei bătălii 
cu măiestrie 
ță de marile 
frontaliști 
o bătălie ce se 
ră. poate, cu mat puțină 
spectaculozitate, dar 
aceeași măiestrie și 
tezanță bărbătească.

performante
• a- 
carc, 

lungul 
transformă 
arsenalului 

stra-

zi 
Dar 

rodniciei a- 
desfășurate 

și cutezan- 
formații de 
se mai află 

desfășoa-
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te- 
a- 

politi- 
1982—1983 al

Brigada lui 
tin Borș din 
XI investiții al 
Petrila. colectiv 
sigură viitoarele 
turi de lucru in

Constan- 
sectorul 

minei 
ce a- 

fron- 
subtc-

cu- 
ge- 

Ple- 
al 

P.C.R. din iunie 1982 și la
Congresul culturii și edu
cației socialiste. în cadrul 
dezbaterilor ce au loc în 
cercurile și cursurile de în
vățămînt, 
vor asigura 
cestor teme 
rientările 
prezentat la 
Națională .și celelalte cu- 
vîntări ale secretarului ge
neral al partidului, în strîn- 
să legătură cu sarcinile 
specifice ale fiecărei or
ganizații dc partid și co
lectiv de muncă.

propagandiștii 
actualizarea a- 
cu ideile și o- 
din Raportul 

Conferința 
celelalte

O cerință prioritară în anul 1983

Finalizarea obiectivelor 
de investiții miniefe 

din Valea jiului
ta aceste zile de 

nică angajare în 
a întregului nostru 
pentru 
vederilor 
ționale a 
tructorii 
investiții 
lea Jiului, 
mobilizați de ideile și 
rientările 
reieșite din Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sînt hotărîți 
să facă totul pentru rea
lizarea sarcinilor care le 
revin. Conform prevede
rilor cincinalului 1981-1985, 
în țara noastră se va a- 
junge la o producție de 
cărbune de 85-88 milioane 
tone, din care o bună par
te se va realiza în bazi
nul Văii Jiului. Acest fapt 
impune asigurarea unor 
ritmuri înalte de execu
ție pe toate șantierele de

in pag-

puter- 
muncă 
popor 

pre-înfăptuirea
Conferinței Na- 

partidului, i 
obiectivelor 

miniere din 
însuflețiți

cons- 
de 

Va- 
și 
o- 

fundamentale

investiții miniere, respec
tarea și chiar devansarea 
termenelor de punere în 
funcțiune. în acest scop, 
comitetul de partid, con
ducerea întreprinderii de 
construcții și montaje mi
niere Petroșani, și comite
tul sindicalului, c.o.m. au 
desfășurat o amplă activi
tate politico-organizato- 
rică, de mobilizare a tu
turor resurselor umane și 
materiale. Rezultatele 
bîndite în primii doi 
ai actualului cincinal 
în evidență faptul 
I.C.M.M. dispune de 
și de capacitatea 
ră înfăptuirii cu

do- 
ani 

pun 
că 

forța
necesa- 
succes

Ing. Ioan VARAȘEȚ, 
director tehnic al I.C.M.M. 

Petroșani

(Contmuare in pag a 2-a)
suUi'iattituaaudMtaia.
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Formațiile „Salvamont", in preajma 
Raliului național
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Pădurea —bun de valoare 
inestimabilă

Despre pădurea și pă
durarii de pe raza Oco
lului silvic Lupeni, des
pre rezultatele activită
ții lor din anul 1982 și 
sarcinile ce le revin în 
1983, în lumina recente
lor hotărîri adoptate de 
Conferința Națională a 
partidului, am purtat o 
scurtă discuție cu ing. 
Adrian Tatulici, șeful o- 
colului.

La încheierea lucrări
lor recentei plenare lăr
gite a Consiliului Na
țional al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Sil
viculturii și Gospodăririi 
Apelor, secretarul gene
ral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
spunea : „Pădurile repre
zintă un bun național de 
valoare inestimabilă pen
tru viața și viitorul na
țiunii noastre socialiste".

— Da, așa este. Și tot 
secretarul general al 
partidului mai spunea la 
Congresul al XII-lca al 
P.C.R. : „fn viitor cine 
va avea pădure, va avea 
aur".

— Cu ce rezultate ați 
încheiat anul 1982 ?

— înainte de a răspun
de la întrebare, aș dori 
să arăt că cei 30 de pă
durari și brigadieri ai 
Ocolului silvic Lupeni 
gospodăresc peste 30 000 
hectare de pădure. Am 
reușit să împădurim în 
parcelele curente 168 hec
tare, în care am folosit 
material săditor din pe
pinierele proprii, puieți 
de molid și alte specii 
valoroase autohtone. Tot 
în anul trecut, am efec
tuat lucrări de îngrijire 
pe o suprafață de 1 000

l__________ _______________________ J

(Urmare din pag. 1)

a prevedrilor din planul 
de investiții. An de an, vo
lumul și eficiența lucră
rilor de investiții realiza
te au sporit. Bunăoară, 
numai în anul 1982, la 
capitolul construcții și 
montaje s-au realizat lu
crări în valoare totală de 
peste 175 milioane lei. Prin
tre obiectivele finalizate 
se numără banda de trans
port steril la Lonea, insta
lația de extracție Petrila 
Sud, castel de apă Ani- 
noasa Nord, stații de 110/6 
kilovolți la Aninoasa și 
Livezeni, funicularul de 
la preparația Lupeni, punc
tele termice de la Live
zeni și Coroești. Nume
roase alte obiective a că
ror construcție a fost de
ja începută au termene 
de predare în prima ju
mătate a acestui an. Prin
tre acestea se află puțul 
cu schip de la mina Lu
peni — cea mai mare ins
talație de acest gen din 
țară, preparația Petrila, 
stațiile de turbocompre- 

de hectare și am furnizat 
economiei naționale peste 
100 000 mc masă lem
noasă. La export, am li
vrat produse în valoare 
de peste 100 000 de do
lari, în principal fructe 
de pădure ca zmeură, a- 
fine negre și roșii etc.

— Cu ce preocupări 
pășiți în noul an silvic ?

— Pentru anul 1983, 
planul la toate lucrările 
a fost pregătit încă din 
trimestrul IV al anului 
trecut. Suprafața ce va 
fi plantată este mai mare 
decît cea de anul trecut. 
Sintem pregătiți pentru 
realizarea planului la 
produse lemnoase ș: pen
tru campania de recolta
re a fructelor de vară. 
Și in acest an, vom folo
si puieți din pepinierele 
proprii.

— Iarna reprezintă o 
perioadă „moartă" pen
tru pădurari ?

— Nu, pentru că pă
durea trebuie ocrotită și 
în acest anotimp. Toto
dată, în acest sezon sîn- 
tem angrenați în reali
zarea planului la carne 
de vînat, în mod deose
bit la mistreți, în acți
uni de combatere a 
animalelor răpitoare — 
lupi, vulpi —, pentru a- 
sigurarea hranei pentru 
vînat și alte lucrări de 
sezon.

— Aveți evidențieri no
minale ?

— Nu, deoarece consi
der că întregul personal 
al ocolului nostru își face 
datoria în mod conștiin
cios.

Discuție consemnată de 
M. AVRAM

soare la minele Vulcan, 
Aninoasa și Petrila, sta
țiile de ventilatoare de 
la puțul IV Livezeni și 
cota 840 Lonea și Jieț, in
cinte miniere la Lupeni- 
Sud, Uricani-Sterminos.

Analizînd resursele și 
posibilitățile proprii, în 

Finalizarea obiectivelor 
de investiții miniere

condițiile în care pentru 
anul 1983 se prevede o 
creștere a volumului de 
investiții la o cotă fără 
precedent — 320 milioane 
lei — organul colectiv de 
conducere, sub îndruma
rea comitetului de partid 
au stabilit programe de 
măsuri adecvate, cuprin- 
zînd problemele care se 
cer rezolvate cu priorita
te, termene de finalizare 
și responsabilități precise. 
Printre aceste măsuri se 
numără asigurarea efecti-

Steagul roșu
I/4MM

O expresie a preocupării permanente pentru asigurarea viitoarelor cadre 
specializate in unitățile proprii : atelierul-școală de croitorie al cooperati
vei „Straja" Lupeni. în imagine maistrul instructor I’etru Abraham in 
mijlocul elevilor — ucenici din anul I.

*> o ............. ..—.................. ....................

(Urmare din pag. I) 

vorba de operațiile de 
loc simple și de mare com
plexitate pe care le e- 
xecută o formație tot de 
mineri, specializată nu 
în tăierea cărbunelui, ci 
în operații indispensabi
le pentru avansarea a- 
cestor uzine subterane in 
stratul de cărbune. Este 
brigada mi
nerului Ion 
Solomon. Ea 
intră in ma
rea bătălie 
a cărbunelui, 
atunci cînd abatajele a- 
jung la „hotar", la limi
ta panoului, iar fronta- 
liștii se retrag pentru a 
relua „ofensiva" cărbu
nelui pe alt panou gata 
echipat cu utilajele mo
derne. Atunci intră in 
„foc" formafia speciali
zată a lui Ion Solomofl, 
compusă din 22 de mi
neri, lăcătuși și electrici
eni, meseriași policalifi- 
cați, o brigadă adică tot 
complexă cu o bogată ex
periență în minerit, în 
manipularea utilajelor 
moderne. Misiunea for
mației : să „mute" com
plexul, combina, trans
portoarele la gura aba
tajului, iar de aici 
la atelierul subte

velor pe structuri de me
serii la nivelul sarcinilor 
de plan, sporirea gradu
lui de mecanizare a lu
crărilor pe toate șantiere
le, asigurarea din timp a 
necesarului de materiale 
și a frontului de montaj. 
Pentru fiecare obiectiv în 

parte s-au stabilit grafice 
de execuție, care țin sea
ma de posibilitățile și ca
pacitatea existentă la nive
lul șantierelor.

Pe această bază se poa
te aprecia că există con
dițiile necesare înfăptui
rii cu succes a sarcinilor 
sporite de plan din anul 
1983. Sarcini deosebite ne 
revin însă și într-o pers
pectivă mai îndepărtată. 
Pentru următorii ani s-a 
întocmit un program prin 
care se prevăd, printre 
altele, noi construcții pen

ran de reparații. „Să mu
te"... e simplu de spus. 
Dar a „slobozi", cadru cu 
cadru, întregul complex 
din strînsoarea tavanu
lui, să-l dezmembrezi, 
ca și combina și trans
portoarele, și să evacu
ezi din abataj toate uti
lajele, iar apoi să le- 
transporți sute de metri 
prin galerii și planuri în

Oameni de elită
clinate, special amena
jate, piuă la camera de 
reparații înseamnă să 
execuți cu pricepere un 
ansamblu de operații pe 
cit de pretențioase, pe 
atît de complexe. La fie
care abataj sini cite 
54 de cadre de susține
re, combina, transportoa
rele, în total un vo
lum de 720 tone de me
tal. De realizarea în bu
ne condiții tehnice și in 
timpul cel mai scurt a 
operațiilor — „îmbrăca- 
rea" abatajului, clezechi- 
parea și transportul u- 
tilajelor — depinde di
rect pregătirea acesto
ra in vederea echipării 
unui alt panou, deschide
rea unui nou abataj fron
tal, adică exploatarea

tru punerea în valoare a 
zăcămintelor din pilierul 
Lupeni, Valea de Brazi, 
Uricani, Răscoala — Lo
nea, zona estică a carie
rei Cîmpu lui Neag, pre
cum și construcția unei 
instalații de preparare a 
cărbunelui la Livezeni, a 
unor funiculare la Vul
can, Uricani, Petrila — 
Sud și Lonea. Vor continua 
de asemenea construcțiile 
de locuințe realizate de 
I.C.M.M. Pe lingă cămine
le pentru nefamiliști, ca
re au fost construite la 
Lonea, Vulcan, Aninoasa 
și Lupeni, în programul de 
perspectivă se prevede 
construcția unor blocuri 
de locuințe în toate loca
litățile din Valea Jiului.

Vom acționa cu toată ho- 
tărîrea, în lumina sarcini
lor izvorîte din documen
tele Conferinței Naționale 
a partidului, pentru înfăp
tuirea neabătută la termen, 
a investițiilor miniere și 
punerea în valoare a re
zervelor de cărbune de care 
economia națională are ne
voie. 

intensivă, cu eficiență 
sporită a zestrei tehnice. 
Aceasta e misiunea for
mației lui Ion Solomon, 
a minerilor Mihai Șulik, 
Petru Zaițug, Ion Păsat, 
a lăcătușului Vilhelm 
Wagner, a electricianului 
Dumitru Juveloiu, a tu
turor muncitorilor speci
aliști, fie mineri sau e- 
lectrolăcătuși, din briga

dă. O briga
dă omogenă, 
care înfrun
tă cu com
petență cu 
curaj, dăru

ire și spirit de inițiati
vă toate dificultățile pe 
care le ridică nu o dată 
— presiunea rocilor, ma
nipularea utilajelor, în
tregul complex de ope
rații pe care le implică 
îndeplinirea misiunii ce 
îi revine. Că misiunea 
e îndeplinită cu sorți de 
reușită, o confirmă și fap
tul că de la constituirea 
brigăzii specializate a 
lui Ion Solomon, s-a re
dus la jumătate peri
oada de dezechipare și e- 
vacuare a utilajelor din 
marile abataje mecani
zate ale sectorului.

...O reușită, o experien
ță care se înscrie in suita 
performanțelor acestui 
colectiv de elită al mi
nei Lupeni in creșterea 
producției de cărbune.

Strungarul Emil Dă- 
rămuș, unul dintre cei 
inai destoinici meseri
ași ai atelierului meca
nic de la I.M. Uricani.
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Cărbunele

(Urmare din pag 1)

brigăzii de la un vestit 
miner petrilean, „tatăl" pu. 
țurilor, Boteanu, era tot a- 
atit de tinăr. Cum brigada a 
lucrat simultan și la pu
țul 2 Est, numărul șefilor 
de schimb depășește cifra 
de patru, între ei numă- 
rîndu-se și Petru Moroșan, 
Grigore Timofte, Gheorghe 
Profire, Dumitru Rizea. 
Toți la un loc și-au ciști- 
gat renumele între des
chizătorii drumurilor spre 
cărbune de la Petrila.

i 

I

I
I

ăparea și betonareo 
unui puț reprezintă 
intotdeauna o lu

crare de măiestrie. in 
cazul de față, de-alungul 
unui an întreg, la această 
pretențioasă operație mi
nerească, alături de cei a- 
mintiți, au mai participat și 
tineri componenți ai brigă
zii abia în formare — Va- 
sile Docan, student sera, 
list la I.M.P., Vasile Cior
nei, Chiriac Mesaroș — 
miner și sudor in acelui 
timp, Vasile Adam, care 
n-a împlinit încă 20 de ani, 
dar are curajul să mun
cească bine, cot la cot, cu 
ortacii săi mai vîrstnici. 
Ortaci care, ca șeful lor 
de brigadă ,,au în spate" 
execuția puțului 2 Est de la 
ziuă, a majorității puțuri
lor oarbe executate în 
ultimele două decenii la 
Petrila, iar în program pen
tru acest an un nou puț de 
la ziuă — 3 Est - și adîn- 
cirea puțului centru. Ace
iași mineri, tineri și vîrst
nici, sensibli și îndrăgostiți 
de nou, de tot ce înseam
nă progres tehnic, au ex
perimentat la săparea pu
țului, între altele, împreună 
cu inginerul Ghiță Cons
tantin, de la C.C.S.M. Pe
troșani, un dispozitiv efi
cient de captare a pra
fului. Cu terminarea pu
țului 15, ei toți, alături de 
mecanicii Adam Ani sau 
Dorin Josan, de numeroși 
alți mineri și electrolăcă- 
tuși ai sectorului XI - in.' 
vestiții, au contribuit la 
realizarea Principalei lucrări 
pe verticală din care în 
anii viitori se va deschide 
în adincime toată zona cen
trală a zăcămîntului, prin 
care va „curge" spre ziuă, 
în cincinalele și deceniile 
viitoare, cărbunele sectoa
relor III, IV și V ale minei.

•I -IU1— l-~

EXPUNERE. Astăzi, 
la ora 16, la Casa de cul
tură a sindicatelor 
troșani, are loc 
rea „Orientarea 
rului general al 
tovarășul Nici 
Ceaușescu, privind 
cordonța între 
și agricultură".
rea este prezentată de a- 
sistentul universitar Ion 

Uifăleanu.

din Pe- 
expune- 
secreta-
P.C.R., 

o 1 a e 
t' con- 
industrie
Expune-

+ NOI LOCUINȚE. în 
zona „Parc" a noului an
samblu de locuințe al o- 
rașului Vulcan, construc
torii șantierului T.C.H. din 
localitate au efectuat pri
mele lucrări pentru fun
dații la două blocuri : T și 
U. Cele două blocuri cu
prind un număr de 68 
partamente, a căror 
lizare este 
tra prima 
an.

4 VIZA

a- 
fina- 

prevăzută pen- 
parte a acestui

4 VIZA PERMISELOR 
DE VÎNÂTOARE ȘI PES
CUIT. La filiala Petroșani 
a A.J.V.P.S. a început vi-

za permiselor membrilor 
vînători și pescari pentru 
anul 1983. Comitetul fi
lialei recomandă vînăto- 
rilor și pescarilor sportivi 
să efectueze viza permise
lor încă din primele 
ale anului, evitînd 
aglomerațiile de la 
perea sezoanelor.

* LA GAZETA „Săr
bătoritul săptămînii" de 
la I.M. Lupeni, alături de 
mineri fruntași, a fost 
expusă fotografia tovarășei 
Irina Sav. Evenimentul a 
fost prilejuit de momentul

luni 
astfel 
înce-

trecerii în pensie a apreci
atei lucrătoare, după’ 22 de 
ani de muncă activă, din 
care ultimii în funcția de 
casieră a întreprinderii. 
Colectivul din care a fă
cut parte i-a adresat astfel 
felicitările ce i se cuvin 
pentru activitatea depusă, 
odată cu urarea de sănă
tate și viață lungă I (A.M.)

< AMENAJĂRI. în ur
ma amenajărilor și 
dernizărilor efectuate 
finele anului încheiat, 
bana Rusu, din 
Paring, oferă 
de munte în acest

mo- 
la 

ca- 
masivul 

iubitorilor 
sezon

condiții excelente de ca
zare și masă. în special, 
au fost îmbunătățite con
dițiile de servire a mesei 
prin creșterea capacității 
de preparare în bucătărie, 
fiind amenajat, de ase
menea, un bar cu locuri la 
mese.

* DE SEZON. La Lu
peni, cu sprijinul Consi
liului municipal Petroșani 
pentru educație fizică și 
sport, a fost organizat un 
curs pentru arbitri de schi. 
Prima promoție de arbitri, 
care au terminat cu suc
ces cursurile și au depășit

faza de testare, a fost pre
zentă duminică pe pîrtia 
de schi de la Straja. Prin
tre absolvenți se numără 
și părinți ai tinerelor spe
ranțe ale schiului din Lu
peni, de la „A.S. Pionie
rul" — Ion Blăjan, loan 
Vraja, Aurora Nivelt. Ro
zalia Szigyarto. Constan
tin Fildan.

Rubrică realizată de
T. CÂMPIANU

yo informăm J
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Recoltele
nopților
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prelua 
con- 

. în
că r-

Carol
Muntean, 

Fornade,

b

...Ora 2 și treizeci de 
minute. Dinspre Paring 
coboară alene cîțiva 
fulgi răzleți rătăciți 
prin picta norilor. tn 
Fabrica de ptine Live- 
zeni oamenii din schim
bul condus de Constan
tin Rotea pregătesc 
plinea ce va sta a doua 
zi pe masa zecilor de 
mii de oameni ai Văii. 
Trec țugar pe lingă ei, 
măsurind din priviri co
ta multă a „temperatu
rii" muncii. Pentru fră- 
r.untătorii Mihai Pîrvu- 
Itț și Geta Dane, mo
delatorii Veronica Pir- 
vuleț, Magda Saramet 
și Maria I. Dimișan, co- 
cătorul Dora Mirza, 
timpul este prețios se
cundă de secundă. „Vi
teza" miinilor exprimă 
dorința panificatorilor 
de a asigura fără nici 
un rabat cele 10 000 kg 
de piine așteptate din 
primele ore ale dimi
neții pe mesele mine
rilor, constructorilor, 
celorlalți oameni 
muncii. Evidența 
gazionerei Marieta 
cu arată că „la ora
treizeci producția schim
bului de noapte este re
alizată". Acesta e sem
nul că, alături de cei
lalți lucrători ai fabri
cii, electricienii 
Ciortea, Maria 
cheatu și-au făcut 
datoria asigurînd
ționarea fără cusur a u- 
tilajelor.

Iar avizul 
pe care ni-l 
ză" în final
Olga Slabu este ultima 
verigă din acest „lanț" 
al împlinirilor — fie 
chiar și de o noapte — 
ale acestui harnic co
lectiv ce ne asigură pîi- 

'nea de zi cu

ai 
ma- 
Pet- 
4 și

Petre 
Ure- 
și ei 

func-

de calitate 
„furnizea- 
laboranta

Sirgu nțâ in 
reviziilor si »

Muncitoarele
croirea modelelor 

tricotaje Petroșani.
Este un efort care se regăsește apoi în calitatea produselor fabricii expe

diate beneficiarilor interni și externi. Eoto : Șt. NEMECSEK

Mi uzat, Eugenia Nadane și Ana Szatmari ■ realizează 
în funcție cje tipar în secția confecții a Întreprinderii de

Pentru a putea j 
și prepara în bune 
diții, fără stagnări, 
treaga cantitate de 
bune care se „revarsă" 
aidoma unui „fluviu" 
spre preparația din Lu
peni, utilajele de aici 
trebuie să funcționeze 
ireproșabil. Ele trebuie 
îngrijite mai ales in zile
le de repaus, 
revizii și reparații 
fost făcute recent ! 
ția spălare, unde s 
mește cărbunele < 
cabil. Meseriași 
nici și pricepuți, 
care se numără 
S i b i ș a n, 
Racz, 
Traian 
nel 
Barb, Dumitru și 
Iuga, Ion Coropiță 
frunte cu maistrul me
canic Szilagy au muncit 
cu sîrg pînă tîrziu 
noapte, dar au plecat 
spre casele lor cu satis
facția datoriei împlinite. 
Cu același sîrg a muncit,

efectuarea 
reparațiilor 

dar în secția de separa
re a cărbunelui și for
mația de lăcătuși și su
dori compusă din 
Medrea, Gheorghe 
man, Nicolae 
Gligor Crainic,

u

Astfel de 
i au 
la sec- 
se pri- 
cocsifi- 

har- 
printre 
Victor 
Ștefan 
llentu, 

Cor- 
Cornel 

Ion 
în

loan 
Co- 

Ivanciu, 
Alexan

dru Fodor, Remus Hlici 
la „timona" cărora se a- 
fla maistrul mecanic 
Vasile Maioga.

Peste programul orelor 
de muncă au muncit la 
jgheaburi pentru ca „au
rul negru" să curgă în 
flux continuu, sudorii e- 
chipei lui Andrei Chinceș 
cărora le-au venit în a- 
jutor Andrei Ciucaș, Cons
tantin Tolopin, Ionel Spî- 
nu, Francisc Coroiu și 
Ianos Ilarangozo din for
mația de zidari coordo
nată de Gheorghe Pană, 
maistru de întreținere 
generală.

Calitatea reviziilor și 
în reparațiilor din cele două 

secții o atestă buna func
ționare zi și noapte a u- 
tilajelor și instalațiilor 
tehnologice de preparare.

3
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In Paring, pentru salvamontiști, 
a început numărătoarea inversă • • •

în masivul Paring, ca 
de altfel și la Straja din 
Lupeni a început numă
rătoarea inversă... zilele 
„fierbinți" care apropie^ 
ampla competiție naționa
lă ce va începe din 18 ia
nuarie — Raliul 
„Salvamont".

Este firesc 
ambelor formații, 
nii din Petroșani cu o tra
diție și o experiență, ca 
de altfel și componenții 
tinerei și ambțioasei 
pe din Lupeni să-și 
sacre în aceste zile 
forțele pregătirii lor 
due pentru a ajunge 
tr-o formă cît mai 
pe măsura exigențelor pe 
care le vor pune în fața 
fiecărei echipe partici
pante probele acestei con
fruntări de anvergură din
tre echipele „Salvamont" 
din întreaga țară.

Duminică, am fost mar
torii antrenamentelor for- 
maței „Salvamont" din Pe
troșani. Deși duminică, 
pentru băieții din echipă 
n-a fost zi de relache, dim
potrivă, încă de diminea
ța toti componenții

■ Prima acțiune de salvare

ca

național

băieții 
vetera-

echi- 
con- 
toate 
asi- 

în- 
bună,

Echipa din Paring a avut zilele trecute prima 
acțiune de salvare. Deși nedorit, cazul a fost soluțio
nat cu promptitudine și eficiență. A fost vorba de o 
fractură de gambă. De pe pîrtia Poienița, accidenta
tul a fost transportat cu akya la telescaun, iar pe fi
rul instalației la stația inferioară unde l-a așteptat 
„Salvarea".

Fie ca asemenea cazuri care să necesite interven
ția salvamontiștilor să fie cit mai rare in viitor și, 
pe cît posibil, să nu se intiinpJe deloc.

chipei au luat cu asalt vîr- 
ful Parîngul, de unde, co- 
borînd pe pîrtia de la Sli
ma au executat un antre
nament complex de slalom 
uriaș și coborîre cu akya.

Pentru toți cei prezenți 
desfășurarea „contracrono- 
metru" a antrenamentului 
a constituit un spectacol 
veritabil de sportivitate, 
de măiestrie în mînuirea 
akyei în care se afla „pre
zumtivul" accidentat. Dar 
coborîrea pe pîrtiile
brupte de la Slima, baza 
I.E.F.S. și de sub tele
scaun pentru participanții 
la antrenament a fost o 
verificare dificilă a rezis- 

a pregătirii 
mult, lovin- 
ciot cu schiu- 
teribil" al for-

tenței fizice, 
tehnice. Mai 
du-se de un 
rile, „copilul

a-

mației Carol Lauran a fă
cut și un... triplu salt. S-a 
ales el cu o sperietură, 
dar nu prea mare, doar nu 
era la primul lui „ghini
on" de acest fel și cu an
trenamentele este obișnuit, 
doar este salvamontist de 
la constituirea formației...

Aceste antrenamente 
constituie programul zil
nic al echipei în cadrul 
pregătirii intensive în ve
derea raliului. Antrena
mentele se desfășoară la 
toate probele : de orien
tare și căutare în zonă 
de avalanșă ; slalom u- 
riaș ; slalom cu akya și 
acordarea primului ajutor; 
acordarea primului aju
tor în zona de abrupt

(coborîrea în rapel cu ac
cidentatul și tot echipa
mentul în spate). în ca
drul antrenamentelor zil
nice de cinci ore pe pîrtii 
și două ore de pregătire 
teoretică echipa și-a per
fecționat tainica și în- 
demînarea sportivă, făcînd 
progrese evidente în ve
derea abordării probelor 
din concurs. Deci, motive 
de optimism...

— într-adevăr, ne spune 
șeful formației, Mitu Bîr- 
lida, în perioada antrena
mentelor am reușit cu toți 
să ne punem la punct atît 
în ceea ce privește condi
ția fizică, cît și în proble
mele tehnice și de 
ajutor. Mai avem o 
tămînă și nu ne vom 
eforturile pentru a 
formă în concurs. ,

...Deocamdată, 
noi optimiști și 
probele raliului
firma buna pregătire 
echipelor, atît a celei 
Petroșani cît și a celei 
Lupeni.

prim 
săp- 

cruța 
fi în

sîntem 
sperăm 
vor con-

Și 
că

Vesti
„MINERUL" PAROȘENI

Profesorul Tiberiu Be- 
nea, .ajutat de Iosif Zvier- 
cek, privește circumspect 
noul sezon, în acest sens 
încă de ieri au demarat 
pregătirile divizionarei 
C, care se află pe locul 
10 al seriei a IX-a. Cu 
zero puncte în clasamen
tul adevărului, echipa vi
zează un spectaculos salt 
calitativ, dar fără a se 
anunța vreo modificare 
în let. Președintele sec
ției de fotbal, ing. Petru

a
din
din

Mîine începe în 
ring concursul cu 
racter republican 
schi alpin pentru 
mici și mari , 
Văii Jiului la 
Desfășurat în zilele de 
13 și 14 ianuarie pe 
pîrtia Slima din masi
vul Paring — etapa I 
— și 15-16 ianuarie — 
etapa a II-a — pe pîr
tia de slalom din ma
sivul Straja, 
este destinat obținerii 
punctajului F.I.S. Și-au 
anunțat participarea 
cei mai buni copii schi
ori din țară, băieți și 
fete, participant! la pro
bele de slalom special 
și slalom uriaș. Vor fi 
prezenți copii talentați 
de la C.S. „Pionierul" 
Cluj-Napoca, C.S.Ș. Re
șița, C.S.Ș. Sibiu, Clu
bul „Pionierul" Lupeni 
și C.S.Ș. Petroșani, care 
este și organizator îm
preună cu Consiliul ju
dețean Hunedoara pen
tru educație fizică 
sport. Așteptăm ca 
ceste patru zile de 
ritabil concurs național 
de schi pentru copii să-i 
desemneze pe cei 
talentați schiori, și 
dori ca aceștia să 
copiii noștri din 
Vom reveni cu amănun
te.

de la divizionarele de
Voinea, mizează pe... 
schimbarea în bine a unor 

îmbunătăți- 
tactic al 

se
Vale, 
retu-

7
cu di-

jucători, pe 
rea arsenalului

' echipei. Pregătirile 
vor desfășura in 
pină la începutul
rului vor fi susținute 
întîlnlri amicale 
vizionare B și C.

„MINERUL" ANINOASA

penultimul loc în clasa
mentul seriei C hunedo- 
rene. E drept că returul 
se anunță favorabil, opt 
partide pe teren propriu, 
întîlnirile dificile în 
plasare. Startul... 
retic a fost dat ieri, 
gătirile au ca bază 
dionul propriu și
rile dimprejurul Aninoa- 
sei, se mizează totuși și 
pe un stagiu de pregăti
re centralizată la Geoa- 
giu-Băi. Se va renunța la 
vnii jucători, lotul n-a 
fest încă definitivat. Cu

de-
tco-
pre-
sta- 

dealu-

fotbal

Echipa cu trei
Gheorghe
Mihalache

Danciu are

ăntre-
Anisie, 
și Oc- 
și cele

nori :
Teodor
tavian
mai multe probleme, dat 
fiind faptul că ocupă

i Pa-
i ca

de 
copii 

„Cupa 
schi".

concursul

Și 
a- 

vc-

mai 
am 
fie 

Vale.

I
Guran
(Alba

certitudine, Almăjan a 
primit dezlegare de la 
„Aurul" Brad. Ca nume 
noi se anunță 
(„Jiul"), Pătran
Iulja), Ion Jenică („Mine
rul" Lupeni) și alții. Sur
prinde suita record de 
partide amicale contrac
tate cu divizionare B și 
C, poate că vor fi de fo
los I

La juniori, se pun spe
ranțe în ambițiile unui 
antrenor tînăr, Teodor 
Trifa, totodată secretar 
al asociației.

lon VULPE 1
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Vizita la Mosiova a candidatului 
la funcția de cancelar al R.F.6.

MOSCOVA 11 (Agerpres). 
— Iuri Andropov, secretar 
general al CC. al P.C.U.S., 
l-a primit, la 11 ianuarie, 
pc Hans-Jochen Vogel, can
didat la funcția de cance
lar al R.F.G. din partea 
Partidului Social-Demo
crat, care întreprinde o vi
zită la Moscova la invita
ția Uniunii asociațiilor so
vietice de prietenie și re
lații culturale cu străină
tatea.

După cum relatează a- 
gențla TASS, întrevederea 
a prilejuit un amănunțit 
schimb de opinii în pro
bleme actuale ale situației 
internaționale actuale, pre
cum și ale relațiilor din
tre cele două țări. Interlo
cutorii și-au exprimat în
grijorarea față de crește
rea încordării internațio
nale și intensificarea cursei 
înarmărilor care constitu
ie un pericol grav pentru 
pace. A fost exprimată 
convingerea că există pers
pective bune pentru dez
voltarea colaborării bila
terale în interesul popoare
lor celor două țări și în
tăririi păcii europene _ și 
generale.

Acțiuni, apeluri, luări de poziție 
împotriva cursei înarmărilor

VIENA 11 (Agerpres). — 
Anul 1983 trebuie să fie 
un an al întăririi păcii și 
destinderii, a declarat în 
cadrul unei întîlniri cu 
diplomații, președintele 
Austriei Rudolf 
Kirchschlaeger. Fiecare 
om în parte și po
poarele în întregul lor au 
nevoie nu de cuvinte, ci 
de fapte concrete, de mă
suri în vederea întăririi 
încrederii între state, de 
respectarea strictă a pre
vederilor Cartei O.N.U. 
Este necesar să se opreas
că spirala înarmărilor, a

LA PRAGA A FOST 
SEMNAT acordul cu pri
vire la schimburile co
merciale și de plăți dintre 
R.S. Cehoslovacă și R.P. 
Chineză — informează a- 
genția C.T.K. Documentul 
prevede creșterea cu 50 la 
sută a schimburilor de 
mărfuri între cele două 
țări, comparativ cu anul 
1982.

ÎNTR-UN INTERVIU 
ACORDAT ZIARULUI NI
GERIAN „Sunday Ti
mes", președintele Orga
nizației Poporului din A- 
frica de Sud-Vest (SWAPO), 
Sam Nujoma, a declarat că 
scopul principal al luptei 
conduse de SWAPO este 
eliberarea deplină și ob
ținerea independenței po
porului din Namibia. Sam 
Nujoma a precizat că Re
publica Sud Africană se 
opune prin toate mijloa
cele înfăptuirii prevede
rilor rezoluției 435 a Con
siliului de Securitate al 
O.N.U. cu privire la Na
mibia.

MAI MULTE UNITĂTI 
DE POMPIERI, ajutați de 
echipe de voluntari, acțio
nează de cîteva zile pen
tru controlarea unor in
cendii izbucnite în pădu
rile din apropierea loca

lităților australiene Sydney, 
Canberra și Melbourne. 
Cuprinzînd un front de 
16 kilometri, incendiile au 
distrus pînă în prezent 
2 000 hectare de păduri, 
șase locuințe și au provo
cat moartea a patru per
soane.

Convorbiri între premierul
R.P. Chineze și președintele

Republicii
HARARE 11 (Agerpres).

— Premierul Consilinlui 
de Stat al R.P. Chineze, 
Zhao Zivang, și-a înche
iat marți vizita oficială c- 
fectuată timp de trei zile 
in Zimbabwe. La Harare
— relatează agenția Chi
na Nouă — premierul chi
nez a avut convorbiri cu 
președintele Republicii 
Zimbabwe, Canaan Ba-

Zimbabwe
nana, și cu primai—minis
tru Robert Mugabe. Au 
fost examinate probleme 
referitoare la dezvoltarea 
relațiilor de cooperare bi
laterală pe plan politic, e- 
conomic și tehnic, precum 
și o serie de aspecte ale 
actualității internaționale, 
și, în special, necesitatea 
independenței Namibiei.

declarat vorbitorul, citat 
de agenția TASS.

După opinia președinte
lui Austriei, numai dacă 
fondurile uriașe care se 
cheltuiesc în prezent pen
tru înarmare în lume ar fi 
dirijate în scopuri pașni
ce, omenirea va putea să 
rezolve problemele eco
nomice acute care o con
fruntă.

*

OSLO 11 (Agerpres). — 
Organizația norvegiană 
„învățătorii pentru pace", 
care reunește 2 000 de ca
dre didactice, a lansat un 
apel opiniei publice demo
cratice a Norvegiei de 
a-și intensifica eforturile 
îndreptate spre apărarea 
păcii și securității inter
naționale. împotriva cursei 
înarmărilor. Anterior, or
ganizația „învățătorii pen
tru pace" a adresat Stortin- 
gului (Parlament) chema
rea de a renunța la parti
ciparea Norvegiei la fi
nanțarea programului
NATO de amenajare a di
ferite instalații pentru noile 
rachete nucleare america
ne cu rază medie de acți
une ce ar urma să fie 
amplasate în Europa oc
cidentală.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Hercule cuce
rește Atlantida ; Unirea: 
Misterele de la castel.

LONEA : Bonner fiul.
ANINOASA : Julck.
VULCAN — Luceafă

rul : Ghețuri pe înălțimi.
LUPENI — Cultural : 

Mireasa cu vălul negru.
URICANI : Răsunetul 

fluviului.

TV.

16,00 Telex.
16,05 Gonsultații în spri

jinul învățămîntu- 
lui politico-ideolo
gic.

16,30 Tragerea pronoex- 
pres.

16.40 Viața culturală.
17,00 Amfiteatru studen

țesc.
17.40 Ecran de vacanță : 

Desene animate.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea eco

nomică.
20,35 Flori de cîntec ro

mânesc. Program 
muzical folcloric.

20,50 Occident ’83. Drep
turile omului, intr-o 
orînduire a inechi
tății sociale.

21,05 Teatru TV în se
rial : „Plicul" de 
Liviu Rebrcanu. 
Ultima parte,

22,00 Telejurnal,

VREMEA

Meteorologul de servi
ciu comunică : ieri tem
peratura maximă a ae
rului la Petroșani a fost 
de plus 3 grade, iar mi
nima de zero grade. La 
Paring, maxima a fost 
de minus 4 grade, mi
nima de minus 6 grade.

Pentru următoarele 24 
de ore : Vremea se men
ține caldă cu cer varia
bil. Vint slab pînă la 
moderat. Temperatura 
maximă va fi cuprinsă 
între plus 4 grade și plus 
11 grade, iar minima în
tre minus 5 grade și plus 
2 grade.

Grosimea stratului de 
zăpadă în Paring : 32 cm.

TUNEL PE SUB 
GIBRALTAR ?

Comisia comună maro- 
cană-spaniolă, care studi
ază modalitățile de reali
zare a unei legături per
manente între Africa și 
Europa in zona Gibralta- 
rului, a optat pentru cons
truirea unui sistem de tu- 
nele, după modelul japo
nez de la Seikan. Proiec
tul prevede construirea a 
trei tuncle paralele, avînd 
47 kilometri pe cale fera
tă, dintre care 26 sub ni
velul mării ce vor lega 
Punta Paloma, în Spania, 
de Punta Altare, punct si
tuat la nord-est de orașul 
marocan Tanger. Prevăzu
te să înceapă în 1985, lu
crările vor dura aproxima
tiv 20 de ani, costul ești-

FAPTUL DIVERS

mativ al proiectului fiind 
de peste un miliard de do
lari.

O „CARTE DE AUR"
în timpul unor săpături 

arheologice efectuate în 
zona templului Djevatana 
Ramaja din străvechea ca
pitală a Republicii Sri 
Lanka, Anuradhapur, a 
fost descoperită o „Carte 
de aur" în care inscripți
ile în limba sanscrită au 
fost făcute cu „cerneala" 
de... aur.

Cartea prezintă un im
portant interes științific. 
S-a emis ipoteza că ea a 
ajuns în Sri Lanka din 
India în urmă cu 1 400 de 
ani, in timpul domniei lui 
Silakala.

CEL MAI MIC PANTOF 
DIN LUME

Berndt Schwartz din Pir
masens (R.F.G.) afirmă că 
a reușit să confecționeze 
cel mai mic pantof din lu
me. Intr-adevăr, acesta, 
nu are decît 5 mm între 
vîrf și călcîi, fiind însă 
confecționat după toate 
canoanele artei cizmărești. 
Realizatorul acestei per
formanțe afirmă că a do- 
borît cu... 2 mm vechiul re
cord în materie.

întreprinderea
. pentru administrarea 

cantinelor si cazare
Valea Jiului Petroșani>

încadrează următoarele categorii de personal

— dogari

— fochiști

Condiții de încadrare și retribuire, conform 
prevederilor Legii 12/1971, Legii nr. 57/1974.

Foametea —o sfidare mondială, o consecință a 
inechității actualei ordini economice internaționale
„Criza alimentară este 

o criză mondială atîta 
timp cît ea afectează pa
tru cincimi din popu
lația țărilor în curs de 
dezvoltare" — declara, 
recent, la Roma, secre
tarul general al F.A.O., 
Edouard Saouma, atră- 
gind atenția asupra gra
vității acestui fenomen 
cu mari implicații poli
tice și sociale. La reuniu
nea F.A.O. — unde a fost 
făcută această declara
ție —, precum și în alte 
forumuri internaționale 
s-a subliniat cu cea mai 
mare răspundere că foa
metea, malnutriția re
prezintă un „scandal" 
pentru omenirea ajunsă 
în pragul mileniului al 
111-lea. „Trebuie eli
minată sfidarea foame
tei", se arăta în „Decla
rația de la Roma asupra 
foametei", subliniindu-se 
că obiectivul fixat — era
dicarea acestui fenomen 
pînă în anul 2 000 — este 
nu numai dezirabil, 
ci chiar posibil dacă

se va ține seamă de fap
tul că omenirea iroseș
te pentru înarmări 650 
miliarde de dolari. Lip
sește doar voința poli
tică necesară pentru a- 
tingerea acestui obiec
tiv. Dar pentru aceasta 
ar trebui să dispară ine

rii din producția inter
nă a cerințelor de pro
duse alimentare pentru 
consumul populației pro
prii.

Recomandările F.A.O. 
merg tocmai în această 
direcție, adică pe acea 
linie care să conducă la
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„DOSARELE AGERPRES"

chitățile din relațiile e- 
conomice dintre state, să 
fie eliminat protecționis- 
mul comercial, care în
grădește schimburile cu 
țările în curs de dezvol
tare. Țările în curs de 
dezvoltare ar trebui să 
beneficieze, în condiții 
optime, necămățărești, 
de ajutoare pentru rea
lizarea unor programe 
de dezvoltare. De alt
fel, o serie de state în 
curs de dezvoltare în
cearcă să surmonteze a- 
ceste dificultăți și să a- 
tingă obiectivul asigură

utilizarea întregului po
tențial al Terrei de a-și 
hrăni fiii săi și de a se 
elimina „rușinea aces
tui secol", care se chea
mă moartea a aproape 
40 000 de copii zilnic din 
cauza foametei și subnu
triției.

în concepția Români
ei socialiste, a președin
telui Nicolae Ceaușescu 
problema agriculturii și 
industriei alimentare, e- 
radicarea foametei și să
răciei în lume nu pot fi 
soluționate decît în con
dițiile intensificării efor

turilor către o nouă or
dine economică interna
țională. în acest sens s-a 
bucurat de o mare au
diență ansamblul de pro
puneri ale României pri
vind asigurarea unei creș
teri mai rapide a eco
nomiei țărilor sărace pînă 
în 1990 și apoi pînă în 
anul 2 000, precum și 
propunerile privind re
structurarea profundă a 
actualei ordini economi
ce internaționale lan
sate la recenta Confe
rință Națională a P.C.R. 
O mare pondere în ca
drul acestui proces a- 
cordă România relației 
dezarmare — dezvoltare, 
subliniind din punct de 
vedere teoretic și prin 
acțiune practică necesi
tatea reducerii cheltuie
lilor pentru înarmări și 
folosirea fondurilor eli
berate în scopul dezvol
tării.

S. N.

Intreprindarsa comercială 
de stat mărfuri industriale 

Patroșani
ÎNCADREAZĂ

® portar

pentru magazinul universal „Jiul" (restaurant)
Încadrarea conform Legii nr. 12/1974.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele David 
Eleonora, eliberată de Fa
brica de mobilă Petrila. 
O declar nulă. (36)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Prun- 
tea Georgeta, eliberată de

Oficiul P.T.T.R. Petroșani
O declar nulă. (37)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Han Ște
fan, eliberat de
de mine Petroșani. îl de
clar nul. (40)

ANUNȚ DE FAMILIE

DIRIGINTA și elevii clasei a Xll-a B Liceul Pe
trila își exprimă compasiunea și regretul pentru ele- 

\ vul Fulger Nicolae la pierderea scumpei lui mame
FULGER ELENA

Sincere condoleanțe familiei. (39)
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