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SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL \.

PROLETARI BIR TOATE TARILE UNrjT-VA l

leuqul osu
ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Sectorul II- 
în fruntea 
Întrecerii

în întrecerea socialistă 
se desfășoară ia mina 

Pctrila, continuă să con
ducă sectorul II ca e în
registrează pe luna martie 
un plus la extracție de 
2500 tone dc cărbune. Ur
mează, in ordine, sectoare
le III (plus 600 tone) și V 
(plus 130 tone). “ 
eeputul anului, 
ll a realizat 
superioar 
vinilor cu 9300 tone, 
dențiindu-se brigăzile 
duse de Alexandru 1 
și Aurel Grigore. Acest co
lectiv continuă să ocupe 
locul I pe podiumul frun
tașilor, mai ales prin con
tinua sporire a producti
vității muncii (1; 
1000 kg/post).

De la în- 
sectorul 

producții 
e sar- 

evi- 
? con- 
Lazov

Lucrările sesiunii
Marii Adunări Naționale

O singura brigadă — plus 10 01)0 tone 
de la începutul anului

Printre formațiile fruntașe pe frontul cărbunelui 
de la mina Aninoasa se numără și cea condusă de 
Pavel Dediu, de la sectorul I. Prin buna organizare 
a muncii, folosind cu pricepere și responsabilitate un 
complex SMA-2 fabricat la I.U.M.P., brigada condu
să de Pavel Dediu înregistrează pe luna martie 
zi, un plus dc 3000 tone cărbune, care, adăugat 
producțiile extrase în plus în lunile ianuarie și 
bruarie, rotunjesc cifra realizărilor suplimentare 
10 000. de tone. Formația atinge productivități 
virf de i ■ • • - ■ ■. •_ ______
sarcina p’ mificată. în acest abataj frontal din stratul 
3 blocul II, lung de peste 50 m. lucrează 30 de oa
meni destoinici, conduși de șefii de schimb' Pavel 
Perdul, Vasilc Băran și Florea Vasile, adevărați mi- 
neri-tehnicicni, care stăpînese cu pricepere utilajele 
din dotare.

la 
la 

fe- 
la 

«le 
l<i tone/poșt. cu 7 tone/post mai mult decît

în prezența tovarășului 
Nicuiae Ceausescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, vineri, 25 
martie, s-au deschis lucră
rile în plen ale sesiunii a 
șaptea a celei de-a opta 
legislaturi a Marii Adu
nări Naționale.

Marele forum 
al țării este întrunit 
atmosfera de puternic 
vînt ce caracterizează 
treaga activitate pe < 
oamenii muncii de la i 
se și sate o desfășoară, 
că din primele 
anului, pentru 
rea in viață a 
Congresului al 
Conferinței Naționale 
P.C.R., a orientărilor 
indicațiilor formulate 
tovarășul N i c o 
Ceausescu in scopul 
voitării intensive a tuturor 
ramurilor de activitate, ri
dicării calității 
și creșterii eficienței 
tru realizarea exemp 
sarcinilor actualului 
cinai. Sînt analizate 
bleme economici 
de stringentă 
și se dezbat

legislativ 
în 
a- 

in. 
care 
ora- 

. în- 
zile ale 
transpune- 
hotărîrilor 

XII-lea și

1

producției 
pen

ară a 
ei n - 
pro- 

i-sociale 
actualitate 
proiectele

Brigadierul 
Ene, șeful de 
Ludovic Kendi și orta
cul !:>r Gheorghe Lun- 
gulesei, componenții u- 
ncia dintre formațiile 
de lucru fruntașe care 
lucrează Ia deschide
rea de noi fronturi pen. 
tru exploatarea căr
bunelui cocsificabil de 
la sectorul III al minei 
Lupeni.
Foto ; NEMECSEK

Costică 
schimb

în padina a 3-a
INTELIGENȚA TEHNICA 

a creatorilor din Valea Jiului, 
inepuizabilă sursă de valori materiale 

și eficiență economică
HS K » as M l

Frumosul citadin

unor noi acte normative 
menite să contribuie, ală
turi de alte măsuri adop
tate în ultima vreme de 
partid și de stat și legife
rate de M.A.N., la perfec
ționarea cadrului juridic 
care să asigure înfăptuirea 
neabătută a obiectivelor 
programului de făurire a 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înain
tare a patriei noastre spre 
comunism.

Exprimindu-și și eu a- 
cest prilej sențimcntelo 
lor de nețărmurită dra
goste, aleasa stimă și pre
țuire față dc conducătorul 
iubit al partidului și sta- 

care și-a închinat 
viață poporului 

deputății și 
întîmpinat

Nicol 
la sosirea

tului, 
întreaga 
muncitor, 
vitalii au 
tovarășul 
Ccaușcscu. 
rotonda Palatului 
Adunări Naționale, 
ternice și îndelungi 
zc.

împreună cu tovarășul 
Nicolac Ceausescu in loji
le oficiale au luat loc tova
rășa Elena Ceausescu, to
varășul Constantin DăScă. 
lescu. a'iți conducători de 
partid și de stat.

In- 
pe 

a e 
în

Marii 
cu pti- 
aplau-

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de tovarășul Ni
colae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale. 
La propunerea Biroului 
M.A.N., deputății au a- 
doptat în unanimitate or
dinea de zi a sesiunii :

1. Raportul Consiliului 
de Miniștri cu privire la 
îndeplinirea Planului na
țional unic de dezvoltare 
economico-socială in tri
mestrul 1/1983. și măsuri
le luate pentru aplicarea 
hotărîrilor Conferinței Na
ționale a 
decembrie 
creșterea 
teriale și 
muncii, ă 
toate domenii', 
tatc, 
a sarcinilor pe anul 1983;

2. Raportul comisiei de 
anchetă a unor incălcărî 
ale legilor Și normelor a- 
grozootehnle.e ;

3. Proiectul de lege pen
tru modificările și comple
tarea Legii nr. 31/1977 
privind Congresul consi
liilor dc conducere ale u- 
nitălilor agricole soeiaFste. 
ale întregii țărănimi. al

partidului din 
1982 privind 

producției ma- 
producti vitalii 

eficienței în 
e dc activi- 

realizarea integrală

în lamina hotărîrilor recentei Plenare a C.C. al P.C.R

Efecte financiare maxime
pentru fiecare leu

Dezvoltarea multilatera
lă economice socială a pa
triei noastre, potrivii lio- 
tărîrilor Congresului al 

■ Conferinței 
partidului, 

volum tot 
resurse ma- 

aceca utili-

ale 
ale 
un 
de 

de ; 
rațională consti-

Nil-lea și 
Naționale 
nngajează 
mai mare 
teriale și 
zarea ior 
tuie o sarcină importantă 
pentru fiecare unitate eco
nomică. In scopul realiză
rii acestui deziderat. în ■ 
fiecare unitate economică 
există preocupări, eforturi 
orientate în direcția redu
cerii consumurilor mate
riale pe unitatea de pro
dus. a creșterii gradului 
de val'ii-ficare a materiilor 
prime, eoinbțisti trilului 
energiei.

Reducerea costurilor 
producție pe seama 
derii 
ce 
aceleași materii prime, 
teriale etc. să 
o producție i

și

dc 
scă - 

consumurilor specifi
cii posibilitatea ca din 

ma- 
i sc realizeze 
suplimentară, 

ceea ce are ca efect direct 
sporirea rentabilității și a 
masei beneficiului. bază 
sigură pentru constituirea 
fondurilor proprii de dez
voltare și cointeresare. 
Concomitent, unitățile eco
nomice își asigură capaci
tatea dc plată, pot să re
ducă volumul creditelor 
bancare .și în mod cores
punzător al dobînzilvr su-- 
pontate. Rcferindu-se la 
această problemă impor-

tantă a econoiniei noas
tre, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, .secretarul ge
neral al partidului, subli
nia la Conferința Națională 
eâ „trebuie să acționăm cu 
mai multă fermitate pen 
tru creșterea mai puterni
că a produsului social, a 
venitului național, pentru 
reducerea ponderii cheltu
ielilor materiale, creșterea 
producției nete, a venitului 
național — singura cale, 
de asigurare a mijloacelor 
necesare dezvoltării so
cietății și ridicării bună
stării poporului".

Red u ee rea chel t u iei i 1 <' r 
materiale impune aria iza 
critică a greutății fie
cărui produs ținînd sca
ma de realizările pe plan 
mondial, asimilarea dc pro. 
duse cil consumuri mai 
reduse sau cu caracteris
tici tclmico funcționale su
perioare care asigură o 
scădere a consumlslui de 
materii prime pe unitatea 
de efect util.

In ședința
Politie

Comitetului
Executiv din 15 

al 
24 martie 
guvernu- 

eentra- 
între- 

musuri 
pentru 

asigura încadrarea ri- 
a tuturor 

producție în 
normativele 
prevăzute în pla- 
1983. în sarcinile

martie, ’a plenara C.C. 
P.C.R. din 23—' 
1983, s a indicat 
lui. niinlstcrelor. 
lelcrr industriale,
prinderilor să ia 
ferme și imediate 
a se 
guroaaă 
lor de 
mele și 
consum 
nu] pe

u nități- 
nor- 

dc

creație cetățenească • Frumosul citadin creație cetățenească

Continuitate! URICAMI, ORAȘ - PARC
Cele două săptămîni din luna martie 

pentru desfășurarea acțiunilor de curățenie 
musețare se încheie cu un bilanț rodnic. Mii

prielnice 
și intru
de ectă. 

'/.■ni di i toate localitățile municipiului au semnat pri
mele acțiuni gospodărești din această primăvară. 
S-au tăcut multe lucruri bune, ții mai multe treburi 
gospodărești trebuie însă rezolvate în continuare in 
cartiere, pe străzi, în incintele întreprinderilor și 
instituțiilor. Continuarea acțiunilor .gospodărești de
marate, constituie capul listei preocupărilor consili
ilor populare, organizațiilor de partid și de masă din 
cartiere locuitorilor tuturor așezărilor din Valea 
noastră.

CETĂȚENI ! Astăzi și anine. participați in nu
măr cit mai mare și eficient la acțiunile de curățenie 
și înfrumusețare. Vă dorim mull spor in această 
utilă și frumoasă activitate !

mult decât alte lo- 
minicre din Valea 
tînărul oraș Uri- 

.".icfictază din plin

A S T A Z I,
PF. MICUL ECRAN

cheltuit I

Mai 
calități 
fiului, 
cum bi 
de un 
devăra
SC S.'U, 
tinse k 
diata apropiere a blocuri
lor do locuințe împrejuri
mile împădurite, bogate 
in elorotilă, aerul curat 
și apa cristalină a Jiului 
de vest imprimă orașului o 
notă specifică, odihnitoa
re, dt parc în perioada es
tivală. Ca și în alți ani, 
locuit ,rii UricariitilUî. in

frunte cu deputății consi
liului popular și cetățenii 
cu multă dragoste față dc 
localitatea î.i care tt 
și muncesc șj o boj'at 
perieriță gospodar; 
ajută d'.n plin cadrul 
tural eare-1 
numeroase 
țiuni dc 
dedicate 
vii dotațlilor urbane 
înfrumusețării. Da. 
cantul nu mai este

favorizează, cu 
și rodnice ac- 

mnn;ă patriotică, 
curiițeniei, spori

și 
Uri- 

satul

Toma ȚAȚARCA

(Confirmau >« pag •

privind valorificarea la un 
nivel superior a tuturor 
resurselor.

In primele două luni ale 
anului 1903, colectivele dc 
oameni ai muncii de !’a 
majoritatea unităților eco
nomice din municipiu s-au 
preocupat pentru gospodă
rirea eficientă a materi
ilor . prime. materialelor, 
combustibililor și energiei 
electrice Obținind rezulta
te pozitive in creșterea be
neficiilor si a rentabilită
ții lor. Au fost însă și ne- 
împlinirî, deficiențe. I.a 
unele întreprinderi minie
re. de exemplu, costurile 
de producție in perioada 
ianuarie—februarie 1983

Dumitru f’ATRĂȘCOn . 
director,

I5.N. a R.S.R., filiala 
Petroșani

nntinuare in pag a 1-a'i

Televiziunea Româ
nă ne oferă astăzi, la 
ora 18,15, in cadrul ci
clului de emisiuni „Că
lătorie prin tara mea", 
nn reportaj din Valea 
Jiului, realizat de Fio
rin Brătescu. In cadrul 
reportajului, care se 
constituie intr-un act 
de recunoștință pentru 
munca pl ină de abne
gație a minerilor. Pen
tru rezultatul muncii 
lor — cărbunele, tele
spectatorii vor puica cu
noaște realizările econo
mice și sociale obținu
te de oamenii muncii 
din Valea Jiului, ca de 
altfel din întreaga țară, 
in anii socialismului, 
viața nouă a făuritori
lor de lumină, 
ile create 
și statul 
afirmarea 
sonalității

condiți- 
de partidul 

nostru pentru 
deplină a per- 
umane. (M.B.)

Alegeri parțiale de deputați

Mime, cu tot ii ia vot!
- J

celă- 
Pe- 

la 
a 

de

î
i X

ț 
•ș 
î

£ t

— Petrila a Marii Adu
nări Naționale. alegerile 
parțiale de inline au fost 
precedate de rodnice în- 
tîlniri electorale care au 
fost tot atîtea 
de manifestare 
spiritului civic 
ni lor muncii, a 
și răspunderii lor în creș
terea producției de căr
bune și realizarea indi
catorilor de plan, îu ac
țiunea de perfecționare a 
întregii vieți din locali
tăți, din întreaga Vale 
a Jiului. Numeroasele 
propuneri făcute dc ce
tățeni au semnificația iu- 
crederii că alegerile par
țiale de mîine în cir
cumscripția electorală nr. 
6 a Marii Adunări Na
ționale reprezintă un e- 
veniment care contribu
ie ia înfăptuirea tuturor 
obiectivelor dezvoltării 
economice și ‘sociale.

prilejtiri 
activă a 
al oame- 
implicării

Miine dimineață 
tenii din Petroșani șj 
trila se vor prezenta 
urne pentru a alege, 
încredința mandatul
deputat candidatului
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste în cir
cumscripția electorală nr. 
6 a Marii Adunări Națio
nale. Votul pe care ni-1 
cere calitatea dc 
țeni este expresia 
opțiuni profunde 
continua dezvoltare 
modernizare a 
ții economice, 
edili tar-gospodă cești, 
temelia căreia se 
zează o continuă creștere 
a calității vieții mineri
lor, a tuturor oamenilor 
muncii.

Eveniment politic cu 
cuprinzătoare semnifica
ții sociale pentru locuito
rii din circumscripția c- 
lectorală nr G Petroșani

CETĂȚENI !
Să facem toiul pentru 

tril creator, voința fermă __ ____
contribui in mai mare măsură la progresul patriei, 
la creșterea bunăstării tuturor celor ce muncesc !

cetă- 
unci 

pentru 
ȘÎ 

activită- 
sociale, 

pe 
rcali-

■
|
£

s

t

i

B
a dovedi, prin efortul nos- ț 

a fiecăruia dintre noi de a i 
î 
j
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SchimbRitmuri de primăvară

pe tema
administrării
căminelor de
nefamiliști

sâptâmîna,

p

locuito- 
chibzuiți și 
ieșit la in- 

gospodă-

răsfirate
17 kilo- 
primăve- 
grădinile 

vre-

la Bănită
de experiență

La Bănița, comună ale 
cărei sate sînt 
de-a lungul a 
metri, seninele 
rii se văd în 
gospodarilor. Deși 
mea este schimbătoare 
de la o zi la alta, pe pa
jiștile din jurul caselor 
au început să zburde 
mieii. Oamenii își pre
gătesc terenurile pentru 
a le cultiva, sînt îngrijiți 
pomii, se repară garduri
le. In Crivadia, Merișor, 
sau Bănița este o atmos
feră proaspătă, 
rii, oameni 
cumpătați, au 
tense acțiuni 
rești.

tn această 
odată cu venirea primă
verii, în întreaga (ară se 
desfășoară „Săptămînă 
pomiculturii". Sătenii din 
Bănița au început plan
tările de pomi, 
îndeaproape de consiliul 
popular comunal care 
s-a îngrijit să aducă pen
tru populație 700 puieți.

— In fiecare primăva
ră, ne spunea primarul 
comunei, Ion Dragotă, se 

'plantează 3000—3500
pomi, o mare parte din 
ei fiind din pepinierele 
aflate în gospodăriile 
populației. Această ocu
pație, împreună cu creș
terea animalelor, are tra
diții in viața localității 
noastre, semnificînd în
săși participarea oame
nilor la autogospodări- 
rea și autoaproviziona- 
rea comunei.

Zilnic, din gospodăriile 
Baniței sînt predați 1000 
litri de lapte. Procesul 
de efectuare integrală a 
sarcinilor de predare la 
fondul statului a anima
lelor și produselor ani
maliere este în curs de 
finalizare și reprezintă 
o problemă prioritară în 
activitatea consiliului 
popular, desfășurată 
tr-o permanentă 
ră cu cetățenii.

— în această 
tantă

(Urmare din pag. I)

mărturisea primarul 
munci, noi 
gem din casă în casă, să 
vorbim cu oamenii, să le 
explicăm, să-i ascultăm 
și să-i ajutăm. Iată 
ce în Banița sătenii 
contractat pînă acum 
porci (plan — 190), 
hl lapte de vacă și 
hl lapte de oaie, 4,3 tone 
lină, 147 capete tineret 
bovin (plan — 180) și 
288 oi (plan — 540, adică 
19 tone). Această situație 
sintetizează însăși legă
tura directă cu cetățenii. 

Viața din Banița are 
nu numai un ritm nou 
în acest început de pri
măvară, ci și perspective 
noi de dezvoltare so- 
cial-economică. Un prin
cipal obiectiv este valori
ficarea eficientă și de ca
litate a resurselor loca
le. Și aceste 

sprijiniți sînt generoase 
dustria mică, 
în care se vor 
un atelier de 
a cărămizilor (s-a stabi
lit, deja, amplasamentul), 
cu o capacitate de 25 
milioane bucăți; un altul 
pentru prepararea 
rului (200 tone pe 
Se mai are în 
extinderea atelierului 
blănărie-cojocărie și 
ființarea unei secții 
prelucrare a pieilor ; 
menajarea unei secții 
pentru efectuarea de re
parații la uneltele agri
cole.

La fiecare sfîrșit de 
săptămînă gospodarii din 
Banița muncesc, cu mic 
cu mare, la schimbarea 
înfățișării localității. Se 
amenajează noi spații 
verzi, se plantează flori, 
se construiesc (la cabana 
Peștera Bolii) terenuri de 
sport. Lucrările au înce
put și continuă legătura 
consiliul popular 
putat 
derea 
ceastă 
ță un 
sătenii din Banița.

Tiberiu SPATARU

rezerve 
pentru in- 

domeniu 
amenaja : 
producere

va- 
an), 

vedere : 
de 
în
de
a-

Imagine citadină din X ulcan. Foto : Șt. NEMEC’SEK

URICANI ORAȘJ

nivelate ori afectate de 
unele lucrări. Pe străzile 
și aleile din cartierele o- 
rașului, cetățenii au săpat 
200 de gropi în care con
tinuă plantarea de arbori 
ornamentali. Totodată, s-au 
reamenajat prin săpare și 
aranjare numeroase ron
duri și peluze cu flori. La 
acțiunile gospodărești or
ganizate pînă în prezent, 
au participat peste 5000 de 
locuitori, iar valoarea lu
crărilor efectuate o esti
măm la 2,5 milioane lei. 
S-au remarcat în activita
tea de mobilizare a cetă
țenilor și prin contribuția 
concretă la lucrările rea
lizate deputății Victor 
Radu, Maria Todea și Ion 
Volocaru. în fruntea 
tățenilor, alături de
putați, s-au situat harnici 
și pricepuți gospodari cum 
sînt Iordache Ciobanu, Ef- 
timie Mardarc, Maria Co- 
jocaru, Maria Cocean, Ion 
Bancea, Gheorghe Ciora 
și mulți alții.

Denotă o bună organi

'Urmare din pag fj

de oieri de odinioară, ci 
Orașul Nou, cu cartierele 
Bucura și Sterminos, 
sute de apartamente 
derne, magazine, casă

econo- 
toate 

demn

cu
mo

de

în-
legătu-

impor-
acțiune, ne

de-
— cetățean, în ve- 
finalizării lor. A- 
primăvară anun- 

an rodnic pentru

în conti- 
patriei

ultimelor 
des-

cultură, cu unități 
mice de prim rang, 
acestea înscriindu-1 
în rîndul localităților fru
moase cu o importanță e- 
conomico-socială 
nuă creștere ale 
noastre.

...Rezultatele
acțiuni gospodărești 
fășurate cu sprijinul larg 
al cetățenilor din orașul 
nostru — ne spunea tova
rășul Dan Marcu, vice
președintele consiliului 
popular al Uricaniului — 
s-au concretizat în curăți
rea zonelor verzi, străzilor, 
trotuarelor și rigolelor de 
pe raza întregului oraș ; 
în aranjarea coroanelor 
și văruirea arborilor or
namentali ; în nivelarea 
cu 20 de basculante de pă- 
mînt a unor porțiuni de

ce- 
de-

fost depășite, ca urma- 
a nerespectării norme- 
de consum planificate 

lemn de mină, cheres- 
de- 

pla-

au 
re 
lor 
la 
tea, energie electrică,
pășirea cheltuielilor 
nificate cu întreținerea și 
funcționarea utilajelor, ne. 
încadrarea în 
de calitate la 
extras, etc. Așa 
întreprinderilor 
Aninoasa, Paroșeni, 
băteni, Livezeni.
organele financiar-bancare, 
împreună cu conducerile 
întreprinderilor, au stabi
lit măsuri de redresare a 
activității economico-fi- 
nanciare și încadrarea în 
nivelele planificate. Aceste 
măsuri se referă la îmbu
nătățirea utilizării com
bustibililor și energiei, a 
tehnologiilor de extragere 
a cărbunilor, folosirea 
plină a capacităților 
producție, efectuarea 
lucrări de întreținere 
bună calitate, raționaliza

rea cheltuielilor adminis. 
trativ-gospodărești, 
Programele de 
privind 
lor de 
1983 se 
blul de 
Uzarea 
în condițiile noului

etc. 
măsuri 

reducerea costuri- 
producție pe anul 
bazează pe ansam- 
măsuri vizînd rea- 
sarcinilor de plan 

pro-

și materialelor devenite 
disponibile și fără mișca
re. Nu s-a reușit însă să 
se satisfacă aceste exi
gențe la I.M. Uricani (16 
milioane lei), I.U.M.P. (33 
mii. lei), întreprinderea 
de tricotaje Petroșani (5,8 
mil. lei), I.G.C.L. Petroșani

indicatorii 
cărbunele 
este cazul 

miniere 
Băr- 

Recent

de- 
de 
de 
de

Efecte financiare maxime
gram de muncă, pe redu
cerea suplimentară a cos
turilor aprobate de Confe
rința Națională a P.C.R.

Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. a 
dezbătut și aprobat rapor
tul în legătură cu nivelul

1
La între- 

municipiu] 
res- 

planificate

stocurilor existente la 
ianuarie 1983. 
prinderile din 
nostru în general se 
pectă nivelele 
prin bugetele de venituri 
și cheltuieli pe anul 1983 
și există preocupări pen
tru valorificarea materiilor

(4,7 mii. lei) și altele unde 
există stocuri supranorma- 
tive de materii prime 
materiale, producție 
terminată și produse 
te pentru care există 
fice de lichidare și 
necesară respectarea 
menelor fixate.

Așezarea întregii 
tați economice pe 
piile autoconducerii 
togestiunii impune 
rea eficienței
cerință obligatorie 
aplicarea noului 
nism economico-financiar.

Și
ne- 

fini- 
gra- 
este 
ter-

activi- 
princi- 
și au. 
crește- 

economice, 
pentru 
meca-

Reducerea costurilor 
producție, încadrarea 
nivelul stocurilor 
cate, necesită i 
rea unui regim sever 
economii în toate 
prinderile, obținerea 
randament financiar 
xim al fiecărui leu 
tuit. La înfăptuirea 
tui proces calitativ, 
consecințe favorabile 
nomice, financiare și 
ciale® trebuie să participe, 
așa cum s-a subliniat 
Conferința Națională, 
recenta plenară a C.C. 
P.C.R., toți oamenii mun
cii, care în calitatea lor 
de proprietari, producă
tori și beneficiari poartă 
întreaga răspundere pen
tru sporirea beneficiilor, 
mai buna gospodărire 
proprietății socialiste 
creșterea eficienței 
mice în toate unitățile.

de 
în 

planifi- 
introduce- 

de 
între- 

unui
ma- 

chel- 
aces- 

cu 
eco- 

so-

la 
la 
al

a
Și

econo-

Ia IMPORTANT ! Luni,
28 martie și marți 29 mar. 

Itie, între orele 7,30—16,30,
se întrerupe circulația tre. 

I nurilor de marfă și călă
tori pe porțiunea Petro
șani — Livezeni, în vede- 

| rea executării unor lucrări 
curente. Pentru cei inte
resați, Regulatorul de cir
culație anunță că trenurile 

^2025 (de la ora 7,38), 2026

ți?,28), 2084 (14,55) și 2734 
(14,15) se anulează. înce- 
pînd de marți 29 martie, 
ora 16,30 circulația tre
nurilor reintră in normal, 
o ÎNCHIS, ÎNCHIS, ÎN
CHIS ! Marți, 22 martie, 
la ora 17,20 ne-a fost dat 
să fim întâmpinați la Ani
noasa de o mulțime de 
uși închise, care la acea 
oră trebuiau desferecate. 
Pentru concretețe, acestea 
aparțineau Clubului sin
dicatelor din localitate (ca. 
re arc program permanent, 
între orele 8—20), Cizmă
ria (program 14—18,30) sa-

distractive 
în 

vinde și presa 
închisă). Sesam 

• TRAVER- 
Un 

monta- 
! din 
,Mine- 

o 
în 

Traseul 
pasio-

la de jocuri 
(17—20) și tutungeria, 
care se 
(veșnic 
deschide-te !
SARE ÎN RETEZAT, 
grup de pasionați 
niarzi care fac parte 
Asociația sportivă „1 
rul" Vulcan, au reușit 
temerară traversare 
masivul Retezat, 
urmat de curajoșii 
nați ai potecilor montane 
a cuprins cabana Pietrele, 
Curmătura și lacul Bucu.

ra, Valea Lăpușnicului, 
Plaiul Mic, cabana Bucu
ra. Despre frumusețile 
văzute de montaniarzi, vă 
lăsăm să vă imaginați. 
• MAGAZIN NOU. Pe 
strada Nicolae Bălcescu din 
reședința de municipiu, 
peste drum de miliție, 
l.C.S.M.l. Petroșani a des
chis unitatea numărul 61, 
un nou magazin „Fero- 
metal", cu o suprafață co
mercială de peste 500 mp. 
Vizitîndu-1, nu aveți decît 
de cîștigat! • SPECTACOL 
FOLCLORIC, Astă-scară,

zare și faptul că, spre deo
sebire de alte localități, la 
Uricani s-a reușit să se 
încarce și transporte cu 
ajutorul cetățenilor și ma
șinilor basculante, toate 
resturile vegetale și rezi
duurile strînse de pe zone
le verzi și de pe străzi. O- 
rașul a fost astfel degajat, 
căpătînd -nota de curățe
nie care-1 onorează, pen
tru că unde e curat e și 
frumos.

Desigur că’ atît lucrătorii 
consiliului popular cît și 
locuitorii frumoasei loca
lități nu se gîndesc să se 
limiteze la numai atît. Spre 
binele lor 
celor ce le 
șui, ei vor 
ca pentru 
drului lor 
viață cu noi și noi dovezi 
ale bunei gospodăriri

- ale frumosului.

și mulțumirea 
vor vizita ora- 
continua mun- 

întregirea ca
de muncă și

ORI MOLANUL, 
ORI VOLANUL!

ș

i

Și

Știe toată lumea (și ma
joritatea 
sfințenie 
că băutura nu face casă 
bună cu șoferia. „Aburii" 
alcoolului... aburesc pri
virea, o încețoșează, dau 
un „optimism" păgubi
tor, un curaj aparte care 
se oprește doar în vreo 
bornă kilometrică, vreun 
gard sau... Prin „grija" 
organelor de miliție au 
fost depistați cu alcool 
în singe conducătorii au. 
to Bucur Mîșcoci (2 HD 
3326), Gheorghe - - - - 
de la A.U.T.L.P. 
2805), Gheorghe 
la Autobaza 
secția Lupeni 
2198) și Mircea 
la aceeași autobază 
HD 4134). Au plătit cîte 
500 lei amendă 
vențională și li s-au 
pendat permisele de 
ducere pe timp de 3 
perioadă cînd vor 
timp să se „adape" 
licoarea lui Bachus.

Deși au plătit pentru

respectă cu 
acest lucru)

Rădoi 
(31 HD 

Târu de

(31 HD 
Dajic de 

(31

contra- 
sus- 
con- 
luni, 
avea 

cu

la Casa de cultură din 
Petroșani, ansamblul pro
fesionist „Țarina" din Al
ba Iulia prezintă, la orele 
18 și 20, un spectacol fol
cloric. Dintre soliștii vo
cali, reține atenția Petrică 
Moise. Momente vesele — 
Radu Moș. Vizionare plă
cută !
ȚESC. După îndelungi 
zitări 
studenților.
parterul cantinei nr. 1, 
nitatea numărul 347 (res
ponsabil Maria Vătuiu) a 
I.C.S.A. și A.P. cuprinde 60

• BAR STUDEN- 
e- 

s-a redeschis barul 
Amplasată la 

u-

La Lupeni, la căminul de 
nefamiliști nr. 10, cămin 
care a ocupat locul II pe 
Valea Jiului în întrecerea 
socialistă pe anul 1982, 
a avut loc o consfătuire 
cu caracter de schimb de 
experiență între președin
ții comitetelor de 
și administratorii de 
mine. Au luat parte 
prezentanți ai

în cadrul i 
participanții au 
din experiența 
ea ce privește 
rea căminelor,

cămin 
că- 
re- 

I A.C.C.V.J, 
consfătuirii, 

i împărtășit 
lor în ce- 
gospodări- 

menține
rea ordinii, curățeniei 
disciplinei, asigurarea 
nor condiții cît mai bune 
de viață și odihnă 
organizarea unor 
educativ-recreative pentru 
tinerii locatari ai 
lor. După schimbul 
experiență, oaspeții au fă
cut o vizită în căminul 
gazdă.

în vederea permanenti
zării schimbului de expe
riență între președinții 
comitetelor căminelor de 
nefamiliști și administra
torii de cămine, s-a hotă- 
rît ca asemenea consfătuiri 
să aibă loc trimestrial la 
căminele fruntașe din Va
lea Jiului. (I.D.)

Și 
u-

și în 
acțiuni

cămine-
de

faptele lor,
că trebuie să aleagă : 
volanul, ori molanul !

le amintim 
ori

SUSPENDAREA 
„BOLIDULUI"

Nu e titlul vreunui film 
de avenuri. Este vorba 
de unul din nenumăra- 
ții vitezomani, pe care-i 
întîlnim pe străzile ora
șelor noastre. Se numeș
te ~ 
și a fost surprins 
tînd autoturismul 
6306 cu 80 km/h 
calitate. La viteza 
n-a mai avut timp 
corde prioritate de dreap
ta și a călcat cu... stîn- 
gul, cum se zice. Con
form reglementărilor în 
vigoare, a fost sancționat 
cu o amendă de 500 lei 
și, stînd trei luni „pe 
dreapta" va învăța să a- 
corde prioritate de 
dreapta. Dintre pietoni 
altfel se văd lucrurile !

Dumitru Mărgulescu
pilo- 

1 HD 
în to

asta 
să a-

★

Duminică, 27 martie 
1983 este permisă circu
lația autoturismelor pro
prietate personală 
triculate sub 
FĂRĂ SOȚ !

înma- 
număr

cuRubrică realizată 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

de locuri și este deschisă 
zilnic între orele 13—21,00 
(sîmbătă și duminică, 14— 
22). Dacă al
unul—două 
și ar mai fi 
frigider mic 
trarea produselor 
ar 
de

fi montate și 
ventilatoare 

adus și 
pentru '

un 
păs- 
totul 

fi în regulă. Rămine 
văzut...

3 t 
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Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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Sub egida 
Festivalului 

național 
„Cîntarea 
României"

INTELIGENȚA TEHNICA ! 
a creatorilor din Valea Jiului ! 

inepuizabilă sursă de valori materiale și eficiență economică} 
(

Creativitatea tehnică de 
masă, cercetarea știin
țifică, gindirea creatoa
re colectivă sau indivi
duală reprezintă elemen
te de mare eficiență pen
tru creșterea forțelor de 
producție. Și în Valea 
Jiului, intensificarea crea
ției tehnico-științifice, a 
inteligenței tehnico-a- 
plicative aduce o contri
buție însemnată la per
fecționarea și înnoirea 
mijloacelor de muncă, 
pentru descoperirea și 
punerea în circuitul pro
ductiv a unor noi r- sur- 
Se materiale, din ce în 
ce mai ieftine. pentru 
crearea de produse supe
rioare calitativ. Această 
realitate a fost oglindită 
pregnant de consfătui
rea și expoziția 
municipală a creației teh
nico-științifice de masă 
în domeniul recuperării, 
recondiționării și refolo- 
sirii materiilor prime 
și auxiliare, materiale
lor, a pieselor de schimb 
și reducerii importului, 
organizată în holul Ca
sei de cultură a sindica
telor din Petroșani.

Cîmp larg de
Ing. NICOLAE RADU, 

director tehnic, I.M. Vul
can : „Am încheiat anul 
1982 înreg’strînd în dome
niul creației tehnico-ști
ințifice un număr de 17 
acțiuni, cu o valoare eco
nomică de 1,2 milioane lei. 
In acest an, domeniul 
prioritar de acțiune al in
teligenței tehnice proprii 
este concentrat spre solu
ționarea problemelor strin
gente ale extracției, res
pectiv trecerea de la trans
portul discontinuu al căr
bunelui la cel continuu și, 
concomitent, transferarea 
fluxului principal de 
evacuare pe un nou ori
zont minier. în cadrul a- 
cestui program am înre
gistrat deja la această oră 
un număr de 12 studii ca
re vizează perfecționarea 
fluxului de extracție. A- 
vem antrenați în acțiunile 
de creație tehnică un nu
măr de peste 500 munci
tori, ingineri și tehnicieni 
care dispun astfel de un 
larg cîmp de acțiune pen
tru propriile inițiative".

Ing. IOAN HERMAN, 
președintele C.I.T. 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani: 
„Valorificăm creația teh- 
nico-științifică a oamenilor

Exponatele din imagine aparțin uneia din între
prinderile Văii Jiului care deține o însemnată contri
buție în recuperarea, recondiționarea și refolosirca 
unor materiale și piese de schimb pentru subteran 
— standul prezentat de I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani.

Lucrările consfătuirii 
municipale în problema
tica creativității tehnico- 
științifice care a avut loc 
în urmă cu două zile au 
evidențiat contribuția de 
mare valoare practică a 
specialiștilor și cercetă
torilor, a numeroșilor oa
meni ai muncii angrenați 
în activitatea de creație 
tehnică, a elevilor și stu
denților pentru realizarea 
obiectivelor social-eco- 
nomice ce revin Văii 
Jiul.ii. S-a subliniat, tot
odată, necesitatea inten
sificării acțiunilor des
fășurate de comisiile de 
creație tehnico-științifi- 
că din localitățile muni
cipiului, de comisiile in
ginerilor și tehnicieni
lor din întreprinderi pen
tru ca potențialul de in
teligență tehnică ai ma
selor să fie superior va
lorificat în procesul spe
cific al creației materia
le din Valea Jiului — 
creșterea producției de 
cărbune, a celei de utila
je miniere, pentru îmbu
nătățirea calității produse
lor și sporirea eficienței 
economice.

acțiune inițiaiivei novatoare
muncii din întreprindere 
prin realizarea de noi uti. 
laje necesare mineritului, 
ca și prin autoutilarea și 
autodotarea propriilor pro
cese de muncă. Vom reali
za un stand expozițional 
permanent în domeniul 
creativității tehnice pen
tru a stimula și pe aceas-

Din cuvîntul 
participanților 
la dezbatere

tă cale gîndirea creatoare".
AUREL BULIGA, Li

ceul industrial Vulcan : 
„Activitatea de creație 
tehnico-științifică a ca
drelor și elevilor este con
cretizată, pe de o parte, în 
munca de cercetare —
desfășurată în 42 de cer
curi cu 600 de elevi, din 
care 19 tehnico-aplicative 
— precum și în cea de re. 
condiționare a materialelor, 
soldată cu realizarea unor 
repere necesare întreprin
derilor miniere, pe care 
le executăm în condiții 
de înaltă eficiență econo
mică".

VASILE ZAMFIR, con
ferențiar universitar, Insti.

Bilanț
• IN ANUL 1982, acti

vitatea de creație tehnico- 
științifică de masă s-a 
concretizat în Valea Jiului 
într-un număr de 332 o- 
biective : pentru creșterea' 
producției — 104 obiective, 
îmbunătățirea calității pro
duselor — 148, reducerea 
cheltuielilor materiale — 
59, reducerea importurilor 
— 13. • Au fost înregis
trate 9 invenții și 11 ino
vații. o Au participat : 
2415 muncitori, 909 ingi
neri, 300 maiștri, 307 eco
nomiști și tehnicieni. • în 
școli au funcționat: 191
cercuri tehnico-aplicative 
și 218 cercuri științifice, în 
care au fost antrenați pes
te 11000 de elevi.

Imaginea de mai sus 
surprinde un moment 
de vizionare a expoziției 
de creație tehnico-ști- 
ințifică, organizată în 
holul Casei de cultură a 
sindicatelor din Petro
șani.

tulul de mine Petroșani: 
„Cercetarea științifică și 
creația tehnică îmbracă la 
noi un caracter de masă, 
prin participarea studenți
lor, și aplicativ, activita
tea fiind calată pe proble
me de bază ale mineritu
lui. De aici și rezultatele 
principale ale muncii 
creatoare: instalații com
plexe folosite în subteran, 
și dispozitive de mică me. 
câni zare".

Ing. MIRCEA MUNTEA- 
NU, șef atelier proiectare 
I.U.M. Petroșani : „Am re
zolvat în ’82, în întreprin
dere, 24 de teme, în va
loare economică de peste 
3 milioane lei. Ele constau 
în asimilarea de instala
ții hidraulice pentru uti
laje din subteran, în stan
duri de probă, ca și în
tr-un număr însemnat de 
soluții pentru recupera
rea, recondiționarea și re- 
folosirea materialelor. Vom 
organiza expoziții perma
nente cu reușitele creației 
tehnico-științifice de ma
să pentru a stimula parti
ciparea tuturor lucrători
lor întreprinderii la aces
te acțiuni".

Autori distinși
Ing. TITUS COSTACHE, 

directorul I.M. Lupeni ; 
ANTONIU DUBAN, lăcă
tuș specialist, I.M. Lupeni; 
DAN1LA MATEI, maistru 
electromecanic, I.M. .Lu
peni ; NICOLAE DUMI- 
TRAȘ, maistru principal, 
I.M. Vulcan ; Sing. IRINA 
CHELEȘ, I.M. Vulcan ; 
VIRGIL PETRICA, strun
gar, I.M. Paroșeni ; Sing. 
IOAN BURDEA, I.M. Lo- 
nea ; IOAN HORVATH, 
maistru mecanic, I.M. Le
nea ; DOINA MARINAȘ, 
întreprinderea de tricotaje 
Petroșani; Ing. IOAN HER
MAN,’ I.P.S.R.U.E.E.M. Pe
troșani ; Sing. LADISLAU 
NEVEZI, I.P.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani ; Ing. IOAN VI- 
NATORU, C.C.S.M. Petro
șani ; Ing. NICOLAE IIEL- 
GlU, C.C.S.M. Petroșani.

Concursul creației tehnico-științifice I 

de masă, faza municipală
i :
! I ?

Clasamentul lucrărilor premiate
ÎNTREPRINDERI ECONOMICE 

J MINIERE ȘI DE PREPARARE
Premiul I : I.M. Lupeni — Presă hi

draulică de 200 tf ; I.M. Lonea — Cbfrag 
î mobil pentru betonarea puțurilor.
j Premiul II : I.M. Livezeni — Instala- 
i ție de ridicat și transportat eu electro- 
: palan în atelierul AEM ; I.M. Uricani 
I — Cheie mașină pneumatică și piuliță.

Premiul III : I.M. Paroșeni — Dispo- 
î zitiv de extras cuplaje hidraulice ; I.M. 
i Lupeni — Dispozitiv pneumatic pentru 
j încercarea cuplajelor; I.M. Lupeni — 
j Pompă Sigma. Adaptarea motorului de 

perforator PR-8 ; I.M. Aninoasa — Ca. 
i pace, lagăr și pinioane la transportoare; 
i I.M. Dilja — Matriță pentru confecțio

narea cuplajelor duriflex pentru trans
portoarele cu raclete TR-3 și pentru 
transportoarele cu bandă ; I.P.C.V.J. — 
Modificări în circuitul de desecare a 
clasei 0—14 mm pentru cocs necesar 
industriei siderurgice.

INSTITUTE DE CERCETARE 
ȘI ÎNVAȚAM1NT

Premiul I : I.C.P.M.C. — Instalația de 
i reglare automată a aparatelor Rheo din 
i preparațiile din Valea Jiului ; C.C.S.M. 
i — Capse milisecunde cu 12 trepte de 
i întîrziere și intervalul de întîrziere în- 
i tre trepte 30 ms.

Premiul II : Institutul de mine Petro- 
î șani — Dispozitiv pentru determinarea 

poziției de echilibru a firului utilizat în 
! proiectarea coordonatelor prin puțul ver- 
; tical de mină ; C.C.S.M. — Tehnologii 
; de joncționare a cablurilor electrice mi- 
: niere armate și flexibile de 1—6 kV ; 
i C.C.S.M. — Ejector aer-apă cu efect 
; Coandă.

ÎNTREPRINDERI 
CONSTRUCTOARE DE MAȘINI, 

! REPARAȚII ȘI PIESE DE SCHIMB E
j Premiul I : I.P.S.R.U.E.E.M. — Bobi. 
i ne polare pentru motor asincron ; 
I I.U.M.P. — Stand pentru încercarea și 

verificarea distribuitoarelor de montaj.
Premiul II: I.P.S.R.U.E.E.M. — Supa

pe pentru agregate hidraulice de înaltă 
presiune din import.

Premiul III : I.U.M.P. — Corp pompă 
cu roți dințate ; I.P.S.R.U.E.E.M. — Ca
pace cutie borne.

ÎNTREPRINDERI 
DE INDUSTRIE UȘOARA

! Premiul I : întreprinderea de tricota- 
; je Petroșani — Articole nr. 119 și 267 
I — rochiță fete ; întreprinderea de con- 
i fecții Vulcan — Confecții pentru copii, 
i din materiale recuperabile.

Premiul II : IT Petroșani — Articole

pentru copii, din recuperări de la croit i 
și recuperări de fire.

ÎN ACȚIUNEA DE RECUPERARE, \ 
RECONDITIONARE 
SI REFOLOSIRE
A MATERIALELOR

LICEE
Premiul I: Liceul industrial Vulcan Ș

— Recondiționarea rolelor.
Premiul II: Liceul industrial nr. 1 i 

Lupeni — Pene executate din materiale- ț 
recuperabile.

Premiul III: Liceul industrial Vulcan i
— Prezoane M-20 și șuruburi executate ș 
din materiale recuperabile.

ȘCOLI GENERALE
Premiul I: Școala generală nr. 5 Vul. i 

can — Scule și unelte din materiale re
cuperabile.

Premiul II: Școala generală nr. 5 Pe- 
trila — Dispozitiv de protejare a încu- i 
ietorilor de la uși.

ÎN ACȚIUNEA DE CREAȚIE 
TEHNICA

LICEE
Premiul I : Liceul industrial Petro

șani — Stand de laborator pentru stu
diul circuitelor de comandă de la dis
tanță ale întrerupătoarelor și contactoa- 
relor de putere 25 — 63 — 125 A.

Premiul II: Liceul industrial Petro
șani — Dispozitiv de protecție a sisteme
lor electrice trifazate la orice avarie 
posibilă.

Premiul III : Liceul industrial nr. 1 
Lupeni — Galerie săpată mecanizat cu 
combina Dosco și susținere TH-C.

Mențiuni: Liceul industrial nr. 2 Lu
peni — Cuplaj electric și cu discuri ; 
Liceul industrial Petroșani — Hidromo- 
nitor.

ȘCOLI GENERALE
Premiul II: Școala generală nr. 1 Pe- 

trila — Redresor pentru încărcat acu
mulatori alcalini ; Școa’a generală nr. i 
4 Petroșani — Dispozitiv de transfor- i 
mare a energiei potențiale în lucru 
mecanic.

Premiul III: Școala generală nr. 5 Pe
troșani — Orgă de lumini cu relee ; i 
Școala generală nr. 3 Lupeni — Sirenă 
antifurt.

( ASE ALE PIONIERILOR 
ȘI ȘOIMILOR PATRIEI

Premiul I : C.P.Ș.P. Vulcan — Cen- i 
ira.ă electrică solară automată.

Premiul II : C.P.Ș.P. Petrila — Beta- i 
metru ; C.P.Ș.P. Petroșani — .Circuit î 
heterodină modulată.

Premiul III : C.P.Ș.P. Vulcan — Dis- ; 
pozitiv de frînare electrodinamică.

Mențiune : C.P.Ș.P. Petroșani — Gene- i 
rator Morse complex.
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Lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale

(Urmare tin »aq. 1)

consiliilor oamenilor mun
cii din industria alimenta
ră, silvicultură și gospodă
rirea apelor și Consiliul 
Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare. Sil
viculturii și Gospodăririi 
Apelor ;

4. Proiectul de lege pen
tru modificarea Codului 
Muncii ;

5. Proiectul de lege pen
tru modificarea Legii re
tribuirii după cantitate și 
calitatea muncii, nr. 57/ 
1974 ;

6. Proiectele dc legi 
pentru aprobarea decrete
lor cu putere de lege e- 
mise de Consiliul de Stat 
după sesiunea a șasea a

Marii Adunări Naționale.
La primul punct de pe 

ordinea de zi, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, 
prlm-ministru al guvernu
lui, a prezentat Raportul 
Consiliului de Miniștri cu 
privire la îndeplinirea 
Planului național unic de 
dezvoltare economico-so- 
cială în trimestrul • 1/1983 
și măsurile luate pentru 
aplicarea hotărîrilor Con
ferinței Naționale a parti
dului din decembrie 1982 
privind creșterea produc
ției materiale și producti
vității muncii, a eficienței 
în toate domeniile de ac
tivitate, realizarea integra
lă a sarcinilor pe anul 1983.

Pe marginea Raportu
lui. la discuții au luat cu.

vintul deputății Ștefan 
Moci.ta loan Avram, Eu
gen Sandu, Ion Boitan, 
Lina Ciobai u. Nicolae 
Dies, Nicodim Roșea, Mar
gareta Krt.es», Tuduce Me- 
lenti, Ion Pățan, Ton Sîr- 
bu. Elena Verona Burtea, 
Vasile Sav, Mihai Nicules- 
cu, Ferdinand Nagy, A- 
driana Petrie, Ion Bărbie- 
ru. Alexandru Orzață, Au
rel Ciorugă, Ana Gcorgeta 
Druiu, Vasile Lauric.

La propunerea Biroului 
M.A.N., deputății au a- 
doptat în unanimitate Ho- 
tărîrea Marii Adunări Na
ționale referitoare la Ra 
portul Consiliului de Mi
niștri. prezentat în cadrul 
sesiunii.

Lucrările sesiunii conti
nuă.

La Washington a avut îoc îansarea votuinuhii

„Nicolae Ceaușescu:
Constructorul României moderne —
om de stat

WASHINGTON 25 (A.
gerpres). Sub egida editurii 
„Pcrgamon Press'-, și a Am
basadei României în 
S.U.A., la Washington a 
avut loc ceremonia ofi
cială a lansării volumului 
„Nicolae Ceaușescu : Cons
tructorul României mo
derne — om de stat de 
talie internațională", pu
blicat sub îngrijirea direc
torului acestei edituri, 
Robert Maxwell.

La ceremonia lansării 
au participat Mark Pal
mer, adjunct al secretaru
lui de stat pentru Europa, 
Leonard Baldyga și Guy 
Brown, directori în Agen
ția pentru Comunicații și 
informații a S.U.A., prof. 
John Edwin Mroz, preșe
dintele Institutului de stu
dii în problemele securității 
Est West din New York, re
prezentanți ai Ministeru
lui Comerțului, Bibliote
cii Congresului, Comisiei 
pentru securitate și coope
rare în Europa, ai Congre
sului S.U.A., Fundației Na
ționale de știință, ai con
ducerii Fondului Monetar 
Internațional și Băncii In
ternaționale pentru Re
construcție și Dezvoltare, 
oameni de știință, cultură 
și artă, membri ai unor 
companii americane.

Reprezentantul personal 
al fostului președinte Ri
chard Nixon, domnul E- 
dward Cox, a dat citire 
unui mesaj adresat pre
ședintelui N 1 e o 1 a e 
Ceaușescu, în care se spu
ne printre altele: am a- 
flat că o nouă biografie a 
dumneavoastră se publică 
în această săptămînă și 
doresc să vă transmit fe
licitările mele.

A fost citit, totodată, un 
mesaj, adresat reuniunii 
festive din partea fostului 
președinte Gerald Ford, 
care subliniază: „îmi ex
prim ferm speranța că 
lansarea cărții în Statele

de talie internațională"
Unite va dezvolta și întări 
relațiile dintre cele două 
țări ale noastre. Cu cele 
mai bune urări personale 
adresate președintelui
Ceaușescu și poporului ro
mân, Gerald R. Ford".

Președintele- Comitetu
lui pentru agricultură al 
Camerei Reprezentanților a 
Congresului S.U.A., depu
tatul Kika de la Garza, 
a declarat : „Aștept cu 
nerăbdare să studiez te
meinic volumul. Vă rog să 
transmiteți respcctcle mele 
personale președintelui 
Nicolae Ceaușescu și cele 
mai bune urări de sănă
tate. Pe lingă aceasta aș 
dori să transmit salutări 
poporului României. pro. 
movînd pe mai departe 
prietenia și dorința de a 
coopera în probleme de in
teres reciproc".

Cunoscutul om de afa
ceri american Armând 
Hammer, președintele corn, 
paniei „Occidental Pe
troleum" a transmis un 
mesaj cu prilejul lansării 
cărții : „Am cinstea să 
mă număr, de mulți ani, 
printre prietenii președin
telui Nicolae Ceaușescu, 
De fiecare dată cînd ne 
întîlnim, continui să am 
o mare admirație pentru 
spiritul său vizionar și mo
dul în care conduce popo
rul român".

în cuvîntul său, profe
sorul John Edwin Mroz, 
președintele Institutului 
de studii în problemele 
securității Est Vest din 
New York, a arătat: Pu
blicarea acestei cărți este 
o ocazie fericită pentru 
noi toți, întrucât, ea va 
contribui Ia întărirea, în 
continuare, a înțelegerii 
româno-americane. Este 
necesar să se înțeleagă mai 
bine punctele de vedere 
și operele marilor oameni 
de stat ai lumii, iar cartea 
„Nicolae Ceaușescu : Cons
tructorul României mo

derne — om de stat de 
talie internațională" cons
tituie un pas în această 
direcție.

în cuvîntul său, Christi
ne Maxwell, director al 
editurii „Pergamon Press" 
— New York, reprezentant 
personal al editorului Ro
bert Maxwell, a declarat: 
„Publicarea în colecția 
„Conducători ai lumii" a 
volumului menționat este 
un omagiu adus președin
telui Nicolae Ceaușescu 
cu ocazia aniversării zilei
sale de naștere. Cartea 
constituie, de asemenea, 
o amplă demonstrare a 
poziției independente a 
politicii externe promova
te de președintele 
Ceaușescu.

în încheierea 
festive a luat 
Mircea Malița, 
dorul României in

Nicolae

adunării 
cuvîntul 
ambasa-

S.U.A.,
care a mulțumit vorbitori
lor pentru cuvintele calde 
la adresa operei, gîndirii 
și personalității președin
telui Nicolae Ceaușescu, 
precum și participanților 
la manifestare, pentru in
teresul față de apariția a- 
ccstui volum în Statele
Unite. Ambasadorul ro
mân a prezentat politica 
activă de pace .și prietenie 
intre popoare și numeroa
sele inițiative legate de 
numele președintelui Româ
niei.

Cu prilejul ceremoniei 
a fost organizată o expozi
ție de carte românească, 
la loc de frunte fiind pre
zentată, pe lingă lucrarea 
„Nicolae Ceaușescu : Cons
tructorul României mo
derne — om de stat de ta
lie internațională", operele 
alese ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precum 
și alte volume scrise de 
autori din diverse țări ale 
lumii, dedicate vieții și ac
tivității internaționale a
conducătorului partidului
și stalului nostru.

0 FOTBAL. Iubitorii 
fotbalului din Vale își 
îndreaptă atenția spre 
defbyul local al divizio
narelor C „Minerul" Pa- 
roșeni — „Minerul" Vul
can. Terenul gazdelor fi
ind în reparație, meciul 
are loc duminică. ora 
11, pe stadionul echipei 
„Minerul" Vulcan. Inte
resante se anunță și me
ciurile dc duminică, de 
la ora 11 din „Cupa 
României" dintre „Pre
paratorul" Lupeni — 
„Minerul" Uricani (terc-

Avancronică
nul II al „Minerului" Lu
peni), C.F.R. Petroșani 
— „Parîngul" Lonea (te
ren Petrila), „Hidromin" 
Petroșani — „Preparato
rul" Petrila (teren Petri
la), „Autobuzul" Petro
șani —• „Sănătatea" Vul
can (terenul din Aninoa- 
sa).

• BASCHET. Dumi
nică, ora 10, sala de 
sport a Liceului indus

trial Petroșani găzdu
iește mcojul de baschet 
din campionatul divi
ziei B (tineret) dintre 
„Jiul-Știința" Petroșani 
— „Automatica" Bucu
rești.

jp CROS. Sîmbătă, ora 
15,30, pe stadionul de pe 
Dealul institutului și în 
împrejurimi se desfășoa
ră „Crosul tineretului". 
Participă atlcți din licee, 
studenți, precum și din 
unități economice și ins
tituții. (D.C.)

Competiții de schi

La Pasu Vîlcan
„Cupa Ghiocelului"

Beneficiind de un cadru 
natural de o mare frumu
sețe, de vreme însorită cu 
iz primăvăratec, la caba
na Pasu Vîlcan s-a desfă
șurat duminică, prima edi
ție a „Cupei ghiocelului", 
organizată de secția de 
schi a Asociației sportive 
„Minerul" din Vulcan. A 
fost o competiție reușită, 
la startul căreia au luat 
parte copiii pînă la 15 ani 
și virstniei de peste 50 de 
ani. S-au evidențiat prin 
curaj și pricepere toți con. 
curenții, locurile de frun
te fiind ocupate, la copii, 
de Maria Petran și 
Mirela Asandei — fete, 
Daniel Călin, Ludovic Ma. 
tius și Marius Nicolaescu 
— băieți. între veterani, 
cei mai temerari prin e- 
voluție s-au dovedit a fi 
Costache Vasiliu, Ion Pe
tran și Grigore Kovacs.

„Cupa Horațiu“
Printre numeroasele

concursuri de schi, orga
nizate în acest an în ma
sivele Paring și Vîlcan, se 
numără și „Cupa Horațiu", 
desfășurată duminică 20 
martie 1983 în Slima ,și 
Poienița I.E.F.S. A fost un 
prilej foarte bun pentru 
a statornici în conștiința 
tuturora și mai ales copi
ilor, dragostea pentru mun. 
că .și seriozitate în pre
gătirea sportivă pentru 
realizarea scopurilor pe 
care și le propun sporti
vii, în drumul lung spre 
marea performanță.

întrecerile s-au bucurat
de reușită, la care și-au 
adus sprijinul, cadrele di
dactice de la C.S.Ș. Petro
șani, cadrele tehnice de 
la LU.M. Petroșani, mem
brii formației „Salvamont" 
și arbitrii colegiului Petro, 
șani.

Rezultate tehnice în

rinei ; băieți : Alin Gedeon, 
Alexandru Acs, Narcis 
Gușe ; copii 13—14 ani, fe
te : Mihacla Hiciu ; juniori 
15—16 ani, fete : Liana
Grosu, Corina Vladislav, 
Nicoleca Armașu ; băieți: 
Dan Negruț, Călin Țipțer; 
juniori 17—18 ani, fete : 
Nicoleea Armașu ; băieți: 
Florian Filip (toți de la 
C.S.Ș.P.).

Sportivi nelegitiinați. 
categoria 1-1—19 ani (Răz- 
van Marica (Parîngul) ; 
categoria 19—25 ani, fete: 
llcar.a Vladislav (Hidro- 
inin); băieți : Rudolf Va- 
sita (Parîngul) ; categoria 
26—30 ani, fete : Juja Ali- 
cu (C.S.Ș.), Maria Cio
plea (Motru) ; categoria 
peste 30 ani : Alexandru 
Acs (Voința), Alexandru 
Dobay (Voința), Ștefan 
Szoke (Justiția), categoria 
peste 60 ani: Vasile Pop.

Prof. Dorin BORZA
registrate : copii 
tori, fete : Geta 
Emilia Catilina, 
Pană ; băieți: 
Szain. Gabriel

îneepă- 
Valache, 
Mihâela 
Claudiu 

Irimic.
Florin Cazan ; copii 6—10 
ani, fete : Gabriela Mihuț, 
Cerasela Beke, Emico Sa- 
bău ; băieți : Gheorghe Bi- 
tu, Adrian Pică, Adrian 
Cîmpeanu ; copii 11—12 ani.
fete : Simona Podină. Ni- 
coleta Zapan, Corina Ai-

Meciuri de handbal
Terenul de handbal al 

C.S.Ș. Petroșani a găzduit 
etapa municipală a „Cu
pei U.T.C." la handbal fe
te. La competiție au par
ticipat toate cele 7 repre
zentante ale liceelor din 
Valea Jiului.

După două zile de în
treceri, pe primul loc și 
dreptul de a participa la 
etapa județeană l-a obți
nut reprezentativa Liceului 
de matormiticâ-fizică Pe

troșani (prof. Valeriu 
Pi.școl) care in meciul de
cisiv a învins echipa Li
ceului industrial minier 
Petroșani (prof. Dorel 
Vladislav) cu scorul de 
11—7.

La buna desfășurare a 
competiției au contribuit 
arbitrii Vasile Argint. A- 
drian Zarcula. Otto Koss 
și Francisc Schneider, toți 
din Petroșani.

Siaicu BÂLOI
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TELEX
La 30 martie, în cadrul 

preliminariilor turneului 
olimpic de fotbal, selec
ționata României va în- 
tîlni la Belgrad echipa 
Iugoslaviei. în vederea a- 
ccstui meci, federația 
noastră a alcătuit un lot 
în care figurează, printre 
alții : Speriatu —, Pană, 
Solomon, Stredie, Bărbu- 
lescu, Șoiman, Radu II, 
Iordache, Iovan și Grosu.

în aceeași zi, la Timi
șoara, se va disputa me
ciul internațional amical 
dintre echipele de fotbal 
ale României și Iugosla
viei. Din lotul țării noas
tre fac parte : Moraru, 
Lung, — Rednic, Andone, 
Ștefănescu, lorgulescu. 
Bălăci, Klein, Munteanu 
II, Ungureanu, Țicleanu, 
Geolgău, Augustin Cămă- 
taru și alții.

(AGERPRES)

FILME

CU ȘEDINȚA PLENA
RA DE VINERI 
— prezidată, potrivit 
principiului rotației, de 
șeful delegației române, 
ambasadorul Vasile San
dru — lucrările celei de-a 
VII-a etape a reuniunii 
general-europene de la 
Madrid s-au întrerupt pînă 
la 19 aprilie.

ALUNECĂRILE de te
ren DIN TERU, urmare 
a inundațiilor catastrofa
le care s-au abătut asupra

acestei țări de la începu
tul acestei sâptămîni, au 
provocat în ultimele zile 
— potrivit estimărilor ofi
ciale — moartea a 50 de 
persoane. Numărul iner
ților, apreciază însă surse 
neoficiale, ar putea fi de 
aproape 200.

i
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PETROȘANI — 7 No
iembrie: Despărțirea, I-IIț 
Unirea: Actorul și săl
baticii, I-II.

PETRILA : De la 9 la 
5.

LONEA : Urgia.
ANINOASA : Cine iu

bește și lasă.
VULCAN — Luceafărul: 

Asteptînd un tren.
LUPENI — Cultural : 

Ultimul cartuș.
. LTRICANI : Bunul meu 
vecin Sam, T-II.

TV
11,00 Noi în anul 2000.
11,20 Film serial : Visuri 

destrămate.
11,50 Ora dc muzică.
12,45 Din cîntecele și 

dansurile popoare
lor.

13,00 Telex.

13,05 La sfirșit de săptă
mână (I). Telesport: 
14,00—15,45 Fotbal: 
Politehnica Timi
șoara — Sportul stu
dențesc.

18.15 Călătorie prin țara 
mea,

18,30 Sâptămîna politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.15 O politică de pace, 

colaborare și prie
tenie cu toate po
poarele,

19.25 La sfirșit de săptă. 
mină (II). Ritm și 
melodie, teleenci- 
clopedia, Mondo- 
vision. Film serial: 
Bulevardul Paulis- 
ta. Producție a 
studiourilor de te
leviziune din Bra
zilia. Episodul 1. 
Slalom prin... va
rietăți. Emisiune 
muzical distractivă.

22,10 Telejurnal.
22.25 Dansați cu noi.
22,40 Nocturna TV.

lllllHliilHinttntiimHmHi

Mica 
publicitate

PIERDUT foaie par
curs seria Ye 24 60 45, eli
berata de I.U.G.T.C. Petro
șani, pe numele Stoicescu 
Aurel. O declar nulă, (329)

PIERDUT legitimație spe
cială de călătorie nr. 
493, pe ruta Piața Victo
riei — Dincă Vulcan, eli
berată de E.G.C.L. Petro
șani. O declar nulă. (332)

ANUNȚ DE FAMILIE

Un gînd pios bunului 
și neuitatului

TRAIAN TR1FAN 
strungar, de la a cărui 
dispariție se împlinesc 
cinci ani.

Fiica, surorile și fra
tele.

1M3ACTIA SI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. N Bălcesc u - 2. telefoane «1662 (secretariat), 41663, «2«6« (secții). TIPARUL: Tinografio Petroșani, str N Bâlcescu - 8


