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Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de acti
vitate revoluționară și aniversării zilei de 

naștere a tovarășului Nicolae Ceausescu

în ample comentarii de presă, în diferite 
țări ale lumii, se exprimă

STIMA ȘI PREȚUIREA FAȚĂ DE 
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Ample și cuprinzătoare măsuri pentru
asigurarea independenței energetice a țării

Sporirea accentuată 
a producției extrase

Cititorii noștri au fost 
informați operativ des
pre Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. cu ca
dre de conducere, specia
liști și muncitori din in
dustria minieră și geolo
gie, consfătuire ce se cons
tituie intr-o 'nouă și grăi
toare dovadă a grijii deo
sebite și preocupării con
tinue a secretarului ge
neral al partidului pen
tru dezvoltarea industriei 
miniere în ritmurile pre
văzute de hotărârile Con
gresului al XII-lea, ale 
(Conferin n«ei Naționale a 
•partidului.

Organizată din inițati- 
va tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, consfătuirea a 
analizat și stabilit măsu
rile ce se impun pentru 
înfăptuirea programelor 
speciale adoptate de Con
ferința Națională a parti
dului cu privire la dez
voltarea bazei energetice, 
valorificarea superioară și 
creșterea producției de ma
terii prime minerale și e
nergetice primare, pentru 
înfăptuirea obiectivului

strategic de primă însem
nătate, stabilit de Congre
sul al XII-lea al partidu
lui — realizarea indepen
denței energetice a țării. 
Dată fiind importanța deo
sebită a acestui obiectiv, 
consfătuirea și-a consa
crat dezbaterile stabilirii 
și elaborării unor măsuri 
de stringentă actualitate 
menite să asigure înfăptu
irea exemplară a progra
mului pentru dezvoltarea 
bazei energetice, mai ales 
a producției de cărbune și 
de șisturi bituminoase. „Do
rim ca încă din acest tri
mestru — subliniază se
cretarul general al parti
dului în cuvântarea ținută 
la încheierea consfătuirii 
— să trecem la măsuri

practice, organizatorice și 
tehnice, in vederea reali
zării prevederilor planu
lui pe acest an — care re
prezintă prevederile pro
gramelor elaborate și a
doptate de Conferința 
Nafională. Practic, la căr
bune trebuie să realizăm 
o producție de 160—170 
mii tone pe zi. Actual
mente, producția este în 
jurul a 130 000—136 000 to
ne. Deci, înseamnă să rea
lizăm o creștere de circa 
40 000 tone/zi la cărbune".

Ca de fiecare dată, în
demnul înflăcărat, mobi
lizator al secretarului ge
neral, adresat minerilor, 
pentru creșterea produc-
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Șeful sectorului I de 
la I.M. Lupcni, sing. 
Gheorghe Spînu, in 
mijlocul schimbului 
condus de Ludovic 
Pal din formația cu
noscutului brigadier 
Dumitru Tămîrș, una 
din formațiile de lu
cru fruntașe ale sec
torului.

Realizări de prestigiu
De la ing. Octavian Dragotă, șeful stației C.F.R. 

Petroșani aflăm principalele cifre care conturează 
succesele deosebite' obținute de oamenii muncii pînă 

, în ziua de 28 ianuarie : staționarea la încărcare- 
descărcare. redusă cu 6 la sută, staționarea în tran
zit cu prelucrare redusă cu 6 la sută, depășirea în
cărcăturii statice cu 2 la sută și a tonajului brut/tren 
marfă cu 1.5 la sută. Sînt realizări de o deosebită 
valoare, rod al mobilizării întregului colectiv din

rîndul căruia merită reținute cîteva nume : Cons
tantin Bălan, Andronic Munteanu, Alexandru Mitra- 
che — impiegați dispozitori, Petru .Alecu, Serghei 
Voica, Iosif Dinu — șefi de manevră, Ion Gabor, 
Nicolae Pamfil, Drăghici Alecu — manevranți și 
Ion Nuță — magazioner. (A.T.)

Debut de an fructuos
Continuînd seria rezultatelor bune din anul tre

cut, colectivul de oameni ai muncii de. la S.S.II. 
Vulcan al I.P.S.R.U.E.E.M. a obținut și în aceste 
prime zile- ale anului 1933 succese remarcabile-. Ast
fel s-au realizat 1675 stilpi hidraulici (prevăzîndu-so 
depășirea cifrei de 2 000 pînă la 1 februarie) și 17 
pompe hidraulice ACH. S-au evidențiat echipele con
duse de Ion Spafiu (atelierul, „montaj stilpi"), loan 
Jina (atelierul „sudură"), loan Bădoi (atelierul pom
pe) și Aurel Ionescu (atelierul „ventile"), echipe 
care au obținut cele mai bune rezultate pînă în ziua 
de 28 ianuarie.

5000 TONE 
PESTE PLAN 

însuflețitoarea chema
re, cu privire la dezvol
tarea bazei energetice, a
dresată de secretarul ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul recentei Consfă
tuiri de lucru de la C.C. 
al P.C.R., găsește răspuns 
în fapte la I.M. Petrila.

De la începutul anului, 
colectivul de oameni ai 
muncii de la această în
treprindere a extras pese* 
sarcinile de plan o canti
tate de aproape 5 000 tone 
de cărbune. La acest re
zultat au contribuit sec
toarele V (plus 2 500 tone), 
IV (plus 700) și III (plus 
200). în fruntea întrece
rii socialiste pe mină, lo
cul I este ocupat de sec
torul II, care a extras o 
producție suplimentară de 
3 800 tone de cărbune, 
productivitatea muncii fi
ind superioară planifică
rii cu 900 kg/post. Cele 
mai bune brigăzi ale sec
torului sînt cele conduse 
de Alexandru Lazov și 
Aurel Grigore.
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Succesul - proba competenței, 
priceperii și capacității creatoare

S-a scris și se va mai

I
I
I
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0 lecție de înaltă 
conștîință muncitorească

| scrie mult despre oame-
• nii sectorului IV ai I.M. 
I Lupeni. Pe bună drepta- 
! te dacă avem în vedere 
i că acest colectiv — cel
■ mai puternic sector din 
J Valea Jiului — extrage 
l intr-un singur an pen- 
J tru economia națională 
| peste 600 000 tone de
• cărbune cocsifica^l. „For- 
| țind", puțin, aceeași ci-
• fră o putem exprima în- 
I tr-un alt ordin de mări-
• me ; peste o jumătate 
I de milion tone de căr- 
j bune extrase pe an. Tot 
J in milioane se „măsoară" 
| in a-est sector, unde
■ ponderea extracției din 
| abatajele mecanizate se
• apropie de sută la sută,

valoarea economiilor bă
nești ce se vor obține 
prin prelungirea duratei 
de exploatare a trei 
complexe — din cele 
patru în funcțiune — pes
te limita lor de amorti
zare. Astfel, la gura ce
lor trei abataje, in '83, 
comparativ eu anii tre- 
cuți, costul de producție 
al tonei de cărbune se 
va reduce la mai puțin 
de jumătate. Cu alte cu
vinte, în fiecare din a
ceste abataje, în acest an 
se vor înregistra cheltu
ieli reduse cu milioane 
de lei. Este un fapt de 
excepție. Ca să se poată 
ajunge aici, a supus unor 
grele probe competența, 
priceperea, capacitatea

creatoare a colectivului I 
de mineri-tehnicieni, de • 
maiștri, de cadre ingi- I 
nerești ale sectorului.

Iată, de pildă, brigada I 
condusă de subingine- J 
rul Paul Grasu obține ț 
constant de la începutul i 
acestui an productivități '. 
ale muncii de 13,5 și 14 ; 
tone/post. Și totuși, com- ■ 
plexul nr. 11 pe care-1 , 
exploatează se află la a | 
3-a „reciclare", adică la > 
a 3-a viață activă. Ar fi | 
greu de conceput aceas- • 
ta dacă la sectorul IV al I 
I.M. Lupeni — și în ce- J 
lelalte compartimente ale I

T. CAMPIANU I
- --------- --------------------------- I 
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Confecții 
pentru export

Conccnnrîndu-si efortu
rile în vederea materia
lizării unei importante 
sarcini economice stabi
lite pentru 1983 de Con
ferința Națională a parti
dului — creșterea volu
mului de export — tină- 
rul colectiv al întreprin
derii de confecții din 
Vulcan a expediat în i- 
ceastă primă lună a anu
lui beneficiarilor externi 
însemnate cantități de 
produse, respectiv fuste 
pentru femei în valoare 
de peste 1 200 000 lei va
lută. Cele peste 700 de 
lucrătoare ale întreprin
derii, soții și fiice de mi
neri, energeticied, cons
tructori din localitate a
cordă o deosebită atenție 
creșterii calității confec
țiilor livrate partenerilor 
externi și interni, onoră
rii ritmice a prevederilor 
stabilite pentru acest an.

Intr-o proximă organi
gramă a Întreprinderii 
de utilaj minier din Pe
troșani, hidraulica mini
eră va deveni secție de si
ne stătătoare, deși 
neala dc pe „actul 
naștere" al acestei 
este încă prospătă. 
s-a pus problema 
zării utilajelor ’ 
mecanizării 
miniere din subteran, se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a îl-crrdicțar 
constructorilor de utilaje 
miniere din Valea Jiului 
sarcina asimilării hidrau
licii de comandă. Sarcină 
de mare res
ponsabilitate, 
dar moder
na hală a 
prins repe
de contur, 
au sosi 
strungurile 
te utilaje 
numerică 
românească, 
s-a completat în 
Strungarii, frezorii 
tificatorii s-au

cer- 
dc 

secții 
Cind 
reali- 

d esricatn 
lucrărilor

intimala- 
ambiiia 

„din 
ineren- 
cronica 

debutind, 
prețuire pen- 

conducătorul

,,, c tr/f/rwrrrrrfrrrrrrtr

DIN EXPERIENȚA UNUI 
COLECTIV FRUNTAȘ
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automate, al- 

cu 
de

comandă 
producție 

Colectivul 
etape, 

și rec- 
deprins

repede cu modernele 
tilaje de mare precizie și 
randament. Acum la hi
draulică muncesc 150 
meseriași, 
majoritate 
care circa 
mei.

— Prin

în marea 
tineri, 
o sută de

u-

de 
lor 

intre 
fe-

hi- 
ni se

tt

piese 
de

asimilarea 
draulicii d e comandă, 
destăinuie cu mîndrie 
nărui inginer Gheorghe 
Iliescu, unul dintre „cti
tori", se reduce conside
rabil efortul valutar al ță
rii. Vom produce 
pentru toate tipurile 
susțineri mecanizate.

Distribuitoare, supape, 
elemente de îmbinare ra
pidă, inclusiv furtune ser- 
tizate la capete, iată ga
ma noilor produse cu mar
ca I.U.M.P. Piese de cali
tate, dovadă că pricepuții 
constructori de utilaje au 
fost la înălțimea încrede
rii investite în ei. Ziua

oficială a inaugurării s-a 
petrecut la începutul lui 
septembrie anul trecut, 
tocmai cînd secretarul ge
neral al partidului, vizi
tând Valea Jiului, a popo
sit și la întreprinderea lor. 
N-a fost deci o 
re, dimpotrivă,
colectivă a învins 
mers" greutățile 
te începutului, 
primelor piese 
în semn de 
tru conducătorul parti
dului și statului nostru, eu 
data de 2 septembrie 1982. 
Dată istorică pentru 
draulica românească.

— Am demonstrat 
sîntem 
stare să pro
ducem în pre
mieră pe ta
ră compo
nentele 
draulicii 
distingem

hi-

că 
în

hi
de 
in 

Cons-
sen-.
Vo- 

construc- 
miniere

lor 
secretarul 
tineret pe 
foWdoau- 
Era deci

conducere, 
glasul frezorului 
tantin Fenici același 
timent de mîndrie. 
cația tehnică a 
torilor de utilaje
nu este deci o vorbă in 
vint, roadele sale sînt pal
pabile, reale.

— Reglorii de la I.U.M.P. 
intervine în numele 
Marin Neagoe, 
organizației de 
secție, au fost 
na de nota 10.
exclus să nu se descurce. 
Am înțeles care este im
portanța muncii noastre,
ce am făcut noi se vede, 
piesele ..Made in I.U.M.P." 
nu sînt cu nimic mai pre
jos decît cele din import.

— N-a fost prea ușor la 
început, remarcă strunga
rul Iosif Stern, care are la 
activ două decenii 
meserie. Strungurile 
mate românești sînt 
ne, normal să facem 
bă bună cu ele.

de 
auto- 
fai- 

trea-

Ion VULPE

(Continuare fn mo o 2-a)
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Colectarea
acțiune care

&

și predarea hîrtiei, 
se cere intensificată.

SPORIREA ACCENTUATĂ
A PRODUCȚIEI EXTRASE

Sursele ce stau la dispo
ziția Centrului de recupe
rare, colectare, achiziție, 
desfacere Petroșani privind 
adunarea hîrtiei pentru re
introducerea ci în circuitul 
economic sînt numeroase. 
Vorbind în general despre 
colectarea hîrtiei, indife
rent de sectorul de pro
veniență, se poate spune 
că în anul trecut s-a în
registrat o creștere substan
țială în comparație cu 1981. 
în magaziile centrului nos
tru, iar de aici și în unită
țile economice de prelucra
re a hîrtiei, au intrat 192 
tone de hîrtie în plus față 
de anul 1981. Aceasta ca 
urmare a unei mai bune 
organizări a activității la 
nivel de întreprindere, 
prin intensificarea acțiu
nii de colectare a hîrtiei 
în școli, organizații de ma
să și obștești.

Pentru a ușura și stimula 
a tivitatea de colectare a 
hîrtiei, întreprinderea
noastră a confecționat și 
amplasat la mai multe blo
curi, îndeosebi în cartierul 
Aeroport, circa 100 dc con
tainere. Acolo unde asocia
țiile de locatari, responsa
bilii de blocuri și scări au 
înțeles sensul și utilitatea 
lor, ele și-au dovedit rostul.

Potrivit obiectivelor de 
plan unitățile socialiste din 
Valea Jiului trebuiau să 
predea in anul trecut 329

Succesul—proba 
compeiențe?, priceperii

(Urmare din pag. If

minei — n-ar exista 
muncitori și specialiști 
de elită, capabili, așa 
cum au dovedit-o, să re
condiționeze, la cotele 
celei mai înalte calități 
fiecare subansamblu al 
„uzinei" subterane pe 
care o exploatează.

„Azi, în schimbul I, 
am avut o recepție de 509 
vagonete, iar silozul co
lector e plin" — ne spu
nea in urmă cu cîteva 
zile inginerul Mibai Ba- 
sarab, adjunct al șefului 
de sectar. Ce exprimă a- 
cest fapt ? în primul 
rînd, că toate cele pa
tru brigăzi care lucrează 
în abatajele dotate cu 
complexe ale sectorului
— conduse de renumiții 
Teodor Boncalo, Cons
tantin Popa, Aurel Man
ila, de Paul Grasu, 
merg foarte bine. Cînd 
complexele merg bine, 
.merge bine și sectorul
— peste 5 000 de tone 
de cărbune au fost ex
trase peste plan de la în
ceputul anului. Iar cînd 
merge bine sectorul IV, 
merge bine și mina. A- 
cesta e un alt adevăr 
semnificativ : sectorul
IV reglează „pulsul" ex
tracției întregii mine — 
motiv de mare mîndrie 
pentru oamenii sectoru
lui. De mîndrie și de 
ambițioasă angajare, con
cretizate în producții lu
nare pe abataj situate 
între 12 000 și 16 000 de

tone de hîrtie, cu circa 20 
tone peste prevederi. Șfîr- 
șitul anului a găsit multe 
întreprinderi care nu și-au 
îndeplinit sarcinile de plan 
la colectarea șî predarea 
hîrtiei. Printre restanți- 
eri se numără I.C.S.A. și 
A.P. Petroșani, I.C.S. Mix
tă Lupeni și I.C.S. Mixtă 
Vulcan, întreprinderea de 
tricotaje Petroșani și în

Recuperare 
/EdMMTIOMRE 
AEFOLOSIRE

treprinderea de confecții 
Vulcan, cele două coopera
tive meșteșugărești din 
Petroșani și Lupeni. Dc 
altfel cooperativa „Stra
ja" Lupeni nu a predat nici 
un petec de hîrtie în a- 
nul trecut. Cît privește în
treprinderile miniere doar 
Petrilași Aninoasa și-au 
realizat planul de predare 
a hîrtiei. Restanțe mari 
au în această direcție mi
nele Livezeni, Dîlja și Ut 
ricani.

In timp ce unele unități 
au mari restanțe față de 
plan, altele, cei drept cam 
puține la număr, și-au de
pășit substanțial obiecti
vele planificate. Printre 
acestea amintim I.F.A. „Vîs
coza" Lupeni, cu o depă
șire de 20 tone, C.M.V.J., 

tone, uneori chiar mai 
mult, și de avansări — 
așa cum era consemnat 
în „faptul zilei" respec
tive în dreptul brigăzii 
condusă de Aurel Man- 
da — care ating 1,6 ml/ 
zi.

La sectorul IV al l.M. 
Lupeni se acționează sus
ținut pentru traducerea 
în viață a hotărîrilor re
centei Consfătuiri de lu
cru de la C.C. al P.C.R., 
a noilor orientări stabi
lite in cuvîntarea rosti
tă eu acest prilej de că
tre secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Mi
ner de onoare al Văii 
Jiului. Viitorul produc
ției se pregătește cu a- 
ceeași grijă ca și pre
zentul. în zece fronturi 
se lucrează la preabataje. 
Maistrul principal loan 
On, ne-a făcut cunoscu
tă activitatea unor for
mații care montează tro- 
lii și platforme pentru 
scoaterea complexului 
12 și reintroducerea sa 
la orizontul 440 — în- 
tr-un timp cit mai scurt. 
Se lucrează deci, în ritm 
susținut, pentru pregă
tirea producției de mîi- 
ne. Colectivul sectorului 
IV s-a angajat să rapor
teze în acest an produc
ții de excepție, iar prin 
tot ce fac oamenii săi 
materializează propriile 
hotărîri în fapte de mun
că remarcabile pe frontul 
cărbunelui. 

ca unitate distinctă, cu 10 
tone. Deci, se poate ! Se 
poate acolo unde există 
preocupare în această di
recție, iar rezultatele sînt 
bune.

Am intrat într-un nou 
an de activitate și așa cum 
se desprinde din Raportul 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Conferința 
Națională a partidului nos
tru se impune o preocupa, 
re mult mai susținută și 
în ceea ce privește colec
tarea, predarea și reintro
ducerea în circuitul eco. 
nomic a tuturor materia
lelor refolosibile. Evident 
că sarcini sporite revin și 
centrului de recuperare, 
colectare, achiziție și des
facere Petroșani atît în 
ceea ce privește colectarea 
metalelor feroase și nefe
roase, a resturilor textile 
cît și a hîrtiei. La hîrtie 
dc exemplu obiectivele dc 
plan pc acest an sînt de 
890 tone, depășind cu 105 
tone pe cele din 1982. în
deplinirea și depășirea lor 
depinde de modul de orga
nizare și preocupare din 
partea colectivului nostru, 
dar și de preocuparea la 
nivelul unităților economi
ce, comerciale, al organi
zațiilor de masă și obștești, 
a activității desfășurate în 
această direcție în școli, • a 
responsabilității tuturor lo
cuitorilor Văii Jiului.

Ion TOMPA, 
C.R.C.A.D. Petroșani

Foto : Șt. NEMECSEK

în urmă cu două luni, 
magazinul „Foto mu
zica" de pe strada Re
publicii din Petroșani 
s-a mutat în noul și 
modernul magazin u- 
niversal „Jiul". In lo
cul acestuia cooperati
va „Unirea" a amena
jat un „Foto studio"

(Urmare din pag. I) 

ției de cărbune, este în
soțit și în urma acestui 
dialog direct cu cadrele, 
cu specialiștii minieri, cu 
oamenii abatajelor, de in
dicarea clară a direcțiilor 
de acțiune în vedera în
făptuirii integrale a sarci
nilor ce revin minerilor.

O primă direcție de ac
țiune, indicată cu clarvi
ziune de secretarul ge
neral al partidul^”, vizea
ză asigurarea frontului 
de lucru necesar, deschi
derea de mine noi. pre
văzute pentru acest an. 
„Este necesar să introdu
cem metode noi și să scur
tăm mult durata lucrări
lor de deschidere minie
re, subl'niază secretarul 
general ; practic orice nouă 
mină — mă refer la cele 
in subteran pînă la 500- 
600 metri adîncime — nu 
trebuie să depășească un 
an de zile". Arătind că 
industria noastră minieră 
dispune de mijloace mo
derne, de mare randament, 
pentru săparea puțurilor,- 
a lucrărilor miniere de 
deschidere, tovarășul
Nicolae Ceausescu cere 
geologilor, organizațiilor 
miniere să asigure ampla
sarea judicioasă a acestor 
utilaje, care să asigure 
atît scurtarea lucrărilor 
de deschidere, cît și in-

„uitînd" insă să dea jos 
vechea firmă.

Așa cum rezultă și 
din imaginea alăturată, 
trecătorii sînt derutați, 
ncștiind practic care 
este menirea noii uni
tăți. 

trarca directă în straturi
le de cărbune sau in ză
cămintele de minereuri. 
Folosind pe larg dotarea 
modernă — care urinează 
să fie completată pînă la 
firele cincinalului — este 
uecesar să se asigure me
canizarea integrală a lu
crărilor miniere de deschi
dere și asigurarea, pc a- 
ceastă bază, a frontului de 
lucru necesar, și chiar o 
rezervă de 10-20 la sută 
care să permită realiza
rea planului in ritmul 
prevăzut.

O altă direcție de acți
une în vederea sporirii ac
centuate a producției este 
folosirea rațională, la în
treaga capacitate, a utila
jelor de care dispun mi
nele. Activitatea trebuie 
astfel organizată, arăta 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, incit utilajele 
să funcționeze la întreaga 
capacitate în tot cursul 
anului, cxceptînd doar pe
rioada strict necesară de 
întreținere și reparații. 
Or, și în acest domeniu se 
impun măsuri judicioase 
pentru pregătirea din timp 
a pieselor de schimb și 
subansamblelor, a echipe
lor de întreținere, ca în
locuirea unor subansam- 
blc să dureze cit mai pu
țin. ca utilajele să func
ționeze în cele mai bune 
condițiuni. In același timp, 
subliniază din nou tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tre
buie să se asigure oame
nilor pregătirea necesară 
pentau a putea minui ,și 
folosi aceste utilaje și ma
șini de înaltă tehnicitate.

In șirul măsurilor, indi
cate de secretarul gene
ral al partidului se numără 
și acelea referitoare la 
programele de lucru, la 
perfecționarea activității 
miniere. In acest sens, ți- 
nînd seama de experien
ța de pînă acum, dc do
tarea modernă, este ne
cesar ca unitățile miniere 
să lucreze după principiul 
întreprinderilor care lu
crează cu foc continuu, cu 
întreruperi numai pen
tru reparații și întreți
nere. Totodată, se va asi
gura în cîteva domenii, în
deosebi pentru cei ce lu
crează in subteran, săptă- 
mîna de lucru de 40 de 
ore, de 5 zile de lucru, cu

(Urmare din pap 1)

Tot astfel judecă și cei
lalți ortaci ai lor, strun
garii Ionică Nicolae, Cons
tantin Popescu, Marin Pa
tru, frezorul Ion Ilic și 
ceilalți. Sentimentul de 
mîndrie care-i copleșește 
este pe deplin îndreptățit. 
Puși în fața asigurării u- 
nei premiere tehnologice, 
s-au dovedit la înălțime, 

două zile libere pe 
săptămînă, adică 8 zile 
libere pe lună. 
Aceasta presupune în
să, accentuează tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : Să tre
cem Ia organizarea în așa 
fel a activității, incit să 
se introducă ordinea, dis
ciplina, să se evite situați
ile pe care Ie intilnim a- 
cum — aceste prea multe 
intrări și ieșiri din mină, 
care dc fapt dezorgani
zează activitatea și dimi
nuează mult atît timpul 
efectiv de lucru, cît și re
zultatele activității de pro
ducție in mine". Tot pen
tru creșterea producției 
este necesară introduce
rea acordului global în 
toate sectoarele miniere, 
folosirea fondului de re
tribuție în raport direct cu 
producția realizată, fond 
care trebuie repartizat la 
toți acei care contribuie la 
realizarea producției. Tre
buie stăruit, de asemenea, 
pentru îmbunătățirea pic 
sării ■ fronturilor direct 
productive, prin îmbună
tățirea continuă a'i, ’-ricn- 
lui între personalul ' pro
ductiv și cel auxiliar, în 
favoarea celor .care lu
crează nemijlocit în căr
bune. Creșterea produc
ției presupune. așadar, 
reducerea personalului ne
productiv, sporirea pro
ductivității muncii prin 
folosirea rațională a ma
șinilor, a utilajelor.

Ideile și recomandările 
secretarului general, în
treaga sa cuvîntare ros
tită in cadrul consfătuirii, 
au o valabilitate deplină 
pentru toate unitățile mi
niere din Valea Jiului, 
reprezcntînd un veritabil 
și valoros program de ac
țiune pe linia perfecționă
rii activității productive^- 
Dezbătînd eu răspundere 
aceste indicații și orien
tări, este necesar ca încă 
din aceste zile, organiza
țiile de partid, c.o.m. să 
stabilească acțiuni con
crete pe fiecare loc de 
muncă, sector si întreprin
dere pentru înfăptuirea 
lor exemplară, în vede
rea asigurării tuturor pre
miselor necesare creșterii 
accentuate a producției de 
cărbune în conformitate cu 
prevederile hotărîrilor 
Congresului al Xll-lea, ale 
Conferinței Naționale a 
partidului. .' " 

vedi.nd capacitate profe
sională, dar și ambiție, 
contribuind astfel, cum le 
cere secretarul general al 
partidului eu succes la 
mecanizarea lucrărilor din 
subteran, la reducerea 
importului. în acest sens 
reușita lor ilustrează o 
demnă lecție de înaltă 
conștiință muncitorească.

CURSURI DE CALIFI
CARE. 330 de muncitori 
de la mina Lupeni au fost 
calificați anul trecut în di
ferite meserii, iar alți 36 
au fost policalificați. Pen
tru anul 1983 planul de 
școlarizare prevede un nu
măr de 240 de persoane, 
în aceste zile 175 dc mun
citori au început cursurile 

de calificare în meseriile 
de electrician de mină, 
mecanic pentru mașini și 
utilaje miniere, electro
nist. Durata școlarizării 
este de 10 sau 12 luni. 
(A.M.).

CINEMATECA SE RES
PECTĂ 1 Sensibilă la se
sizarea critică a ziarului 
nostru, conducerea cine
matografului „7 Noiem
brie" a reabilitat cine
mateca ce funcțiorează

aici de cîțiva ani. După 
un program „rarefiat" în 
ultima perioadă, în luna 
februarie cinefilii au pri
lejul să se delecteze cu 
pelicule celebre, printre 
care „Desfășurarea" (Ro
mânia), „Bocceluța" (An
glia), „Steaua de tinichea" 
(S.U.A.), „Surorile — 
Calvarul" (U.R.S.S.), „A-
dio, arme !“ (S.U.A.).

UN NOU PUNCT ALI
MENTAR. Dovedindu-se 
receptivă ia propunerile 
oamenilor muncii, con

ducerea întreprinderii de 
fibre artificiale „Vîscoza" 
Lupeni a acționat opera
tiv pentru amenajarea u- 
nui punct alimentar în in
cinta întreprinderii. Din 
păcate, aprovizionarea la
să de dorit. Deși în carti
erul învecinat „Braia" se 
află un laborator de pati
serie, aceste preparate 
mult solicitate lipsesc., 
zilnic din nou] punct ali
mentar.

TABĂRA SPEOLOGI
CA. Un echipaj format din 
trei membri ai clubului 

speologic „Piatra Roșie", 
de pe lingă B.T.T. Petro
șani va participa la ame
najarea, în vederea in
trării în patrimoniul tu
ristic, a peșterii Cetățile 
Ponorului din Apuseni. Ac
țiunea va începe în cursul 
lunii februarie și este or
ganizată în colaborare cu 
cercul speologic „CEPRO- 
MIN" din Cluj-Napoca. (C. 
Amariei).

NOI LOCUINȚE. La Pe- 
trila, a fost recepționat 
noul bloc de locuințe 39 A 
cu 32 apartamente con

fortabile pentru mineri,
preparatori și alți oameni 
ai muncii din întreprin
derile și instituțiile ora
șului. Blocul se află în 
zona viitorului centru ci- . 
vie al Petrilei, zonă în I 
care, în ultimii doi ani, au • 
fost date în folosință pes- | 
te 200 de apartamente noi. I

Rubrică realizată de 
I. LASCU I

I
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Foțbal_ yestj
» de la „Jiul**

■ Primele partide a- 
micale ale divizionarei A 
de fotbal „Jiul" Petroșani, 
desfășurate în compania 
unor parteneri din eșa
loanele inferioare, s-au sol
dat eu victorii : 3—1 cu 
Explormin Deva (Colceag, 
M. Marian — 2), 2—0 cu 
Minerul Paroșeni (Colceag 
— 2) și 3—2, in deplasare, 
eu Victoria Ineu 
Colceag și Varga), 
re prilejuri s-a 
deosebitul apetit de 
al lui Colceag. 
firmat în propria 
ră, dar multă vreme 
disponibil. Formația 
rilor nu anunță, în 
sezon, modificări mari, la 
titularizare aspiră însă 
Homan, Coca II (reveniți 
de la „Minerul" Lupeni) și 
Guda (fost la „Dinamo- 
Victoria" București).

Tn aceste zile, 
mația fanion a Văii 
lui se află într-un 
nev de trei jocuri (rezul
tatele nu ne-au parvenit 
încă) tn Ungaria, intre ad
versarele sale numărîn- 
du-s6 și cunoscuta divizi
onară A „Videoton", cu 
care se va disputa revanșa 
la Petroșani (fi februarie). 
Din lotul care a făcut de

(Vizitiu, 
cu ca- 

evidențiat 
gol 

jucător a- 
pepinie- 

in- 
mine- 

noul

- for- 
Jiu- 
tur-

plasarea lipsește Cavai. 
chemat de selecționeri, îm
preună cu Spcriatu, pen
tru a apăra buturile 
limpicilor. Lotul olimpi
cilor participă in această 
perioadă la un turneu în 
localitatea bulgară Petriei, 
după care va întîlni for
mația greacă Makedonikos 
Salonic.

g| După revenirea în ța
ră „Jiul" continuă suita 
partidelor de verificare, 
prin dubla manșă a in- 

divizionara din 
secund F.C.M. 
și 16 februarie), 
ia startul apoi

,Cupa C.F.R. Timișoa- 
în municipiul de pe 

„unspreze- 
nostru va susține și 

oficială din 
(23 

Ti-
cam- 
Cum . 

partidă 
„Cupei 
divizio-

Despre activitatea 
grupei de vînători din 
Uricani s-a scris puțin, 
deși ea are unele rea
lizări frumoase. Ca rea
lizări mai importante e- 
numerăni construirea 
în anul trecut a încă 3 
hrănitori cu fîn, a 5 
frunzare și 10 -sărării, 
complotate eu sare. Tot
odată au fost efectu
ate patrulări pentru

Schi

„Cupa sindicatelor"

Duminică, 30 
a.c. pe piftia 
din Paring, s-a 
cea de a doua

în Paring
ianuarie

„Poienița" 
desfășurat 
etapă a

„Cupei sindicatelor" la 
schi alpin și fond la care 
au participat schiori 
localitățile Deva, 
doara, Uricani,

Concurs 
la Lonea

trecerii cu 
eșalonul 
Reșița (13 
urmind să 
la 
ra' 
malul Begăi, 
cele" 
prima partidă 
cadrul noului sezon 
februarie), cu „Auto" 
mișoara, formație din 
pionatul județean, 
șansa în această 
din întrecerile 
R.S.R." aparține 
narci A, se anticipează că, 
peste patru zile, se va dis
puta o interesantă con
fruntare între „Jiul" și în- 
vingătoarea dintre A.S.A. 
Tg. Mureș și „U“ Craiova.

I. V.

combaterea braconaju
lui, atît la vînătoare 
eît și la pescuit. A- 
ceste realizări din a- 
nul trecut au fost com
pletate în ziua de 16 
ianuarie 1983 cînd gru
pa noastră a reușit să 
recolteze un mistreț 
pentru plan, prin per
soana vânătorului Cor
nel Todea. Atît la rea
lizările din urmă, cit și 
la recoltarea mistrețu
lui a participat pazni
cul de vînătoare Ionel 
Manolescu.

Ioan POPESCU, 
Uricani

din-
Hune- 

Lupeni, 
Vulcan și Petroșani, 
primii trei clasați : 
lom, categoria 19-29 
fete: 1. Mirela Stănescu, 
Imola Cșiki, ambele 
la 
Szusza Horvath 
ința" Deva) ; Băieți : 
Rudolf Vaszita 
gul" Petroșani), 
Huda („Minerul" 
3. Marian Nicoară 
ringul" Petroșani), 
goria 30-45 ani,

Iată 
sla- 
ani 

2. 
de 

„Parîngul" Petroșani, 3.
(Vo-

1. 
(„Parîn- 

2. Iosif 
Lupeni), 

(„Pa- 
Cate- 

băieți:

1. Francisc Edelin („Pa
rîngul" Petroșani), 2. A- 
lexandru Acs („Voința" Pe
troșani), 3. losif Schicht 
(„Minerul" Lupeni) ; 3 km
fond fete : 1. Violeta Mi- 
hăiasa ; 2. Aurora 
ling, ambele de la 
nerul" Vulcan ; 3 km bă
ieți, categoria pină la 30 
ani : 1. Dumitru Ciurea 
(„Minerul" Vulcan) ; 2.
loan Munteanu („Minerul" 
Lupeni) ; 3. Constantin
Fodor („Minerul" Uricani). 
Categoria 30-45 ani : Ioan 
Magher, „Parîngul" Pe
troșani. Câștigătorilor, or
ganizatorii competiției 
le-au acordat diplome 
premii în obiecte.

Im- 
„Mi-

s. băloi

Fructul dulce al proverbului bătrînesc
Mai mare dragul să-i 

privești pe fotbaliștii ju
niori de la Preparați a Lu
peni. Nu pentru faptul că 
ar fi liderii vreunei com
petiții, înaintea returului 

ocupă abia locul cinci în 
campionatul județean.
Surprinde insă ținuta e- 
chipamentului, rivalizând 
eu a unor combatante din 
primul eșalon. Repetăm, 
surprinde, pentru că este 
vorba de juniori, din 
campionatul județean, care 
evoluează sub culorile u- 
nci asociații sportive cu 
resurse financiare modes
te. Despre zestrea lor ma
terială ne-a vorbit, deu
năzi, Emil Părău, șeful... 
Centrului de prelucrare a 
fructelor de pădure din Is- 
eroni. Ce legătură trebuie 
să aibă fructele de pădure

eu echipamentul sportiv ? 
Nimic mai simplu, tînărul 
nostru interlocutor este 
titular în formația de se
niori și antrenează volun
tar juniorii.

— Lipsa de echipament 
ne-a afectat multă vreme, 
ne spunea el.

Intr-o zi, tînărul instruc
tor sportiv le-a propus e- 
levilor din Lupeni să re
colteze tîrși (nuiele) de 
mături pentru Ocolul sil
vic, cu care ocazie făceau 
excursii în împrejurimile 
Lupcniului, își asigurau 
condiția fizică, jucau și 
fotbal. Și astfel echipa a 
ajuns să cîștige pină la 
1 500 lei pe zi. In ianuarie 
au strins deja 2 000 de lei.

— Acum ne-a venit altă 
idee — in vacanța de pri
măvară vom lua în primi

i

bune pentru o speranță

La nici 17 ani, Gelu 
■ Madear, elev la Liceul 
: de matematică-fizică din 
; Petroșani (clasa a Xl-a, 
i diriginte — prof. Pompi- 
î liu Mușteanu) se bucură 
; de un respect deosebit în 
; lumea luptelor libere.
I Descoperit doar cu pa- 
i tru ani în urmă de antre- 
î norul Ion Blaj și „șle- 
i fuit" de Vasile Făgaș, 
i talentul său a irumpt în 
ț arena juniorilor, prin- 
; tre performanțele sale a- 
î mințim titlul de vice- 
i campion al cadcților și 
: bronzul concursului ria- 
; țional de toamnă. Demn 
; de reținut este și faptul 
i că, în ultimul an com- 
j petițional, el a suferit 
i doar două înfrîngcri, iar 
= cum decizia de egalita

te în lupte nu există, i 
chiar și un profan al ș 
sportului la saltea rea- j 
lizează calitățile fizice i 
excelente ale titularului j 
categoriei 81 kg, de la j 
Clubul sportiv școlar din i 
Petroșani. între acestea ? 
se adaugă ușurința cu : 
care întreprinde o di- : 
versitate de procedee teh- • 
nice (cel preferat, „șu- i 
rubul"), e drept mai are i 
încă de corectat mij
loacele de apărare la in
trările la coapse. Rezul
tatele din perioada ju
nioratului anunță ambi
țiile la speranțe olimpi
ce, dai' mai ales un se
nior de valoare, cu con
diția ca, între timp, a- : 
vestei categorii de vîrstă 
să i se acorde atenția cu
venită.

Deși privește prudent 
evoluția elevilor săi, 
antrenorul Vasile Făgaș 
crede în steaua lui Gelu 
Madear. Cu ambiția lui 
— să nu uităm că nu ne
glijează învățătura, dim- • 
potrivă —. Gelu Madear 
se va strădui să nu-și ; 
dezică antrenorul. în a- i 
cest fel va dovedi că 
luptătorii din Vale, pe 
lîngă calitățile native, 
au destule ambiții și con
diții de pregătire, care 
valorificate. îi vor impu
ne pe plan republican și 
de ce nu, internațional.
(I. VULPE)

re 6 hectare de munte, pe 
care le vom planta cu 
puicți de molid. Cîștigăm 
deodată 12 000 lei. In vară 
vom participa la acțiunile 
de descopleșire a puieților, 
urmînd ca, după ce ne asi
gurăm un alt rînd de e- 
chipament, cu banii ră
mași să facem o excursie 
prin țară.

Iată așadar că, dacă ești 
pasionat de fotbal, găsești 
fonduri și ,in... piatră sea
că, prin munca patriotică 
a colectivului sportiv. 
In acest sens, expe
riența juniorilor din Lu
peni este pilduitoare. Pa
rafrazând un străvechi pro
verb : or fi uneori rădăci
nile muncii amare, dar 
fructele ei sînt... dulci. Prin 
muncă patriotică și alte 
asociații sportive pot să-și 
îmbogățească fondurile și 

zestrea materială, cîștigul 
fiind dublu — atît în ceea 
ce privește dezvoltarea ac
tivității sportive de masă 
și performanță, dar mai 
ales pe plan educațional.

Ion VULPE

Comitetul U.T.C. dc la 
J.M. Lonea a organizat pe 
dealul „Citera", un reușit 
concurs de schi la care au 
participat peste 30 de ti
neri din localitate 
în ordine primii 
coborî re 
pînă la 
Boda, 
categoria 
Mihai 
Pinczer, 
Peste 18 
Buda, Alexandru 
Sebastian Brinduș. 
lom uriaș, categoria 
la 10 ani, fete : 
Magher, Helga 
tegoria 10-18 
Mihai Melțer,

lată 
clasați : 

(categoria 
: Helga

Magher,

lete :
10 ani)

Carmen
10-17 ani băieți:

Melțer, 
Carol 
ani :

Nicușor 
Gregus. 
Nicol'ae 
Bardan, 

Sla- 
pînă

Carmen 
Boda, ca- 

ani băieți : 
Artur So- 

col, Marius Rusu ; catego
ria peste 18 ani băieți : Ni- 
colae Buda, Ștefan Rusu, 
Dumitru Herteg.

B. STAICU

în mirificul peisaj al 
Parîngului, sute de iu
bitori ai sporturilor de 
iarnă, îndeosebi ai schi
ului, petrec in aceste zi
le clipe reconfortante 
pe pîrtiile de schi din 
jurul cabanei I.E.F.S.

Foto : Șt. NEMECSEK

Zvon de primăvară

Tînăra care coboară vijelios pe pîriie este cu
noscuta și apreciata schioară Ileana Vladislav, care 
a făcut să rămînă in Valea Jiului multe trofee la 
această disciplină sportivă. De astădată însă ea nu 
se află in concurs, ci a avut cinstea, alături de alte 
sportive de performanță să deschidă pîrtia pentru 
participunții la „Raliul Salvamont".

Sîmbătă, în timp ce 
jos în oraș a plouat, 
sus, la peste 1500 m al
titudine a nins și zăpa
da a fost viscolită. Dumi
nică, temperatura aeru
lui s-a menținut ridica
tă peste zero grade și 
n-a mai plouat, fapt care 
a atras spre munții din 
împrejurimi numeroși 
turiști, ca î<n zilele de 
primăvară. Pe lîngă au
tobuzele locale, spre caba
na Rusu au urcat și au
tocare din județele Alba, 
Dolj și Gorj. Băieții de 
la telescaun, acești har
nici și neobosiți oameni 
care merită cuvinte de 
laudă pen-____________
tru prompti- , 
tudinea de CRONICA MUNTELUI 
care dau do-------------------
vadă, au avut mult de 
lucru. Cîteva role au fost 
înlocuite, apoi instalația 
a funcționat din plin 
fără întreruperi spre sa
tisfacția sutelor de solici- 
tanți nerăbdători să a- 
jungă în zona alpină. Es
te îmbucurător că la 
telescaun s-a încetățe
nit ordinea desăvârșită 
în orele socilitărilor de 
vîrf. Organizatorii con
cursului de schi au îm
părțit ecusoane persoa
nelor îndreptățite să ur
ce „cu prioritate".

Spre bucuria amato
rilor de schi, schiliftul 
din poiana de lîngă sta
ția meteorologică a func
ționat ore în șir fără în
treruperi. Mai sus, în 
poiana din. fața cabanei 
I.E.F.S., instalațiile schi- 
lifturilor amenajate și 
gospodărite de A.S. „U- 
tilajul" au fucționat cu 
intermitențe, cunoscând 
o solicitare fără prece
dent. Din păcate, îndeo-

sebi cei mici și „nerăb
dători" nu au respectat 
întotdeauna ordinea de 
urcare. Evident că în a- 
ceastă problemă organi
zatorii 
spună cu 
cuvîntul. Ar fi 
de asemena, să se 
lungească și orarul 
funcționare al celor două 
schilifturi, 
dere solicitările 
de, de plin sezon 
schi.

Cei ce au urcat în 
na alpină au avut 
tisfacția de a contempla 
o frumoasă priveliște 
de iarnă. S-au văzut clar 

se
diu ma- 

Rete- 
culmea 
Sebc.șu-

trebuie să-și 
promptitudine 

necesar, 
pre- 

de

avînd în vc- 
crescîn- 

de

vîrfurile 
mețe 
siful 
zat,

Oslca și munții 
lui.

Cabanele „Pasul 
can“ și „Straja" s-au 
vedit neîncăpătoare 
torită solicitărilor 
zile mari". E clar că

zo- 
sa-

Vil- 
do- 
da- 
„de 
pîr-

tiile de schi, cu deosebi
re cele de la „f 
unde funcționează 
moderne instalații 
schilift, cîștigă noi 
depți.

Cele două formații 
vamont" au fost la 
torie, pătrulînd 
lungul piftiilor. In 
mele inimoșilor săi 
chipieri, Dumitru 
lida, șeful formației 
vamont" Petroșani 
solicitat să insistăm 
această cale în a-i 
tiza pe toți cei care urcă 
la munte să circule nu
mai pe marginea pîrti
ilor de schi și să nu se 
aventureze dincolo de că
rările bătătorite, fiind
că se expun pericolelor.

\ iorcl STR’.UȚ

.Straja", 
i două 
i de 

ă-

„Sal- 
da- 

de-a
nu- 

coe- 
Bîr- 

„Sal- 
nc-a 

Și pe 
aver-
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Cu prilejul Împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară 

și aniversării zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în ample comentarii de presă, în diferite țări ale lumii, se exprimă

9

Stima și prețuirea față de personalitatea 
proeminentă a conducătorului partidului 

și statului nostru

eco- I 
Tragerea I 

ADAS, 
folcloric.

Spații ample sînt consacrate in continuare de 
mijloacele de informare în masă din diferite țări ale 
lumii omagierii a 50 de ani de activitate revoluționa
ră a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Agenția ADN din R.D. 
Germană a informat de
spre adunarea solemnă de 
la București, despre me
sajul adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de Co
mitetul Central al Parti
dului Comunist Român, 
Consiliul de Stat și Gu
vernul Republicii Socia
liste România. In relatare 
sînt reliefate marile me
rite ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu în 
lupta împotriva războiului 
și rolul său determinant 
în transformarea țării 
dintr-o țară agrară îna
poiată într-un stat socia
list industrializat, modern.

Presa centrală 
ză a relatat 
cuvîntarea 
tovarășul 
Ceaușescu la 
lemnă din București con
sacrată omagierii a 50 de 

de activitate revolu- 
și aniversării zi-

și de stat viet-

polone-
larg despre 

rostită de 
Nicolae 

adunarea so-

ani 
ționară 
lei sale de naștere. Sînt 
redate extrase din cuvîn- 
tare. care se referă la 
problemele dezarmării și 
destinderii internaționale. 
Ziarele vietnameze „Nhan 
Dan", „Quan Doi Nhan Dan" 
si „Hanoi Moi", precum 
si Agenția VNA au publi
cat mesajul de felicitare 
adresat secretarului gene
ral al P.C.R., președinte
le Republicii Socialiste 
România, de conducerea

de partid 
nameză.

Intr-un 
cat vieții 
varășului 
Ceaușescu, 
exemplu demn de mențio
nat și de urmat", cotidia
nul de limbă bengali 
Bangladesh 
ni" relevă : 
îndreaptă 
România Socialistă de as
tăzi poate observa că via
ța economică și socială a 
țării s-a schimbat radical 
în ultimii ani. Dar aceasta 
nu de la sine. Această 
schimbare a fost posibilă 
numai datorită activității 
și eforturilor neobosite, 
de zi cu zi, ale președin
telui țării, 
Ceaușescu, care 
întreaga viață 
român".

„Semnificația 
niversări" este 
care 
„Salongo" 
România intră 
această 
mentul profund că apar
ține lumii în care trăieș
te, conștiința contempo
rană înregistrează numele 
României ca o recunoaș
tere deplină a contribu
ției sale 
afirmarea 
nobilelor 
manității. 
buție —

<— este indisolubil legată

editorial dedi- 
și activității to- 

Nicolae 
intitulat „Un

„Banglar
„Cine 

privirea

din 
Ba- 
își 

spre

N i c o 1 a e 
își dedică 
poporului

unei a- 
titlul sub 

cotidianul zairez 
scrie: „Dacă

astăzi in 
scenă cu senti-

considerabile la 
și realizarea 

idealuri ale u- 
Această contri- 
scrie „Salongo"

•de gîndirea și activitatea 
președintelui țării, 
Nicolae Ceaușescu. Presti
giul mondial 
contemporane 
parabil legat 

activitatea 
de aproape două 
destinele țării, — 
om politic, arhi- 

politicii interne și 
de un 

internațional, 
Nicolae

al României 
este inse- 
de gîndirea 
celui careși 

conduce 
decenii, 
eminent 
tect al 
externe românești, 
amplu ecou 
președintele 
Ceaușescu".

Cotidianul
„Mweti", publică un am
plu articol intitulat „Gîn
direa și acțiunea președin
telui Nicolae Ceaușescu", 
însoțit de portretul șefu
lui statului român, în care 
prezintă marile realizări 
economice ale poporului 
român în anii construcției 
socialiste și, îndeosebi, în 
ultimii 18 ani de cînd la 
conducerea țării se află 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Se subliniază că, în po
fida crizei economice mon
diale, programele de dez
voltare economică și so
cială ale României au 
fost, în ansamblu reali
zate, ceea ce atestă „te
meinicia fundamentării 
lor științifice, caracterul 
lor realist, trăsături im
primate, în principal, de 
gîndirea și activitatea des
fășurată de președintele 
Nicolae Ceaușescu".

„Aniversarea unui luptă
tor pentru pace" — este 
titlul publicat de revista 
braziliană „Manchete", 
însoțit de portretul tova-

congelez

râsului Nicolae Ceaușescu. 
Ai-ticolul reliefează princi
piile politicii externe a 
României socialiste, „la a 
cărei elaborare și promo
vare președintele țării are 
o contribuție hotărîtoare". 
In mod deosebit sînt evi
dențiate apărarea fermă 
a independenței naționale 
și a suveranității țării, 
precum și poziția hotă- 
rîtă a României „împo
triva oricărui amestec în 
problemele interne ale 
statelor".

„România — scrie coti
dianul peruan „La Croni
ca" — desfășoară o politi
că externă consecventă 
de pace și colaborare ba
zată pe principiile inde
pendenței și egalității, ca
re își are izvorul în uma
nismul socialist al •socie
tății românești contempo
rane, în tradițiile și aspi
rațiile poporului". Edito
rialul „Ceaușescu și poli
tica internațională româ
nească", publicat de acest 
ziar, relevă că prestigiul 
acestei politici „este indi
solubil legat de activitatea 
tovar ășului Nicolae 
Ceaușescu, arhitect al co
laborării României cu toa
te țările din lume". „Re
cunoașterea personalității 
sale pe plan internațional, 
a marilor merite 
unesc gîndirea și 
tea sa, constituie 
tiv de puternică 
națională pentru 
și de profundă 
tință din partea 
român față de 
remarcabilului 
câtor".

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Pădurea nebu
nă : Unirea : Visul de 
argint al alergătorului.

ANINOASA : Pietonii 
aerului.
’ VULCAN — Luceafă
rul : Fericire de țigan.

LUPENI : — Cultural: 
Europenii.

TV.
11,00 Telex. 11,05 Pro

fesiunile cincinalului. 
11,30 Roman-foileton : 

„Docherii", episodul 9.

12,10 Actualitatea 
nomică. 12,20 
de amortizare
12,30 Tezaur
13,00 închiderea progra
mului. 16,00 Telex. 16,05 
Viața școlii. 16,30 Clu
bul tineretului. 17,00 Ci
vica. 17,20 Cabinet pro
fesional pentru lucrătorii 
din agricultură. 17,50 
1001 de seri. 18,00 În
chiderea programului. 
20,00 Telejurnal. 20.15 
Forum politico-ideologic. 
20,35 De la arie la ter- 
țet în opereta „Liliacul" 
de Johann Strauss. 20,45 
Teatru TV : „Hanul <le 
la răscruce" de Horia 
Lovinescu. 22,00 Telejur
nal.

Mica publicitate
VIND Dacia 1 100, Is- 

croni centru I—320 Petro
șani (126).

FAMILIA Vinorean Va- 
sile aduce cele mai sincere 
mulțumiri doctorului Iacob 
Mircea, personalului mediu, 
pentru tratamentul acor
dat soției. (110)

SOȚIA, fiica, ginerele și 
nepoțica felicită pe aceas
tă cale cu ocazia împlini
rii a 50 de ani și a ieșirii 
la pensie a 
scumpului 
Gheorghe. Urăm sănătate, 
fericire și „La mulți ani 1“ 
(90).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
Maria, eliberată de 
Vulcan. O declar

Sanda 
l.U.M.

nulă.

cali- 
gra-

care re- 
activita- 
un mo
mind rie 

România 
recunoș- 

poporului
abnegația 

său condu-

Schimb de mesaje
BAGDAD 31 

— Din partea 
Nicolae Ceaușescu, 
ședințele Republicii 
cialiste România, a 
înmînat un mesaj 
ședintelui Irakului, 
dam Hussein, de către Ion 
M. Nicolae, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, care 
efectuează o vizită in Irak.

(Agerpres) 
tovarășului 

pre- 
So- 
fost 

pre- 
Sad-

Mulțumind călduros 
tru mesajul primit, 
ședințele Saddam 
sein a rugat să se 
mită tovarășului 1 
Ceaușescu un salut 
dial, urări de sănătate și 
fericire personală, de pro
gres și prosperitate popo
rului român prieten.

i pen- 
pre-
Hus- 

' trans- 
Nicolae 

; cor-

Președintele Saddam 
Hussein a dat o înaltă a- 
preciere activității și preo
cupării statornice a șefu
lui statului român pen - 
tru dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre popoa
rele român și irakian. Tot
odată, președintele Sad
dam Hussein a expri-

mat înalta sa apreciere 
pentru activitatea neobo
sită și contribuția activă 
ale șefului statului român 
la promovarea cauzei in
dependenței popoarelor, a 
înțelegerii și păcii în lu
me, la stingerea focarelor 
de conflict și reglementa
rea tuturor diferendelor 
dintre state pe cale paș
nică, prin tratative.

I a
I Calendar săptămînal
i 1. II. 1983

I
1
n

I
I»
I

2.

3.

4.

— începe vizita 
președin ului 
slavii, Petar

— In perioada 
exerciții militare comune ale 
lor americane și sud-coreene pe teri
toriul Coreei de Sud.

— Ministrul de externe al R.F.G., Hans- 
Dietrich Genscher, întreprinde o vi
zită oficială în R.S. Cehoslovacă.

— Vizita vicepreședintelui S.U.A., Geor
ge Bush, în Olanda (în cadrul turneu
lui din Europa).

— La Geneva se reiau negocierile sovie- 
to-americane privind limitarea și re
ducerea armamentelor strategice.

— începe vizita președintelui egiptean 
Hosni Mubarak în Marea Britanie.

— Vizita în R.P. Chineză a secretarului 
de stat al S.U.A., George Shultz.

— Cancelarul federal al Austriei, Bru
no Kreisky, începe o vizită în S.U.A.

— Au loc alegeri 
(Hamilton).

1.1933 — La Gf neva au 
vicepreședintele 
și ministrul de externe elvețian Pierre 
Aubert.

oficială în Indonezia a 
Prezidiului R.S.F. lugo- 
Stambolici. 
februarie-aprilie au loc 

trupe-

II 1983

II. 1983

generale în Bermudc

loc convorbiri între
S.U.A., George Bush,

— Vizita oficială în Marea Britanie a 
cancelarului federal al R.F.G., Hel- 
mult Kohl.

— Lansarea primului satelit japonez 
de comunicații.

— Sărbătoarea națională a Republicii 
Democratice Socialiste Sri Lanka (Pro
clamarea independenței în 1948).

— La 4 februarie J.R. Jayewardene 
fi reînvestit 

al Sri Lanka 
ani.

5. II. 19fl3 — începe vizita
președintelui 
goslavia, Petar Stambolici.

— Vizita în Italia a vicepreședintelui 
S.U.A., George Bush.

6. 11. 1983 — Ministrul de externe al Israelului,
Yitzhak Shamir, întreprinde o vizită 
la Bonn.

— Ziua națională a Noii Zeelande. Ani
versarea semnării Tratatului de

- Waitangi, dintre băștinași — maori 
și coloniștii britanici.

— Alegeri generale în Paraguay.
— între 6 și 9 februarie are loc, la Vie- 

na, Conferința cu tema „Propuneri 
privind asigurarea păcii și securității 
în Europa*1.

va 
în funcția de președinte 
pentru o perioadă de 6

oficială în Birmania a
Prezidiului R.S.F. Iu-

la

a 
I
I o
I a
I a
I 
I • 
I
I a
I a 
I a 
I a
I a 
I
I I 
I a 
I a 
I a 
I>

serviciu pe numele 
Ilie, eliberată de 
Petroșani. O declar
(113) '

PIERDUT certificat 
ficare sudor cu gaze
dul 1 pe numele Perju Mi_ 
hai, eliberat de I.M. Petrila 
în anul 1973. II declar nul._
(114)

PIERDUT legitimate ser
viciu pe numele Bălțatu^ 
loan, eliberată de I.M. EL 
băteni. O declar nulă. (115)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pop Va" 
sile, eliberată de l.U.M. Pe
troșani. O declar nulă. (116)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Neacșu 
Alexandru eliberată de 
l.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (117)

PIERDUT certificat 8 cla
se pe numele Herțan Hie_, 
eliberat de Școala generală 
nr. 6 Vulcan în anul 1978. 
11 declar nul. (118)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Lupa Iu- 
liana, eliberată de U.E. Pa
roșeni. O declar nulă. (119)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Rus Elisabeta, elibe
rată de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(120) ' 

PIERDUT 
serviciu pe 
dat loan, 
l.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (121).

PIERDUT diplomă ma- 
caragist pe numele Ciora 
Elena, eliberată de 
I.S.C.I.L. Sibiu, în anul 
1975. O declar nulă. (124).

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Stur- 
za Gabriela, eliberată de 
l.U.M. Petroșani. O de
clar nulă. (125).

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Rethy 
Mihail, eliberată de re
parația Coroești. O dedlar 
nulă. (127).

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Verdețj 
Gheorghe Savu, eliberată 
de A.U.T.L. 
declar nulă.

PIERDUT 
de serviciu 
Lupu Paul, 
I.M. Petrila. 
lă. (129).

ANUNȚURI DE FAMILIE

bunului și 
lor Bârna

Sorin
I.C. 

nulă.
(97)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vilaia 
Maria, eliberată de prepa- 
rația Coroești, O declar 
nulă. (98)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
Maria, eliberată de 
parația Coroești. O 
nulă. (99)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Alaci 
Georgel, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. O declar nulă. 
(100) -

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Orban 
Viorel, eliberată de 
Paroșeni. O 
(m.p.j

PIERDUT 
serviciu pe 
Maeia, eliberată de P.C.V.S. 
Petroșani. O declar nulă, 
.(mp.) .

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rete- 
gan Vasile, eliberată de 
l.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (101)

PIERDUT legitimație de 
Boboc 

de 
de-

Lazăr 
Pre- 

declar

declar nulă.

legitimație 
numele Lepă- 
eliberată de

declar
I.M. 

nulă.

legitimație de 
numele Iosif

serviciu pe numele 
Elena, eliberată 
C.M.V.J. Petroșani, O 
clar nulă. (109)

PIERDUT carnet 
dent pe numele Hotoboc 
Tudorică, eliberat de Ins
titutul de mine Petroșani, 
îl declar nul. (111)

PIERDUT legitimație de

stu-
eliberată 

Petroșani. O 
(128).

legitimație 
pe numele 
eliberată de 

O declar nu-

COLEGII de serviciu din cadrul I.R.E. Deva, pro
fund îndurerați anunță încetarea prematură din via
ță, după o grea și nemeritată suferință a celei ce a 
fost

MOLNAR ANA
și transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate. 

(122)

FAMILIA Preluschek anunță împlinirea unui an 
de la dispariția scumpului loi soț, tată, frate și bu
nic

PRELUSCHEK ALA DAR
Amintirea lui va rămîne vie în inimile noastre. 

(123).

PIOS omagiu în memoria iubitului nostru soț, ta
tă și bunic

MOȚOC VIOREL
la trei ani de la incredibila dispariție. Nu te vom 
uita niciodată. Familia. (112)
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