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In prezența tovarășului \

MCOLAE CEAUȘESCU, ieri, a avut loc 
Adunarea festivă consacrată împlinirii 

a 50 de ani de la eroicele lupte 
revoluționare din 1933 ale muncitorimii 

române
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Miercuri, 
avut loc, 

varășului 
Ceaușescu, 
ral al Partidului
nist Român, 
Republicii 
mânia, 
consacrată 
50 de ani de la 
lupte revoluționare 
1933 ale 
mâne, eveniment cu o pro-

ț

ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!
r

Intr-o singura zi

Șase colective miniere au extras 
in plus 1200 tone

Măsurile adoptate de 
Consfătuirea de lucru de 
la C.C. al P.C.R. cu 
dre de conducere, 
cialiști și muncitori
industria minieră și geo-

ca- 
spe- 
din

logie, preluate cu 
pundere 
și aplicate cu 
de colectivele 
derilor noastre 
își dovedsc,

răs-
muncitorească 

fermitate 
întreprin- 

miniere 
zi ce tre-pe

ce, tot mai mult efici
ența. Numărul minelor 
care raportează realiza
rea și chiar depășirea 
prevederilor de plan este 
în continuă creștere.

6 întreprin

16 februarie, 
în prezența to- 
N i c o 1 a e 
secretar gene- 

Comu-
președintele 

Socialiste Ro- 
adunarea festivă 

împlinirii a 
eroicele 

din 
muncitorimii ro-

fundă înrîurire asupra vie
ții politice și sociale din 
România și care au avut 
un larg ecou internațio
nal.

Adunarea festivă a fost 
precedată de numeroase 
manifestări prin care 
întregul nostru popor a 
adus o înaltă cinstire lupte
lor muncitorești de a- 
cum o jumătate de secol, 
organizate și conduse de

Partidul Comunist Român 
și care, prin amploarea și 
intensitatea lor, au ilus
trat cu putere forța și uni-, 
tatea de acțiune a clasei 
muncitoare — cea mai 
înaintată forță a societă
ții românești. S-a adus un 
vibrant omagiu celor care, 
în acel fierbinte an 1933, 
înfruntînd teroarea si o-

(Continuare in pag. a 4-a)

Azi, la posturile de radio și televiziune
Azi, în jurul orei 12,45, posturile de 

radio și televiziune vor transmite di
rect ceremonia sosirii Maiestății Sale 
Hussein Ibn Talal, regele Regatului 
Hașemit al Iordaniei, care, Ia invitația

tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste România, 
va efectua o vizită de prietenie in țara 
noastră.

în întîmpinarea Conferinței pe țară a președinților
consiliilor populare

Sentimentul răspunderii cetățenești pentru 
viața social-gospodărcască a orașului

per- 
re- 

pro-

■ în 15 februarie, 
deri miniere — Lonea, Petrila, Vul
can, Lupeni, Uricani și cariera Cîm- 
pu lui Neag — au raportat, îm
preună, îndeplinirea și depășirea 
prevederilor de plan ale zilei cu 
peste 1 200 de tone (la 1 februarie 
doar 4 întreprinderi miniere aveau

realizat) ; ■ Cea mai
extras

planul zilei
mare cantitate de cărbune 
suplimentar a raportat-o, în ziua a- 
mintită, 
Petrila ;
s-au expediat suplimentar cocseri- 
ilor țării în 
600 tone de

întreprinderea minieră 
■ Din vestul bazinului

15 februarie aproape 
cărbune pentru cocs.

Deosebit 
este faptul 
aplicarea 
mintite și 
gram de 
prinderi miniere 
nea, Vulcan

de important 
că odată cu 
măsurilor a- 

a noului pro- 
lucru, între- 

(Lo- 
și Lupeni)

care în condițiile ve
chiului program nu îșl 
îndeplineau prevederile 
de plan zilnice își rea
lizează și depășesc 
constant sarcinile. Mai 
mult, I.M. Lonea a recu-

perat și minusul de 1077 
de tone cu care a intrat 
în noul 
gînd la 
rie) cu 
proape 
bune.

program, ajun- 
zi (în 15 februa- 
un 
400

plus de a- 
tone de căr-

fi întreprinderea minieră Petri- 
la a extras cea mai mare cantitate 
de cărbune, suplimentar, de la apli
carea noului program de lucru, pes
te 3 200 tone, totalizînd de la înce
putul lunii un plus de aproape 
5 000 de tone ; ■ împreună, între
prinderile miniere Petrila, Lonea și

a recuperatLupeni (I.M. Livezeni
din 7 februarie și minusul de 1 280 
de tone cu care intra în noul pro
gram) au obținut o producție peste 
plan, de Ia aplicarea programului de 
lucru cu 3 schimburi a 8 ore, de 
peste 4 200 tone de cărbune

Legătura directă și 
manentă cu cetățenii, 
ceptivitatea față de 
puneri și operativitatea în 
rezolvarea lor, constituie
direcții prioritare de ac
țiune pentru consiliile
populare care asigură mo
bilizarea tuturor 
ilor creatoare în 
înfăptuirii 
dezvoltare 
Congresul i 
Conferința 
partidului, 
în care s-a 
nou centru civic, consiliul 
popular, ai cărui reprezen
tanți se află în mod per
manent în mijlocul oame-

energi- 
vederea 

obiectivelor 
stabilite 

al XII-lea 
Națională 

în Lupeni, 
i construit

de 
de 
Și 

ale 
oraș 

un

nilor muncii din noile 
cartiere, are multă expe
riență în domeniul activi
tăților social-gospodărești. 
în legătură cu această ac
tivitate am avut o convor
bire cu tovarășul loan Pă- 
dureanu, vicepreședinte 
al Consiliului popular o- 
rășenesc.

— Ce valoare au pro
punerile, sugestiile ce
tățenilor in perfecționa
rea activității consiliului 
popular 7
— în primul rînd, con

tribuie la stabilirea ca
racterului prioritar al u- 
nor lucrări. Această le-

gătură directă cu cetățe
nii imprimă realism și efi
ciență muncii noastre. în 
timpul întîlnirilor sau con
vorbirilor cu_ deputății, la 
sesiunile consiliului popu
lar ori la adunările ge
nerale ale reprezentanților 
oamenilor muncii din în
treprinderi și instituții, se 
formulează multe idei 
reală valoare practică, 
mărturisesc că cele 
propuneri cetățenești

Convorbire realizată
Tiberiu SPATARU

CU
Vă 

153
de

do

(Continuare în pag. a 2-a)

Plusurî la export
Tinărul colectiv al întreprinderii de confecții 

Vulcan confirmă și în acest an rezultatele bune obți
nute în 1982. Printr-o organizare corespunzătoare a 
producției și muncii, harnicul colectiv și-a realizat șl 
depășit ritmic sarcinile de plan la producția destina
tă exportului și pieții interne. Directorul întreprinde
rii, ec. Margareta Zeidesz, ne-a informat că în porioa- 
da scursă din acest an, la zi, s-au livrat, la export pro
duse peste sarcinile de plan în valoare de mai bine 
de 1 milion lei, iar la producția internă s-au livrat 
suplimentar produse în valoare de 3 milioane lei. 
Rezultatele obținute confirmă că și în acest an I.C. 
Vulcan își va onora exemplar sarcinile de plan.

, Frumoasa 3 
!
»-

INSCRIPȚII

Viorel CORCII1Ș, 
maistru minier, sectorul 

al I.M. Lonea

Aspect din abatajul echipat cu „marele complex" de Ia sectorul li al I.M. 
Uricani. Foto : Șt. NEMECSEK

(Continuare în pag. a 2-a) ț
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londiții tehnco-materiale 
îmbunătățită ia frontul brigăzilor!

La sectorul nostru, I — 
producție, de~la mina Lo
nea, trecerea la noul 
program de lucru pe trei 
schimburi a 8 ore a fost 
pregătită temeinic, prin- 
tr-un șir de măsuri teh- 
nico-organizatorice care 
și-au dovedit imediat e- 
ficiența. în prima săptă- 
mină de aplicare a nou
lui program, producția 
medie zilnică pe sector a 
sporit, comparativ cu lu
na ianuarie, cu 50 tone 
de cărbune, ceea ce re
prezintă pentru noi o 
creștere de peste 10 la 
sută. Productivitatea 
muncii în abataje a spo
rit, de asemenea, între 
400 și 600 kg/post. Toate 
brigăzile de mineri își 
îndeplinesc la această 
oră, ritmic, sarcinile pro
prii ce le revin.

Aș aprecia că baza u- 
nor asemenea rezultate 
o constituie modul res
ponsabil în care și-a pro
pus să lucreze în condiți
ile noului program de 
lucru fiecare membru al 
colectivului, minerii a- 
firmîndu-și adeziunea 
totală la măsurile stabi
lite de recenta Consfătu
ire de lucru de la 
al P.C.R. 
conducere, 
muncitori 
minieră și 
tărîrea de 
viață indicațiile 
în 
lui

cu cadre 
specialiști 

din industria 
geologie, ho- 

a traduce în 
cuprinse 

cuvîntarea secretaru- 
general, al partidului,

os

Sîntem o cetate 
nelată a muncii, 
juifi de bastioanele de 
granit ale Parîngului 
și Vîlcanului. Natura a 
fost atît de darnică cu 
noi încredințîndu-ne fa
buloase comori geologi
ce, ale căror valon și 
mesaje au fost pe de
plin înțelese abia astăzi.

Rădăcinile ramificate 
minelor răscolesc

cra- 
Stră-

♦

"4

subsolul Văii extrăgîn- 
du-i sevele energetice, 
vitale pentru marele 
arbore al economiei. A- 
cest metabolism acțio
nat de forța și înțelep
ciunea minerilor a scos 
din anonimat Valea noas
tră avansînd-o la rang 
de perlă în salba obiec
tivelor industriale 
țării.

Această fostă Vale 
Plîngerii a renăscut 
ciorna legendarei Phlie- 
nix din lacrimile și ce
nușa anilor grei, ajun- 
gînd astăzi o Vale a 
trăirilor pline, deasu
pra căreia Soarele ră
sare și apune, uimit de 
permanentele schim
bări.

Valerin BUTULESCU

ale

a 
aî-

j

3

|
z
5‘Și
5
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Prestigioasă contribuție românească 
la dezvoltarea matematicii

în anul trecut mi s-a 
oferit prilejul să prezint 
în coloanele ziarului 
minerilor din Valea Jiu
lui lucrarea Comple
mente de matematici cu 
aplicații în tehnică", a 
prof, univ. dr. Wilhelm 
Kecs, șeful catedrei de 
matematică a Institutu
lui de mine din Petro
șani. De data aceasta pu
tem vorbi de prestigiul 
autorului și pe plan in
ternațional, prin apari
ția în edituri străine de 
prestigiu a lucrărilor re
zultate din activitatea 
laborioasă a profesorului 
Kecs, în domeniul mate
maticii.

Cel mai recent eveni
ment editorial în activi
tatea autorului, a insti
tutului de mine. îi cons
tituie apariția în editu
ra : D. REIDEL PUBLIS 
HING COMPANY 
Dordrecht : Holland/Bos
ton : S.U.A./London : En
gland, a lucrării : „The 
Convolution Product and 
Some Applications" ela
borată de profesorul uni
versitar dr. Wilhelm 
Kecs.

Lucrarea profesorului 
W. Kecs mai sus aminti
tă, își propune și reușește 
să prezinte într-o manie
ră riguroasă, originală și 
în mod sistematic pro 
prietățile generale ale 
produsului de convoluție, 
aplicațiile acestuia și o 
serie de rezultate noi ob
ținute de autor, rezultate 
publicate și în reviste de 
specialitate.

întregul material este 
împărțit în cinci capito
le, fiecare dintre acestea 
vizînd diferite aspecte 
ale problematicii aborda
te ca : probleme gene

rale privind spațiile 
vectoriale topologice, în 
general și cele local con
vexe în special ; proprie
tățile generale ale pro
dusului de convoluție în 
spații de funcții și în spa
țiul distribuțiilor ; trans
formări integrale și dis. 
tribuții periodice ; ecua
ții do convoluție; apli
cații ale produsului de 
convoluție la rezolvarea 
unor probleme de natură 
electrică și la studiul 
corpurilor vîsco-elastice.

Tratarea acestei vaste 
problematici, se distinge 
prinlr-o înlănțuire lo
gică, armonioasă, o îm
binare echilibrată a e- 
iementelor teoretice și 
cele aplicative, remar- 
cîndu-se accesibilitatea 
și conciziunea prezentă
rii rezultatelor, demons
trațiilor și exemplifică
rilor.

Așa cum arăta edito
rul șef Michie] Hazc- 
wimkel, aceasta este a 
doua .apariție a unor lu
crări matematice ela
borat- de autori din țări 
din Europa de est, apa
riție care nu este întîm. 
plătoare, ea datorîndu-se 
aprecierilor deosebite 
privind valoarea lucrării 
— din punct de vedere 
al conținutului și a) nive
lului de tratare — făcu
te de matematicianul a- 
merîcan J. Horvath, în 
recenzia apărută în Mat
hematical Reviews,

Această ediție apărută 
în limba engleză, a fost 
completată față de ediția 
pe care Editura Acade
miei R.S.R., a prezen
tat-o la un tîrg de carte 
la Varșovia, la sugestia 
editurii olandeze, eu cal
culul operațional al lui

Mikușinski și cu cele mai 
recente contribuții ale 
autorului, cu privire la 
utilizarea produsului de 
convoluție la studiul 
corpurilor vîscoelastice, 
bazată pe conceptul de 
produs al convoluției 
parțial introdus de au
tor.

Lucrarea „The Con
volution Product aud 
Some Applications" este 
a treia apariție a auto
rului, în edituri străine, 
după lucrările „Aplica
ții ale teoriei distribuți
ilor în mecanică" apăru
tă în editura engleză 
Abacus Press, Tunbrid

ge WelJs, Kent (1974) și 
„Introdi cere în teoria
distribuțiilor 
in tehnică"

cu apli 
apărută

editura M i r din
U.R.S.S. (1978).

Apariția în străinătate 
a acestor lucrări repre
zintă o incontestabilă re.
cunoaștere și apreciere 
cercetării românești în
domeniul matematicii, a
prestigiului de care se 
bucură Institutul do mi
ne din Petroșani și pro
fesorul W. Kecs dincolo 
de hotarele țării.

Conf, univ. dr. 
Traian NOAGIII

Eforturi sporite pentru 
ușurarea muncii minerilor

Condiții tehnico-materiale j
100 ml de front întreaga I 
cantitate de material ’ 
lemnos, utilajele și piese- ’ 
le de schimb dc care au 
nevoie brigăzile pentru 
a produce nestingheriți 
cărbunele prevăzut prin 
preliminar. Ca urmare, 
brigăzile de abataj con
duse de Cornel Tir, Ilie 
Mihoc și Ilie Chițoiu au 
extras împreună, 
prevederi 450 tone 
bune pe seama

(Urmat u Un pay. i;

tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușeseu, Minerul nos
tru de onoare, care ma
nifestă permanent o ma
re grijă față de activita
tea minerilor.

Sarcina noastră princi
pală, a maiștrilor- minieri 
este să organizăm astfel 
munca formațiilor din ‘ 
fronturi îneît timpul de 
lucru de care dispunem 
să fie cît mai eficient 
folosit în toate cele 480 
de minute ale schimbu
lui. împreună cu colegii 
din celelalte schimburi, 
maiștrii de revir Ghcor- 
ghe Zvanciuc, Alexandru 
Soloy, alături de maistrul 
electromecanic Robert 
Wuk și maistrul cu a- 
provizionarea Ion David 
ne-am propus — și 
străduim să reușim
fiecare dată — să asigu
răm brigăzilor din aba
taje și lucrărilor de pre--bine sarcinile de 
gătiri toate condițiile 
tehnice și materiale de 
care au nevoie pentru 
a-șl realiza preliminarul 
stabilit. Izbutim astfel 
să aducem pînă la -sub

ne 
de

*

i 
î 

productivității muncii J 
peste norma stabilită. Tre- ' 
buie să precizez că acti
vitatea de aprovizionare 
cu materiale a fost sub
stanțial ușurată după pu
nerea in funcțiune, prin 
valorificarea creativității 
specialiștilor minei și din 
resurse materiale interne 
a unor monoraiuri. Noi, 
maiștrii, în condițiile 
programului de trei

schimburi a 8 ore reușim 
să acoperim mult mai

îndru
mare și control ce ne re
vin, să sprijinim efectiv 

la realizarea

peste 
de căr- 

creșterii

1 
t

brigăzile la realizarea 
planului fizic în condiții i 
de deplină securitate a ? 
muncii. j

I RÂTULUI. în cadrul ma
nifestărilor prilejuite de

I sărbătorirea majoratului, 
formațiile artistice ale Li- 

Iceului industrial minier
Petroșani prezintă astăzi 
(oră 14,00), pe scena Casei 

I de cultură, un spectacol 
literar-muzical. Mîine (ora

I 14,00), la sediul liceului, Va 
I acea 10c o dezbatere sub 
I genericul „Să cunoaștem 
i și să respectăm legile ță

rii". (I.L.)
9 MOMENT SOLEMN. 

Colectivul secției din Lu. 
peni a Fabricii de moră- 
rit și panificație Petro
șani, l-a cinstit pe cel mai 
„vechi" brutar al secției, 
Francisc Gabor, cu un bi
nemeritat moment solemn. 
Feri baci a frămîntat și a 
copt pîine pentru minerii 
din Lupeni timp de patru 
decenii. Tovarășii de mun
că mai tineri i-au mulțu
mit, l-au felicitat căldu
ros șl i-au oferit, o dată 
cu ieșirea la pensie, alături 
de bastonul tradițional, o

OMAGIU
La Clubul sindicatelor din Lupeni a avut loc ieri 

o acțiune pionierească omagială dedicată eroicelor 
lupte revoluționare ale muncitorimii române din 
ianuarie-februarie 1933, Participant», comandamente 
pionierești din școlile orașului, au avut în mijlocul 
lor lucrători feroviari și profesori care au vorbit des
pre evenimentele revoluționare petrecute acum cinci 
decenii și semnificația lor istorică în luptele politice, 
și sociale ale clasei muncitoare. (T.S.).

Adunarea generală 
prezentanților 
muncii de la 
Petroșani a scos în evi
dență contribuția însem
nată pe care a avut-o a- 
cest tînăr colectiv la creș
terea producției de cărbu
ne în Valea Jiului, 
asigurarea pieselor 
schimb necesare și 
executarea unor 
de bună calitate la 
jele miniere.

Anul 1982 a fost 
acest harnic colectiv 
rodnic, 
ca tori de plan 
lizați și depă
șiți. La indi
catorul de ba
ză al noului 
mecanism 
conomi'co- 
nanciar 
producția 
tă — au fost obținute în
semnate depășiri care se 
ridică la 4431 mii lei, iar 
la producția marfă fabri
cată planul a fost realizat 
în proporție de 100,3 la 
sută. Productivitatea mun
cii calculată pe scama 
producției nete a fost mai 
marc dccît cea planificată 
cu 732 Ici pe om. .Aceste 
realizări au permis colec
tivului să obțină un benefi
ciu suplimentar de 1 395 000 
lei. La aceste împliniri și-au 
adus o contribuție însemna
tă toți oamenii muncii din 
secțiile și atelierele în
treprinderii.

.Darea de seamă pre
zentată, discuțiile purtate 
de cei care au participat la 
dezbateri, au scos în evi
dență și unele lipsuri și 
neîmpliniri care le-au um
brit’ activitatea desfășurată 
în anul trecut. Au existat 
deficiențe în activitatea 
de aprovizionare cu ma
terialele necesare, aspecte 
ale încălcării 
muncii care au 
nereal izarea 
confecții 
de aeraj 
mină.

„Secția 
fruntat în anul trecut 
multe greutăți în aprovi
zionarea cu țeavă și nu am 
putut să ne realizăm inte
gral planul la stilpi hidrau
lici. Totuși in timpul care

a ne
oamenilor 

1PSRUEEM

prin 
de 

prin 
reparații 

utila-

pentru 
un an 
indi-Principalii

au fost rea-

e- 
fi-

ne-

(Urmare din pag. I)

competență locală repre
zintă substanța muncii 
noastre din această peri
oadă.

— Cum se materializea
ză aceste idei noi ale lo
cuitorilor ?
— Avem în vedere a- 

menajarea drumurilor din 
oraș, pentru a asigura con
diții bune circulației ru
tiere și pietonale, cetățenii 
orașului Lupeni fiind lip
siți de acest confort stra
dal. O altă direcție de ac
țiune, începută încă din 
toamnă, este destinată 
creării unor spații verzi și 
zone plantate, îndeosebi în 
noul cartier Bărbăteni un
de nu sînt asemenea spa
ții de joacă pentru copii, 
alei pietonale sau de ac
ces auto. Ne-am pregătit 
deja materialul săditor, 
în valoare de peste 100 000 
lei (10 000 trandafiri, gard

viu, arbori, arbuști, pomi 
fructiferi). în primăvară 
vom începe o amplă acți
une de gospodărire și în
frumusețare la care parti
cipă, cu multă tragere de 
inimă, cu mic, cu mare, 
toți locuitorii. în progra
mul stabilit de consiliul

Adunări generale 
ale oamenilor 

muncii

s-a scurs din acest an am 
reușit să ne realizăm sar
cinile de plan ce ne-au re
venit și să recuperăm in
tegral minusul înregistrat 
anul trecut la stîlpi 
draulici. Ne mai 
tăm eu unele ; 
ceea ce privește < 
tea țevii și totodată 
sînt unele goluri în 
vizionare. în numele 
și al colectivului din 
fac parte mă angajez 
ne mobilizăm întregul po
tențial de care dispunem 
pentru a încheia acest an 
așa cum l-am început, cu 

rezultate bu
ne", spunea în 
cuvîntul său 
Ton Ioana, 
secretar al 
comitetului de 
partid 
S.S.1I.
Danco,

hi- 
confrun- 

greutăți în 
calita- 

mai 
apro- 

meu 
care 

să

de la
Vul- 
șcfulcan. Ștefan 

atelierului de metrologie. 
Marin Borneci — bobi
nator la atelierul Ju- . c- 
parații electrice și Gheor- 
ghe Albu, subinginer la 
secția mecanic șef, s-au 
referit în cuvîntul lor la 
lipsa unor aparate de mă
sură și control cu care ar 
trebui să fie dotată între
prinderea. De asemenea, 
s-au referit la necesitatea 
de a se trece la deschide
rea unor cursuri de califi
care în cadru] întreprinde
rii pentru a asigura forța 
de muncă calificată
sară în prezent si în 
itor.

Și ceilalți vorbitori 
tre care îi amintim pe 
sif Vracîu, Ion Stăncioiu,
Andraș Varga, Ion Crețu, 
Gheorghe Neeula și Anton 
Bacu s-au angajat în nu
mele colectivelor din care 
fac parte să nu preocupe- 
țească nici un efort pen
tru a înlătura lipsurile ce 
s-au manifestat în activi
tatea lor, să folosească toa
te rezervele de care dis
pun, astfel ca prin utila
jele si piesele de schimb, 
destinate minerilor, să con
tribuie 
ducției 
Situeze ;
rîndul 
fruntașe 
nostru.

Gheorghe BOȚEA

nece-
vi-

din- 
lo-

disciplinei 
influențat 

planului la 
tuburi 

de
metalice,
și armături

noastră s-a con- 
cu

la creșterea pro- 
de cărbune, să se 
Și în eeest ăn în 

întreprinderilor 
din municipiul

Brăița. Noi am destinat a- 
ccstui scop 200 000 lei din 
bugetul local și încă 
250 000 Ici din contribuția 
în bani a populației. Este 
un ansamblu de lucrări 
de mare interes local. In 
programul nostru pentru 
această primăvară sînt no.

Sentimentul răspunderii 
cetățenești

popular pe baza propu
nerilor cetățenilor se află 
îmbunătățirea salubrizării 
orașului, începută deja 
de anul trecut, cînd am 
amenajat în cartiere 6 
platforme betonate, ur- 
mînd să mai facem, cu 
sprijinul întreprinderilor 
din oraș, încă 15. La pro
punerile oamenilor mun
cii âm început amenajări 
ample la zona dc agrement

minalizate : amenajarea
drumului dc acces, regu
larizarea piriului Braia, 
platforma dc parcare, două 
baze sportive, construirea 
unui număr de r cabane 
ale unităților economice, 
destinate odihnei și recre
ării personalului munci
tor.

— Cum s-au conturat 
și cum se înfăptuiesc a- 
ceste coordonate ale ac

tivității social-economi- 
ce a consiliului popular?
— Trebuie să accentuez 

ideca că toate aceste di
recții de acțiune cuprinse 
în programul nostru iși au 
originea în propunerile și 
sugestiile cetățenilor e- 
fectuale în timpul întilni-1 
rilor cu deputății. în orice 
domeniu de activitate un 
factor esențial în mutica 
consiliului populai orășe
nesc îl constituie conlu
crarea largă si rodnică cu 
cetățenii care participă a- 
tît la stabilirea unor noi 
idei, cit și la transpune
rea lor în fapte social- 
economice. Însuflețiți de 
sentimentul răspunderii 
pentru făurirea vieții noi 
în Lupeni, cetățenii. în 
frunte cu deputății, parti
cipă la realizarea unui an
samblu de lucrări care va 
contribui efectiv la îmbu
nătățirea calității vieții 
sx.ial-gospodărești din o- 
raș.

pîine proaspătă cu valoa
re de simbol. (T.Ț.).

H TINERII din Vulcan 
și-au propus să amenajeze 
în această primăvară un 
sat de vacanță. Aici se vor 
desfășura acțiunile cul
tural-educative și sportive 
ce vor avea ca participanți, 
bineînțeles, pe tinerii din 
oraș. Amenajările vor fi 
executate prin muncă pa
triotică, din recuperări de 
materiale. Iată o iniția
tivă care ar trebui prelua
tă și de celelalte locali
tăți, fiecare dispunînd de 
condiții propice de ame

najare a unor asemenea 
spații de recreare. (I.M.).

gg Odată cu dezafecta
rea clădirilor din zona Pe
troșani — nord, în care 
se vor construi în acest an 
noi blocuri de locuințe, go- 
goșeria dc aici a fost mu
tată între oficiul P.T.T.R. 
și hotelul „Central". Satis
făcute de vadul de care 
dispun (numeroșii consu
matori par și ei mulțumiți 
de hrănitoarele delicate
se) lucrătoarele de aici 
și-au exprimat, totuși, do
rința ca întreprinderea co
mercială de resort să a-

slgure în chioșcul în care 
se prepară gogoșile con
diții mai bune pentru gă
tit și racordul la o sursă 
de căldură. (A.H.).

B ATENȚIE LA INDI
CATOARE I în orașul Lu
peni, foarte multe indica
toare pentru circulație, 
îndeosebi cele din sticlă, 
„Stop„Cedează tre
cerea !“, „Parcare", „A- 
tenție, copii !", „Staționa
rea interzisă" sînt deteri
orate și sparte, iar insta
lația lor electrică este 
complet distrusă. Desigur,

consiliul popular, 
ministrarea căruia 
aceste indicatoare, 
operativ măsuri 
repararea lor, dar
nele de miliție, sprijinite | 
de cetățeni, trebuie să-i... J 
stopeze pe răufăcători.
(A.M.).

Rubrică realizată de ț
1. LASOU
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TINERETUL VĂII JIULUI
prezență activă 

economică
După cum am informat, la Petroșani a 

avut loc, cu două zile în urmă, Conferința or
ganizației municipale a U.T.C. Redactori ai 
ziarului nostru au consemnat propunerile fă-

în viața politică, 
și socială

cute de tineri cu prilejul dezbaterilor, în at
mosfera de angajare politică și patriotică ce 
a caracterizat acest important moment din 
viața organizației municipale a U.T.C.

" * >
Semnificațiile unui moment trâit 

cu intensitate
Cu emoție, cu un inte

res legitim față de mo
mentul pe care aveau 
să-l trăiască împreună — 
unii pentru întîia dată — 

v ^delegații au pătruns în 
~ sală... Tineri și tinere, 

muncitori, elevi, stu- 
denți s-au întîlnit, s-au 
cunoscut, au schimbat o- 
bișnuitele impresii apoi 
și-au ocupat locurile, pre- 
gătindu-se să participe la 
ce] mai important mo
ment a] vieții de orga
nizație : analiza acti
vității și alegerea noilor
organe conducătoare. Așa 
a început, văzută de- 
aproape, din intimita
tea propriei sale trăiri, 
conferința organizației 
municipale a U.T.C,, mo
ment politic. încărcat de 
profunde semnificații...

Dar, care sînt aceste 
semnificații ?

Tinerii au pătruns în 
sală. Și-au ocupat locuri
le, apoi au privit cit se 
poate de atent in jurul 
lor. Printre ei se aflau 
mai mulți invitați, con
ducători de întreprinderi, 
secretari ai comitetelor de 
partid, directori de școli... 
Se aflau chiar și primari 
ai unor localități din mu
nicipiu. lată o certă do
vadă a grijii, celor vîrst- 

nici față de tineri. Oa
meni cu părul albit de 
vreme, conducători pe u- 
merii cărora apasă răs
punderea producției, sau 
a problemelor sociale, au 
găsit timpul necesar, au 
venit în mijlocul tinerilor 
pentru a-i asculta în pro
priul lor forufn, din do-

DIN SALA
CONFERINȚEI

rința de a le cunoaște și 
mai bine preocupările, 
succesele, greutățile în
tâmpinate.

Un număr de peste 20 
de tineri au urcat la tri
buna conferinței, în nu
mele organizațiilor U.T.C. 
pc care le-au reprezen
tat. In alte împrejurări, 
numărul atitor vorbitori 
ar fi fost socotit ca „im
presionant".-Aici, nu. Ti
nerii au fost ascul
tați cu răbdare, 
cu atenție. Din spu
sele lor s-a desprins i- 
maginea unor numeroase 
preocupări lucrative, me
nite să le îmbogățească 
viața. Spiritul democra
tic ce caracterizează, la 
noi, întreaga sferă a ac
tivității economice și șo- 

cial-politice a dominat și 
dezbaterile tinerilor, de 
la primul pînă la ultimul 
din toți cei care s-au pe
rindat la tribuna confe
rinței, întărindu-le sen
timentul de a fi partici
pat direct, și cu evident 
folos, la cel mai de sea
mă moment al vieții lor 
de organizație.

In acest climat — de 
răspundere, de afirmare 
pregnantă a democratis
mului propriu orînduirii - 
noastre socialiste •— s-a 
desfășurat și alegerea 
noilor organe conducă
toare. Momentul a fost 
trăit de unii cu bucurie, 
de alții cu emoție. Cei a- 
le.și au simțit răspunderea 
faptului politic care s-a 
petrecut, știind că din a. 
cest moment munca lor 
va fi raportată la un alt 
nivel de exigență.

Văzută de aproape, din 
intimitatea trăirilor ti
nerești ale delegaților, 
conferința • organizației 
municipale a U.T.C. a în
semnat șl de această da
tă, cel mai de seamă mo
ment politie din viața ti
nerilor Văii Jiului, un 
moment încărcat de pro
funde semnificații...

Ion MUSTAȚĂ

U.T.C. 
deosebit 
expozi-

Tinerii prezenți la 
Conferința organizați
ei municipale 
au vizitat cu 
interes 
ția tehnico-științifică 
deschisă cu acest prilej 
in holul Casei de cul
tură.

Din cuvîntul participanților
SILVIU NASTASE. se

cretarul comitetului U.T.C. 
— I.M. Lupeni : „Conferin
ța municipală U.T.C. a fost 
întîmpinată de minerii de 
la Lupeni, de tineretul de 
aici cu un spor de peste 
600 tone la producția de 
cărbune. Comitetul U.T.C. 
de la mina Lupeni se preo
cupă continuu de stabili
zarea forței de muncă, a 
tineretului la mină. în pre
zent, în acțiunea „Trofeul 
noului încadrat" sînt cu
prinși 66 de tineri. Ne 
preocupăm de calificarea, 
policalificarea și perfec
ționarea pregătirii profe
sionale a tinerilor. în acti
vitatea noastră de zi cu zi 
avem și neajunsuri. Avem 
tineri care mai întârzie la 
serviciu, fac absențe ne
motivate, nu respectă dis
ciplina muncii și tehnolo
gică. Aceste neajunsuri au 
fost analizate în adunările 
generale ale^tTT.C., în bi
rourile organizațiilor de

bază și în comitetul U.T.C. 
pe mină unde s-au luat 
măsuri corespunzătoare de 
integrare, dc mobilizare a 
tineretului la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de 
plan. în acest an, ne-am 
propus, de asemenea, să 
ne ocupăm mai mult de 
timpul liber al tinerilor, de 
atragerea acestora la ac
țiunile cultural-educative".

IOAN PĂDUCEL, secre
tar al comitetului U.T.C., 
I.M. Petrila : „O preocupa
re de bază a activului 
U.T.C. de la mina Petrila 
a fost și este educarea prin 
muncă și pentru mun
că a tineretului. Acți
unile organizate cu ti
neri la căminul de 
nefamiliști, în sala de a- 
pel, serile cultural-dis
tractive au avut și au un 
pronunțat caracter educa
tiv. De modul cum știm 
să organizăm aceste ac
țiuni, rum știm să le fa
cem mai atractive, mai 
complete depinde participa
rea în număr tot mai ma
re a tinerilor. Prin toate 
formele muncii educative
— in discuțiile individua
le cu tinerii, în adunările 
cu tinerii, în adunările ge
nerale ale U.T.C, prin 
propaganda vizuală ne-am 
străduit să formăm în rîn- 
durile acestora o conștiin
ță înaintată, o atitudine 
responsabilă față de mun
că.

Modul cum acționează 
tineretul de la Petrila în 
acest început de an atit în 
producție — unde am ob
ținut depășiri însemnate
— cit și în viața de orga
nizație dovedește capacita
tea de mobilizare a aces
tuia, hotărîrea fermă, ne
strămutată de a acționa cu 
slan tineresc pentru în
făptuirea mărețelor obiec
tive prevăzute în docu- 

montele Congresului al 
XII-lea al partidului".

FELICIA CR1STACHE. 
secretar al comitetului 
U.T.C., Liceul de materna- 

tică-lizică Petroșani; „Tre
buie de la început să mul
țumesc partidului și 

statului nostru, personal 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, pentru minuna
tele condiții de învățătură. 
Ca răspuns la aceste con
diții, noi elevii din muni- 
cipul Petroșani vom învă
ța mai bine, vom participa 
cu mai mult elan la mun
că pc șantierele tinerelului 
care se vOr organiza în pe
rioada de vacanță. în 
prezent pregătim un grup 
de elevi care vor merge să 
lucreze pe șantierul tinere
tului de la Porțile de Fier 
II. Sîntem mîndri că pu
tem să participăm la făuri

rea viitorului luminos al 
patriei, a propriului nos
tru viitor într-o țară liberă 
și prosperă".

LAZĂR C1ROIE, student, 
președinte al Consiliului 
U.A.S.C. din I.M. Petro

șani : „Un accent deosebit, 
la institutul de mine, se 
pune pe formarea specia
liștilor pentru industria 
minieră. Acționînd în acest 
context, asociația noastră 
a luat măsuri de îmbinare 
armonioasă a teoriei eu 
practica productivă. în 
institut, la ora actuală func
ționează 30 de cercuri ști
ințifice avînd teme de cer
cetare din industria mi
nieră. Avem multiple preo
cupări, în diferite domenii, 
cea mai importantă rămî- 
nc însă formarea de cadre 
eu un înalt nivel de pregă
tire profesională, politică a 
unor specialiști care, după 
repartizarea în producție, 
să fie de folos colectivelor 
minieri?, activității de ex
tracție în general"

Constantin GRAUREAcțiuni educative, diversificate
E în anul 1982 au participat la între

cerea utecistă 19 250 tineri; 17 100 și-au 
realizat ritmic sarcinile de plan, 1942 
au fost declarați fruntași in producție, 
iar 4 128, evidențiați;

B Organizația municipală a U.T.C. 
a depășit în anul precedent planul la e- 
conomii finanțate cu 16,2 Ia sută și cu 
13 600 000 lei la economiile nefinanțate ;

■ La concursurile pe obiecte și me
serii, organizate la nivelul școlilor și pe 
județ, elevii au obținut 85 de premii și 
mențiuni, iar Ia faza pe țară liceele in

dustriale Petroșani și Vulcan s-au situat 
pe primele trei locuri, între liceele de 
profil ;

K Mii de tineri din Valea Jiului au 
participat pe șantierele muncii patriotice, 
contribuind Ia amenajarea unor impor
tante obiective, cum sînt: complexul 
sportiv „Jiul", magazinul universal, noul 
sediu al Teatrului de stat, cinematogra
fele din Petroșani și Uricani etc.;

B în anul 1983 vor fi cuprinși în 
cursurile de calificare și policalificare 
peste 2 300 tineri.

gj în întreprinderile și instituțiile 
din municipiul nostru activează 136 da 
formații artistice de amatori ale tineri
lor. în actuala ediție a Festivalului Na
țional al muncii și creației „Cîntarea 
României" pentru faza județeană s-au 
calificat 29 dc formații ;

B Pentru petrecerea plăcută a timpu
lui liber în anul precedent s-au orga
nizat excursii în țară și străinătate la 
care au participat peste 13 500 de tineri. 
In aceeași perioadă, 263 de tineri au 
beneficiat de bilete de odihnă și tra

tament in stațiunile pentru tineret ;
La complexul turistic „Valeu de 

Pești" se vor organiza in acest an. serii 
săptămânale de 50—160 de locuri pen
tru tineri fruntași în producție și viața 
de organizație, care vor petrece în a- 
cest cadru natural o parte din conce
diu sau vacanță ; <

B în activitățile sportive au test a- j
trași peste 28 000 de tineri. In finalele J
pe țară, reprezentanții Văii Jiului Ia ; 
probele de schi alpin si sanie nu ocupat i 
locurile 3 și 5 și, respectiv, 4 și 6.
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Adunare festivă consacrată împlinirii 
a 50 de ani de la eroicele lupte 

revoluționare din 1933 ale 
muncitorimii române

FILME

(Urmare din pag. I)

presiunea claselor exploa
tatoare, au înscris o pagi
nă strălucită în lupta pen
tru dreptate socială și na
țională, pentru apărarea 
integrității și suveranită
ții României, intrînd în 
istorie ca prima mare ri
dicare la luptă a proleta
riatului pe plan interna
țional după instaurarea 
hitlerismului în Germania.

Evocarea eroicelor lupte 
muncitorești revoluțio
nare din ianuarie-februa- 
rie 1933 coincide semni-
ficativ cu împlinirea a 
50 de ani de strălucită ac
tivitate politică și revo
luționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. care 
s-a afirmat din fragedă 
tinerețe ca un remarcabil 
luptător revoluționar, ca 
uu strălucit 
pentru întărirea 
ții de acțiune 
muncitoare, a unității 
coeziunii 
In aceste momente 
solemne, toți fiii 
niei socialiste — 
maghiari, germani 
alte naționalități - 
prinosul lor de 
și recunoștință 
lui general al 
președintele 
tovarășul 
Ceaușescu. 
tății noastre de astăzi, 
re și-a consacrat și 
consacră întreaga 
fericirii și 
porului român.
României socialiste pe ce
le mai înalte culmi de pro
gres și civilizație. intr-< 
lume a păcii, înțelegerii

militant 
capacită- 
a clasei 

și 
rindurilor sale, 

istorice 
Româ- 

romârii, 
și de 
- aduc 

dragoste 
secretaru- 

partidului, 
Republicii, 
colac 

uni
ca- 
își 

viață 
bunăstării po- 

ridicării

N
simbolul

i

șl colaborării internațio
nale.

Ora 17,00... Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt în- 
tîmpinați, la intrarea în 
Sala Palatului Republi
cii, cu îndelungi și puter
nice urale și ovații. Par- 
ticipanții scandează ne
întrerupt, într-un singur 
glas, „Ceaușescu —
P.C.R.!“, „Ceaușescu — 
și poporul I", „Stima noas
tră și mîndria — Ceaușescu, 
România !“.

în aplauzele și uralele 
celor prezenți, în prezidiu 
au luat loc, împreună cu 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, alți to
varăși din conducerea de 
partid și de stat, membri 
de partid cu stagiu în ile
galitate, participant și 
reprezentanți ai munci
torilor din centrele unde
au avut Ioc evenimente în
urmă cu 50 de ani,' oa
meni ai muncii din între
prinderi și instituții.

în sală se aflau membri
ai C.C. ai P.C.R., Consi
liului de Stat și guvernu
lui. ai Consiliului Națio
nal al Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste, vechi militanți ai
mișcării muncitorești, ac
tiviști de partid și de stat, 
reprezentanți ai clasei 
muncitoare din toate jude
țele țării, care au parti
cipat la luptele din 1933, 
ai oamenilor muncii din
mari unități industriale

ale Capitalei, ai vieții noas
tre științifice, artistice și 
culturale, generali șl ofi
țeri superiori ai Forțelor 
noastre armate.

Sala Palatului Republi
cii — locul în care sînt 
celebrate marile eveni
mente din istoria partidu
lui și a patriei noastre 
socialiste, are și astăzi o 
înfățișare sărbătorească. 
Fundalul scenei este do
minat de portretul condu
cătorului partidului și 
statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înca
drat de simbolica îngemă
nare a drapelelor patriei 
și partidului. De o parte și 
de alta a scenei — datele 
jubiliare : „Februarie 1933 
— Februarie 1983“.

A fost intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socia
liste România.

Adunarea solemnă a 
fost deschisă de tovarășul 
Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comite
tului municipal București 
al P.C.R.

în cadrul adunării, au 
luat cuvîntul tovarășii 
Dumitru Dragomirescu, 
Traian Hulubescu, Rada 
Tănase, Ion Popescu-Pu- 
țuri, care au evocat lupte
le din 1933 ale muncito
rimii române și au adus 
un profund omagiu celor 
care s-au jertfit pentru 
cauza și interesele clasei 
noastre muncitoare și ale 
poporului român. Tot
odată, vorbitorii au pus 
puternic în evidență ro
lul pe care l-a avut tova
rășul Nicolae Ceaușescu

în organizarea și conduce
rea marilor bătălii de cla
să, precum și activitatea 
sa neobosită pe care o 
desfășoară în fruntea 
partidului și statului pen
tru edificarea societății 
socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul 
României.

Primit cu vii și puter
nice aplauze, cu urale, a 
luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România.

Urmărită cu deosebit in
teres, cu deplină satisfac
ție și aprobare de cei pre
zenți, cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
a fost subliniată în repe
tate rînduri cu puternice 
urale șl aplauze.

Asistența ovaționează cu 
căldură, cu entuziasm pen
tru gloriosul nostru par
tid comunist, pentru se
cretarul său generai, pen
tru patria noastră socia
listă, pentru minunata noas
tră clasă muncitoare, pen
tru harnicul nostru popor, 
constructor destoinic al 
socialismului și comunis
mului. S-a scandat 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“, 
„Stima noastră și mîndria 
— Ceaușescu, România !“, 
„Ceaușescu să trăiască. 
România să-nflorească l“, 
„Ceaușescu — pace !“.

Adunarea festivă s-a 
încheiat în acordurile so
lemne ale Imnului Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste — „E scris 
pe tricolor unire".

I
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PETROȘANI — 7 No
iembrie i Prea tineri pen
tru riduri ; Unirea : 
losul din Rodos, I—II.

LONEA : Un om trăind 
în viitor.

VULCAN — Luceafărul: 
Ultimul cartuș.

LUPENI — Cultural i 
Piedone africanul, I—II.

URICANI : Șapte 
de ianuarie. .

11,00
11,05

11,30

12,25

Co-

zile

TV

Telex.
Școala 
școală pentru 
Film serial: 
„Enola Gay“. 
Episodul 1.
Reportaj de 
itor : ,
adîncul 
lui".
Melodii 
intrumentale. 
jurul orei 12,45

satului, 
sat.

scri-
,Soarele din 

pămîntu-

populare

în
Transmisiune directă: 
— Ceremonia sosirii Ma
iestății sale Hussein Ibn

Talal, 
lui Hașemit 
ei, care Ia 
varășului 
Ceaușescu, 
Republicii 
România, va 
vizită de 
țara 
16,00 
16,05

16,30

17,50
18,00

20,00
20,30

20,45

21,00

21,15

regele Regatu- 
al Iordani- 
invitația to 

Nicolae 
președintele 

Socialiste 
efectua o

prietenie în 
noastră.
Telex.
Profesiunile cinci
nalului.
Studioul tineretu
lui.
1001 de seri, 
închiderea progra
mului.
Telejurnal. 
Actualitatea 

nomică. 
Cîntec nou 

plai străbun — me
lodii populare. 
Socialismul 
cietate a 
socialiste, 
și demnității 
ne 
Teatru în serial : 
„Cînd trăiești mai 
adevărat" 
de Paul Everac 
Ultima parte. 
Telejurnal.

eco-

pe

— so-
echității 

muncii 
uma- 

documentar.

i

i
9 
»1

Mica publicitate
CU ocazia aniversării a 

55 de ani, soția Sofica Roș
ea, din Vulcan, urează 
soțului ei Gheorghe mul
tă sănătate, fericire și tra

diționalul „La mulți ani !“. 
(193)

PIERDUT carnet student 
pe numele Grigoriu Vasi- 
le, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. îl de
clar nul. (194)

Sport • Sport • Sport

Continuă Festivalul șahist Hercules ’83 
de la Băile Herculane

PARIS 16 (Agerpres). — 
La „Casa culturilor lu
mii", din Paris, s-a des
chis „Săptămîna filmu
lui românesc", care se 
desfășoară sub patronajul 
ministrului relațiilor ex
terne, Claude Cheysson, și 
al ministrului culturii. Jack 
Lang

★
HELSINKI 16 (Ager

pres). — în holul Primă

Prezențe românești
riei din orașul finlandez 
Jarvanpaa a avut loc ver
nisajul expoziției docu
mentare și de fotografii 
„Președintele Nicolae
Ceaușescu și pacea lumii". 
Expoziția ilustrează eloc
vent aspecte ale prodigi
oasei activități interne și 
internaționale desfășurate

de șeful statului român.
Cu acest prilej, a fost 

organizată și o expoziție de 
carte românească, la loc 
de frunte fiind prezenta
te lucrări dedicate vie
ții și activității președin
telui României, precum și 
operele sale alese.

ANTANANARIVO 16 
(Agerpres). — în sălile Bi
bliotecii naționale a R.D. 
Madagascar a avut loc ce
remonia deschiderii unei 
expoziții de carte româ
nească. Un loc de frunte în 
cadrul expoziției îl ocupă 
operele președintelui
Nicolae Ceaușescu, care au 
trezit un interes deosebit 
în rîndul participanților 
la ceremonie.

BĂILE HERCULANE 16 
(Agerpres). — în runda a 
8-a a turneului mascu
lin din cadrul Festivalu
lui șahist „Hercules ’83". 
de la Băile Herculane, 
maestrul român Parik 
Ștefanov l-a învins pe iu
goslavul Jivanovici, Vais- 
man a pierdut la Ott, iar 
partidele Ungureanu — 
Forgacs și Bușu — Biri- 
escu s-au încheiat re
miză. în clasament con
duce Constantin Ionescu 
— 5 puncte (1), urmat de 
P. Ștefanov și Em. Un

gureanu cu cîte 5 puncte, 
Bușu și Ott — 4,5 puncte 
fiecare.

în concursul feminin se 
menține lideră Edit Ște
fanov cu 5 puncte (1), ur
mată de Gertrude Baums-
tark — 5 puncte, Slobo- 
danka Milivojevici — 4.5 
(1) etc. în runda a 8-a Chiș 
a cîștigat la Bădulescu, în 
timp ce partidele Ghindă—
Baums tark,
Karakasz, 
Kovacs și
Milivojevici

Dragasevici — 
Gogîlea — 
Gostovici — 
s-au terminat

remiză.

AMMAN 16 (Agerpres), 
— In actualul plan cinci
nal 1981—1985, economia 
Iordaniei se prevede să 
crească cu o rată anuală 
de circa 11 la sută, pre
viziuni care își au moti
vația și temeiul în necesi
tățile de progres ale acestei 
țări in c urs de dezvoltare, 
pe de o parte, și in suc
cesele planului cincinal 
precedent. în perioada 
1976-1980, ritmul de creș
tere a produsului națio
nal brut a cunoscut o me
die anuală de 8,5 la sută.

Obiectivul major al e- 
forlurilor depuse de Ior
dania pe planul dezvoltă
rii economice este elimi
narea dependențelor ex
terne. iar ritmurile sus- 
amintite constituie te_- 
meiuri promițătoare pe 
această linie. Ast
fel, anul care a trecut 
va intra în istoria Iorda
niei ca un an de cotitu
ră în procesul de industri
alizare a țării. Au fost con
semnate două importante 
succese ; s-a încheiat eons-

IORDANIA

Obiective ele dezvoltării economice
trucția complexului de 
extracție a potasiului de 
pe țărmul sud-estic al 
Mării Moarte, prin ex
ploatarea apelor bogate 
în minereuri ale acesteia, 
pț-ecum și a fabricii de 
îngrășăminte chimice din 

Aqaba. Aceste obiective au 
necesitat investiții de 450 
milioane și, respectiv, 400 
milioane dolari. Complexul 
de pe malul Mării Moar
te va produce 1,2 milioa
ne tone potasiu cînd va 
lucra la intrega capaci

tate, peste aproximativ 
doi ani, iar fabrica de 
îngrășăminte a produs de
ja, în 1982, 200 000 tone
fosfat de amoniu și ur
mează să atingă, la ca
pacitatea maximă, 740 000 
tone anual.

Fabrica de Îngrășămin
te de la Aqaba are o

semnificație aparte și 
prin faptul că este pri
ma acțiune de mari pro
porții în vederea prelu
crării interne a marilor 
resurse de minereuri fos- 
fatice de care dispune ța
ra, pentru valorificarea 
lor ca produse chimice 
cu un grad mai înalt de 
prelucrare, și nu exclusiv 
în chip de materie primă 
ca pină acum. Pe lîngă 
această fabrică s-a trecut 
la realizarea unor unități 
industriale mai mici în 
cadrul cărora vor fi valo
rificate produsele secun
dare prin procesul 
de obținere a îngrășă
mintelor chimice — com
puși ai altor minereuri și 
metale — care, împreu
nă cu principala produc
ție a țării, se așteaptă să 
aductț țârii venituri de

peste 300 milioane do
lari anual.

4r
AMMAN 16 (Agerpres). 

— Iordania se situează pe 
locul trei în lume între 
țările exportatoare de 
fosfați, 30 la sută din în
casările valutare ale țării 
fiind obținute din expor
tul acestei bogății natu
rale. Rezervele de fos
fați ale Iordaniei sînt e- 
valuate la 1,5 miliarde to
ne, din care jumătate au 
o concentrație de 65-70 la 
sută fosfat tricalcic. Pină 
la sfîrșitul actualului plan 
economic (1981—1985), 
producția de fosfați va 
crește de peste două ori. 
O dată cu intrarea în 
funcțiune a complexului 
de la Aqaba și a fabricii 
de potasiu de pe peninsu
la Lisan, de la Marea 
Moartă, Iordania vâ de

veni unul din marii fur
nizori de îngrășăminte mi
nerale ai lumii. In acest 
scop se desfășoară am
ple lucrări de extindere 
și modernizare a portului 
Aqaba de la Marea Ro
șie, poartă maritimă a 
țării.

★
AMMAN 16 (Agerpres). 

— Fertilizarea regiunilor 
de deșert, care ocupă pa
tru cincimi din suprafața 
Iordaniei, constituie una 
din preocupările princi
pale ale autorităților de 
la Amman. Amenajarea 
de vaste rețele de iriga
ții și lucrări hidrotehnice 
de anvergură pentru va
lorificarea terenurilor de 
pe malul răsăritean al 
Iordanului sînt condiții 
esențiale pentru dezvol
tarea și modernizarea a- 
griculturii acestei țări. în

actualul plan economio 
(1981—1985) se alocă a- 
proximativ 10 miliarde 
dolari extinderii agricul
turii pe seama restrînge- 
rii deșertului. Printre ma
rile obiective hidrotehnice 
se află canalul dintre Yar- 
mouk și Iordan care va 
servi ca sursă de irigare, 
într-o primă etapă a 
6 500 hectare și conducta 
de 650 km care va aduce 
apă din Eufrat pentru 
irigarea terenurilor din 
estul țării. Totodată, spe
cialiștii iordanieni depun 
eforturi în direcția apro
vizionării cu apă potabilă 
a așezărilor din deșert. 
Astfel, recent, ei au des
coperit în nordul țârii, 
la Muheiba, un impor
tant bazin freatic cu apă 
potabilă. După aprecie
rea geologilor, bazinul 
freatic va putea aprovi
ziona cu apă potabilă 
toate așezările din pro
vinciile din nordul țării.
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