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Valorificarea integrală 
a noilor condiții create—sarcină 

permanentă pentru realizarea planului 
în fiecare întreprindere minieră

A
întreaga activitate 

a consiliilor populare 
sprijinită pe o neîntreruptă 
legătură cu oaminii muncii

Faza județeană a

F estivalului național
vedere că eon
ii ll-r programe

• Numărul întreprinderilor mi
niere care și-au realizat și depășit 
prevederile de plan decadale este 
superior celui din prima decadă, a- 
ceste întreprinderi fiind Lonea, Pe
trila, Lupeni, Uricani 
Cimpu Iui Neag.

șî cariera

• Cele mai mari producții peste 
planul lunii la zi le-au obținut mi
nerii de la I.M. Petrila cu un plus 
de 6124 tone de cărbune și colecti
vul carierei Cîmpu lui Neag cu un 
plus de 6153 tone de cărbune.

..Trebuie avut in permanent in 
sitiile populare au fost alese pe baza 
concrete, a unor angajamente ferme — și ele tre
buie să facă totul pentru a răspunde încrederii oa
menilor muncii și. totodată, pentru a asigura unirea 
eforturilor tuturor cetățenilor din fiecare localitate 
în buna desfășurare a întregii activități".

NICOLAE CEAI’ȘESCU

„Cintarea României11

La încheierea celei de 
a doua decade a lunii fe
bruarie, rezultatele înre
gistrate de majoritatea co
lectivelor miniere cons
tituie un argument hotă- 
rîtor in ceea ce privește 
eficiența și oportunita
tea adaptării și aplicării 
măsurilor stabilite la 
Consfătuirea dc lucru dc 
Ia C.C. al P.C.R. cu ca
dre de conducere, 

i ■ cialiști și muncitori 
1 industria minieră

spe- 
din 

i și geo- 
I logie. Cu excepția a trei

Nou în activitatea 
C. F. R.

C.F.R. Lupeni,în stația 
s-a dat în funcțiune o ins
talație de „linie de sudură". 
Scopul ei este de a se 
repara toate vagoanele de
fecte care se introduc in 
stație. încă din primele zi
le, planul zilnic de repara
ții ar fost depășit. în medie, 
cu 10 vagoane. Prin activi
tatea echipei conduse de 
Constantin Dăian (Ștefan 
Mihaly, Vasile Cozma și 
Siinion Crăciunescu — com
ponents. se asigură elimi
narea introducerii la încăr
care, în triajul Uzinei de 
preparare Lupeni. a vagoa
nelor defecte. (R. TAVTAN)
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Dîlja, I,i-întreprinderi
vezehi și Vulcan la care 
a scăzut în a doua deca
dă producția extrasă fa
ță de prima decadă, ]a 
toate celelalte producția 
realizată este în continuă 
creștere. Numărul între
prinderilor miniere care 
și-au realizat și depășit 
prevederile de plan în 
cea dc a doua decadă 
este superior celor din 
prima decadă. Printre ce
le cu sarcinile de plan 
depășite se numără

minele Lonea și Lupeni, 
întreprinderi care pînă 
la aplicarea măsurilor a- 
mintite a noului program 
de lucru îșî realizau doar 
sporadic sarcinile 
plan zilnice. în cea de a 
doua decadă, cele 
întreprinderi miniere 
numai că au 
minusul cu care încheiau 
prima decadă (minus 352

de

două 
nu 

recuperat

Dorin GIIEȚA

al exigenței 
fată de actulîn aceste zile 

întregului popor a 
concentrată asupra 
eveniment major, 
ample semnificații 
viața social-politică 
României socialiste :
Conferința pe țară a pre
ședinților consiliilor popu
lare. Desfășurîndu-și lu
crările sub președinția 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, acest mare 
sfat al primilor gospo
dari s-a afirmat ca un 
rodnic forum al democra
ției revoluționare, anali
zând un ansamblu de pro
bleme dc importanță co
vârșitoare in dezvoltarea 
economică, socială și cul
turală a patriei, pentru 
înflorirea, in continuare, 
pe pian material 
ritual a tuturor 
ților. Lucrările 
finței s-au distins, 
exigența analitică fată dc 
toate realizările și sarci
nile organelor locale ale 
puterii dc stat, remar-

atenția 
fost 

unui 
cu 
în 
a

colecli- 
de la 
sector 

. Ia ie-

și spi- 
localită- 

confc- 
prin

O parte din 
viii sectorului 
I.M. Lupeni. 
fruntaș al minei, 
șirea din șut.
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(Continuare în pag. a 2-a)

cindu-se caracterul cons
tructiv și responsabil al 
tuturor propunerilor 
mulate. în înalta 
petență spiritul 
responsabilitate civică 
dezbaterilor s-a concen
trat bogata experiență a- 
eiimulata de 
țării printr-o 
temeinică a 
printr-o legătură | 
nentă cu cetățenii, cu 
masele de oameni ai 
muncii. De o însemnăta
te deternținantă pentru 
rezultatele conferinței, 
pentru orientarea acti
vității viitoare a Consili
ilor populare, este cuvin. 
tarea rostită la încheie
rea Conferinței de secre
tarul general ai partidu
lui, tovarășul Nicolae 
leaușescu. președintele 
Republicii, document dc 
o deosebită valoare teo
retică și practică în în
făptuirea neabătută a ho_

fer- 
com- 

de 
al

gospodarii 
cunoaștere 

realității, 
perma-

(Continuare în pag a 2-a)
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• „Cupa Hidromin“, 

la schi

• Fotbal : 
la meciul de

• Cronica

Certitudinea succesului în cel mai mare și mecanizat sector al Lupeniului

Voință și acțiune unanimă in bătălia

de cultură
Duminieă dimineața, Ca

sa dc cultura a sindicate
lor Petroșani a găzduit la
xa județeană a Festivalu
lui național „Cintarea 
României", pentru forma
țiile de muzică ușoară și 
folk. Valea Jiului s-a pre
zentat cu 5 formați: de
muzică ușoară și li soliști 
vocali și de muzică fmk. 
Formațiile dc muzică uș a- 
ră „Color" — I.M. Băriiă- 
teni, „Discopol-grup" — Pe
troșani, „Gențiana" — 
peni și cea a clubului 
dieatelor din Vulcan 
evoluat bine.
continuitate in
și exigență în opțiunea re
pertorială, 
jă pentru 
însă, ar fi 
tig pentru
tre care urinează, 
ierarhizarea valorică, 
nc reprezinte la 
superioare. Dintre 
vocali s-au detașat 
ghe Știr (Lonea) și 
Popa (Vulcan), iar 
folk-iști șanse de 
va re
(Lonea), Florentin 
(l.U.M.P.) și Virgil 
tulat (Casa de cultură Pe

(.11- 
sin- 

au 
dovedind 
pregătire

Mai multă 
ținuta 
de un
formațiile

cărbunelui

Cu gîndul
cupă

muntelui.

de
Ici 

de

secreta- 
par

ai 
cel 

mai 
ex- 

pro-

re a însemnat, 
fapt, trecerea 
'trioul program 
lucru de S ore? întrebarea 

i-am adresat-o
rului comitetului de 
tid al sectorului IV 
I.M. Lupeni, sectorul 
mai mecanizat 
mare al țării, 
trage o treime 
ducția minei, 
de 
răspunde cu 
dine, oferind 
care nu au nevoie de co
mentarii . producția zil
nică este superioară pla
nului zilnic și producți
ilor medii dinainte de 7 
februarie cu cite 300—400 
tone, fiind efectul direct 
al creșterii productivită
ții muncii, indicator ce 
este superior, la rindul 
său, sarcinii de plan cu

și cel 
care 
din 
Secretarul 

partid Furdui Alexă 
promptitu- 
argumente

650 kg/post pe sector, 
și cu 1,5 tone pe post pe 
abataje. Aici in abataje își 
au sorgintea performan
țele minerești, consecin
ță directă a trecerii la 
noul program de lucru, a 
înfăptuirii 
măsuri de 
re a procesului extractiv, 
consecință care la marele 
sector mecanizat al Lu- 
peniului se exprimă prin- 
tr-o cifră semnificativă
— un plus de peste 3500 
tone cărbune pe luna fe
bruarie.

eci, un salt verita
bil, substanțial pe 
calea materializă

rii unei voințe unanime
— a comuniștilor, a în
tregului colectiv — de a 
conferi substanță, cote de 
vîrf bătăliei pentru căr
bune, pe măsura cerințe-

complexelor 
perfecționa-

lor economiei, ale țării. 
Această voință unanimă 
se materializează in sec
torul IV prin acțiuni con
crete, concertate, 
drept țintă 
extracției, 
ciclicității 
nologice.

Imediat 
rea activului de partid pe 
sector, centrul de greutate 
al puterii stimulatoare 
a organizațiilor de partid, 
restructurate, a fost mu
lat in fronturile de lucru. 
După trecerea la noul 
program, in toate abata
jele mecanizate nu doar 
conducerea brigăzilor, ci 
și a schimburilor, a fost 
preluată de membri de 
partid. Atit in abataje, 
cit și la pregătiri, atit 
la activitatea de aprovi
zionare, cit și la întreți-

avind 
ritmicitatea 
respectarea 

operațiilor teh-

după aduna-

riere, în toate posturile 
cheie au fost repartizați, 
cu responsabilități pre
cise, comuniști. Lor le-a 
revenit misiunea să men
țină vie nu doar voința 
de acțiune, ci să oriente
ze și modalitatea obține
rii unor producții supe
rioare în fiecare brigadă 
și echipă, în fiecare 
schimb. Hotărîtoare au 
fost executarea în cele 
mai bune condiții a revi
ziilor și reparațiilor în
tre schimburi pentru a 
preveni orice stagnări, a- 
tît in abataje, cit și 
fluxul de transport 
la siloz, întronarea 
înalte răspunderi în 
cutarea operațiilor

Ioan DUBEK

pe 
pînă 
unei 
exe- 
teh-

(Continuare în pag. a 2-a)
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gri- 
sccnică, 

real cîș- 
noaS- 
lupă 

să 
fazele 

soliștii 
Gheor- 
Nicolae 

dintre 
promo-

au Patricia Lâcătușu 
Budea 
Stra-

(Continuare în pag. a 2-a)

Premieră cinematografică 
de gală

Valea Jiului premiera cine- 
filmuluî românesc „Buletin

Ieri a avut Ioc în 
malografică dc gală a 
de București". semnat de cunoscutul regizor și sce
narist Francisc Munteanu.

In Aula Institutului de mine din Petroșani peste 
300 dc stuilenți s-au întîlnit cu o parte din realiza
torii filmului — actorii Catrine! Dumitrescu și Cons
tantin Diplan, cunoscuți de pe ecranul televiziunii, 
precum și dintr-o serie de filme, producătorul de
legat al Centralei România film, Bogdan Burileanu 
și realizatorul filmului Francisc Munteanu. Apoi, în 
cursul după-amiezii, oamenii muncii din orașele 
Vulcan și Lupeni s-au întîlnit cu realizatorii noii 
pelicule, în cinematografele „Luceafărul" și „Cultu
ral".

Premiera care a avut loc ieri în Valea Jiului a 
fost dedicată muncii și activității minerilor, cei pre- 
zenți au evocat în cuvinte calde trecutul glorios de 
luptă al muncitorimii de pe aceste meleaguri, con
dițiile noi în care lucrează astăzi minerii, ca urmare 
a politicii înțelepte a partidului și statului nostru. 
De menționat că premiera de la Petroșani este de 
anvergură pe țară, în Capitală ea urmînd să aibă 
Ioc în zilele următoare. (C. VAL.)
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Preparatorii Văii Jiului,
hotărîți să-și onoreze exemplar sarcinile

Na
din

Puternicul ecou pe care 
l-a avut Conferința 
țională a partidului 
decembrie 1982, precum și 
recentele măsuri stabilite 
în cadrul-Consfătuirii de 
lucru de la C.C. al P.C.R. 
6-au regăsit pe deplin în în
treaga desfășurare a adu
nării generale a reprezen
tanților oamenilor muncii 
din cadrul întreprinderii 
de preparare a cărbunelui 
Valea Jiului.

Pornind 
dezvoltării 
ce a țării, 
dunării au 
tă în relief

de la cerințele 
bazei energeti- 
dezbaterile a- 
căutat să scoa- 
căile de urmat

pentru îmbunătățirea ac
tivității (dezvoltarea și mo
dernizarea capacităților de 
producție, creșterea gra
dului de securitate, îmbu
nătățirea condițiilor de 
muncă și viață, întărirea 
disciplinei tehnologice și 
de muncă). îmbunătățire 
care să se regăsească în 
* alizarea principalilor in
dicatori de plan la cote 

. superioare.
Bilanțul realizărilor pre

zentat adunării a eviden
țiat dealtfel posibilitățile 
colectivului de preparatori 
de a atinge cotele înalte 
spre care tinde. Recupera
rea globală a fost în pe
rioada analizată cu 0,5 
puncte, în timp ce puterea

Voință si acțiune unanimă\
t ntr-adevăr 
Ide 1000 de 
' veșnic nlin

j .» j

'Urmare din pag ij

nologice, în îndeplinirea 
sarcinilor, corelarea acti
vității echipelor speciali
zate cu aprovizionarea 
brigăzilor, cu ritmurile 
abatajelor și, mai presus 
de toate, menținerea 
stimularea climatului 
ordine și disciplină,

de 
de 

angajare responsabilă 
pentru realizarea ritmică 
a planului.

— Acum silozul secto
rului e veșnic plin, 
spune sing, 
conducătorul 
formațiile de 
abatajelor

ne 
Paul Grasu, 
uneia din 
elită ale 
mecanizate, 

ceea ce constituie expre
sia cea mai elocventă a 
unei noi calități, supe
rioare în munca întregu
lui colectiv.i

Șeful de echipă frezori Moise Vereș și muncitoa
rea Veronica Kovacs din cadrul atelierului mecanic 
de la I.M. Paroșeni se consultă cu privire ia realiza
rea unei piese de schimb.

I
I
I

@ IN ZONA GEN IRU
LUI civic al reședinței 
municipiului nostru se 
conturează un nou bloc 
turn. Este vorba de ulti
mul tronson al blocului 
69, care va avea și spații 
comerciale la parter. în 
prezent, constructorii din 
cadrul șantierului 1 Pe
troșani al T.C.H., care 
execută această lucrare, 

t turnarea be
J......

1 au început

calorică a mixtelor a fost 
îmbunătățită cu 311 kcal, 
ajungîndu-se la 3146 
kcal/kg. Totodată, s-au pro. 
dus suplimentar 4173 tone 
brichete, iar pe ansamblul 
celor trei secții s a realizat 
un volum de beneficii de 
2 938 000 lei.

Au fost și nerealizări și, 
bineînțeles, ele nu au fost 
ocolite în dezbaterile care 

Adunări generale ale oamenilor muncii

au avut loc. Bunăoară, mi
nusurile la cocs și semi- 
cocs își au cauzele, dincolo 
de nerealizările întreprin
derilor miniere, și în lipsu
rile ce s-au manifestat în 
activitatea preparatorilor, 
între aceste lipsuri se în
scriu nefolosirea la întrea
ga capacitate a 
și instalațiilor, 
tarea întocmai 
nei tehnologice.

S-a afirmat, și pe bună 
dreptate, că oscilațiile în 
obținerea rezultatelor de la 
o perioadă la alta, dove
desc că se poate mai mult 
și mai bine. Referiri 
crete la rezervele 
dispune colectivul 
ratorilor pentru

utilajelor 
nerespec- 

a discipli-

con- 
de care 

prepa- 
îmbună-

V-

L ntr-adevăr, silozul \ 
Ide 1000 de tone, e ( 
"veșnic plin, punînd l 

la grea încercare capaci- ) 
tatea de evacuare a sec- ț 
torului de transport. E i 
plin pentru că marile „u- ’ 
zine subterane", brigăzile ) 
lui Grasu, Manda, Bonca- l 
lo și Popa, împreună cu î 
cele 9 pregătiri, varsă > 
schimb cu schimb, oră .1 
de oră, neîntrerupt, șuvo- i 
iul negru — rodul bogat ' 
al bătăliilor subterane. j 

Este rodul randamente- i 
lor înalte; oamenii celui ? 
mai mare și mai mecanizat 1 
sector al Lupeniului pă- l 
șese ferm spre ținta pe '
care și-au fixat-o drept 
răspuns la chemarea — 
țării mai mult cărbune — 
angajamentul de a depăși 
cu 8000 tone sarcinile a- 
nuale.

toanelor în diafragmă la 
nivelul magazinului. (V.S.)

UNA DIN propune
rile făcute în mod insis
tent la mina Bărbăteni, 
de către mineri și condu
cerea întreprinderii se 
referă la reînființarea u- 
nui cabinet medical care 
să fie amplasat în incin
ta unității. Se apreciază 
că un asemenea cabinet 
ar contribui și la creșterea 
coeficientului de pre
zentă pe întreprindere. 
(I.M.)

& CONSECVENTA în 
orientarea de a promova

la 
re-

tățirea activității au făcut 
pe larg participanții 
discuții. între aceste 
zerve au fost subliniate : 
necesitatea îmbunătățirii 
calității cărbunelui brut 
de la cariera Cîmpu lui 
Neag, dar și a procedeului 
de preparare, introduce
rea unui nou sistem de 
predare a cărbunelui brut 
de la minele Paroșeni și

Vulcan (Silviu Constanti- 
nescu) ; o mai bună conlu
crare între. stația C.F.R. și 
atelierele de transport a 
unităților de preparare, în
tărirea disciplinei (Cons
tantin Bușoniu) ; revizui
rea exigentă de către ce
feriști a vagoanelor goale 
ce se introduc pentru în
cărcare, revizuirea și vop
sirea podurilor metalice de 
cale ferată, reparația în 
cel mai scurt timp a liniei 
industriale Lupeni — Uri- 
cani (Ioan Moldovan); pro
curarea de anvelope și ca
mere de cauciuc pentru 
decantoare, mai multă so
licitudine din partea ate
lierelor de verificări a ins
talațiilor electrice de la 

Rezultat al exigenței 
față de actul de cultură

(Urmare din pag. 1)

troșani). Fără îndoială, cea 
mai mare șansă de a re
prezenta municipiul nos
tru la fazele următoare o 
are grupul vocal-instru- 
mental „Acustic" al Casei 
de cultură Petroșani (în- 
tr-o nouă formulă, cu Nelu 
Banciu la drums, care se 
descurcă foarte bine).

Și formațiile din județ 
au oferit surprize frumoa
se. Au plăcut „Selena" — 
Călan, și formația Casei de 
cultură din Hațeg. Lău
dabilă și intenția Casei de

(Urmare din pag. 1)

tone de cărbune Lonea și 
minus 748 tone mina Lu

peni), dai' au încheiat de
cada cu un plus de 95 
de tone (Lonea) și respec
tiv, 1640 tone (mina Lu
peni). Creșteri însemnate 
de producție au înregistrat 
în a doua decadă și între
prinderile miniere Aninoa
sa, Paroșeni și Bărbăteni, 
chiar dacă nu au ridicat 
realizările la nivelul pre
vederilor de plan. Spre e- 
xernplu la minele Paroșeni 
și Bărbăteni minusurile 
primei decade se ridicau 
la 7383 și 5744 tone, în a 
doua decadă minusurile au 
coborît la 4633 (Paroșeni) 
și respectiv 3042 (Bărbă
teni). Cu toate că aceste 
creșteri de producție cons
tituie un factor important 
în evoluția producției de 
cărbune extras la aceste 
mine, totuși, activitateai I

un comerț civilizat, con
ducerea I.C.S.M.I. Petro
șani a luat măsuri de 
extindere a spațiilor de 
desfacere ale unității 
alimentare nr. 428 (si
tuată în blocul O.C.L.). 
Prin noile încăperi desti
nate produselor de pani
ficație și lactate au fost 
substanțial 
condițiile de servire 
cumpărătorilor, 
nul din cele mai 
ventate magazine 
ceastă zonă. (I.M.)
• O NOUA promoție a 

școlii de șoferi amatori

îmbunătățite 
a 

într-u- 
frec- 

din a-

atelierelor 
a coloane- 
(Ioan Mur- 
disciplinei

I.P.S.R.U.E.E.M., înființa
rea unui asemenea labora
tor la I.P.C.V.J. (Marin II- 
cea); repararea aparate
lor de emisie-recepție afla
te în dotarea 
de transport și 
lor de manevră 
gu); întărirea 
tehnologice, o mai bună a- 
provizionare cu oxigen, e- 
liminarea corpurilor străi. 
ne (fier, lemn, rumeguș) ce 
vin din mină amestecate 
in cărbune (loan Bexa și 
Vasile Răcășan) ; grăbirea 
dării în funcțiune a insta
lației noi de la Petrila 
(Gheorghe Stănculescu) ; 
asigurarea la timp a fon
dului de utilaje, procura
rea sîrmei de bobinat (A- 
lexandru Hadnagy). Iată 
deci propuneri ' interesan
te, de conținut, menite 
contribui în viitor 
bunătățire sigură 
tății eolectivelor 
părători din cele 
tăți.

Reprezentanții 
torilor care au luat cuvîn- 
tul au dat expresie hotă- 
rîrii colectivului de a con
tribui la creșterea produc
ției de cărbune cocsifica- 
bil și energetic pe 
Valea Jiului 
să îl asigure 
ționale.

a 
la o îm. 
a activi- 
de pre- 

trei uni-

prepara-

care 
este chemată 

economiei na-

Al. TĂTAR

cultură din Brad de a al
cătui un spectacol de re
vistă, dar, după părerea 
noastră, acest spectacol 
trebuia încadrat la alt gen 
de concurs.

Faza de duminică (a mai 
rămas de disputat un con
curs, duminică, 27 februa
rie, la Hunedoara) a ates
tat încă o dată, dacă mai 
era nevoie, faptul că în 
Valea Jiului manifestările 
din cadrul generos al Fes
tivalului muncii și creației 
sînt abordate cu toată res
ponsabilitatea, cu exigență 
și respect pentru actul de 
cultură.

mă- 
Cons- 

de la 
noului 
măsuri 
Și

lor, în general- nu se ridi
că la nivelul condițiilor 
create prin aplicarea 
surilor adoptate de 
fătuirea de lucru 
C.C. al P.C.R., a 
program de lucru, 
dezbătute de altfel 
aceste întreprinderi, 
mai elocventă dovadă 
ind în acest sens și faptul 

la
cea 
fi-

Valorificarea noilor
condiții create

s a

că la minele Aninoasa, Pa
roșeni și Bărbăteni pro
ducția realizată nu s-a ri
dicat in nici una din zilele 
acestei' luni la nivelul sar
cinilor planificate, minu
surile variind între 433 și 
1439 tone de cărbune la 
Aninoasa, între 104, și 870 

se va prezenta Ia examen 
pentru obținerea permi
sului de conducere auto. 
Le dorim tuturor succes, 
dar le facem și recoman
darea de a ține seama în 
primele luni, de condiți
ile specifice ale carosabi
lului. (V.S.)

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚA I

A

întreaga activitate 
a consiliilor populare 
sprijinită pe o neîntreruptă 
legătură cu oamenii muncii

« ■ X

(Urmare din pag. I)

tărîrilor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului.

în anii construcției so
cialiste, comunele și ora
șele patriei noastre au 
cunoscut o puternică dez
voltare economico-socia- 
lă, asigurînd condiții tot 
mai bune de muncă și 
viață pentru toți oamenii 
muncii. Această realitate 
este o consecință a im
portanței pe care a acor
dat-o partidul dezvoltă
rii forțelor de producție, 
amplasării echilibrate a 
industriei în teritoriu. 
Valea Jiului se integrea
ză armonios în acest ta
blou al înfăptuirilor, sus- 
ținînd, prin evidența rea
lității, marile transfor
mări care au avut loc în 
munca minerilor, în sis
tematizarea și dezvolta
rea edilitară a localități
lor, în evoluția la cote 
superioare a serviciilor 
către populație, în cultu
ră, sănătate și învăță- 
mînt. în toate aceste rea
lizări o contribuție hotă
rî toare o au consiliile 
populare, care au stimu
lat, în spiritul democra
ției noastre revoluționa
re, participarea tuturor 
oamenilor muncii la con
ducerea și înfăptuirea tre
burilor obștii.

Prin bogăția 
prin diversitatea și com
plexitatea lor 
compoziția larg reprezen
tativă a consiliilor popu
lare, dezvoltarea econo- 
mico-socială în profil te
ritorial, pînă la proble
mele specifice activității 
politico-educative și cul- 
tural-artistice, de la ce
rințele creșterii conside
rabile a valorificării su
perioare a resurselor e- 
nergetice, pînă la spori
rea rodniciei pămîntului 
—, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a sintetizat di- 

ideilor,

de la

tone la Paroșeni și între 
310 și 992 tone la Bărbă
teni. Mai neplăcut este însă 
faptul că la întreprinderile 
miniere Dîlja, Livezeni și 
Vulcan producția extrasă 
în cea de a doua decadă a 
lunii este inferioară celei 
obținute în prima decadă. 
Mai mult, mina Dîlja, ca
re la încheierea primei de-

a

103,2 la sută, 
doua decadă 
realizat sarci- 
cu peste 1100

cade raporta o îndeplinire 
a prevederilor de plan în 
proporție de ...... *
în cea de a 
nu și-a mai 
nile de plan 
tone de cărbune, minusul 
înregistrat fiind de fapt 
de 1578 tone pentru că în- 
tr-o singură zi producția 
nerealizată a fost mai ma. 
re decît întregul minus a- 
cumulat într-o decadă.

Nerealizările celor trei 
întreprinderi miniere tre
buie să constituie un serios 
semnal de alarmă pentru 
conducerile colective res
pective, pentru organele și 
organizațiile de partid, 
pentru cele de sindicat și 
U.T.C. O atenție deosebită 
trebuie să le acorde con
ducerea Combinatului mi. 
nier Valea Jiului, iar co
lectivele de specialiști re
partizate din partea 
binatului pe lîngă 
unități trebuie să 

com- 
aceste 

acorde

tre
stii 

rea-

recțiile prioritare de ac
țiune a consiliilor popu
lare, călăuzite ferm de 
principiile autoconduce- 
rii, autoapri ■ izionării și 
autogestiuniî, pentru bu
na gospodărire a lo cali
tăților, în vederea figu
rării unor condiții tot 
mai bune de muncă și 
viață pentru toți cetățe
nii. în realizarea acestor 
obiective consiliile popu
lare din Valea Jiului au 
sarcini deosebite în creș
terea producției de căr. 
bune, fundament pe care 
se clădesc toate acțiunile 
de perfecționare socială, 
edilitar-gospodărească. a 
vieții culturale.

Consiliile populare 
buie să promoveze un 
de muncă dinamic și 
list, sprijinit pe legătura 
neîntreruptă cu cetățenii, 
cO toți oamenii muncii, 
în vederea dezvoltării 
economico-sociale în pro
fil teritorial, a înfăptui
rii autoconducerii, auto- 
aprovizionării și autoges- 
tiunii, a sistematizării 
localităților, în perfec
ționarea activității politi
co-educative și cultural- 
artistice, care trebuie să 
reflecte cele mai actuale 
preocupări ale oamenilor 
muncii. Atragerea largă 
a cetățenilor, cu ideea, 
inițiativa și cu fapta, la 
realizarea obiectivelor 
stabilite, participarea lor 
la realizarea obiectivelor 
obștești, folosind din plin 
cadrul organizatoric al 
democrației socialiste, 
constituie un program 
concret de acțiune pentru 
consiliile populare în 
munca de 
a stilului de muncă, 
vederea înfăptuirii 
succes a sarcinilor de 
sebită răspundere ce 
revin în construcția 
cietății socialiste, în 
rirea calității vieții 
muncii tuturor cetățenilor.

perfecționare
în 
cu 

deo- 
le 

60- 
spo- 

Și

un sprijin mult mai subs
tanțial.

Eficiența măsurilor adop
tate și aplicate a -fost do
vedită în realizările celor
lalte întreprinderi miniere, 
acolo unde au fost aplica
te ferm, consecvent și cu 
deplină răspundere mun
citorească. Prin urmare, 
roadele lor ar fi trebuit să 
se facă simțite și la aceste 
întreprinderi, dar cum a- 
cest lucru nu s-a întîmplat, 
se impun analize grabnice 
și acțiuni mai hotărite pen
tru transpunerea lor în 
viață. Faptul că la aceste 
întreprinderi miniere au e- 
xistat totuși zile în care 
sarcinile de plan au. fost 
realizate și chiar depășite, 
demonstrează că posibili
tăți și condiții sînt create 
pentru îndeplinirea inte- 

—grală a prevederilor de 
plan, dar că acestea nu 
sînt fructificate suficient. 
Valorificarea integrală, a’ 
condițiilor create de apli
carea complexului de mă
suri stabilite de Consfătui
rea de lucru de la. CC. al 
P.C.R., adoptate de între
prinderile miniere și la 
condițiile specifice de lu
cru de la fiecare unitate în 
parte și a noului program 
de lucru constituie o sar
cină permanentă pentru 
fiecare om al muncii de 
la minele Văii Jiului. o 
condiție esențială .pentru 
realizarea dezideratului ma
jor al zilelor noastre — 
creșterea producției de 
cărbune extras, îndeplini
rea integrală și ritmică a 
prevederilor de plan și cîș. 
tigarea pe această bază a 
independenței energetice a 
țării.
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Schi

„Cupa 
Hidromin“— 

un reușit 
spectacol 
sportiv

In cadrul ediției de iar
nă a „Daciadei", pe pîrti- 
ile de schi din masivul Pa
ring s-a desfășurat prima 
competiție dotată cu „Cu
pa Hidromin". Organizată 
de secția de schi a tinere? 
asociații sportive „Hidro
min", competiția s-a bucu
rat de un mare succes, o- 
țerind numeroșilor specta
tori un reușit spectacol 
sportiv.

„Cupa Ilidromin" a ali
niat la start pe cei mai 
buni reprezentanți ai schiu
lui din Valea Jiului, mem
bri ai asociațiilor sportive 
Parîngul, Utilajul, Voința, 
Institutul de mine din Pe
troșani, Minerul Lupeni, 
Vulcan și Aninoasa, Școlii 
sportive din Petroșani, A.S. 
Pionierul Lupeni, precum 
și alți numeroși schiori 
amatori, nelegitimați.

Competiția dotată cu 
„Cupa Ilidromin" a fost 
organizată separat pentru 
seniori, juniori și copii. Pe 
pîrtia din fața cabanei 
I.E.F.S. a fost organizată 
combinata alpină pentru 
seniori, iar pe panta din 
zona sosire a telescaun ului 
s-au desfășurat în două 
manșe întrecerile pentru 
juniori și copii. La start 
s-au aliniat 42 seniori și 
84 de juniori și copii. Ză
pada a fost excelentă, dar 
viscolul și ninsoarea au

Comportare bună a șahiștilor din Vale
La sfîrșitul săptămînii 

trecute, în pitoreasca sta
țiune balneoclimaterică 
Băile Herculane s-a înche
iat festivalul șahist „Her
cules ’83“ cu participare in
ternațională. Participanții 
din Valea Jiului loan Pa- 
nait, Gheorghe Cotorogea, 
Micloș Ciorvaș, Adrian Ga
briel Biro și Cristina Bă- 
dulescu au avut o compor
tare bună. La turneul de 
categoria a doua Ioan Pa- 
nait a totalizat în final 
7,5 puncte, clasîndu-se pe 
locul 2, Gheorghe Cotoro
gea — 6 puncte și Micloș 
Ciorvaș — 4,5 puncte din 
10 puncte posibile. La tur
neul de categoria I, candi
dați de maeștri și maeștri, 
unde au participat și invi
tați de peste hotare, tînă- 
rul Adrian Gabriel Biro,

înaintea startului în prima competiție a „Cupei Ilidromin" s-au aliniat cîțiva 
din pretendenții la cupă, dintre care primul din dreapta. Iosif Zlăgneanu 
a obținut locui III, cîștigînd una din cupele mici. l'oto : S. VIOREL

îngreunat desfășurarea 
concursului. Dar iată re
zultatele înregistrate :

La seniori, grupa 19—30 
ani, locul I a fost cîștigat, 
la fete de Iudith Kacso, pe 
locul II s-a situat Ileana 
Vladislav, iar pe locul III 
Gabriela Pică. La băieți, I 
Rudolf Vașița, II Gabriel 
Silvian, III Martin Buzaș. 
La grupa peste 30 de ani, 
locul I, fete, Olga Bîrlida,
II Rozalia Kovacs, III Te
rezia Kato, iar la băieți, 
locul I Dumitru Bîrlida, II 
Ioan Sin, III Iosif Zlăgnca- 
nu.

La juniori, fete, locul 
I Mirela Stănescu (locul II 
și III n-au fost ocupate), 
iar la băieți, locul I Ma
rian Nicoară, II Marius 
Butuza, III Cornel Sînmăr- 
tineanu. La copii, 13—15 
ani, fete, locul I Cristina 
Fildan, II Cleopatra Iones- 
cu, III Camelia Szigyarto, 
iar la băieți, locul I Daniel 
Andone, II Sorin Corpade,
III Titus Costache. La co- 

elev la Liceul chimic din 
Lupeni a totalizat 4 puncte 
din 10 posibile (2 victorii 
și 4 remize, jucînd în 
compania unui maestru, 5 
candidați de maeștri și 4 
șahiști de categoria I). De
și rezultatul pare modest, 
trebuie să ținem seama 
că juniorul Adrian Gabriel 
Biro încă nu are 16 ani 
și că la acest turneu difi
cil a reușit să nu piardă 
șase partide în fața unor 
adversari de o valoare 
recunoscută. La turneul fe
minin cu participare inter
națională al candidatelor 
de maestru și maestru, 
Cristina Bădulescu, a tota
lizat 5,5 puncte din 11 po
sibile, ocupînd în final lo
cul 6.

.Ștefan NEMECSEK 

pii 6—12 ani, fete. locul 
I Simona Podină, II Eca- 
terina Dinicu, III Narcisa 
Dvorak, iar la băieți, lo
cul I Alin Ghedeon, II 
Narcis Gușe, III loan Chi- 
rilă.

Pe echipe, locul 1 a re
venit A.S. Parângul Petro
șani cu o penalizare de 96 
p, locul II A.S. Hidromin 
Petroșani (107 p) și locul 
III Minerul Lupeni (127 p).

La buna organizare a 
întrecerilor au contribuit 
profesorii de specialitate 
de la Școala sportivă Pe
troșani ■ și A.S. Pionierul 
Lupeni, un grup de arbitri 
și îndeosebi tînăra asocia
ție sportivă „Hidromin" a 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani.

Cîștigătorilor primelor 
trei locuri le-au fost ofe
rite diplome, cupe, plache
te și medalioane, în cadrul 
unei festivități care a a- 
vut loc în sala mare a ca
banei I.E.F.S.

Prima ediție a „Cupei Hi
dromin" a constituit o de

Instalația teleschiu- 
Iui, construită și îngri
jită de Asociația sporti
vă Utilajul Petroșani 
a fost intens solicitată 
și duminică. In aștepta
rea urcării cu ajutorul 
cablului și cordelinei, a- 
matorii de schi mai 
schimbă cîte-o vorbă, în 
ciuda gerului și a visco
lului, indiferent de con
dițiile meteorologice.

Viscolul n-a fost o
Duminică dimineața 

vremea se anunța geroa
să, dar însorită. Fapt ca
re a atras spre munte 
mulți turiști și schiori. 
Insă in zona alpină, după 
o scurtă perioadă de a- 
calmie și-au făcut simți
tă din plin prezența vis
colul și ninsoarea. încă 
de la prima oră, din Pe
troșani autobuzele au ur
cat arhipline. La tele
scaun -personalul de în
treținere a fost la înălți
me. Datorită reviziilor 
făcute sîmbătă, cînd au 
fost înlocuite citeva role 
și un bolț, telescaunul a 
funcționat ireproșabil, 
cînd față solicitării 
zile mari".

Pe pîrtiile de schi 
funcționat instalațiile 
schilift de sub telescaun 
și de lîngă cabana 
teorologilor. Datorită 
ploatării neraționale 
cursul săptămînii, 
două instalații de schilift 
ale A.S. Utilajul, dumi
nică nu au fost utilizate 
la capacitate. Cu eforturi 
deosebite, în condiții de 

fă- 
„de

au 
de

me~ 
ex- 
din 

cele

plină reușită sportivă. Cu 
acest prilej a fost pus în 
evidență gradul de pregă
tire a sportivilor de per
formanță, îndeosebi a ti
nerelor speranțe ale schiu
lui din Lupeni și Petroșani, 
înaintea unor competiții de 
mai mare anvergură, unde 
sperăm la o comportare 
meritorie a schiorilor din 
Valea Jiului, la înălțimea 
condițiilor bune de care 
dispun în prezent. Cele 
două manșe desfășurate 
pe panta înclinată de sub 
telescaun au confirmat re
zultatele bune obținute pî- 
nă în prezent la S.S. Pe
troșani și A.S. Pionierul 
Lupeni, în pregătirea de 
specialitate a tinerilor 
schiori

Viorel STRÂUȚ

ger și viscol, cele două 
schilifturi ale A.S. Utila
jul au fost puse la punct 
încă de sîmbătă. Dar una 
din ele n-a pornit dumi
nică. De ce ? Fiindcă nu 
a fost organizată cur ați
nea nămeților de pe tra
seu. Doi oameni inimoși
iînnnrnrjrirniitin/ttinin

Cronica muntelui

lor 
de

au încercat să înlăture 
nămeții. Dar, nefiind a- 
jutați, n-au reușit. Este 
în interesul A.S. Utilajul 
să asigure la sfîrșitul fie
cărei săptămîni echipe 
de serviciu care să pună 
la punct instalațiile și să 
asigure funcționarea 
ireproșabilă în orele 
solicitare maximă și evi
dent, de încasări maxi
me, de duminică diminea
ța. Să sperăm că din du
minica trecută s-au tras 
învățămintele care se cu
vin.

tn fața cabanei I.E.F.S. 
a fost o adevărată agio-

Fotbal

Cu gîndul la meciul de cupă
După frumoasa victorie repurtată joi in fața 

fotbaliștilor de la F.C.M. Reșița, echipa de fotbal 
Jiul Petroșani s-a deplasat la Timișoara pentru a 
participa la cupa „16 Februarie" organizată de clu
bul C.F.R. din localitate în zilele de 19 și 20 februa
rie.

Alături de aceste două echipe, la disputa pen-, 
tru cupa „16 Februarie" au mai participat divizio
narele A „Politehnica" Timișoara și „Corvinul" Hu
nedoara.

în primul meci, disputat sîmbătă, fotbaliștii de 
la Jiul au avut ca parteneri de întrecere pe jucă
torii de la „Politehnica" Timișoara. Fructificînd a- 
vantajul terenului, jucătorii echipei timișorene au 
obținut victoria cu scorul de 2—0. în aceeași zi 
C.F.R. Timișoara a dispus de Corvinul Hunedoara cu 
scorul dc 3—2. Duminică Jiul a întîlnit în cel de-al 
doilea meci al competiției redutabila formație Cor
vinul. Și de această dată fotbaliștii de la Jiul au 
părăsit terenul în postură de învinși, scorul final : 
3—1.

Cupa „16 Februarie" a revenit formației Poli
tehnica, dat fiind că ca a învins în finală pe C.F.R. 
cu 2—0.

Rezultatele obținute de fotbaliștii echipei din 
Petroșani în cadrul acestei competiții neoficiale do
vedesc că atunci cînd au în față adversari valoroși 
nu pot să obțină rezultate în favoarea lor. Totuși, 
testul a avut un pronunțat caracter de pregătire 
fizică și tactică înaintea începerii competițiilor ofi
ciale, în care Jiul debutează miercuri, tot la Timi
șoara, în cadrul șaisprezecimilor „Cupei României", 
cînd vor întîlni pe fotbaliștii de la „Auto" Timișoa
ra, echipă care evoluează în campionatul județean. 
Meciul este privit cu destul interes de iubitorii fot
balului de pe malul Begăi și de echipa organiza
toare, care a mărit capacitatea stadionului și face 
eforturi ca gazonul să se prezinte în stare bună.

Gh. BOȚEA
V ------------------------------------------

La adăpostul bradului 
încărcat de chiciură și 
nea, juniorii și cei mici 
așteaptă cu nerăbdare 
să intre la start.

piedică
mer.ație, datorită numă
rului mare de spectatori 
la sosirea celor ce au 
concurat pentru cîștiga- 
rea trofeelor cupei „ili
dromin". Formația „Sal- 
vamont" a asigurat o pa
trulare permanentă . de-a 
lungul pîrtiilor. Nu s-a 
semnalat nici un accident. 
Micile puncte alimentare 
de la telescaun și din ca
bana I.E.F.S. au fost in
tens solicitate, oferind 
printre altele și tradițio
nalul ceai fierbinte și ca
fea. Ar fi de dorit ca și 
la' cabana Rusu, pe lingă 
„tării" să fie oferit și ceai 
fierbinte.

Din informațiile 
te de la cei ce au 
prezenți pe pîrtiile 
schi de la cabana 
și Pasul Vîlcan, am aflat 
cu bucurie că au funcțio
nat din plin, ireproșabil, 
instalațiile de schilift și 
că numărul amatorilor 
de drumeții montane se 
menține și în această zo
nă montană la cote ridi
cate.

primi- 
fost 

de 
Straja

S. VIOREL

Lupte libere
Patrulaterul de lupte 

libere, găzduit de sala 
Constructorul din Huner 
doara, a avut drept scop 
desemnarea celor mai bu
ne speranțe olimpice (17— 
20 ani) din județ. Douăzeci 
de sportivi din Vale, de la 
C.S.Ș. Petroșani (antrenor 
Vasile Făgaș) și Jiul Pe- 
trila (Ion Corbei și Costică 
Marmaliuc) și-au disputat 
șansele de calificare în fa
za superioară a campiona
tului republican (12—13 
martie, Tg. Jiu) nouă din
tre ei au și trăit această 
satisfacție. Este vorba de 
Roman Tudor (68 kg), Aron 
Cîndea (74), Gelu Madear 
(la numai 16 ani, campion 
județean la 82 kg I) de la 
C.S.Ș. P. și Iulian Damian 
de la Jiul, clasați pe pri
mul loc. Alături de ei, 
Aurel Dragotă (90), Sergiu 
Agavriloaie (100) de la 
C.S.Ș.P., Ștefan Boda (52), 
Norel Popescu (57) și Tra
ian Molnar (62), aflați pe 
treapta a doua o podiumu
lui de premiere, vor fi pre
zenți la zona de la Tg Jiu, 
împreună cu cei ^nai buni 
liberiști din județele Caraș- 
Severin, Dolj, Gorj, Mehe
dinți, Alba, Sibiu. Arad, 
Timiș și Vîlcea. (V. ION)

START ÎN CEA DE-A
IX-A EDIȚIE A 

CUPEI ZIARULUI 
„STEAGUL ROȘU“
Sîmbătă și duminică, 26 

—27 februarie a.c., pe pîr- 
tiile de schi de lîngă caba
nele „Straja", „Pasul Vîl- 
can" și I.E.F.S. din Paring, 
precum și în localitățile A- 
ninoasa, Lonea și Uricani 
este programată faza de 
masă, etapa pe localități a 
celei de-a IX-a ediții a 
Cupei ziarului „Steagul 
roșu" la schi. Sînt invitați 
să participe concurenți de 
toate vîrstele. Cîștigători- 
lor primelor trei locuri la 
întrecerile sportive care 
vor avea loc cu. acest pri
lej li se vor înmîna diplo
me, (V.S.)
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I.A LONDRA A AVUT LOC LANSAREA VOLUMULUI

„Nicolae Ceausescu: constructorul României moderne - 
om de stat de talie internațională**

I.ONDRA 21 (Agerpres). 
In organizarea editurii 
Pergamon Press și a Am
basadei României la 
Londra, în capitala bri
tanică a avut loc cere
monia oficială a lansării 
volumului „N i c o 1 a e 
Ceaușescu : constructo
rul României moderne — 
om de stat de talie in
ternațională". publicat 
în Marea Britanic sub în
grijirea iui Robert 
Maxwell, directorul a- 
cestei edituri.

Tn cadrul ceremoniei 
a luat cuvintul : Sir Ha
rold Wilson, fost prim- 
ministru al Marii Brita
nii, care a arătat, intre 
altele:

„Unii dintre noi — prin
tre care mă număr și eu 
— au avut ocazia să-l 
intilncască pe președin
tele _ Nicolae Ceaușcscu 
și șă aprecieze ampla sa 
viziune șî strălucirea gîn.

Largi acțiuni pentru 
pace, împotriva }

rachetelor atomice și
pericolului

BONN 21 (Agerpres). Sub 
deviza „împotriva rache
telor atomice și pericolului 
dc război", duminică a în
ceput la Frankfurt pe 
Main un seminar al Co
mitetului vest-german pen
tru pace, dezarmare și co
laborare. Cei peste 200 de 
participant examinează
acțiunile ce vor fi între
prinse de mișcarea pentru 
pace din R.F.G. în lupta 
împotriva proiectului NATO 
de staționare a noi rache
te nucleare americane cu 
rază medie 
teritoriul

de acțiune pe 
vest-german.

pentru crearea unor zone 
denuclearizate in Europa 
și în lume.

★
BONN 21 (Agerpres). Un 

apel intitulat „Responsabi
litate pentru pace —: oa
menii dc știință avertizea
ză împotriva noilor înar
mări atomice" a fost sem
nat de aproximativ 1000 
de savanți și cercetători 
care se pronunță împotri
va staționării dc noi rache
te nucleare americane cu 
rază medie de acțiune pe 
teritoriul vest-german. 
„Ca oameni de știință — 
se relevă în apel — sintem 
conștienți de efectele pus
tiitoare pe care le-ar avea 
folosirea unor arme de dis
trugere în masă tot mai 

clicii sale politice. M-a 
impresionat modul în ca
re președintele Nicolae 
Ceausescu a reușit să 
continue neabătut men
ținerea unei națiuni uni
te și de sine stătătoare, 
care a rămas neclintită, 
deși s-a aflat la răscruce 
in anumite momente ale 
istoriei, si care și-a păs
trat integritatea și iden
titatea națională.

Cartea de față, bine 
structurată, ne prezintă 
modul in care marile 
idealuri ale poporului 
român au devenit rea
litate".

Stanley Newens, depu
tat și publicist, autorul a 
două lucrări dedicate vie
ții și activității președin
telui Nicolae Ceaușcscu 
a relevat: „Slut bucuros 
de faptul că o nouă lu
crare dedicată României 
și președintelui a văzut 
lumina tiparului în Ma

de război
periculoase. într-un răz
boi atomic, adaugă apelul, 
noțiunile de „limitai" și 
„posibil de câștigat" nu au 
nici un sens”.

Semnatarii documentu
lui subliniază că milioane 
de cetățeni ai R.F. Germa
nia și-au exprimat deja 
protestul împotriva noilor 
rachete nucleare. „Sarci
na noastră, au relevat ei, 
este de a explica unui nu
măr tot mai mare de oa
meni ce pericole compor
tă un război atomic".

în acest scop, documen
tul menționează că s-a ho- 
tărît convocarea unui con
gres al oamenilor de știință 
vest-germani. care va a- 
vea loc la începutul lunii 
iulie, la Mainz.

★
WASHINGTON 21 (A-

gerpres). „Este necesar să 
se dea o ripostă fermă a- 
firmațiilor iresponsabile 
privind așa-zisele atacuri 
nucleare de avertisment 
sau războaie nucleare care 
pot fi ciștigate", a decla
rat senatorul democrat a- 
merican, John Glenn, în. 
tr-o alocuțiune rostită la 
Columbus (statul Ohio). 
Glenrt a subliniat că, în 
prezent, importanța pri
mordială revine asigurării 
unei păci durabile in în
treaga lume. I 

rea Britanie și sper că 
aceasta va contribui la 
evidențierea clară a fap
tului că această țară are 
o istorie, precum și o 
politică internă și exter
nă proprii, distincte, de
dicate păcii și colaboră
rii internaționale. edifi
cării unei societăți noi. 
spre binele și prosperita
tea poporului român".

Pergamon Press, 
a menționat : „Cartea de
monstrează încă o dată 
că numele și personalita
tea președintelui Nicolae 
Ceaușcscu constituie sim
bolul dezvoltării Româ
niei pe drumul progresu
lui material, social și 
cultural'1.

în încheierea adunării 
festive a luat cuvîntul 
Vasile Giiga, ambasado
rul României în Marea 
Britanie.

Mișcarea Patriotică de Renaștere Națională 
în Polonia

VARȘOVIA (Agerpres). 
La Varșovia a fost dat pu
blicității proiectul decla
rației Mișcării Patriotice 
de Renaștere Națională 
(MPRN) — relatează agen
ția PAP.

Mișcarea Patriotică dc 
Renaștere Națională — se 
arată în document — cons
tituie răspunsul la aspira
țiile și voința comună de 
renaștere, înțelegere na

IN CADRUL CELEI 
DE-A XVI-A SESIUNI A 
CONSILIULUI NAȚIO
NAL PALESTINIAN (CNP) 
s-au încheiat dezbaterile 
generale pe marginea ra
portului politic prezentat 
de Faruk Kaddoumi, șeful 
Departamentului Politic 
al Organizației pentru E- 
libcrarea Palestinei (OEP). 
Lucrările sesiunii conti
nuă în cadrul a șapte co
misii formate în vederea 
elaborării rezoluțiilor celei 
dc-a XVI-a sesiuni a CNP 
și a programului de acțiu
ne pentru viitor.

ANUL TRECUT, IN RE
PUBLICA FEDERALĂ 

GERMANIA organizațiile 
teroriste au comis 248 de 
atentate, număr în creștere 
față de 1981, informează 
ziarul „Bild am Sonntag", 
citat de agenția France 
Prcsse. Pe dc altă parte, 
ziarul relevă că, în 1982, 
poliția vest-germană a

Cu prilejul evenimen
tului menționat, James 
Johnson, președintele 
Grupului parlamentar ro- 
mâno-britanic, a prezen
tat o declarație scrisă în 
care se arată, între altele:

„Ceea ce eu și colegii 
mei din parlament ad
mirăm la președintele 
Nicolae Ccaușescu este 
faptul că el posedă în- 
tr-o măsură deplină toate 
calitățile de conducător dc 
care România a avut ati- 
ta nevoie în trecut și 
mai are nevoie și în viitor. 
Este ferm și clarvăzător, 
acționînd neabătut pen
tru menținerea suvera
nității și independenței 
statului român".

Cu prilejul adunării 
festive, editura Perga
mon Press a difuzat un 
comunicat de presă __ și 
s-a organizat, totodată, o 
expoziție de carte româ
nească.

țională și dezvoltare conti
nuă a țării. Ea oferă posi
bilități politice de activi
tate tuturor cetățenilor 
care tind spre consolida
rea și perfecționarea sta
tului polonez suveran, in
dependent, socialist, în ca
drul unor granițe sigure — 
condiția principală a în
făptuirii aspirațiilor popo
rului polonez.

confiscat o mare cantitate 
de arme de foc și muniție.

ÎNTR-O CUVȚNTARE 
rostită în orașul Yannina, 
primul ministru al Greciei, 
Andreas Papandreu, a de
clarat : „Ne adresăm veci
nei noastre Turcia. Noi 
vrem prietenia poporului 
turc. Vrem ca popoarele 
noastre să trăiască, în pace 
în această regiune a globu
lui. Să încetăm a luai fi 
niște pioni pe tabla mon
dială de șah a marilor pu
teri, deoarece aceasta ser
vește numai intereselor 
lor".

UN GRAV ACCIDENT 
FEROVIAR, soldat cu cel 
puțin 40 de morți și 80 de 
răniți, a avut loc în apro
pierea localității d’Empal- 
me; statul Sonora, din nord- 
vestul Mexicului. Coliziu
nea dintre un tren de pa
sageri și un tren de mar
fă, care mergeau în același 
sens și pe aceeași linie, a 
avut ca efect deraierea u- 
nor vagoane și ciocnirea 
cu vagoane-cistcrnă din a- 
propiere, ceea ce a declan
șat un mare incendiu, E- 
chipe de pompieri s-au de-

Calendar săptăminal
22 -- 27 FEBRUARIE

| MARȚI, 22 FEBRUARIE :
— Începe vizita in U.R.S.S. a unei misiuni eco- ; 

î nomice japoneze ; î
— Khartum : Hosni Mubarak, președintele E- j 

| giptului, și Gaafar Nimeiri, președintele Sudanului, i 
ș semnează o serie de acorduri privind libera trecere ; 
i și reducerea restricțiilor tarifare dintre cele două 
i țări ;

Manila : Conferința regională privind strategiile ; 
i împotriva malnutriției în țările din zona Asiei și 1 
i Pacificului, sub egida FAO.

MIERCURI, 23 FEBRUARIE :
— Proclamarea Republicii Cooperatiste Guyana. j 

ț Sărbătoare națională ; i
— Bruxelles : întrunire a miniștrilor transpor- i 

i turilor din țările Pieței comune. i
JOI, 24 FEBRUARIE:
— Belgia : Vizita oficială a primului ministru | 

: suedez, Olof Palme , ț
— Vicna : Deschiderea sesiunii extraordinare a | 

i Comisiei O.N.U. pentru situația femeii (24 februarie | 
1 — 4 martie);

— Marea Britanie : Vizita primului ministru ; 
î italian, Amintorc Fanfani (24—25 februarie) ;

— Washington : întrunirea guvernatorilor Băn- | 
ț cii de Dezvoltare Intcramericane. |

VINERI. 25 FEBRUARIE:
— Proclamarea independenței Kuweitului. Săr- ■ 

i bâtoare națională ; i
— Lisabona : Cel de-al XI-lea Congres al Parti- i 

ț dului Social-Democrat din Portugalia (25—27);
— Santo Domingo : Reuniunea liderilor organi- 

î zațiilor politice latino-americane care fac parte din = 
î Internaționala Socialistă (25—25);

— întrunire la Cartagena, în Columbia, a ml- 1 
[ niștrilor de externe din țările membre ale SELA în : 
; vederea pregătirii sesiunii UNCTAD din luna iunie
î a.c. >

SÎMBĂTA, 26 FEBRUARIE:
— Tîrgul internațional de la Frankfurt pe Maia i 

! (26 februarie — 2 martie) ;
— Vizita de 10 zile a reginei Angliei și a duce- j 

i lui de Edinburgh pe coasta de vest a S.UA.
DUMINICĂ, 27 FEBRUARIE:
— în Senegal au Ioc alegeri prezidențiale.

plasat la fața locului, dar 
operațiile de salvare au 
fost foarte anevoioase. Se 
așteaptă ca bilanțul defini
tiv al pierderilor de vieți 
omenești și al pagubelor 
să fie neobișnuit de mare, 
relatează France Presse.

GUVERNUL VENEZUE- 
LEI A EMIS UN DECRET 
interzicînd, în zilele de 
luni și marți, orice vînzare 
de devize străine pe teri
toriul venezuelean, a a- 
nunțat ministrul de finan
țe Arturo Sosa. Decretul 
are ca scop stăvilirea fugii 
capitalurilor în străinăta
te, care a fost deosebit de 
puternică în ultimele zile, 
aducînd prejudicii siste
mului financiar național.

LA PROPUNEREA PRI
MULUI MINISTRU ISRAE- 
LIAN, Menahem Begin. A- 
riel Sharon, ministru fără 
portofoliu, a fost reintegrat 
în Comitetul interminis
terial de apărare și în Co
mitetul pentru negocieri cu 

formează agenția France 
Presse. Partidul Muncii 
din Israel a calificat drept 
„inacceptabilă" această ho- 
iărîre.

IUBI ANDROPOV, se
cretar general al C.C. al 
P.C.U.S., membru al Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., l-a primit la 
Kremlin pe Claude Cheys- 
son, ministrul relațiilor ex
terne al Franței — trans
mite agenția TASS. A a- 
vut loc un schimb de pă
reri în probleme ale rela
țiilor sovieto-franceze și 
asupra unor probleme in
ternaționale actuale.

LA OSLO S-AU DES
CHIS, luni, lucrările se
siunii ordinare a Consiliu
lui Nordic — organ con
sultativ al parlamentelor 
și guvernelor Danemarcei, 
Finlandei, Islandei. Nor
vegiei și Suediei. Participă 
șefii de guvern, miniștri și 
parlamentari din cele cinci 
țări.

Libanul, a anunțat purtă
torul de cuvînt al guver
nului, Dan Meridor, după 
reuniunea săptămînală a 
Consiliului de Miniștri, in-

3 TV

memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : în spațiu ; U- 
nirea : Gozlan.

LONEA : Studentul,
computerul și cartofii.

ANINOASA : Legenda 
lui Ciun Hian, I-II.

VULCAN — Luceafărul: 
Astrid, dragostea mea.

LUPENI — Cultural :
Tatăl meu Alfons.

LTRICANI : Emigran
tul.

11,00 Telex.
11,05 Profesiunile cinci

nalului.
11.30 Desene animate.
11,45 Itinerar inUzical- 

coregrafic sucevean.
12.30 Panoramic econo

mic.
16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16,35 Clubul tineretului.
17,20 Cabinet profesio

nal pentru lucrăto
rii din agricultură

17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.

20,15 Actualitatea econo
mică.

2(1,25 Forum politico-ideo
logic.

20,40 Din inimă un cîn- 
tec patriei și parti
dului.

20,50 Teatru în serial : 
„Poveste de iarnă" 
de William Shakes
peare. Premieră pe 
țară.

22.00 Telejurnal

întreprinderea de asistență 
tehnică și service Brașov

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA
— 1 mntostivuilorist pentru depozitul 

din Petroșani — Uricani

Condiții dc încadrare și retribuția, conform 
Legii 12'1971 și Legii 57/1971.

informații și prezentarea — in Tirgu 
Jiu la C.S- al I.A.T.S. Brașov din strada Zam
bilelor nr. 12, telefon 12751 sau 18040.

MICA PUBLICITATE
VIND casă. Informații, 

Vulcan, strada Decebal nr. 
5. (203)

VÎND apartament două 
camere bloc G. ap. 57, zo
nă liniștită. Micro 15 Deva, 
(m.p.)

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚIA, cu adincă du
rere anunță încetarea 
din viață a iubitului ei 
soț
ing TODEA VICTOR

înmormîntarea va a- 
-ea loc miercuri, 23 fe. 
biuarie ora 15 din stra
da Br. Petru Groza 5, 
Petroșani.
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