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Documentele Conferinței J\Ta|âowaIe —
programul nostru de muncă

CARIERA
*

Prin folosirea la înalțj parametri a tehnicii

moderne din dotare

Minerii sectorului III al
I. M. Livezeni se afirmă intre 

fruntașii Văii
■ Peste prevederi : 1 200 tone de cărbu

ne în luna decembrie '82 și 1 000 de tone, la 
zi, în această lună K Depășirea cu peste 3 
tone post a productivității muncii planificată 
în abatajul brigăzii condusă de Petru Scră- 
deanu.

A

Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 
în unități ale industriei 
alimentare din Capitală

Activitatea sectorului 
III al I.M. Livezeni re
prezintă un viu exemplu 
al modului în care hotă- 
rîrea și munca responsa
bilă a oamenilor conduc 
la dobîndirea unor rea
lizări economice în mă
sură să le aducă mari 
satisfacții materiale și 
morale. Pentru susține
rea acestei idei, se cu
vine evidențiată de la în
ceput afirmația șefului
sectorului III, inginerul (ContîntLa'e in nat), a 2-a,

și
ci- 

înflă-

muncii, e- 
materii pri- 

îmbunătă- 
produselor, 

for-»

Anton HOFFMAN

sfidare

piramidaConstructori fruntași

vîntată, ca o 
dusă cerului.

Este poate
naturală a unui mare re-

La buna funcționare a mașinilor și utilajelor din 
cadrul sectorului I al I.M. Bărbăteni contribuie echi
pa de electrolăcătuși condusă de Ladislau Vass. în 
imagine, o parte din componenții echipei.

Colectivul de construc
tori din cadrul șantierului 
1 Petrila al I.C.M.M. se si
tuează pe primul loc în în
trecerea socialistă din în
treprindere, cu o depășire 
de 28 la sută a sarcinilor 
de plan din anul trecut. 
Colectivul a raportat, 
asemenea, 2,5 milioane lei 
economii la costurile 
producție, a depășit cu 

de

de 
7 

tone planul de valorifica
re la fier vechi, cu 30 kg

Vasile Popescu : „în ur
mă cu mai bine de șase 
luni, la noi in sector tre
burile mergeau greu. 
Adevărul e că dacă dă
deai o sancțiune unui om 
care a lipsit de la șut, a- 
cesta făcea mare scan
dal, reclama. Un maistru 
chemat să remedieze un 
defect produs pe schim- 

la hîrtie și 30 kg la deșe
uri textile.

Cea mai însemnată con
tribuție la realizarea a- 
cestor succese au adus- o 
echipele conduse de Mihai 
Racz, Aristide Boian, Va- 
sile Boboc, declarate frun
tașe în întrecerea socialis
tă, iar individual s-au e- 
vidențiat în mod deosebit 
lăcătușul Petru Albu, e- 
lectricianul Paul Jugăna- 
ru și dulgherul Aurel Va- 
sile. (V.S.).

CÎMPU LUI NEAG

de plan
mecanizatorii

Rcteza-

pămîntului
dătător de 

de- 
re-

Minerii și 
sosiți la poalele 
tului pentru a smulge din 
măruntaiele 
aurul negru 
lumină și căldură au 
butat în acest an cu 
zultate deosebit de rodni
ce. Nu există zi din luna 
ianuarie in care colectivul 
carierei să nu-și fi reali
zat și depășit sarcinile de 
plan. Ieri, oamenii 
cii de la Cîmpu Iui 
s-au autodepășit, 
gînd suplimentar 620 tone 
de cărbune cocsificabil. 
aceasta plusul cumulat 
la începutul anului se 
dică la 8 000 de tone.

mun-
Neag 

extră-

Paring nu 
vestitul 

Pro- 
înlănțuit 

că a furat 
dăruindu-1

AU fost etimologi 
drăzneți care au afirmat 
că muntele 
este altul decît 
Parangos pe care 
meteu a fost 
pentru faptul 
zeilor focul, 
oamenilor.

Deși fascinantă, ipote
za este greu de verificat 
(dacă în general se poa
te vorbi de verificarea 
mitologiei).

Cert este că Parîngul, 
ăl treilea vîrf al țării, ui
mește prin alura lui a-

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a făcut, vineri dimi
neață, o vizită de lucru 
în unele unități ale indus
triei alimentare din Capi
tală.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în unități ale 
industriei alimentare se 
înscrie în cadrul preocu
părilor constante ale se
cretarului general al parti
dului de a ridica acest sec
tor de activitate la nivelul 
cerințelor unei bune apro
vizionări a populației, de 
a dezvolta și diversifica 
producția de bunuri ali
mentare, în conformitate 
cu necesitățile dc consum 
ale cetățenilor. Dialogul de 
lucru al secretarului ge
neral al partidului cu spe
cialiștii din ministere, cu 
cei ce lucrează în acest 
domeniu dc mare impor
tanță al economiei națio
nale a . avut ca obiect a- 
naliza programelor de a- 
provizionare cu carne, pre
parate din carne, precum 
și cu produse de panifica

FORMAREA OMULUI NOU 
un vast și mâreț proces educativ 

condus de partid
așe- 
edu-

subliniate

pre- 
ideo- 

compe- 
profe- 

exi- 
au-

Partidul nostru a 
zat întreaga operă de 
cație și cultură socialistă 
a maselor pe pilonii trai
nici ai unor înalte impe
rative sociale, 
cu tărie în 
Programul par
tidului : 
gătirea 
logică, 
tența 
sională, 
gența 
toexigența, angajarea 
vică, patriotismul 
cărat și internaționalismul 
proletar. Sînt imperative 
organic sudate între ele 
prin idealul ce le animă, 
făurirea unui om nou, 
participant responsabil la 
conducerea societății.

Dezvăluind direcțiile fun
damentale ale dezvoltării 
multilaterale ale construc
ției socialiste, partidul a 
indicat în același timp și 
căile, mijloacele practice 
în vederea atingerii aces
tui țel : activitatea practic 
că a maselor pentru trans
punerea în viață a politi
cii partidului ; participa
rea oamenilor muncii la re
zolvarea treburilor de stat 
și obștești, la conducerea 
întregii vieți economice și 
sociale, sporind răspunde
rea fiecăruia față de inte
resele generale ; școala 
principal factor de

ge dac, căruia timpul i-a 
șters numele de pe pia
tra istoriei. In fața aces
tei piramide, cea a lui 
Keops (durată din su
doarea și sîngele a zeci 
de mii de sclavi) este un 
biet mușuroi. . 

ție a Capitalei, îmbunătă
țirea calității și diversifi
carea gamei acestora, asi
milarea utilajelor menite 
să asigure mecanizarea o- 
perațiilor din procesele de 
producție și creșterea, pe 
această bază, a producti
vității muncii, a eficienței 
întregii activități.

Prima unitate vizitată 
a fost întreprinderea de 
preparate și conserve din 
carne — București, unita
te cu o mare pondere în 
ansamblul industriei noas
tre alimentare, care rea
lizează o gamă largă de 
preparate de carne.

La sosire, gazdele au 
făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o călduroasă 
primire.

La dialogul de lucru care 
a cuprins o vastă proble
matică, au participat loan 
Avram, ministrul 'idustri- 
ei construcțiilor de ma
șini, Alexandru Nccula, 
ministrul industriei de ma
șini unelte, electronică și 
electrotehnică, Ion Petre, 
ministrul industriei cons
trucțiilor industriale. Ma
rin Capisizu, Ferdinand 
Nagy, miniștri secretari de 
stat la Ministerul Agricul

zare a științei și culturii, 
de înnobilare a minții, dc 
modelare a caracterelor, 
de formare cetățenească.

In centrul preocupări
lor partidului și statului 

Teze și idei din gîndirea social-politică 
și economică a secretarului general 

al partidului

se situează problemele dez
voltării bazei tehnico-ma- 
teriale, ca factor motor al 
programului multilateral 
al societății noastre. în 
consecință, în miezul acti
vității politico-educative 
trebuie să stea probleme
le economice și față de a- 
ceste probleme și în ra
port cu ele, trebuie avute 
în vedere problemele de 
detaliu ale fiecărei unități 
în parte (producția fizică 
productivitatea 
conomisirea de 
me și energie, 
țirea calității 
întărirea disciplinei, 
marea și perfecționarea ca
drelor etc), deoarece nu
mai în funcție de acui
tatea acestora se pot sta
bili formele și conținutul 
muncii politico-educative. 
Cunoașterea și însușirea 
politicii P.C.R., reprezintă 
o cale de ridicare a conști
inței politice, de însușire u

Nu. Prometeu, cel 
în palmele sale arse 
adus focul, nu putea 
înlănțuit in Paring, 
poalele muntelui, în 
lea noastră, pe zi ce 
ce tot mai frumoasă, 
fi întîlniți zeci de

fi 
La 
Va- 
t re
pot 
mii 

de prometei ai adîncului. 
Parîngul este așadar 

muntele prometeilor 
dezlănțuiți, vestale vigu
roase, permanentizînd fo
cul zeilor aprins în ma
rile furnale ale țării.

> Valeriu BUTULESCU 

turii și Industriei Alimen
tare, Ion Ceaușescu, vice
președinte al Comitetului 
de Stat al Planificării.

Discuția a avut loc în 
fața unor grafice unde c- 
rau înfățișate programele 
de dezvoltare și diversifi
care a producției de pre
parate din carne și con
serve, precum și progra
mele de asimilare a teh
nologiilor și utilajelor ne
cesare creșterii producției, 
Examinîndu-se cifrele pro
puse la unele sortimente, 
tovarășul N-i c o 1 a e 
Ceaușescu a subliniat că 
se impune o sporire a lor, 
avînd în vedere că exis
tă posibilități de creștere 
a producției pe baza noi
lor dotări. în acest sens, 
s-a indicat să se sporească 
producția de preparate cu
linare la 50 000 tone anual, 
pînă în 1985, față de nu
mai 20 000 tone cit se 
prevăzuse. S-a arătat, în a- 
cest sens, că unitatea d's- 
pune de o bună experien-

(Conlinuare în pag a 4-a)

marxism-leninismului nu 
ca o sumă de concepte și 
formule 
de viață, 
gătură cu 
carea lor

punct 
vedere 

revela- 
formu- 

d u 
sfere

P ă 
dc 
de 

în : 
cu

abstracte, rupte 
ci în st’insa le- 
acțiun a și apli- 
creatoare, con

cretă,' la rea
litățile din ța
ra noastră. Din 
acest 
de 
sint 
toare 
lările 

care principalele 
conținut ale muncii 
propagandă ar consta 
informarea maselor 
privire la ideile socialismu
lui științific, ale marxism- 
leninismului ; cunoașterea 
și aprofundarea de către 
tineret a tezelor teor Aice
Lector univ. Aurel SUCIU, 

Institutul de mine 
Petroșani

i
î

I 
î

]i
i

(Continuare m rxio o ?-a]

• su- 
r°- 

să se 
(ora 
Lo-
17, 
ale 

fi 
că- 
din

fj „Integrarea tine
rilor absolvenți în mun
că și în viața spiritua
lă a orașului11 este 
biectul unei mese 
tunde prevăzute l 
desfășoare astăzi 
17) la clubul din 
nea. Mîinc, la ora 
formațiile folclorice 
aceluiași club vor 
prezente pe scena 
minului cultural 
Jieț, în spectacolul „Cîn- 
tec drag din plai de 
dor11.

H La Petrila zilele 
de sîmbătă și duminică 
sint în continuare ocu
pate de banalizatele», 
seri disco-educative. Si
tuație similară în 8—9 
și 15—16 ianuarie. în 
programul de activitate 
al clubului, pentru îm
bogățirea conținutului

(Cont. în pag. Ti >a)

. I



2 Steagul roșu S1MBĂTĂ, 2!) IANUARIE 1983

Eveniment în alimentația publică din Valea Jiului
•Urmare din pag 1)

FORMAREA OMULUI NOU
De cîteva zile s-a des

cins, in cadrul modernu
lui complex comercial 
din Petroșani, restau
rantul „Jiul", unitate 
de alimentație publică ce 
se remarcă printr-o sin
teză a ambianței de civi
lizație și a confortului, 
cu serviciile elegante 
și exemplare. Noua uni
tate comercială, care în
tregește profilul univer
sal al magazinului, 
este, de fapt, ea însăși 
un complex de alimen
tație publică care nu nu
mai că era necesar în 
Valea Jiului, ei se și in
tegrează în modul cel 
m-.i firesc în ritmul de 
modei'ni za re urbanistică, 
in ansamblul serviciilor 
care contribuie nemijlo
cit la creșterea nivelului 
de viață al oamenilor 
muncii. Despre structura 
unității am vorbit cu 
Vintilă Borhină, șeful 
restaurantului.

— Intrată doar de cî
teva zile in circuitul co
mercial, unitatea noas
tră este vizitată cu in
teres de mulțî locuitori 
ai Văii Jiului care știu 
să aprecieze rezultatul 
e mvret al preocupărilor 
ș: perfecționare a spați
ilor comerciale și calită
ții serviciilor din între
prinderea noastră. Uni
tatea cuprinde restau
rantul (120 locuri), bra
seria (132 locuri), un 
snack-bar (18 locuri), bar 
de zi (18 locuri), cofetă- 
■ie (26 locuri). Mai este 

„i o microcantinâ (eu o 
apacitate dc 50 locuri), 

organizată pentru perso

nalul magazinului univer
sal.

Odată cu începutul ac
tivității, complexul de 
alimentație publică „Jiul" 
(in care muncesc 42 de 
lucrători comerciali) o- 
feiă oamenilor muncii 
nu numai servicii promp
te, de calitate, ci și mul
te preparate culinare 
specifice localului, pre
gătite delicios de Elena 
Popovici sau Victoria Bă- 
dicuț (bucătărese). Teo
dora lacob (barman- 
preparator) sau Rodica 
Florescu, servite cu dis
creție și eleganță de os
pătari dirijați de șefi dc 
sală eu experiență cum 
sînt Alexandru Burlan 
și Ion Dochițiu. Am auzit 
multe opinii care sco
teau in relief concepția 
modernă a braseriei și

snack-barului, unde sînt 
pregătite, direct în fața 
consumatorului, prepara
te culinare cum sînt in
sulara pizza (cu varianta 
ei locală : a la Jiul !), 
hamburger și alte sorti
mente apetisante. Toate 
acestea evidențiază o di
mensiune a calității mun
cii și a inițiativei colec
tivului de lucrători, toți 
cu o foarte bună pregă
tire profesională, așa 
cum mărturisea tovară
șul Dumitru Poenaru, di
rectorul întreprinderii 
comerciale dc stat — măr
furi industriale. înaintea 
deschiderii complexului 
„Jiul", eveniment in 
domeniul alimentați
ei publice, o parte din
tre lucrători au efectuat, 

o perioadă de timp, un 
schimb de experiență 
prin restaurante și alte u- 
nități din București.

Restaurantul „Jiul", cu 
toate spațiile care au des
tinație precisă, este o u- 
nitate care impresionea
ză prin calitatea și gus
tul ales al amenajărilor 
ce au un. singur scop: să 
satisfacă cerințele consu
matorilor, ale oamenilor 
muncii din Valea Jiului. 
Este firesc, deci, ca o 
astfel de foarte reușită 
unitate, construită după 
regula plăcutului și uti
lului, să fie păstrată tot 
timpul de consumatori și 
lucrătorii comerciali în a- 
celeași condiții de ambi
anță calmă și odihnitoare.

T. SPÂTARU 

elaborate de P.C.R., de se
cretarul general tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în pro
cesul aplicării creatoarea 
marxism - leninismului ; 
popularizarea, explicarea în 
scopul asimilării lor a do
cumentelor de partid, dc 
stat, a cuvîntărilor secre
tarului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu -, abor
darea politică a probleme
lor activității economice, 
din necesitatea de a privi 
propria activitate prin 
prisma direcțiilor genera
le de dezvoltare multila
teral, fapt ce generează 
continua lărgire a cunoștin
țelor economice ; informa
rea permanentă asupra în
deplinirii sarcinilor de 
plan, a problemelor eu ca
re se confruntă colectivele 
în realizarea indicatorilor 
de plan ; reprezentarea 
punctelor de vedere ale 
partidului nostru, față de 
punctele dc vedere ce se 
vehiculează în cadrul con
fruntării de idei din lumea 
contemporană, combaterea 
prin forța argumentelor 
principiale și obiective a 
concepțiilor retrograde, 
înapoiate ; popularizarea 
bogatelor tradiții revoluți
onare ale poporului nos
tru, a istorici glorioase de 
luptă a P.C.R. ; însușirea 
profundă a principiilor po
liticii externe care stau la 
baza activității internați
onale a partidului și sta
tului nrtstru ; asigurarea 
trăirii efective de către 
popor, a largilor libertăți 
democratice.

Sondarea climatului po
litic și ancorarea pe aceas
tă bază în realitate a mun
cii politico-ideologice, pla

sarea ci pe făgașul celor 
mai pregnante cerințe ale 
etapei respective, asigu- < 
ră formelor și metodelor ' 
activității educaționale 
un conținut corespunzător 
și în consecință o eficien
ță mult sporită. Cercetă
rile pe care le-am între
prins în Valea Jiului, au 
relevat faptul că factorii 
educaționali vor trebui să 
manifeste o grijă deosebi
tă față de unele aspecte 
ale muncii politico-ideo
logice și educative, care iși 
pun amprenta intr-o formă 
sau alta asupra eficacității 
acțiunilor întreprinse, res
pectiv finalizarea lor in
tr-un grad sporit de conș
tiință socialistă a celor ce 
muncesc.

Activitatea ideologică și 
polilico-educalivă intensă 
și multilaterală a organe
lor și organizațiilor de 
partid, a instituțiilor cul
tural-educative de stat și 
a organizațiilor de masă și 
obștești, odată cu lărgirea 
democrației socialiste, cu 
antrenarea tot mul largă a 
maselor, sub conducerea 
partidului la viața politi
că a țării, reprezintă che
zășia dezvoltării conști
inței socialiste, a ridicării 
ei la nivelul cerințelor c- 
tapei actuale pe care o 
străbate poporul nostru. 
Ea asigură consolidarea 
continuă a unității moral- 
politice a întregului po
por in jurul partidului, al 
secretarului său general, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și, implicit, ac
celerarea dezvoltării țării 
noastre pe drumul făuririi 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate și îna
intare a României spre 
comunism.

Minerii sectorului III al
I.M. Livezeni se afirmă
'Urmare din pag l)

[ but său, rămînea cu greu 
pînă la remedierea a- 

; cestuia. A existat însă un 
; nucleu de oameni ade- 
i văi ați care, atunci cind 
i au fost investiți să con- 
j ducă și să întroneze or- 
î dinea și disciplina au 
. reușit s-o facă, aducînd 
’ schimbarea de atitudine 
i necesară. De fapt, în ul- 
: timele luni, in urma a- 
: cestor schimbări ne rea- 
: lizăm și depășim planul 

pe sector și la toate bri- 
băzile, realizăm produc
tivități ale muncii în a- 
batajul mecanizat al sec
torului la niveluri de vîrf 
realizate în Vale. Ciști- 
gurile minerilor au cres
cut, iar pentru t’oate a- 
cestea trăim un bine
meritat sentiment dc mîn- 
drie".

Fără nominalizări și e- 
xemplificări, spusele șe
fului de sector n-ar a- 
vea consistență. Trebuie 
să consemnăm în acest 
cadru o apreciere rosti
tă la nivelul conducerii 
minei : că inginerul Po- 

: pescu și maistrul princi- 
? pal Ion Sirbu, adjunc- 
: tul șefului de sector for- 
| mează un „cuplu" ideal, 
| amindoi acoperind prin 
| prezență nemijlocită ac- 
= tivitatea pe toate cele 24 
i de ore din zi, chiar dacă 
ț ambii se află la a doua ti- 
s nerețe. Dc o bună apreci- 
ș ere se bucură în sector 
î maiștrii Voicu Lebădă, 
| Pamfil Vlaicu și Constan
ți tin Niță. Se cuvine de 
j asemenea, să remarcăm 
ș contribuția brigăzii dc 
| pregătiri condusă dc Mi- 
| hai Bucevschi, avînd ca 
I șef de schimb pe minerii 
: Petru Marcu, Ion Suvei- 
5 că, Gheorghe State și 
z Costică Marin, brigadă 
: care a ciștigat în 82 
H locul I al întrecerii socia- 
| liste pe întreaga între- 
: pr.ndere. Dar, in primul

rînd, se cuvine să adu- j 
cern laude brigăzii de a- ; 
bataj condusă de Petru : 
Scrădeanu, care, exploa- 
tind un complex meca- i 
nizat de tip SMA-2 a re- ; 
alizat in luna decembrie ; 
'82 o productivitate mc- î 
die de 14,7 tone pe post, ; 
iar în ianuarie '83 lucrea
ză cu vîrfuri de 1(5,70 to- i 
ne/post. Numele lui Ion : 
Aruștei. Sigismund Dane, ; 
Dumitru Perju sau Pali i 
Solbsi. șefii de schimbai : 
brigăzii sînt mineri har- i 
nici și pricepuți. în bri- j 
gadă se ridică un ..nou j 
val" de mineri și ajutori î 
mineri, prețuiți de ortaci, i 
precum Ion Tîrș, Gheor- I 
ghe Olariu, Aurel Leucă, i 
Vasile lstrațe și Vaier i 
Panciu. în condițiile in ■ 
care muncitorii încadrați i 
in brigăzile amintite re- j 
alizează ciștiguri lunare I 
de pină la 8 000 de lei, I 
in ultimele luni electro- j 
lăcătușii care lucrau în i 
regie „gonesc" spre aba- i 
taje, prostind activitate i 
direct productivă in fo- ; 
losul lor și al întregului i 
colectiv, între ci, Miron I 
Socaciu, Gheorghe Ma- 1 
tuia, Marin Untaru sau I 
Ion Sandu se bucură de ; 
aprecierea ortacilor și • 
maiștrilor.

Colectivul sectorului ; 
111 al I.M. Livezeni s-a : 
angajat în recenta adu- i 
nare generală că va asi- j 
gura introducerea unui ; 
nou complex mecanizat î 
de susținere în panoul i 
următor de exploatare : 
în cel mult o lună și ju- ; 
mătate. Pentru că uti- ; 
lajul necesar | 
nu era complet, s-a ape- j 
lat la sprijinul altor în- i 
treprinderi din Vale, i 
în aceste zile, materiali- ț 
zarea acestui obiectiv a ■ 
demarat. Faptele confir- ; 
mă așadar că șl soarta ; 
producției de iniinc a sec- i 
torului se află pe miini ț 
bune. |

/SALVAMONT

î
j
i
1

<
<

D-sprc reușita ediției 
a Xll-a a Raliului repu
blican „Salvamont" am o- 
ferit Relatări multiple. 
Imporntant de reținut e 
faptul că, atit prin condi
țiile naturale oferite de 
Paring, prin cele organi
zatorice, asigurate de co
misiile de specialitate a 
F.R.T.A. și de gazde, com
petiția s-a desfășurat la 
un înalt nivel tehnic, pu- 
nind în evidență faptul 
că formațiile „Salvamont" 
din întreaga țară sint 
gata, oricind, pentru a ac
ționa cu promptitudine și 
competență în vederea în
deplinirii misiunii lor 
umanitare de înaltă răs
pundere.

Cind vorbim de reușita 
ediției avem in vedere, 
desigur, și afirmarea e- 
chipelor din Valea Jiu
lui, pozițiile lor onorabi
le in clasamentul pe pro
be și in clasamentul ge
neral. Aceste poziții s-au 
ciștigat prin reușite cer
te, cum a fost, bunăoară, 
la orientarea in teren, 
unde echipajul formației 
din Petroșani a ieșit pe 
locul II, realizând un 
timp apropiat de prima 
clasată — cel realizat de 
Sinaia. Băieții noștri s-au 
dovedit, de asemenea, , 
sportivi de mare clasă 
la proba de schi, îndeo
sebi Bîrlida, Acs, avînd o . 
bună comportare și cei
lalți ; Ia coborirea cu 
akja (Bîrlida, Lauran, Acs, 
Sîn, Dobai, și păcat de 
ghinionul lui Doroczi, că
ruia i-a sărit un schiu), 
precum și la coborirea în 
rapel, unde și-au reafir
mat virtuțile de buni al- 
piniști Furdui, Sin, Dobai, 
Lauran, Costache și Po
pa, băieții au fost la 
înălțime. Prin aceste rcu-

■w

Reflecții după Raliul republican „Salvamont"

Dincolo de
echipa din Petroșani 

a ocupat în clasament 
speciale locul II — Ia 
rientarea in teren și 
cui I — la acțiunile 
sa.vare pe pîrtiile 
schi. Totodată, 
gazdă pentru 
cu prisosință 
ilor ce i-au revenit in a- 
ccastă calitate a ciștigat 
premiul pentru sportivi
tate al F.R.T.A. și pre
miul special acordat de 
ziarul „Die Woche" din 
Sibiu, iar președintelui 
acesteia, Anton Bacu, 
F.R.T.A. i-a acordat di
ploma pentru fair play.

Un premiu specia) a 
fost acordat din partea 
veteranilor Parîngului, 
reprezentați de neobosi
tul iubitor de munte Mi
hai Verdeț, celei mai ti
nere echipe din județ, de
ci celei din Lupeni.

Revenind asupra rezul
tatelor, să precizăm locul 
IV, ocupat în clasamen
tul general, denotă o as
censiune certă a valorii 
echipei noastre față de 
edițiile precedente, for
ma sa demnă de laudă 
în confruntările cu 
le 22 de echipe din 
treaga țară.

în ceea ce privește 
chipa Lupeniului, ca s-a 
aflat, de fapt, la ora de
butului și locul XII oeu-

ele 
o—

lo- 
dc 
de 

echipa 
onorarea 

a atribuți-

gene- 
pășit 
vom-

• c •

>

7

ce- 
în-

o-

ral dovedește că a 
eu dreptul in suita 
petițională a formațiilor 
„Salvamont" din țară. Și 
dintre băieții -din Lupeni 
s-au dovedit schiori de 
valoare Ciontea. Kâdaș 
și mai ales lluda, care s-a 
clasat pe locul 15 dintre 
cei 132 concurcnți la sla
lom. Și o precizare, la 
ca’-e ține toată echipa : la 
actuala ediție Lupeniui 
a fost lipsit dc aportul 
unuia dintre cci mai buni 
schiori ai săi, loan Malo- 
gean, care s-a îmbolnă
vit chiar înainte de raliu. 
Comportare bună a avut 
formația și la probele de 
salvare pe pîrtiile dc schi, 
precum și la salvarea in 
abrupt (coborirea in ra
pel) la care a ocupat lo-' 
cui 10. Deci, argumente 
suficiente pentru ca 
ședințele formației, 
Liviu Durghinescu, 
se declare mulțumit 
debutul echipei în i 
fruntarea cu 
lele echipe 
din țară, debut care pre
figurează, cu siguranță, 
performanțe veritabile.

Odată cu relevarea reu
șitelor, închiderea ediției 
a prilejuit și cîteva 
vățăminte pentru 
învățăminte

testările 
dovedit

Excni- 
partca a

zonă de 
necesite 

pentru 
în tehnica 

îndeosebi, 
orientare, 

omogenitâ- 
condițîe

(

[

pre-
dr.

să 
; de 
con- 

tradiționa- 
,,Salvamont"

în- 
viîtor, 

subliniate in

V'u 1*—v-v—v—v

CLASAMENTUL
1. Brașov — 82 pct.
2. Hunedoara — 76 pct.
3. Sinaia — 75 pct.
4. PETROȘANI — 70 pct.
5. Harghita Gheorghieni — 64 pct.
6. Harghita Ciur — 63 pct.
7. Bran — 56 pct.
8. Reșița — 55 pct.
9. Cluj — 52 pct.

10. Sibiu Negoiu — 51 pct.
Săccle — 51 pct.

11. Cîmpulung Muscel — 44 pct.

—v—<r

12.
13.

15.
16.
17.
18.
19.

GENERAL

u.

concluziile sale de secre
tarul F.R T.A., prof. Mir
cea Mihăilesi u. Dacă la 
probele practice toate c- 
chipele au confirmat o bu
nă pregătire, la 
teoretice s-au 
mult mai slabe, 
piu elocvent —
doua a probei de orientare 
și salvare din 
avalanșă. Sint 
deci strădanii 
perfecționări 
de execuție și, 
în tactica de 
consolidarea 
ții formațiilor,
sine qua non pentru pre
cizia acțiunilor, pentru 
reușita intervențiilor. Sînt 
cerințe valabile și pentru 
echipele Văii Jiului, ce
rințe care vor fi onorate 
cu siguranță, conferind 
inimoșilor noștri salva- 
montiști șanse certe pen
tru 
de 
în 
lor

noi afirmări pe scara 
valori a 
îndeplinirea 
misiuni in

semenilor, 
de munte.

sportivității, 
nobilei 

beneficiu! 
al iubitorilor

Ioan DUBEK
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Caransebeș
Pitești-Făgăraș Sud
LUPENI
Baia Mare
Sibiu Lotru
Bușteni
Dîmbovița
Sibiu Cindrel
Curtea de Argeș
Piatra Neamț

— 39
— 35
— 35
— 34
— 34
— 33
— 28
— 27
— 26
— 14

pct. 
pct. 
pct. 
pct. 
pct. 
pct. 
pct. 
pct. 
pct. 
pct
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Amplă mobilizare a capacităților 
creatoare ale poporului nostru

Poem pentru MARELE OM

inițiativă a 
general al 

tovarășul 
Fcs- 

„Cinta- 
ingemâ- 

crcația de

Strălucită 
secretarului 
partidului. 
Nieolae Ceaușescu. 
tivalul național 
rea României' 
ncază organic 
bunuri materiale si spiri
tuale. Dedicate muncii 
fără preget de făurire a 
societății noi, socialiste, 
izvorîte din energiile crea
toare ale poporului nostru, 
amplele manifestări poli
tico-educative și cui tura 1- 
artistice cuprins? sub ge
nericul festivalului 
bila menire de a 
continuu orizontul 
logic, cultural și 
al oamenilor muncii, 
a da la iveală noi 
jvUf valori spirituale.

Profundele mutații 
registrate în toate dome
niile de activitate sub
sumează însemnate rea
lizări și pe plan cultural. 
Sub îndrumarea nemijlo
cită a organelor și orga
nizațiilor de partid, toți 
factorii educaționali din 
Valea Jiului s-au străduit 
neîncetat să imprime ac
tivității lor noi valențe

calitative. I.a întreprinde
rile miniere, în celelalte 
unități economice din 
municipiul nostru se or
ganizează acțiuni educa
tive eficiente ca ..Audien
ța colectivă", „Conducă
torul, specialist si om 
politie", „Sfatul ome-

250 000 de volume de li
teratură social politică, 
tehnico-științifică și be
letristică. iar cele nouă 
cinematografe cu o capa
citate totală de peste 30170 
de locuri asigură un ca
dru adecvat de educare 
.și recreare prin film.

Festivalul național „Cîntarea României"

au no- 
lărgi 
ideo- 

artistic 
de 
și

în-

niei“, „Judecata muncito
rească", „Cadran juridic", 
în cursurile organizate de 
cele șapte universități cul- 
tural-științifice, în depla
sările brigăzilor științi
fice în colectivele de 
muncă se vizează aspec
te actuale ale politicii in
terne și externe a parti
dului și statului nostru, 
ale educației materialist- 
științifice, revoluționar- 
patriotice, etice și esteti
ce. Cele douăsprezece bi
blioteci dc pe lingă așe- 
zămintele culturale din 
municipiul nostru pun la 
dispoziția cititorilor peste

Festivalul național „Cin- 
tarea României" a de
clanșat o puternică efer
vescență a forțelor artis
tice, polarizîndu-le in
tr-o prestigioasă întrece
re, care a marcat, ediție 
de ediție, semnificative a- 
cumulări cantitative și 
calitative. Cele 49 de pre
mii care au încununat 
activitatea de creație și 
interpretare în ediția 
precedentă, constituie un 
puternic imbold pentru 
performanțe și mai pres
tigioase în actuala ediție.

Aflate în pragul etapei 
județene, cele mai valo
roase formații artistice 
prefigurează o reprezen
tare expresivă a potenția
lului artistic al Văii Jiu
lui in ansamblul vieții 
culturale a județului Hu
nedoara și a întregii țări. 
Corul bărbătesc „Freamă
tul adincului" al I.M. I’c- 
trila, teatrul muncitoresc 
„Ana Col da" din Lupeni, 
ansamblul folcloric „Pa- 
rîngul", fanfara repre
zentativă a minerilor, bri
găzile artistice de la Lo- 
nea, Petrila, Vulcan și 
Lupeni sînt colective ar
tistice de referință, e- 
xemple de dăruire și pe
renitate, consacrate toc
mai în generoasa emula
ție spirituală care este 
Festivalul național al 
muncii și creației „Cînta
rea. României".

loan LASCU

J1
1

I
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Start 
al formațiilor 

artistice în 
eiapa județeană

După o perioadă de pre
gătiri intense, formațiile 
artistice sînt gata să intre 
in „probele de foc“ ale e- 
tapei județene a Festivalu
lui național „Cîntarea 
României". Miine, la Casa 
de cultură din Deva, se 
confruntă colectivele de 
montaje literare, recitaluri 
de poezie, spectacole de 
muzică și poezie și reci
tatori. Din Valea Jiului 
vor „bate" la ușa afirmă
rii montajele literar-mu- 
zicale de la Casa de cul-
tură Petroșani, Clubul 
muncitoresc Aniuoasa, Clu
bul sindicatelor Vulcan, 
ț'PÎ'.altil orășenesc Lupeni, 
grupul de recitatori al 
I.M. Lupeni și recitatorii 
Adriana Meszaros și Ar
pad Dasid (Clubul sindi
catelor Lupeni), Cristina 
Popescu (Clubul muncito
resc Aninoasa) și Gheor- 
ghe Stoica (Casa de cultu
ră Petroșani).

I rmătoarea fază a eta
pei județene — teatru in 
mai multe acte, intr-un 
act, teatru poetic, folclo
ric, teatru pentru copii 
etc. — va avea loc in 6 
februarie, de asemenea, 
Ia Casa de cultură Deva. 
La interpretare artistică e- 
tapa județeană ia Sfirșit 
in 21 martie. In ce pri
vește creația artistică — 
cinecluburi, artă plastică, 
artă fotografică, artă popu
lară, creație literară, mu
zicală și coregrafică — 
perioada de desfășurare 
este cuprinsă intre 10 și 31 
martie. Din această lungă 
suită de concursuri, două 
vor avea loc in fieful cul
tural al I’etroșaniului (Ca
sa de cultură), în 20 fe
bruarie (muzică ușoară și 
folk) și in 5 martie (for
mații corale). Indiferent 
de locul de desfășurare, 
avem însă încrederea că 
reprezentanții V'ăii Jiului 
vor fi, grație calității și 
ținutei artistice, favoriții 
publicului și ai juriilor.

Al. IONESCU

Montajul literar al formației artistice a Spitalu
lui orășenesc Lupeni, prezent pentru întiia oară în 
faza județeană a Festivalului „Cîntarea României".

Foto : Ștefan NEMECSEK

(Urmare din pag. 1)
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serilor figurează și ex
punerea „Ultimele nou
tăți medicale românești 
și de pretutindeni". Chiar 
dacă expunerea, nu prea 
atractiv formulată, va 
avea loc, ea reprezintă 
prea puțin pentru ambele 
seri,

E Casa de cultură Pe
troșani : astăzi, ora 18, 
„Discoteca vacanței", mîi- 
ne, inccpind de la ace
eași oră — „Serile ti
neretului petroșenean". 
Cele două după-amieze 
cultural-distractive pro
mit, deci, doar muzică 
disco, dans și... fum de 
țigară (?), In schimb, bi
blioteca sindicală a ca
sei de cultură și-a pro
pus să omagieze (miine, 
ora 11) 131 de ani de la 
nașterea marelui maes
tru al comediei, I.L. Ca- 
ragiale. O expoziție de

opere și medalionul lite- I 
rar „I.L. Caragiale — J 
dramaturg român dc va- ’ 
loare universală", ilustrat > 
cu scenete satirice inter- , 
pretate de colectivul dc | 
teatru al casei de cultu- • 
ră, iată formele prin care | 
se realizează această nia- • 
nifestare. I

■ „Repetabilă povară" | 
și la clubul sindicatelor • 
din Lupeni, care orga- | 
nizează astăzi și miine • 
(dc la ora 18). in holul I 
palatului cultural, seri ’ 
cultural-educative pen- < 
tru tineret. „Cultural"și [ 
„educativ" au in conți- J 
nut aceste seri doar mu- , 
zică cxplodind iu zecile ; 
de decibeli și dansul I... | 
Numai seri cultural-edu- . 
cative pentru tineret a , 
organizat clubul și în | 
zilele de 15—16 și 22—23 . 
ianuarie. |

S Constante față de ele j 
însele, formațiile artiști- , 
ce ale clubului muncita- | 
rose Aninoasa prezintă > 
astăzi (ora 11), în sala de | 
apel a minei, un micro- • 

dedi- I 
pro- ’ 

susți- • 
sap- j

spectacol folcloric 
cat fruntașilor în 
ducție — tradiție 
nută săptămînă de 
lamina.

In tremur calci se prinde mina 
după muncile zilei, 

fiorul înălțării spre luminatele culmi 
străbate tinerele trupuri;
Cum stau în lumina de iarnă, 
gînd curat îndeamnă către ziua de miine, 
către OMUL stînd Înaintea

șuvoaielor lumii ; 
In. lumina iernii laudă

neruginitelor brăzdare, 
laudă zăpezilor patriei și noilor roade, 
laudă poporului acesta din șes 
pojwrului acesta din munți,

laudă ochiului 
aplecat peste acești copii limpezi 
cu sufletul cuprins de mulțumire,

laudă acestor oameni' curați. 
Un înțeles purpuriu —

cu largi deschideri spre viitor — 
se-nt revede privindu-i,

raze dc aleasă învățătură 
și purtare a mai vechilor datini,

oamenii aceștia 
purtind înspre piscul apropiatului soare 
chipul Marelui Om ;
Prin ochiul timpului, ■

cunoașterea, rostul lor se desăvirșește 
iar tinerețea lui capătă gust

de lumină și ptine. 
Stă poetul sub cupola realității

și vede pe Marele Om 
umblînd de la un capăt la altul al țării, 
de la un capăt la altul al lumii 
pentru a aduce pe jgheaburi perene 
lumina in marea grădină.
Stă poetul in ploaia realității 

cu ochii minții deschiși 
și vede Bărbatul, vede Femeia 
cuprinși de febra-nțelegerii,

de nuanțele vieții ; 
de fapte anume

pot să-l înalțe pe om 
de fapte anume

ar putea să oprească 
lumii, causticele ape ?

Ce fel

ce fel

deriva
Stă OMUL in lumină realității si știe 

cum chinul și bucuria 
au loc în cele ce ai de îndeplini ; 
Sejnne trainice de pare pune

Marele Om prin ungherele lumii 
sînt parcă focuri aprinse

prin negura veacului 
ca niște steaguri roșii in vini 
prielnice vlnluri

purtîndu-ne pașii spre fertilitate. 
Sub cupola realității, prin filtrele vremii 
se vede Mare Om veghind

la destinele țării, 
la destinul planetei.

Ion l*. VLAD,
muncitor, I.M. Livezenî

„Revista gărzilor patriotice"
NR. 1 (35/1983)

Apărut în excelente 
condiții grafice, „Revista 
gărzilor patriotice" nr. 1/ 
1983 este dedicată împli
nirii a 50 de ani de activi
tate revoluționară și ani
versării zilei de naștere a 
secretarului general al 
partidului, tovarășul
Nieolae Ceaușescu. Pur
tînd ca motto versurile 
împurpurate de văpaia 
simțirii patriotice dm cin- 
tecul „Partidul, Ceaușescu, 
România", revista își si
tuează emblematic conți
nutul sub semnul contri
buției tovarășului Nieolae 
Ceaușescu dc genial stra
teg al dezvoltării și întă
ririi României socialiste.

In articolul semnat de 
general-colonel dr. Cons
tantin Olteanu, intitulat 
„Tovarășul N, i c o 1 a e 
Ceaușescu. ' conducătorul 
suprem al forțelor arma
te, fondatorul doctrinei 
militare naționale a Româ
niei socialist e“, 
se spune, printre al
tele ; „Conținutul concep
ției fundamentale a tova
rășului Nieolae Ceaușescu 
pe tăritn militar își arc ex
presia sintetică în princi
piul că apărarea patriei 
este cauză și operă a în
tregului popor. Tovarășul 
Nieolae Ceaușescu a pre
cizat în chip pregnant ca
drul general al acestei con
cepții, corelația dialectică

dintre efortul țării de asi
gurare a apărării sale ar
mate și procesul făuririi 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate, for- 
mulînd, prin urmare, teza 
unității indisolubile între 
construcția economico-so- 
cială și întărirea capaci
tății de apărare a patriei".

O condiție de mare im
portanță a creșterii capa
cității combative a găr
zilor patriotice este ridi-

vununuouilMIUiHIIHIl

Note de lectură
iiH.'iiînniiiinimninuiiii.

carea continuă a nivelului 
de conștiință politică și pa
triotică a luptătorilor. Cre
area gărzilor patriotice 
arc ca fundament o gene
roasă concepție de cons
trucție a noii orinduiri în 
ceea ce privește două la
turi în conexiunea și uni
tatea lor dialectică, con
cepție sintetizată în for
mula „masele largi cons
truiesc noua societate și 
tot ele o apără".

Tovarășul Radu Bălan, 
prim-sccrctar a] Comite
tului județean Hunedoara 
al P.C.R., comandat al găr
zilor patriotice, semnea
ză, în paginile revistei, un 
amplu articol despre trans
punerea în viață a sarci
nii trasate de comandan

[ 
I fV 
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tul nostru suprem de a 
transforma fiecare locali
tate .și întreprindere în- 
tr-o adevărată cetate de 
educație revoluționară, de 
muncă, luptă și apărare. 
„Județul Hunedoara — se 
subliniază în articol — se 
înscrie palpabil de con
cludent pe coordonatele 
riguroasei dezvoltări eco- 
nomieo-sociale caracteris
tice tuturor zonelor țării. 
(...) Este suficient să ară
tăm, de exemplu, că vo
lumul investițiilor în pe
rioada anilor 1966-1981 s-a 
ridicat în județul nostru la 
importanta cifră de 65 mi
liarde lei, că din 1950 și 
pînă in prezent au fost 
crekte 146 000 noi locuri de 
muncă, iar numărul apar
tamentelor construite în ul
timii 12 ani se scrie ast
fel : 63 000".

Vizînd și alte domenii 
de pregătire și sporire a 
capacității de luptă a găr
zilor patriotice — dezvol
tarea și modernizarea ba
zei materiale, de instruc
ție și de luptă și folosirea 
ei cu maximă eficiență, 
realizarea unei noi cali
tăți în pregătirea dc luptă 
și politico-educativă —„Re
vista gărziloi patriotice" 
nr. 1/1983 constituie un 
prețios instrument de lu
cru.

I. L,



4 Steagul ro $ a SÎMBĂTĂ, 29 IANUARIE 1983

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. 1)

ță, de capacități corespun
zătoare.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a avut cuvinte 
de apreciere și a indicat să 
se acționeze pentru asimi
larea unor tehnologii pro
prii, atît în ce privește 
subprodusele, cit și în do
meniul fabricării unor 
preduse noi, cu calități 
superioare. S-a indicat mi
nisterelor de resort să 
elaboreze programe în 
vederea fabricării utilaje
lor necesare și s-a egrut 
instalarea acestora pe actua
lele spații, care permit o 
creștere a capacităților 
productive.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a vizitat, de a- 
semenea, citeva din sec
toarele de producție, unde 
a examinat ultimele do
tări, precum și procesele 
tehnologice de fabricație a 
unor sortimente noi. în 
secția unde se produce 
șunca „Muntenia", utilată 
cu mașini ultramoderne, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a arătat că se 
impune o sporire a liniilor 
de fabricație, astfel incit 
să se poată produce pină 
in 1985 cantitățile prevă
zute. De asemenea, s-a 
cerut ca ambalarea aceste
ia să se facă și în pachete 
ci. greutăți mai mici.

Secretarul general al 
partidului a vizitat, apoi, 
o expoziție cu produse re
alizate de această unitate, 
remarc înd calitatea și 
prezentarea lor deosebite.

Urmărind procesul teh
nologic, tovarășul Nicolac 
Ceaușescu a remarcat că 
expedierea produselor >cste 
greoaie, recomandind sim
plificarea fluxului trans
port — manipulare — în

cărcare,. automatizarea a- 
cestuia atît pentru crește
rea eficienței, cît și pen
tru o mai bună igienizare.

La plecare, gazdele au 
mulțumit pentru vizită și 
s-au angajat să facă totul 
pentru transpunerea în 
viață a indicațiilor date 
de secretarul general al 
partidului.

în continuare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut 
o vizită la întreprinderea 
de Pline și biscuiți Berceni 
— unitate cu pondere în
semnată în aprovizionarea 
populației Capitalei cu 
produse de panificație.

La intrarea în întreprin
dere, secretarul general al 
partidului a fost salutat 
cu sentimente de profun
dă stimă de Nicolae Bur- 
ciu, directorul unității, de 
numeroși oameni ai mun
cii care și-au exprimat 
deosebita bucurie și satis
facție de a-1 avea din nou 
în mijlocul lor pe condu
cătorul partidului și sta
tului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost informat 
despre măsurile luate în 
spiritul indicațiilor date 
cu prilejul vizitei făcute 
în întreprindere în luna 
octombrie a anului trecut. 
Astfel, au fost transpuse 
în practică indicațiile pri
vind perfecționarea siste
melor de încărcare și goli
re a cuptoarelor, moderni
zarea unor operații, între 
care cele de cresta- 
re a plinii, de spori
re a capacității benzilor 
transportoare și de amba
lare a produselor. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu este 
invitat să vadă prima linie 
de fabricare a plinii, orga
nizată și echipată potrivit 
acestor indicații.

Conducerea Departa
mentului industriei ali
mentare arată că, datorită 
avantajelor evidente ce 
se obțin prin organizarea 
liniilor de fabricație a pli
nii, în lumina indicațiilor 
date de secretarul gene
ral al partidului, acest sis
tem va fi generalizat la 
toate unitățile de profil 
din țară, dotate cu utilaje 
similare.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat pe 
specialiștii din acest sec
tor pentru succesele obți
nute și le-a cerut să trea
că în cel mai scurt timp 
la extinderea în toate fa
bricile a sistemului îmbu
nătățit de organizare și 
mecanizare a liniilor și 
cuptoarelor de coacere a 
pîinii, să se preocupe în 
continuare de îmbunătăți
rea calității produselor.

Cei prezenți la acest di
alog de ' lucru s-au anga
jat să înfăptuiască în mod 
exemplar indicațiile pri
mite cu această ocazie, 
să-și intensifice eforturile 
pentru a satisface în con
diții tot mai bune cerin
țele de consum ale popu
lației cu produse de pani
ficație.

La plecare, în incinta în
treprinderii, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îi sînt 
prezentate, de către Stan 
Țîrlea, directorul general 
al Centralei pentru pro
ducția avicolă, două tipuri 
de baterii piramidale, pe 
mai multe niveluri, utilaje 
de mare capacitate, care 
asigură condiții mai bu
ne de creștere a puilor și 
găinilor. La execuția 
acestora consumul' de ma
teriale a fost diminuat, po
trivit sarcinii primite cu

prilejul vizitei din luna 
decembrie a anului trecut 
la întreprinderea avicolă 
de stat Buftea.

Apreciind modul de 
transpunere în practică a 
sarcinilor primite, secre
tarul general al partidului 
a cerut factorilor de răs
pundere ca, pe baza rezul
tatelor obținute, să se trea
că la fabricația de serie a 
bateriilor astfel dimensio
nate.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în cele două în
treprinderi ale Capitalei 
a prilejuit, ca de fiecare 
dată cînd se află în mij
locul oamenilor muncii, o 
analiză exigentă a realiză
rilor obținute în industria 
alimentară, a posibilităților 
de creștere și diversifica
re a producției, astfel in
cit să se poată înfăptui 
programele de îmbunătăți
re a aprovizionării popu
lației. Participanții la a- 
cest dialog fructuos s-au 
angajat, în fața secretaru
lui general al partidului, să 
facă totul pentru transpu
nerea în viață a sarcinilor 
de mare răspundere ce le 
revin din documentele 
Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale 
partidului.

Noua vizită de lucru a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în unități ale 
industriei alimentare din 
Capitală a scos în eviden
ță neslăbita preocupare a 
secretarului general al 
partidului, președintele 
Republicii pentru felul în 
care se realizează indica
torii ce definesc noua e- 
tapă ce o străbate econo
mia națională, sporirea e- 
ficienței economice și tre
cerea la o nouă calitate, 
superioară a întregii ac
tivități.
■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■a

DIN NOU LA EXAMEN

După ce a fost atenți
onat in mai multe rîn- 
duri de către agenții de 
circulație să nu trans
porte în cabină mai mul
te persoane decît numă
rul care este înscris în 
talonul de înmatricula
re, în dimineața zilei de 
28 ianuarie 1983, Dumi
tru Chiper, conducător 
auto la I.T.A. Petroșani a 
fost găsit din nou cu 3 
persoane în cabina auto
camionului 21 HD 640. în 
loc să-și recunoască cins
tit vina, tot el s-a arătat 
nemulțumit jignindu-1 pe 
agentul de circulație. I 
s-a reținut permisul de 
conducere în vederea u- 
nui nou examen de veri
ficare a cunoștințelor la 
Regulamentul de circu
lație.

AU CIRCULAT 
CU DEFECȚIUNI 

TEHNICE
în săptămînă aceasta 

au fost depistați de agenți 
de circulație mai mulți 
conducători auto pilotînd 
autovehicule care aveau 
defecțiuni tehnice. Aceș
tia se numesc Alexandru 
Tămăsan (31 HD 4140), 
Petru Voina (31 HD 2575), 
Nic Șchiopu (31 HD 6554), 
Vasile Tulbure (31 HD 
6768) precum și tracto
riștii loan Iaros (41 HD 
3088), Vasile Calancea 
(41 HD 3084)-și Vasile 
Răspopa (41 HD 3158).

Toți au fost atenționați 
de oamenii legii, însă se

impune din partea con
ducerilor întreprinderi
lor posesoare de mijloa
ce de transport să veri
fice starea tehnică a a- 
cestora înainte de a le 
trimite în cursă.

PIETONALA

Aproape de fiecare da
tă, la această rubrică, s-a 
apelat la pietoni să res
pecte și ei regulile de cir
culație și să traverseze 
strada prin locurile mar
cate. Nu toți au înțeles 
acest lucru și au plătit 
cam scump (200 lei amen
dă) traversarea străzii 
prin locuri nepermise. 
Primii doi pietoni care 
au pășit greșit se numesc 
Rodica Isăilă, studentă 
în anul III seral și lean 
Ungur, maistru la I.U.M. 
Petroșani. Ion Brezni- 
ceanu a fost amendat cu 
500 lei pentru atitudine 
necuviincioasă față de a- 
genții de circulație, a- 
tunci cînd aceștia au 
sancționat pe colega lui 
de falcultate.

*

Dumină 30 ianuarie au 
dreptul să circule auto
turismele proprietate 
personală înmatriculate 
sub număr FARA SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circu
lație al miliției municipiu

lui Petroșani
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Duminica trecută vre
mea n-a fost favorabilă. 
O ceață densă a înconju
rat munții dincolo de al
titudinea de 1000 m. Cu 
toate acestea mulți iubi
tori ai sporturilor de iar
nă și ai drumețiilor 
montane au fost prezenți 
la cabanele din împreju
rimile Văii Jiului. La 
Straja și la Pasul Vîl- 
can s-au făcut simțite 
aglomerările specifice se
zonului de schi. Este îm
bucurător faptul că la 
munte urcă mulți tineri, 
de la cele mai fragede 
vi’sie, pină la schiorii de 
elită intrați în rindul „se
niorilor".

Spre Paring, dumini
că dimineață, primul au
tobuz s-a dovedit 
căpător. Venind j 
in intimpinarea 
zeci de oameni 
reau să ajungă 
scaun, dispecerul I.G.C.L. 
a trimis in cursă, supli
mentar, la 30 de minute 
după piimul, și cel de-al 
doilea autobuz pe Maleia. 
Acesta n-a putut urca

la telescaun. 
km mai jos de 
autobuzul a

insă pină 
La circa 1 
telescaun 
suferit o defecțiune teh
nică. Cu toată aglome
rația, instalația telescau- 
nului a funcționat 
proșabil.

tn zona alpină au mers 
'instalații 

schi- 
de 

pasi- 
sport

ire-

neîn- 
prompt 
cererii a 

care do
ta tele-

din plin trei 
de schilift, oferind 
orilor posibilitatea 
a-șt etala pe deplin 
unea pentru acest 
reconfortant. Din dorin
ța de a utiliza mai bine 
baza de schi, deschisă tu
turor amatorilor, 
derăm binevenite 
sugestii. Sîmbătă, 
există multe solicitări 
pentru practicarea schiu
lui pină către seară 
fi, credem, mai 
schilifturile să 
neze alternativ, 
trerupere. Programul ac
tual de la orele 9 la 14 
pentru ambele instalații, 
generează întreruperi de 
3 ore în care solicitările 
sînt destul de mari. Evi
dent că funcționarea ne
întreruptă este și în inte-

cpnsi- 
cîteva 

cînd

ar 
bine ca 
funcțio- 
fără în-

resul A.S. Utilajul, dacă 
avem in vedere încasă
rile.

Echipele „Salvamont" 
Petroșani și Lupeni au
asigurat patrularea pe
pîrtiile de schi. La „Stra
ja", 
care n-a avut reglată co
rect legătura 
schi a suferit, o fractură, 
fiind transportat urgent 
la spital, in Paring nu 
s-au semnalat accidente. 
Continuă insă să se ma
nifeste indisciplină pe 
pistele de schi. Cei fără 
schiuri .nu respectă indi- 
cațiq de a circula nu
mai pe marginile pifti
ilor, pentru a nu se ex
pune unor accidente. Se 
simte presant nevoia 
amenajării unei pîrtii pen
tru cei cu săniuța. Por
țiunea din fața cabanei 
I.E.F.S., de multe ori a- 
glomerată, îndeosebi de 
copii, continuă să fie o 
serioasă sursă de „mici 
accidente", care uneori 
pot să aibă urmări grave.

sîmbătă, un copil

„securit" la

Viorel STRÂUȚ
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Pe pîrtia Straja 
Lupeni, s-au disputat, du
minica ce a trecut între
cerii' ■ de slalom special, 
dotate cu „Cupa Straja", 
competiție contind în eta
pa județeană a campio
nat u. ui republican al co
piilor. Pe o vreme nefa
vorabilă (ceață, vînt) s-au 
confruntai doar schiorii de 
la „Pionierul" Lupeni și

U P A STRAJA"
„Parîngul" Petroșani. în or
dinea categoriilor de vîrs- 
tă, după cele două manșe, 
pe primele locuri s-au cla
sat ; copii II : Camelia 
Szigyarto, Cristina Fil- 
dan, Cleopatra Ionescu ; 
Cătălin Boca, Laurențiu 
Blejan, Demetrius Edelin 
(Parîngul) ; copiii I : Eca- 
terina Dinicu, Narcisa Vo- 
rak, Melinda Nivelt; Cons

tantin Sămădineanu și 
Marian Nicoară. în- 
tr-o formă deosebită s-au 
arătat schiorii de la „Pio
nierul" Lupeni, antrenați 
de prof. Angela Manole 
și Minodora Cizmaru, care 
vor fi prezenți, în urmă
toarele zile, la startul 
competițiilor republicane 
de la Cluj-Napoca, Sinaia 
și Brașov. (I.V.)

Pîrtie pentru o nouă 
tradiție

Schiul este sportul fără 
vîrstă, dar drumul pînă la 
pîrtiile clasice din Paring 
sau Straja necesită timp 
și, de ce n-am spune-o, 
cheltuieli de deplasare, al
te condiții uneori greu de 
întrunit. Iubitorii schiului 
de la mina Lonea au avut 
însă o idee, privind în ju
rul întreprinderii. S-au a- 
pucat de treabă, croind pe 
dealul minei pîrtia „Cite- 
ra“, amenajînd totodată 
un baby-schi. Primul con
curs, desfășurat cu citeva 
zile în urmă a întrecut aș
teptările — 140 de partici
pant, de la copii pînă la 
veterani. Pe cei 800 m de 
pîrtie s-au dovedit mai 
buni Ruxandra Magher, 
Mariana Boda, Ion Toter- 
man, Gheorghe Rusu (co
pii), Iosif Moltzer, Al. Cos- 
tan (juniori), Nicu Boda, 
Gheorghe și Ștefan Rusu, 
Dumitru Herțeg, Ștefan 
Bardon, după cum lesne 
se observă multe familii 
de sportivi.

— Străduințele celor ca
re au amenajat pîrtia, ne 
lămurește Petru Balog, 
președintele sindicatului, 
au fost încununate cu sa
tisfacții. Am dotat primul 
concurs cu „Cupa Monta
na", fiindcă iubitorii schiu
lui sînt cuprinși în cercul 
nostru de turism omonim. 
Și la viitoarele concursuri 
se vor acorda diplome și 
cupe ciștigătorilor.

Duminică, 6 februarie, 
pe pîrtia „Citera" se des
fășoară cea de a doua man
șă a probelor de slalom, 
slalom special și coborîre

I. VULPE

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Cursa inferna
lă ; Unirea : Ultimul car
tuș.

LONEA : Atenție la 
Pana de vultur.

ANINOASA: Un om 
trăind în viitor.

VULCAN — Luceafărul: 
Femeia din Ursa Mare.

LUPENI — Cultural : 
Pădurea nebună.

URICANI : Așteptînd 
un tren.

TV.
11,00 Telex. 11,05 In

scripții la o fotografie — 
Reportaj. 11,30 Ecran de 
vacanță : „Tatăl meu, zu
gravul". 12,30 Ora de 
muzică. 13,30 Telex. 13,35 
La sfîrșit de săptămînă.
17.50 Baschet : Steaua — 
Dinamo. Repriza a Il-a. 
18,30 Ianuarie. Cronica 
evenimentelor politice.
18.50 1001 de seri. 19,00 
Telejurnal. 19,20 La sfîr
șit de săptămînă (II). 19,30 
Teleenciclopedia. 20,00 
Film serial : „Iancu Jia- 
nu“. Ultimul episod. 20,50 
Bucuroși de oaspeți — 
spectacol de varietăți. 
23,25 Telejurnal.
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Mica publicitate
COLECTIVUL Tipografiei 

Petroșani, urează multă fe
ricire și „casă de piatră" ti
nerei familii Keresztesi An
drei.

PENTRU cea mai bu
nă mamă, soacră și bunică 
Boldura Viorica, cu ocazia 
pensionării, îi dorim mul
tă sănătate și „La mulți 
arii !“.

Geta, Puiu si Mihaela.
(105) 

COLECTIVUL Spitalului 
unificat Vulcan, urează, 
cu ocazia ieșirii la pensie 
a dr. Gurtavenco Anatol, 
ani mulți de yiață, sănăta
te și fericire I (104)

PIERDUT legitimație bi

bliotecă (periodice) nr. 
1261, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (103)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Matei 
Lidia, eliberată de I.C.S.A. 
și A.P. Petroșani. O declar 
nulă. (106)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Maca- 
vei Alexandru, eliberată 
de I.M. Bărbăteni. O de
clar nulă. (107)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Kuron 
Domnița, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (108)

ANUNȚURI DE FAMILIE

COLECTIVUL Consiliului popular Uricani adre
sează condoleanțe familiei Danciu Ioan pentru pier
derea scumpului lor fiu

DANCIU FLORINEL (21 ani)
(102)

NEAG Eugenia, familia Țvein și Humeniuc, mul
țumesc pe această cale celor care au fost alături de 
ei în clipele grele pricinuite de pierderea fulgerătoa
re a celui care a fost

NEAG VILHELM
(96)
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