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s;,b președinția tovară
șului Nicolae C’eaușescu, 
secretar general al Partida- 
'ui Comunist Român, marți, 
22 martie, a avut loc ședin
ța Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. a) P.CJt.

In cadrul ședinței a fost 
examinat Raportul pri
vind situația econoinico- 
financiară pe ansamblul 
economiei naționale în a- 
nul 1982. rezultată pe ba
za analizei de bilanț.

Comiteti.' 
cutiv 
1982 
zultate 
darea 
te în 
mică : 
cu prioritate a 
toare de 
greșul mai 
proprii 
materii 
consumurilor de 
prime, combustibil si 
nergie, valorificarea 

â a resurselor 
și de muncă, 

deosebită a fost a- 
întăririi autocon- 

muncitorești și au- 
aplicării nou. 

1 economico- 
ce s-a re
in crește- 

îmbu 
rezultatelor fi- 
asigurarea ochi

și des- 
circulației bă- 

limitele planifi-

Politic
a subliniat 

s-a încheia!
1 bune în 
realizărilor 

dezvoltarea 
a țării, in 

unor 
activitate, in pro- 

rapid al bazei 
energetice și de 
prime. reducerea 

materii

Fxe- 
anul 

re
că 
cu 
consoli- 
obținu- 
econo- 

creșterea 
sec-

e-
su- 
ma- 

O a-teriejt» 
tenție 
cordată 
ducerii
togestiunii, 
lui mecanism 
financiar, ceea 
flectat pozitiv 
rea rentabilității, 
nătățirea 
nanciare, 
librului financiar 
fășnrarea 
nești în 
cate.

Activitatea desfășurată 
pentru îndeplinirea sarci
nilor pe 1982, succesele ob
ținute evidențiază rea
lismul prevederilor planu
lui, justețea politicii 
partidului, a indicațiilor 
si orientărilor tovarășului

Ceaușescu privind 
la dezvoltarea in- 

a tuturor raniu- 
activitate. ridica- 

producției și 
eficienței in în- 

\ iață economico-

condiții mai 
mecanism 

unități-

Nicolae 
trecerea 
tensivă 
rilor de
rea calității 
creșterea 
treaga 
socială.

Comitetul Politic 
cutiv a apreciat că 
tatelc obținute în 
1982. in condițiile 
determinate de criza 
dială, puteau fi 
bune dacă în toate sectoa
rele de activitate s-ar fi 
acționat cu mai multă răs
pundere pentru mobili
zarea tuturor forțelor ma
teriale și umane de care 
dispune economia noas
tră socialistă în legătu
ră cu aceasta, Comitetul 
Politic Executiv a criti 
cat lipsurile care au con
dus la nercalizarea unor 
Indicatori de plan și a a- 
doptat un program de mă
suri pentru 
continuă a 
conomico-fi nanciare, 
va fi supus spre 
re și aprobare FI 
Comitetului Central 
Partidului.

Comitetul 
cutiv a 
bat, in 
tul privind 
lurilor si tarifelor 
1982.

Subliniind că 1 
prețurilor în anul 
situează practic la 
prevăzut in 
telul Politic 
apreciat că 
Ie luate 
fundamentarea 
pe baza costurilor 
ducție, 
cipii 
categoriilor de 1 prețurj, a-

E.xe- 
rezui- 
anui 
grele 
nwn- 

și mai

îmbunătățirea 
activității e- 

curc 
dezbate- 

'narci 
al

Exe-
i apro- 
Rapor-

Politic 
examinat și 
continuare, 

evoluția pre- 
in anul

evolutia 
1932 .se 

1 nivelul 
Comi- 

a 
măsuri- 
asigu ral 
acestora 
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economice a tuturor

plan.
Executiv 

prin
s-au

plicarea in 
bune a noului 
economic in toate 
le socialiste.

Comitetul Politic 
cutiv a trasat ca 
ministerelor și 
organe 
să ia 
ferea mai 
pro’jducției 
costuriloi. 
trărilor de 
cole ia fondul de 
a desfacej-ilor de mărfuri 
către populație, la nivelul 
și in structura prevăzute 
in plan.

Criticînd unele 
existente. Comitetul 
litic Executiv a cerut 
se acționeze ferm 
legarea întregii 
de, producție 
tilativ, cit și 
de cerinței? de 
precum și pentru 
nirea integrală a 
derilor de plan la 
rile de servicii 
populație. S-a 
odată, tuturor 
lor, unităților 
Comitetului de 
tru Prețuri, 
popi:! arc să 
pentru 
strictețe a prețurilor, 
nu se mai admită sub 
un motiv majorarea 
peste aprobări — a aces
tora, urmind să fie sanc
ționate cu severitate orice 
abateri de la l 
legal stabilite, ir 
celor de mercurial.

Comitetul Politii 
cutiv a analizat. 
Raportul privind 
4;: licării măsurilor 
talc de conducerea 
dului pentru trecerea

Exe- 
sarcină 

celorlalte 
centrale și locale 

măsuri pentru creș- 
susținută a 
și reducerea 
realizarea in- 

produse agri- 
stat și

I

lipsuri
Po- 

să 
pentru

activități 
- atit can- 
calitativ — 
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îndepli- 
preve- 
pres ta

că tre
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mînistcre- 
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Stat pen 
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ia măsuri
respectarea 
a
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să 

nici

Exe- 
apoi, 

stadiul 
adop- 
narti-
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TAMt efr MAI MULT CĂRBUNE!

Comandamente imediate pe agenda de lucru a 
conducerilor întreprinderilor miniere din

IM. LONEA

Sectorul IV — pe loc 
de frunte

i

Mobilizare de excepție, 
acțiuni eficiente pentru 7 B

creșteraa producției extrase
Nercalizările iri registru- 

le dc majoritatea ' intre- 
p r 1 nderi lo r mi nie re
V’alea Jiului in cea 
doua decadă a lunii 
tic ne-au determinat 
adresăm cadrelor din 
ducerile minelor la 
producția de cărbune

.1 IU!

con-
carc
ox-

Iras a fost sub nivelul 
I'ini'.or de plan.

In pagina a Ill-a a 
ru’.lii de ;V.i ă pr; e 
răspunsurile prii ,ite 
partea unor cadre din 
slliile oamenilor in 
de ia minele Privam 
vezeni, Dilja și Part- 
la întrebările :

I

1) Care au fost cauzele principale ce 
ia nercalizarea sarcinilor de plan, 

a Il-a ln.11
condus
scădeixa producției in decada 
dumneavoastră ?

al co

întreprinderea minie
ră Lonea a înregistrat în 
ultimele zile noi sporuri 
ale extracției de cărbune, 
în efortul general
lectivului minei se remar
că prin plusurile 
zate colectivul sectorului 
IX', care raportează de
pășirea planului de la în
ceputul lunii pînă ieri cu 
1512 tone 
Depășirea 
ții muncii in medic 
5.00 kg/post este 
pala cale 
acestui 
dp extracție.

reali-

dc cărbune, 
productivită- 

cu 
princi- 

dc obținere a 
substanțial plus

Cariera Cîmpu iui Neag

O nouă cotă a 
depășirilor

•nd cu maxim 
condițiile at- 
favorabile, mi- 

mecaniza lorii 
.’imptt lui Ncag* 

1 cu înaltă răs- 
depăși- 

prevederi- 
producția dc căr- 

cocsificabil. Efor- 
lor sc mab'riali- 
astfel in cantități 

sporite 
specii v

Valorifici 
de folos 1 
mosferice 
narii și 
Carierei < 
acționează 
pundere pentru 
rea zi 1 nică a

■ lor la 
bune 
turile 
zează 
dc cărbune mult 
față de plan, re
4 100 de tone extrase în 
pius de la începutul ’.unii 
martie. în același timp, 
mecanizatorii din carieră, 
asigură înalți indici d" 
folosire ai utilajelor de 
marc capacitate.

Dereglări pe calea difuzării presei
I

( omp nențu sectoru
lui XI investiții de la 
mina Petrila. fruntași ai 
Văii Jiului. 1 ieșirea

\'EME('SEK

FRUMOSUL CITADIN
CKCATIE CETĂȚENEASCĂ

Ieri, după primele trei ore 
nităților de difuzare a presei 
cu privire la operativitatea cu 
cititori. Au fost urmărite, 
curile si unitățile de difuzare a presei din Petroșani, 
Petrila și Lonea. modalitățile de difuzare, preocu
pările pentru satisfacerea cerințelor și solicitări! »r 
oamenilor muncii dornici de a citi presa cit mai 
devreme după apariție.

Redăm mai jos, cîteva din constatările făcute cu 
acest prilej, constatări care pun in evidență unele 
nereguli ce persistă pe calea ziarului de la tipografie 
la cititori.

de :,i deschiderea u. 
s-a făcut un sondaj 
care ajunge ziarul la 

la fața locului, la cliioș-

Cînd solicitările 
depășesc oferta

La ora 11,15 la chioșcul 
de difuzare a presei nr. 37 
de lingă judecătorie mai 
erau doar 100 de ziare 
„Steagul roșu" din cele 300 
bucăți primite. La ora 14 
nu mai exista nici un e- 
xemplar, în schimb se 
scoseseră Ia vînzare zia
rele de vineri, 18 martie. 
Vinzătoarea Maria Pițu- 
lcscu și-a exprimat pă
rerea : „Astăzi fiind marți 
=e puteau vinde încă 50— 
100 de exemplare. In zi-

ANCHETA NOASTRA

si de la vînzare; XTnză- 
toărca Maria Mija confir
mă că la acest centru de 
difuzare a presei s-ar pu
tea vinde în jur dc 350 de 
exemplare zilnic. Dar îi 
sînt repartizate dear 250 
de bucăți. Comenzi nu sc 
mai fac de cînd difuzarea 
presei a trecut parțial și 
ia l.C.S.M.I. Indiferent de 
aceste considerente, tre
buie să se țină seama de 
cerințele cititorilor care 
așteaptă in mod justificat 
să citească presa locală 
zilmc.

O situație similară
constatat și la chioșcului-. 
3 din zona vechiului cen
tru comercial al Petroșa- 
niului. La ora 11,15 cele 
260 de ziare primite de di
mineață erau deja epuiza
te. Comentariile sînt de 
prisos. Curios că aceste lu
cruri nu se știu și la ser
viciul de difuzare a pre
sei al oficiului municipal 
de poștă și telecomunica-

Onorarea sarcinilor 
la exiort

lele de marți, joi, 
și duminică putem 
ce peste 300 de ziare".

Chioșcul nr. 139 din car
tierul Carpați. 
din cele 250 
„Steagul roșu", 
zi, mai erau

vineri 
desfa-

La ora 13, 
de ziare 
ediția la 

la vînzare 
doar 23 de exemplare. Deci,
de bună scamă peste pu
țin timp se putea aprecia 
fără greș că ziarul va lip-

s-a

între succesele pe care u 
obține in această lună co 
lectivul forestierilor din 
Valea Jiului — sectoarele 
aparținind U.F.E.T. Pe
troșani — trebuie consem
nate și cele din domeniul 
producției pentru export. 
Dind curs solicitărilor ex
primate dc beneficiarii 
externi, în aceste zile a 
fost pregătită pentru ex
pediție o cantitate de 800 
mc bușteni fag — 
cantitate care 
pînă la .această 
fracte. în paralel, 
cu îmbunătățirea
ii o r de 
toarcă 
primele 
cele de
și Lonea 
forturi stăruitoare 
creșterea 
nice de, 
destinată 
din tară.

întreaga 
dispune 
ovă de 

odată 
coifdiți- 
in see-exploatare 

forestiere — pe 
locuri situîndu-sc 
la Cîmpu lui Ncag 

se depun e- 
pentru

cantităților zil- 
masă lemnoasă 

beneficiarilor
(Continuare in pag a 2 a)

participanți la acțiunile 
gospodărești

Riti, Vasile Hajda, Dumi
tru Brumatu. Liviu Juri- 
ță, Mihai Bălan, Zoltan 
Vass, Ladislau Mihaly.

în jurul restaurantului 
„Cina" din aceeași zonă 
era curat „ochi". Aici au 
lucrat Florica Ion, Petru 
Muntean, 
Ecaterina 
Moldovan, 
alături de 
Gheorghe 
responsabili 
Am greși 
menționa 
ginerului Victor Stoi, șe
ful oficiului dc sistema
tizare din cadrul Consi
liului popular 
caro, răspunzînd 
coastă zonă, a 
permanență în 
cetățenilor cu 
rea competentă 1 
exemplară. în 
dc cetățeni s-au 
piai rnulți profesori care 
au dat o mină de ajutor 
la înfrumusețarea locali
tății în care trăiesc și 
muncesc, l-am notat pc

Duminică, 20 martie, și 
in zilele din săptămina 
trecută. 12000 de locuitori 
ai Lupeniului au partici
pat la acțiunile de cură
țenie și înfrumusețare.

în jurul blocurilor nr. 
5, 37, 7b. 48, 80, 84 și 80 
dc pc strada Tudor Vlâ- 
dimirescu, blocuri ce fac 
parte din asociația de lo
catari nr. 1 Braia (pre
ședinte inimosul pensio
nar Oprea Zgura), 
număr 
tățeni 
Timp 
turat 
verzi,

am 
rat peste 500 de ce- 
— bărbați și femei, 
de două ore au mă- 
și ■ 
au 

le pentru 
blocurilor.
Zgura-baci, 1 
teva nume : 
\7asilp Deac, 
Ioan
Tonta. Nicolae Gligor, A- 
lexandru Matei, Elena 
Koitar, Iosif Bughcș, An 
ton Kerekcs, Nicolae To- 
doran, Vasile 
Toader Iacob, 
Turcu, Valentin

curățat zonele 
afinat ronduri- 
flori din jurul 
Ajutat de 
am notat cî- 
Ioan Urdă, 

, Ana Deac, 
Sueiu, Octavian

Zamfir, 
Adrian 
Ca men, 

Augustin Zborovschi, Ioan
Pall, Ioan Șuba, Iuliana 
Uziel, Teodor Pop, Ioan

i

Ion Deaconu, 
Panțîru, Ion 
Maria Silasi, 
Maria Popa și 

St’ '■ ’uțoiu, 
de i'ate. 

dacă nu am 
contribuția in- 

Victor Stoi,

Lupeni, 
I de a- 
fost in 
mijlocul 

îndruma
și fapta 
mulțimea 

aflat și

(Continuare in pag. a 2-a)
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Meșteșugarii de la cooperativa „Straja* 11 Lupeni 
au ca obiective importante de a dezvolta și diversi
fica, pe baza valorificării cît mai judicioase a resur
selor locale, mica industrie de mărfuri precum și 
efectuarea prestațiilor de servicii solicitate de oame
nii muncii din raza orașelor Lupeni, Vulcan, Uri- 
cani și comuna Aninoasa. Pe tema activității desfă
șurate și mai ales a perspectivei am purtat o con
vorbire cu tovarășul Constantin Adăniuț, președin
tele cooperativei.

ții. Iată de ce se cer mă
suri corespunzătoare pen
tru a veni în întâmpinarea 
cititorilor.

Pe lîngă constatările 
privind lipsa de preocupa
re pentru acoperirea ce
rințelor cititorilor au mai 
fost depistate și alte as
pecte. La chioșcurile din 
piața agroalimentară și din 
cartierul Aeroport ziarul 
local se găsea la discreție. 
Orarele stabilite pentru 
vînzare sînt corespunză
toare cerințelor. Nu același 
lucru se poate spune des
pre chioșcul din gara 
C.F.R. Petroșani. La acest 
chioșc programul de difu
zare a presei este de la 
6,30—10,30 și 14,00—18,00,

— Au trecut mai bine 
de doi ani de Ia consfă
tuirea cu activul și cadre
le de bază din coopera
ția de consum, coopera
ția meșteșugărească, co
operația agricolă de pro
ducție și consiliile popu
lare unde au fost trasate 
sarcini precise, de mare 
importanță, cooperative
lor meșteșugărești. Sîn- 
teți amabil să ne spuneți 
ce ați înfăptuit ?
— Planul la producția 

marfă și prestări servicii 
pe anul trecut a fost de
pășit cu 6 la sută, iar la 
producția marfă în indus
tria mică cu 8 la sută. Am 
ținut să reamintesc aceste 
cifre pentru că ele au 
constituit, de fapt, baza 
obi * tivelor preconizate 
pentru acest an. Am să mă 
refer la indicatorii de plan 
mai importanți din acest 
an. Valoarea producției 
marfă și a prestărilor de 
servicii planificată pe a- 
cest an este de 38 600 mii 
lei ceea ce reprezintă un 
spor de 12 la sută în com
parație cu anul trecut. Cît 
privește sporul producției 
marfă în industria mică 
ei reprezintă 8 la sută în 
comparație cu anul trecut. 
Pot afirma că obiectivele 

stabilite sînt în concor
danță cu posibilitățile și 
resursele de care dispunem. 
Rezerve de materii prime

Industria mică 
in continuă dezvoltare

și materiale există sufi
ciente pe pian local. Tre
buie să le descoperim și 
să le valorificăm. în a- 
ceastă direcție ca de altfel 
în întreaga noastră acti
vitate ne bucurăm de spri
jinul permanent al orga
nelor locale de partid și de 
stat.

— Un bun gospodar 
știe să scoată produse de 
calitate solicitate de oa
menii muncii și din pia
tră seacă, dar cu condi
ția să dispună de cadrele 
calificate necesare. Cum 
stați la acest capitol ?
— Unitatea noastră dis

pune în majoritatea pro
fesiilor de meseriași bine 
calificați, harnici și price- 
puți. în perioada 1983-1985 
vor mai fi calificați prin 

școli profesionale, uceni
cie la locul de muncă și 
cursuri organizate de co
operativă un număr de 264 
cadre în diverse meserii. 
Se vor organiza cursuri de 
policalificare pentru 50 de 
muncitori, iar la cursurile 
de perfecționare a pregă
tirii profesionale vor parti
cipa alți 276 dintre care 44 
cu scoatere din producție 
N-am neglijat nici instrui
rea la locul de muncă sub 
controlul șefului direct, 

formă în care vor fi cu
prinși 113 meseriași.

— Aveți o bună expe
riență privind coopera
rea cu întreprinderi in
dustriale eu caracter re
publican și îndeosebi a 
unităților miniere. In
tenționați să extindeți a- 
ceastă cooperare ?
— Fără îndoială. Pen

tru unități din industria 
minieră am realizat 659 
tone împletituri din sîrmă 
și 74,2 mii bucăți panouri 
sudate pentru bandajate 
la complexele mecanizate 
însumînd o valoare de 
12 310 mii lei, iar pentru 
I.F.A. „Vîscoza" Lupeni 
1 000 bucăți capace pentru 
bobine de răsucit. în ve
derea întăririi acestei co
operări intenționăm să 

modernizăm și dezvoltăm 
activitatea de împletit sîr
mă, confecții metalice și 
altele.

— Cu ce noutăți veniți 
in întâmpinarea cerințe
lor mereu crescînde ale 
populației ?
— Pentru realizarea a- 

cestor deziderate vom în
ființa noi activități și uni
tăți cum ar fi înregistrări 
de benzi magnetice. în
cărcări de acumulatori, re
parații și confecții de pă
lării, blănărie — argăsire, 
dezinfecție — deratizare, 
reparații umbrele și altele.

— Revin din nou la mai 
buna valorificare a resur
selor locale și materia
lelor refolosibile. Ce ați 
preconizat concret în a- 
ceastă direcție ?
— Prin introducerea în 

fabricație a 50 noi produ
se vom valorifica în ma- 
rochinărie 10 000 kg capete 
și fîșii de PVC, 2 000 kg 
capete și fîșii de piele sin
tetică. i 000 kg capete și 
fîșii de polimeri, 1 500 kg 
deșeuri de fire vîscoza. 
Vom mai valorifica 3 000 
kg metale recuperate de 
la unitățile economice lo
cale, iar din producția 
proprie 3 000 kg căzături 
de sîrmă zincată, 1000 kg 
capete oțel beton, 300 kg 
polietilenă și polistiren. 
Prin valorificarea acestor 
resurse preconizăm să rea
lizăm o producție de 6 000 
mii lei ceea ce reprezin
tă o pondere de 20 la su
tă din valoarea producției 
în industria mică.
Convorbire consemnată 
de Dumitru CRIȘAN

lupeni-12000 de 
participanți la acțiunile 

gospodărești
(Urmare din pag l)

Constantin Ionescu, Ele
na Diaconu, Oliver Crîs- 
nic, loan Cotescu. Ilie 
Dănuț, Iulian Năsturică, 
Maria Mateescu, Nicolae 
Măruță și Dan Dănilă.

în după-amiaza zilei 
de sîmbătă pe zona verde 
din fața blocului nr. 2 
de pe Aleea Narciselor 
se aflu doi cetățeni — 
Carol Horvath și Fran- 
cisc Bordas. Făceau or
dine. Oamenii se gîndeau 
să completeze în această 
primăvadă zona blocului 
cu arbori ornamentali. 
Discutând împreună,
ne-am întrebat de ce 
doar doi cetățeni la acți
une, cînd blocul are 32 de 
apartamente ? Și fiindcă 
tot sîntem la acest capi
tol, să mai întrebăm : 
chiar nu sînt în stare au. 
toritățile locale să schim
be locul „comerciantelor" 
care vînd semințe în fața 
alimentarei nr. 268 din 
Braia și a cinematogra
fului „Cultural" ?

De la tovarășul Fric- 
derich Daradics, vice
președintele consiliului 
popular, am notat că în 
cursul săptămînii trecute 

au fost transportate 102 
containere cu reziduuri 
menajere, urmînd ca ac
țiunea să continue în 
această săptămînă în ve
chiul cartier Ștefan. Tot 
în cursul zilei de dumi
nică, 11 mașini și 5 auto- 
încărcătoare au transpor. 
tat reziduurile adunate 
de pe străzi și din carti
ere, alte 5 mașini au 
transportat zgură de la 
centralele termice, iar 
altele au adus în jurul 
blocurilor circa 1 000 de 
tone de pămînt vegetal 
pentru rondurile de flori. 
Și în sfîrșit, pe noul bu- . 
levard al orașului, bu
levardul Păcii, ce stră
bate noul centru civic au 
fost montate 20 de corpuri 
de iluminat și s-a făcut... 
lumină.

Mai amintim și faptul 
că în tot cursul săptă- j 
mînii trecute și dumini
că secretarii comitetului 
orășenesc de partid, lu
crătorii consiliului popu
lar au fost în permanen
ță pe teren, mobilizînd 
masele de cetățeni la ac
țiunile întreprinse, acți
uni care s-au soldat cu 
curățirea a numeroase 
străzi și cartiere ale Lu- 
peniului.

C O N T R ASTE
PROVERB
umblă cu
linge pe degete", 
zis Maria Pătruț, 

de

mie-

in-

„Cine 
rea, se 
și-o fi 
încadrată la Fabrica 
morărit și panificație Pe
troșani. Cum la fabrică 
miere nu găsea, s-a în
fruptat din produsele ei, 
fiind surprinsă eu 9 kg 
de făină și 6 franzele. De 
atunci s-â convins că ci
ne dijmuiește avutul ob
ștesc se frige la... degete. 
Rămînem insă nedume
riți de faptul că drojdia 
indiferenței a făcut să 
dospească pofta de înavu
țire necinstită a unor 
divizi. precum M.P.

PARAZITISM
în cadrul acțiunilor 

igienizare morală a 
matului social, 
rii de miliție din 
au spart cîteva , 
în care prăseau 
sociali. Cu acest 
s-au aplicat cu 
tudine pedepsele 
zute în Decretul 
1970 : 6 luni cu 
tarea în penitenciar pen
tru Eugen Maxim și Ion 
Panet, patru, 
cinci luni la 
muncă pentru

de 
cli- 

lucrăto- 
i Petrila 
„cuiburi" 

paraziți 
prilej 

prompti- 
prevă- 

nr. 153/ 
cxecu-

respectiv, 
locul de
Gheorghe 

Ciupe și Ion Pleșa.
ULTRAJ

Gavrilă Boer și 
gore Dorin Suciu, 
I.M. Vulcan s-au 
jat într-un scandal 
blic, motiv pentru care au 
fost invitați la miliție, 
în loc de a-și manifesta 
căința, au ultragiat un 
purtător al uniformei al

Gri
de la 
anga- 

pu-

fi.bastre, numai cu greu 
ind potoliți. Vor da sea
mă în fața legii, pentru 
gravele abateri de la 
normele de conviețuire 
civilizată.

FRAȚI
Aurel și Dan Sandu- 

lache, pripășiți prin Uri- 
cani s-au decis . să zică 
„adio" traiului cinstit. 
Pentru puțină vreme în
să, întrucît li s-a oferit 
posibilitatea reeducării, 
la un anume loc de mun
că, pe o perioadă de do
uă luni. Deși nu le sînt 
rude, concitadinii lor 
Viorica Orian, Iacob Du
mitru și Nicolae Tanco, 
tot pentru modul de trai 
parazitar, au fost Con
damnați la cîte 6 luni, 
cu executarea pedepsei 
la locul de muncă sau în 
penitenciar, în funcție de 
gravitatea manifestărilor 
antisociale săvîrșite.

CHEF
în starea în care 

prezentat la serviciu, 
mitru Curcă, lucrător la 
I.M. Livezeni, numai 
chef de muncă nu avea. 
Starea de ebrietate i-a 
sporit curajul, manifes- 
tîndu-se huliganic față 
de conducerea sectorului. 
Gustul lcșietic al stării de 
beție e trecător, însă 
prevederile Decretului 
400/1981 nu pot fi igno
rate I

s-a 
Du-

Rubrică realizată de 
Ion VULPE 

cu sprijinul organelor de 
miliție

i
ii

a
I

Concert de muzică 
de cameră

Aseară, în sala mică a 
Casei de cultură a sindica
telor, iubitorii de muzică 
au avut prilejul să audie
ze un program cuprinzînd 
lucrări camerale, vocale și 
instrumentale. Și-au dat 
concursul apreciați inter- 
preți locali, urmăriți cu 
reală plăcere de cei pre- 
zenți. Beneficiind de re
marcabilul aport al pasio- 
naților interpreți și de do
rința vie a publicului, Ca
sa de cultură din Petro
șani și-a propus organiza
rea unor astfel de concer
te în fiecare lună. (A.H.)

I

II

Dereglări pe calea difuzării presei
(Urmare din pag. I)

Locatarii blocului 17 
EF de pe , bulevardul 
Victoriei din Vulcan, 
coordonați de șeful de 
scară Ion Vrabie Ia o 
acțiune de muncă pa
triotică.

Foto : Șt. NEMECSEK 

în totală neconcordanță cu 
locul favorabil unde este 
amplasat acest centru de 
difuzare a presei.

Ziare sînt, dar...
După ora 10,30 singura 

unitate pentru difuzarea 
presei din Lonea nu era 
deschisă. Dincolo de geam 
se puteau vedea circa 300 
de ziare „Steagul roșu" de 
marți, 22 martie a.c. pre
cum și alte ziare și revis
te periodice. Orarul uni
tății 8—10 și 16—18 nu 
corespunde cerințelor, du
pă cum aflăm din discuți
ile cu cîțiva cetățeni. 
Pensionarul Ștefan Ște- 
fănescu locuiește vizavi de 
unitatea de difuzare a pre
sei și ne spune că zilnic, 
la ora de deschidere aș
teaptă zeci de oameni dor
nici de a citi ziarele. 
„Pentru a ne cumpăra zia-

rele, trebuie să mergem 
uneori pînă la Petrila sau 
chiar la Petroșani, cu au
tobuzul, ne spune cetă
țeanul Petru Cutilă. Cred 
că ar fi mai bine să fie 
deschisă unitatea de dimi
neața pînă seara, pentru 
a putea cumpăra ziarele pe 
care le dorim. De ce nu 
se vinde și la Lonea „Stea
gul roșu" în unitățile co
merțului de stat ?".

în sediul fostului chioșc 
pentru difuzarea presei 
din Petrila este înființat 
un magazin al I.C.S.M.I.. 
unde ’ „Steagul roșu" se 
vinde ca pîinea caldă. Du
pă ora 12. din cele 300 de 
ziare primite de diminea
ță, mai rămăseseră circa 
100. Orarul de funcționa
re, 8—19, poziția bună, 
în plin vad comercial fa
vorizează vînzarea. Dar ce 
folos ? în loc de 400 de zia

re „Steagul roșu" cîte s-a 
stabilit să se trimită de la 
oficiul de difuzare a pre
sei din Petroșani pentru 
zilele de marți și vineri, 
cînd tirajul este sporit, nu 
s-au trimis marți decît 
300 de ziare. Iar în ceea ce 
privește „Steagul roșu" 
pînă spre seară s-ar putea 
vinde la Petrila cel puțin 
600 de ziare zilnic. însă 
nimeni de la difuzarea 
presei nu cunoaște acest 
„amănunt" și nu ține sea
ma de faptul evident că 
marți și vineri cererea de 
ziare este mai mare decît 
în celelalte zile ale săDtă- 
minii...

Este cît se poate de clar 
că la Lonea și la Petrila 
difuzarea ziarelor nu e la 
nivelul cerințelor, al so
licitărilor oamenilor mun
cii... (V. STRAUȚ)

I
I
1

TEATRU. Azi, sala mare 
a Casei de cultură din Pe
troșani va găzdui un spec
tacol cu o formație de la 
„Teatrul foarte mic", din 
București. Spectacolul va 
începe la ora 19, cu piesa 
de teatru „Un pahar cu

I sifon", de Paul Everac. 
I Din distribuție nu vor lip- 
1 si cunoscuții actori Lcopoi-

dina Bălănuță și Nicolae 
Dinicu. (Gh. B.)

PENTRU COPII. Prin 
grija gospodarilor orașului, 
secția autoservice a coope
rativei meșteșugărești U- 
nirea din Petroșani a exe
cutat în cursul iernii 20 de 
leagăne, 10 tobogane și 20 
de balansoare destinate a- 
menajării spațiilor de joacă 
ale copiilor din toate car
tierele. Sosirea primăve
rii este deja o certitudine, 
așa îneît copiii doresc fi
resc ca toate acestea să 
fie trecute în folosința lor.

Așteptăm, alături de ei, 
materializarea acestei do
rințe. (A.H.)

ÎMBOGĂȚIREA FON
DULUI POMICOL. Secția 
agricolă a Consiliului popu
lar municipal Petroșani a 
pus în 'vînzare, în ultimele 
zile prima tranșă de pomi 
fructiferi, în număr de 
3 200 — 
și meri, 
prielnic, 
șaniului 
toți acești pomi fructiferi, 
îmbogățind astfel fondul

pomicol al Văii Jiului. 
(A.H.)

de 
pruni, vișini, cireși 
Folosind 
cetățenii 
au plantat

timpul 
Petro- 

deja

CROSUL TINERETU
LUI. Sîmbătă, pe dealul 
Institutului din Petroșani 
(cu sosire la stadion) se 
va desfășura faza muni
cipală a tradiționalului 
cros al tineretului. Concur
sul va avea loc pe 3 cate
gorii de vîrstă (15—16 ani, 
17—19 ani și peste 19 ani, 
băieți și fete), bucurîndu- 
se de o largă participare 
a tinerilor din școlile, în
treprinderile și instituțiile 
municipiului. (țvI.B.)

EXPUNERE. în cadrul 
„Tribunei ideilor", acțiu
ne a Casei de cultură a 
sindicatelor din Petroșani, 
miine, la ora 12, în sala 
de apel a minei Dîlja va 
avea loc o expunere cu te
ma „Ilegalitatea folosirii 
armelor de exterminare în 
masă" (G.B.)

RITM INTENS IN 
CONSTRUCȚII. Construc
torii noii zone de locuințe

-k

nefamiliști, cu 40 de locuri, 
realizat aici. Sub condu
cerea maistrului construc
tor Petru Cosma obiecti
vul a fost „ridicat" într-.o 
singură lună, la această o- 
ră fiind pe terminate c- 
perațiile de finisaj interior 
și exterior, precum și cele 
de instalații. (A.H.)

Rubrică realizată de 
T CÂM'TH'VX’U

Petroșani-Nord din cen
trul municipiului au reușit 
un adevărat record în exe
cuția noului cămin pentru
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ȚÂRII, CIT MAI MULT
CĂRBUNE!

Comandamente imediate pe agenda 
de lucru a conducerilor

' întreprinderilor miniere din 
\ Valea Jiuluii

MOBILIZARE DE EXCEPȚIE, i
EFICl^lE PEliTRU ! 

CREȘTEREA PRODUCȚIEI EXTRASE j
—

încă din aceaslă decadă vom începe
să recuperaai minusul

1) Un 
la mina 
de fapt 
de plan, 
aici provine 
pe întreprindere, 
lalte două sectoare

singur sector de 
Uricani a rămas 
sub prevederile 
sectorul II, și de 

și minusul 
Cele-

și III — sînt peste plan. 
La sectorul II încă din 
primele zile ale decadei a 
doua am intrat cu com
plexul mecanizat prin- 
tr-o zonă tectonizată cînd 
stratul a avut un acope
riș foarte friabil. Din a- 
ceastă cauză am avut a- 
vansări foarte mici, fiind 
nevoie de unele 
mentații. Acum 
zonă

2) 
oada 
zona 
un 
foarte minuțios 
Absolut toți care au luat 
parte la această activita
te, deloc ușoară, au avut 
sarcini precise și terme
ne pe care le-au respec
tat. Azi (22 martie — 
n.n.) am pornit complexul 
mare în condiții normale 
de zăcămînt. în prima zi 
vom avea o avansare mai 
mică. Nu putem grăbi

instru- 
această 

a fost depășită. 
Pentru toată peri- 
cît am trecut prin 
tectonizată am avut 
program de lucru 

alcătuit.

ritmul de exploatare din 
prima zi pentru a nu a- 
fecta acoperișul care a 
început să se stabilizeze. 
De rnîine însă complexul 
va intra în activitate nor
mală și va produce la 
capacitate.

Tot de rnîine, vom in
tra în probe tehnologice 
și cu cel de-al doilea 
complex mare, a cărui 
montare am terminat-o 
astăzi. Odată cu intrarea 
în funcțiune, de cînd vor 
începe să producă la ca
pacitate aceste două 
complexe, mina își va 
realiza integral și ritmic 
prevederile dc plan. încă 
din această decadă
începe să recuperăm mi
nusul acumulat în 
de a doua decadă a lunii 
martie, singura perioa
dă de fapt în care mina 
a rămas sub plan de la 
începutul acestui an. A- 
vem mineri harnici, pri
cepuți, oameni destoinici 
și buni tehnicieni care 
știu să se' mobilizeze și 
să depășească momentele 
grele. Ășa cum și-a do
vedit și pînă acum pu
terea de mobilizare, co

vom

cea

Toate eforturile sînt
îndreptate spre

redresarea producției

lectivul nostru o va face 
și de acum încolo.

Pe lîngă măsurile luate 
de urgentarea punerii în 
funcțiune a celor două 
mari capacități de produc
ție. organul colectiv de 
conducere al minei, sub 
îndrumarea organizației 
de partid și cu sprijinul 
organizației de sindicat va 
acționa în continuare cu 
toată fermitatea pentru 
materializarea măsurilor 
stabilite la Consfătuirea 
de lucru de la C.C. 
P.C.R. cu cadre de 
ducere, specialiști și 
citori din industria 
nieră și geologie, 
stabilizarea
obținute și amplificarea 
avantajelor oferite de a- 
ceste măsuri complexe. 
Toate acestea ne dau 
convingerea că întreprin
derea noastră va recupe
ra așa cum mai spuse
sem. minusul acumulat 
și se va număra în con
tinuare printre întreprin
derile miniere fruntașe 
din Valea Jiului.

al 
con- 

mun- 
mi-

pentru 
rezultatelor

Ing. Carol SCIIRETER 
directorul minei Uricani

Șeful de schimb loan 
Petrușcă, alături de or
tacii Aurel Cernat, Va- 
sile Cojan și Constantin 
Bașta din brigada con
dusă de minerul Iuliu 
Nagy de Ia sectorul IV 
al minei Uricani, for
mație de lucru fruntașă 
a minei.

de 
Valache 
formați- 

I.M.
pe

activi- 
unor 

ridicare

Brigada condusă 
minerul Ilie 
este una din 
ile de lucru de la
Livezeni care pun 
primul plan al 
tații lor căutarea 
noi metode de 
a producției și producti
vității muncii.

Numai de luna viitoare 
va spori media zilnică 

a extracției

1) în ultima vreme ne-a 
ieșit din funcțiune un a- 
bataj frontal de mare 
capacitate (600—700 tone 
pe zi) dotat cu un com
plex mecanizat și de aici 
o mare pierdere de pro
ducție la nivelul minei 
Livezeni. Aveam pre
gătit un alt abataj în 
care urma să introducem 
un complex mecanizat 
de mare înălțime pe care 
însă nu l-am primit în 
timp util și s-au căutat 
alte soluții tehnice. La 
un alt abataj pe care îl 
avem în funcțiune s-a 
ars motorul combinei, iar 
defecțiunea apărută 
două zile în urmă 
nu a fost remediată.
de aici am pierdut

. portante cantități 
bune.

2) Principalele 
spre care ne-am
zit preocupările sînt creș
terea liniei de front acti
ve și punerea cît mai 
grabnică în funcțiune a 
noi capacități de produc
ție pe care le avem pre
gătite într-unele din 
bataje vom 
mecanizarea 
Prin măsurile

torice pe care le-am luat 
în cadrul sectoarelor — 
unele brigăzi bune, cu 
experiență au fost muta
te la locuri de muncă 
din cadrul altor sectoa
re, unde se simțea nevoia 
de oameni pricepuți — 
ne vor conduce la crește
rea mediei zilnice a pro
ducției de cărbune extras.

Cu
care 
drul 
dicat
cu multă exigență și răs
pundere problemele 
care 
încă, 
făcut 
neri
strădui să le transpunem 
în practică. Starea disci
plinară s-a mai îmbună
tățit, numărul absențe
lor fiind în scădere. Cli
matul de muncă este pro
pice desfășurării unei ac
tivități eficiente, crește
rii producției de cărbune 
extras.

ocazia alegerilor 
au avut loc în ca- 
organizației de sin-

au fost dezbătute

1) Producția cu care 
mina Paroșeni a rămas 
zilnic sub plan este a- 
proximativ cantitatea 
de cărbune pe care trebu
ia să o extragem din a- 
batajul frontal dotat cu 
complex mecanizat, in 
care își desfășoară acti
vitatea brigada condusă 
de minerul Francisc Fa- 
zakas. Abatajul a fost o- 
prit o perioadă mai lungă 
de timp pentru executa
rea unor lucrări care să 
permită îmbunătățirea 
aerajului la acest loc de 
muncă. La aceasta s-a 
mai adăugat și faptul că 
am avut de introdus com
bine de înaintări 
cărbune, lucrări la
au participat un număr 
important dc oameni, de 
meseriași în mod deose
bit, și lipsa lor s-a făcut 
simțită la fronturile di
rect productive.

2) Odată terminate a- 
ceste lucrări, și intrînd în 
funcțiune la capacitate 
complexul mecanizat, va 
crește și producția minei.

Cu acest complex me
canizat, înainte de oprirea 
sa, am obținut produc
ții de peste G00 tone dc

în 
care

cărbune pe zi și cele mai 
ridicate productivități 
dintre abatajele mecani
zate. .Așa că avem certi
tudinea unei creșteri de 
producție. în același timp, 
prin introducerea și pu
nerea în funcțiune a com
binelor de înaintări 
cărbune vom grăbi 
vansările și ritmul de 
xecuție al lucrărilor 
pregătire astfel îneît 
avem asigurată linia 
front. Dacă am fi 
linie de front, 
de producție 
tare, nu am mai fost în si
tuația în care nc-am gă
sit în această lună.

în decada a IlI-a a lu
nii martie vom începe 
să stăpînim producția, 
să creștem cantitatea de 
cărbune extras astfel în
eît în luna aprilie să a- 
jungem la o producție de 
2 500 de tone medie zil
nică. Este adevărat că 
nu ne va as.igura reali
zarea integrală a planu
lui, dar va fi o creștere 
medie zilnică destul de 
mare.
Ing. Ion DĂBULEANU 
inginerul șef al minei 

Paroșeni

în 
a- 
e- 
de 
să 
de 

avut 
capacități 

suplimen-

de

cu 
încă

Și 
im- 

căr-

direcții
căiău-

a-
introduee 

complexă.
organiza-

cu 
ne mai confruntăm 
Oamenii muncii au 
numeroase propu- 
pe care ne vom

Sing. Gheorghe IIIMINIUC 
președintele comitetului 
sindicatului de la mina 

Livezeni

Pagină realizată de 
Dorin GIIEȚA 

Foto : Ștefan NEMECSEK

De la 1 aprilie mina iși va realiza sarcinile da plan
întreprin-

Dîlja pe a-
il) Minusul 

derii miniere 
ceastă lună provine doar 
de la un singur sector, 
sectorul 1. Celelalte sînt 
cu sarcinile de plan la 
zi realizate. Neajunsul 
cu care s-a confruntat 
sectorul I a fost situația 
dificilă a liniei de 
active. Numeroase 
fize și curățirea în 
s-au găsit abatajele 
cestui sector a condus la 
scăderea producției. Abia 
dacă extrăgeam din acest 
sector 200—300 de tone pe 
zi. Poate că producția ar 
fi fost mare dacă aveam 
și oameni mai bine cali
ficați.

2) Situația iiniei de 
front active s-a îmbu
nătățit și la acest sector, 
astfel încit de acum aba. 
tajelc vor merge mai bi
ne, chiar dacă in decada 
a IlI-a nu ne vom rea
liza prevederile de plan, 
înccpînd insă cu data de

front 
apo- 
care 

a-

în1 aprilie mina își va 
deplini sarcinile.

în preocupările comi
tetului de partid și ale 

consiliului oamenilor mun
cii un loc principal îl 
constituie stabilizarea și, 
mai ales, calificarea oa
menilor. Aceasta fiind 
una dintre problemele cu 
care mina noastră se 
confruntă în mod deose
bit — lipsa oamenilor 
calificați și mai ales a 
minerilor și ajutorilor 
mineri. In acest sens, al 
îmbunătățirii structurii 
de calificare a formațiilor 
de lucru, am deschis în 
cadrul școlii noastre de 
calificare 4 cursuri — 
unul de 
nizatori 
creșterii 
a minei 
Aceste cursuri 
nează din luna ianuarie. 
Piuă acum nu ne putem 
plînge de frecvența 
cursanților, această pro-

mi neri — meca- 
m perspectiva 

dotării tehnice 
și trei de mineri, 

funcțio-

blemă fiind controlată di
rect de către șefii de sec
toare care au oameni în
scriși la cursuri. în cu- 
rînd vom mai deschide în
că două cursuri de mi
neri. Probleme discipli
nare deosebite nu avem. 
Măsurile 
întreprins 
comitetul 
comitetul 
lelalte organizații de ma
să și obștești au dat roa
dele scontate. Dovadă fi
ind ceea ce spuneam mai 
înainte — îmbunătățirea 
stării disciplinare. Comi
tetul de partid al între
prinderii, birourile or
ganizațiilor de bază, toți 
comuniștii de la 
noastră depun 
susținute pentru 
sarea producției de 
bune extras, orientîn- 
du-și preocupările spre 
o mai bună valorificare 
a multiplelor avantaje 
oferite de aplicarea con-

pc care le-am 
împreună cu 

sindicatului și 
U.T.C., cu ce-

mina 
eforturi 

redre- 
căr-

a măsurilor sta- 
consfătuirea de 

la C.C. al P.C.R., 
program de lu-

secvență 
bilite la 
lucru de 
a noului 
cru.

Toți oamenii muncii j 
de la mina noastră sînt 
convinși că prin activita. ! 
tea lor neobosită la fron- i 
turile de lucru din sub
teran vor contribui ne
mijlocit la creșterea pro
ducției de cărbune, la în
deplinirea sarcinilor tra
sate de Congresul al 
XII-lea și Conferința -Na
țională ale partidului, la 
cîștigarca independenței 
energetice a țării, sînt 
convinși că numai astfel 
pot-contribui la creșterea 
nivelului lor de trai și al 
tuturor oamenilor mun
cii din țara noastră.

Ioan LUPU, 
secretarul comitetului de 

partid și președintele 
c.o.m. de la mina Dîlja
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17,no

17,45
18,00

’ (Urmare Un pag. 1)

noul program de lucru in 
unitățile miniere.

S-a apreciat că, pe baza
programului aprobat de 
Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. a] P.C.R. și a 
indicațiilor date de secre
tarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Consfătui
rea cu cadrele de con
ducere, specialiști și mun
citori din industria mi
nieră și geologie, organe
le si organizațiile de 
pa-’ij. consiliile oameni
lor muncii din unitățile 
miniere și de cercetare
geologică au acționat, îm
preună cu ministerele
minelor și geologiei pen

tru organizarea activită
ții personalului muncitor
în trei schimburi a cîte 
opt ore și asigurarea con
dițiilor politico-organiza- 
torice și tehnice în ve
derea trecerii la progra
mul de lucru continbu în 
toate întreprinderile mi
niere.

Apreciind că există 
condițiile necesare ca 
programul stabilit pentru 
creșterea producției în 
sectorul minier să se în
deplinească și chiar sase 
depășească. Comitetul Po
litic Executiv a exprimat 
convingerea că puterni
cul detașament al mine
rilor, care a primit cu 
deplină adeziune măsuri
le stabilite de conducerea

partidului, ca și impor
tantele orientări și indi
cații date de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, va fa
ce totul pentru înfăptui
rea hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea și Confe
rinței Naționale ale parti
dului privind dezvoltarea 
mai rapidă a bazei ener
getice și de materii pri
me.

Comitetul Politic Exe
cutiv a analizat și apro
bat, de asemenea. Ra
portor cu privire la efec
tivul, compoziția și struc
tura organizatorică a par
tidului fa 31 decembrie 
1982 ; Raportul cu privi
re ia activitatea desfășu
rată în anul 1982 de că
tre organele de partid.

de stat și organizațiile de 
masă pentru înfăptuirea 
p.oliticii de cadre a parti
dului ; Raportul privind 
activitatea de rezolvare a 
propunerilor, sesizărilor, 
reclamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii în 1982 ; 
Raportul privind activi
tatea internațională a par
tidului și statului în 1982 
și principalele orientări 
in politica externă in anul 
1983 și a hotărît să le su
pună dezbaterii plenarei 
C.C. a) P.C.R.

X X X

Comitetul Politic Exe
cutiv a rezolvat, de aseme
nea, probleme curente ale 
activității de partid și de 
stat.

No- 
I-11; 
elee-

20,00
20,20

20,30
ta-

in-

Fotbal :
S.C. Bacău —
na.
Repriza a 2-a.
1001 de seri, 
închiderea progra
mului.
Telejurnal.
Actualitatea eco

nomică.
Forum 

ideologic. 
15 ani de 
ganizarea
trativ-teritorială 
țării.
Melodii și inter- 
preți.
Film artistic :
Spaniolii 
nouă.
Premieră
Producție 
diourilor 
le.
Telejurnal.

Stea.

politico-

la reor- 
adminis- 

a

PETROȘANI — 7 
iembrie: Despărțirea, 
Unirea : Călărețul 
trie

PETRILA : Oricum 
ta mă va snopi.

LONEA : Cursă 
fernală.

ANINOASA : Bujoruî 
roșu.

VULCAN — 
Europenii.

LUPENI —
Rapidul 34.

URICANI :
Vasilisa.

Luceafărul:

Cultural :

Vasili și

20,50

TV 22,25

de

TV.
a

■

modă

stu- 
spanio-

din Pakis-10,00 Imagini 
tan.

16,20 Amfiteatru studen
țesc.

memento
!

Schimb de mesaje Intre tovarășa 
academician doctor inginer Elena Csaușescu și 

președintele Academiei Europene de științe, 
arte si Știre

9

PARIS 22 (Agerpres). — 
Tovarășei academician 
doctor inginer Elena 
Ceau.șcscu, prim viceprim- 
minstru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Națio
nal pentru Știință șf Teh
nologie, i-au fost adresate, 
din partea conducerii Aca
demiei Europene de științe, 
arte și litere, salutări cor
diale și cele mai bune u- 
rări de noi împliniri in 
multilaterala activitate pe 
care o desfășoară pentru 
progresul științei și tehno
logiei în folosul dezvoltă
rii României, al întăririi 
și creșterii eficienței con
lucrării dintre intelectualii 
europeni și de pe alte con
tinente, pentru ca știința 
și cultura să fie utilizate 
exclusiv în interesul bu
năstării materiale și spiri
tuale a omului, al păcii și 
bunei înțelegeri între na
țiuni libere, să-și hotăras
că singure destinul. Rea

Situația din Orientul Mijlociu
TEL AVIV 22 (Ager

pres). — în urma unei ho- 
tărîri a cabinetului israe- 
lian, opt posturi militare 
isracliene construite pe 
malul vestic al Iordanu
lui au primit statut de așe
zări civile, a anunțat pos
tul de radio Tel Aviv. De 
asemenea, guvernul in
tenționează să înființeze 
alte 15 posturi militare în 
regiunea respectivă, in 
cursul anului viitor. Per
sonalități proeminente 
ale Partidului Muncii, din 
opoziție, au protestat față 
de aceste măsuri și au ce
rut convocarea unei în
truniri de urgență a Co
misiei pentru probleme 
externe și de securitate a 
Knesseth-ului, considerînd 
că astfel se îngreunează 
și mai mult progresul 
procesului de pace în O- 
rientul Mijlociu.

*
TEL AVIV 22 (Ager

pres). — Cu 61 de voturi 
pentru și 57 împotrivă, 

li rmind satisfacția pentru 
onoarea de a înscrie în
tre cei mai distinși mem
bri ai prestigioasei institu
ții europene de știință și 
cultură, ai Comitetului ei de 
onoare, pe tovarășa Elena 
Ceausescu, eminent om de 
știință de renume inter
național. promotor al unei 
exemplare concepții des
pre îndatoririle științei în 
lumea contemporană, pre
ședintele Academiei eu
ropene, prof. Raymond 
Daudel, a exprimat înalta 
apreciere a conducerii A- 
cademiei față de cursul as
cendent al colaborării cu 
instituțiile românești dc 
știință și cultură.

Din partea tovarășei a- 
cademician doctor inginer 
Elena Ceaușescu au fost 
adresate președintelui A- 
cademiei europene, con
ducerii acesteia, urări de 
succes în îndeplinirea mi
siunii nobile de a uni ta

Knesseth-ul (parlamentul 
israelian) l-a ales pe 
Chaim Herzog, candida
tul Partidului Muncii (o- 
poziție), în funcția de 
președinte al statului, pen
tru o perioadă dc cinci 
ani.

*
BEIRUT 22 (Agerpres). 

— Trupele de ocupație is
racliene au inițiat, in su
dul Libanului, o campa
nie prin care încearcă să I 
forțeze primarii locali- I 
taților din această regiu- i 
ne să semneze petiții ce- I 
rînd expulzarea Forței in- j 
terimare a O.N.U. — in- , 
formează agenția WAFA. j

Armata isracliană e- 
xercită presiuni puterni- I 
ce împotriva primarilor ! 
care au refuzat să sem- , 
neze astfel de „documen- i 
te“, menționează agenția, 1 
precizînd că această cam
panie a sporit tensiunea 
in zona sudică a Libanu
lui. 

lentele .și eforturile oame
nilor dc știință și cultură 
pentru dezvoltarea cu
noașterii și aplicării aces
teia în folosul omului, al 
făuririi unei lumi a păcii 
și conlucrării armonioase 
între națiuni independente 
și suverane, al înfloririi 
multilaterale a personali
tății umane.

Schimbul dc mesaje a 
avut loc cu ocazia întreve
derii avute cu prof. Ray
mond Daudel, președinte
le Academiei europene, de 
către prof. Ion Ursu, prim 
vicepreședinte al Consiliu
lui Național pentru Ști
ință și Tehnologic, mem
bru al Academiei. Cu a- 
cest prilej, au fost discuta
te noi posibilități de con
lucrare între instituțiile 
românești de știință și cul
tură și Academia euro
peană. A fost adresată' in
vitația ca viitoarea reuni
une plenară a Academiei 
să aibă loc la București.Pe

LA GENEVA a avut 
loc, marți, o ședință ple
nară a delegațiilor URSS 
și SUA la tratativele pri
vind limitarea armamen
telor nucleare în Euro
pa — informează agenția 
TASS.

PRIMUL MINISTRU 
AL FRANȚEI, Pierre 
M a u r o y, a pre
zentat marți scara preșe
dintelui Francois Mit- 
terand demisia guvernu
lui său — transmite a- 
genția France Presse, ci
tind purtătorul de cuvînt 
al Palatului Elysee. Se 
precizează că președinte
le Mitterand i-a încre
dințat lui Pierre Mauroy 
sarcina formării unui nou 
cabinet.

CONSILIUL MUNICI
PAL AL PARISULUI 
l-a reales pe Jacques Chi
rac președintele partidu
lui Adunarea pentru Re
publică, în funcția de 
primar al capitalei. în ca

Vîzka îii 
Berlinul Occidental 

a delegației 
Partidului Comunist 

Român
BERLINUL OCCIDEN

TAL 22 (Agerpres). — 
Delegația Partidului Co
munist Român, condusă 
de tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Co
mitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., care 
face o vizită în Berlinul 
Occidental, la invitația 
Partidului Socialist Unit 
din Berlinul Occidental, 
a fost primită, marți de 
tovarășul Horst Schmitt, 
președintele partidului.

Cu acest prilej a avut 
loc un schimb de mesaje 
intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, și tovară
șul Horst Schmitt.

în cadrul întrevederii, 
s-a procedat la o informa
re reciprocă asupra acti
vității si preocupărilor 
P.C.R. și' P.S.U. din Ber
linul Occidental și s-a e- 
fectuat un schimb de ve
deri în legătură cu unele 
probleme ale situației in
ternaționale actuale și ale 
mișcării comuniste și 
muncitorești.

drul recentelor alegeri 
municipale din Franța, 
acest partid a obținut ma
joritatea locurilor în Con
siliul municipal al capi
talei franceze.

DUPĂ CUM A ANUN
ȚAT un purtător de cu
vînt al poliției din mare
le oraș canadian Mont
real, șeful brigăzii anti
drog al forțelor locale de 
poliție a fost arestat sub 
acuzație de... trafic de 
stupefiante 1 Arestarea, 
precizează agenția Fran
ce Presse, a survenit în 
urma unei anchete iniția
te de directorul poliției 
din Montreal.

PESTE 860 000 DE CE
TĂȚENI suedezi și-au pus 
semnăturile pe o petiție in 
favoarea dezarmării și 
păcii — a anunțat, la 
Stockholm, Comitetul de 
coordonare al acestei ac
țiuni.

POTRIVIT DATELOR 
Direcției de statistică, in 
1982, prețurile la produ
sele alimentare au crescut, 
în Berlinul Occidental, 
cu 5,1 la sută comparativ 
cu anul precedent.

CETĂȚENI!
Predînd sticlele si borca-9

nele goale magazinelor ali
mentare și de legume-fructe

- LA SCHIMB
- CONTRA MARFĂ
- SAU NUMERAR

contribuit! la reintroducerea 
in circuitul economic a unor 
însemnate resurse materiale

Mica publicitate
TÎNAR caut cameră de 

închiriat. Informații tele
fon 44313. (316)

SCHIMB locuință pro
prietate personală, 3 ca
mere, curte. Oradea. cu 
similar Petroșani. Infor
mații telefon 991/38428, 
după ora 21. (318)

PIERDUT permis de in
trare provizorie în bancă 
pe numele Petru? Maria 
Magdalena, eliberat de 
Banca Națională Petroșani. 
O declar nulă. (311)

PIERDUT legitimație de 
ANUNȚ DE FAMILIE

Păstrîndu-i neștearsă amintirea, comemorăm doi 
ani de la despărțirea de iubitul nostru soț, tată, so
cru și bunic

TONTEA IOAN
(319)

serviciu pe numele Loghin 
Stela, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă.
(314)

PIERDUT foaia de par
curs cu seria Yc 271065, e- 
liberată de IUGTC Bra
șov, pe numele Olaru 
Toader. O declar nulă.
(315)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ionel 
Pavel, eliberată de I.M. 
Aninoasa. O declar nulă. 
(317)
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