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Punînd accent pe creșterea productivității muncii, 

am găsit soluții pentru

Sporirea producției fizice

Mai multă operativitate In 
colectarea și predarea 
materialelor refolosibile

Odată cu trecerea la 
noul program de lucru, 
producția de cărbune ex
tras zilnic la I.M. Paro- 
șeni a crescut, în medie, 
cu aproape 700 de tone 
pe zi. Această creștere a 
fost obținută printr-o 
mai bună organizare a 
locurilor de muncă, prin 
creșterea timpului lucrat 
efectiv în abataje, prin 
plasarea optimă a fiecă
rui loc de muncă și 
printr-o mai bună apro
vizionare a tuturor bri
găzilor din cărbune și de 
la pregătiri. Aceste mă
suri organizatorice au 
determinat creșterea pro
ductivității muncii în 
cărbune cu peste 300 
kg/post. în cele două a- 
bataje frontale echipa
te cu susținere mecani
zată și cu combină de 
•tăiere, unde lucrează bri
găzile conduse de Vic
tor Romeghea și Fran- 
cisc Fazakas s-au obți
nut vârfuri ale produc
tivității de peste 16 tone 
pe post. în condițiile 
vechiului program de lu
cru, productivitatea mun
cii obținută în aceste a- 
bataje era doar de 10 to
ne pe post. Creșteri în
semnate ale productivită
ții muncii au obținut și 
celelalte brigăzi de la 
sectorul I, ca de altfel 
din întreaga mină.

Această creștere a pro
ductivității muncii și a 
producției zilnice consti
tuie premisele de bază 
certe la această oră, pe 
seama cărora colectivul 
și-a propus să învingă 
greutățile, avînd în ve
dere restanța cumulată 
de la începutul anului. 
Dar ridicarea la plan a

producției impune și al
te măsuri suplimentare. 
Despre unele dintre a- 
cestea, ne-au vorbit șefii 
de sectoare și cadre de 
conducere ale minei.

Sing. ILICI GARALIU: 
șef sector I : „Noul pro
gram de lucru, organizat 
pe trei schimburi a 8 
ore, ne-a permis să mă
rim numărul efective
lor în abataje, să consti
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tuim brigăzi compacte 
formate din mineri cu o 
bună pregătire profesio
nală. Totodată, putem 
asigura o mai bună a- 
sistență tehnică la fieca
re loc de muncă. Pro
ductivitatea muncii în 
cărbune pe sector a cres
cut de la 3,9 tone pe 
post la 4,2 tone pe post. 
Având în vedere că pro
ducția sectorului va creș
te în luna aprilie cu 
peste 150 tone pe zi am 
luat 4:0316 măsurile pen
tru a putea asigura a- 
ceastă creștere. Sporul de 
150 tone reprezintă pro
ducția rezultată de la 
cele două lucrări de 
pregătiri în cărbune, în 

care am introdus două 
noi combine pentru me
canizarea tăierii. Pentru 
aprovizionarea acestor 
locuri de muncă cu ma
teriale, la nivel de sec
tor s-a format o echi
pă specială. Toate a- 
ceste măsuri pe care 
le-am întreprins ne vor 
permite ca din prima zi 
a lunii aprilie să ne rea
lizăm sarcinile de plan 
pe care le avem".

Sing. REMUS BECUȘ. 
șef sector II : „Colectivul 
sectorului nostru este ho- 
tărît să își sporească e- 
forturile pentru a creș
te producția de cărbune 
în continuare astfel în- 
cît în luna aprilie să ne 
realizăm integral sarci
nile de plan și să recu
perăm o parte din minu
sul pe care l-am înre
gistrat pînă acum. Pen
tru aceasta, vom mări 
numărul de posturi în 
cărbune, vom asigura o 
aprovizionare mai bună 
cu lemn și alte materiale.
Conducerea sectorului 
este împărțită pe locuri 
de muncă și pe schim
buri și va răspunde de 
realizarea sarcinilor de 
plan".

ION DĂBULEANU, 
inginer șef producție : 

„Pentru a putea crește 
în continuare producția 
de cărbune, astfel îneît 
să ajungem să ne reali
zăm sarcinile de plan în 
lunile care urmează, con
ducerea minei a hotărît 
să mai formeze un sector 
de producție, începînd cu 
luna aprilie. De la 1 a- 
prilie, vom introduce în 
subteran două combine 
de înaintare, iar din a 
doua jumătate a lunii 
vor mai fi introduse încă 
două astfel de combine. 
Condițiile concrete pe 
care le avem în prezent 
la mina noastră, ne dau 
garanția .că începînd cu 
luna aprilie ne vom nu
măra printre întreprin
derile miniere ale 
C.M.V.J. care își reali
zează zilnic sarcinile de 
plan".

Ing. IOSIF BOCAN,
directorul minei : „Pregă
tirea și întreținerea lu
crărilor miniere 
au fost neglijate,
cauză din care am
înregistrat restanțe la 
producția fizică. în tri
mestrul I din acest an 
s-a pus un accent deose
bit pe realizarea acestora. 
Măsurile pe care le-am 
luat la nivel de mină și 
sectoare trebuie duse cu 
fermitate pînă la capăt, 
așa îneît să pășim pe 
calea redresării. Consi
der că a sosit timpul ca 
și noi, minerii de la Pa- 
roșeni, să facem totul 
pentru a da patriei cît 
mai mult cărbune".

Gheorghe BOȚEA

! Recuperare
/ECONDITIOKARE 

UlkEFOLbSIRE

Raportat la aceeași pe
rioadă a anului trecut, 
Centrul de recuperare, co
lectare, achiziții și des
facere Petroșani a ob
ținut la principalele sor
timente, rezultate subs- 
stanțial sporite. Dar cu 
toate că la oțel am co
lectat și liv al m numai 
două luni către cetățile 
de oțel ale patriei 2 300 
tone, mai avem încă o 
restanță de 1 000 tone. 
Recuperarea acestei can
tități este însă perfect 
posibilă da
că expedi. 
torii noștri 
direcți, mă 
refer înde
osebi la u- 
nitățile mi
niere și întreprin
derea de utilaj minier, 
își vor onora la rîndul 
lor ritmic sarcinile de 
livrare ce le revin. Sînt 
și unități care s-au stră
duit să-și onoreze exem
plar obligațiile în aceas
tă direcție : toate secțiile 
I.P.C.V.J., I.M. Petrila și 
I.M. Uricani. Rezultate 
sub posib'lități au cbțiimt 
pînă acum I.M. Bărbă- 
teni, I.M. Paroșeni și 
I.U.M. Petroșani. Stră
daniile tuturor acestor u- 
nități conjugate cu ale 
colectivului nostru, cu 
toate că ne. confruntăm 
cu unele greutăți privind 
mijloacele de transport, 
ne dă certitudinea că și 
la acest capitol sarcinile 
de plan ale primului tri
mestru vor fi îndeplini
te și depășite.

La grupa materialelor 
refolosibile nemetalice, 
planul pe 70 de zile la 
principalul sortiment — 
hîrtia — a fost depășit cu 
2 tone iar cantitatea și 
ritmicitatea intrărilor 
din aceste zile ne dă ga

ranții că și la acest capi
tol trimestrul va fi în
cheiat cu sarcinile pla
nificate îndeplinite și de
pășite. Printre fruntașii 
la predarea hîrtiei se nu
mără, ca și în anii tre- 
cuți, combinatul minier 
(6 tone predate), I.M. Pe
trila (3 tone), I.M. Ani- 
noasa (840 kilograme), 
I.M. Lupeni (1 tonă). E- 
xistă însă unități econo
mice printre care enu
merăm doar minele Băr- 
băteni, Uricani și Lonea 

precum și 
cele două 
cooperative 
meșteșugă

rești care 
nu au pre
dat nici 

măcar un gram de hîr- 
tie cu toate că au sarcini 
precise și în această di
recție. Rezultate nesatis
făcătoare atît din secto
rul socialist cît și de la 
populație sînt la colecta
rea și predarea resturi
lor de textile. Pentru a 
stimula și accelera acți
unea de colectare a hîr
tiei și resturilor textile 
din cartierele de locuit, 
Centrul de recuperare, 
colectare, achiziții și 
desfacere Petroșani pu
ne din nou în funcțiune 
rulota pentru colectarea 
acestor deșeuri din zo
nele intens populate ale 
orașului.

Sperăm ca prin con
cursul tuturor factorilor 
implicați în marea acți
une de recuperare a ma
terialelor refolosibile, în
treprinderea noastră va 
reuși să-și îndeplinească 
și depășească ritmic sar
cinile de plan.

Ion TOMPA, 
Centrul de recuperare, 
colectare, achiziții și des

facere Petroșani
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Fotbal, divizia A

Două reprize diametral opuse
Întîlnîrea dintre „Corvi- 

nul" Hunedoara, ocupanta 
locului IV în clasamentul 
diviziei A de fotbal și 
„Jiul" Petroșani, situată 
înaintea acestui meci pe 
poziția a opta a fost aș
teptată cu legitim interes 
de iubitorii sportului cu 
balonul rotund din jude
țul nostru. Gazdele au do
minat categoric prima 
parte a meciului, aceasta 
și datorită oaspeților ca
re în intenția de a orga
niza o apărare beton 
s-au masat în propria ju
mătate de teren. Invitați 
să atace, jucătorii din Hu
nedoara au inițiat acțiuni 
ofensive periculoase pline 
de rafinament tehnic în 
special prin Gabor și Ma- 
teuț, ultimul șutind în 
min. 5 periculos la poar

Fotbal, divizia C

C.F.R. SIMERIA — MI
NERUL LUPENI 2—2 
(1—2) ? Așteptată cu e- 
moție (dar și încredere), 
partida echipei minerilor 
la Simeria a demonstrat 
justețea emoțiilor dar și a 
încrederii. A încrederii. în 
primul rînd pentru că e- 
chipa antrenată de P, Li. 
bardi și I. Rus a tratat 
meciul cu seriozitatea do
rită. încă din minul 35 
scorul indica 2—0 pentru 
oaspeți prin golurile mar. 
cate de Să'.ăjan și Popa 
Ionel care au valorificat 
— firesc — plusul de ex
periență și valoare al ex- 
divizionarei B. Chiar da

tă. Un minut mai tîrziu 
Petcu șutează dar ’ Neagu 
respinge în corner. Domi
narea gazdelor este con
cretizată în min. 10 cind 
șutul la „firul ierbii" al 
lui Gabor îl „învinge" pe 
Cavai. Gazdele continuă 
„ofensiva" mai ratează 
cîteva ocazii favorabile 
dar în min. 32 Andone 
majorează scorul la 2—0 
la o centrare a lui Klein. 
Se părea că scorul va lua 
proporții, dar...

Repriza a doua, echi
pa „Jiul" intră în teren cu 
ambiții mai mari. Insistă 
în atac dar nu în aseme
nea măsură îneît să răs
toarne situația de pe ta
bela de marcaj. în min. 
69 Neagu este pe punctul 
să reducă scorul dar din 
lovitura sa cu capul, ba

Așteptăm
că în minutul 43 gazdele 
au redus din handicap (jo
cul de intimidare și „la 
rupere", insuficient re
primat de arbitrul întîl- 
nirii, făcîndu-și efectul) 
repriza a doua a avut la 
cîrmă tot echipa oaspete. 
După ce gazdele reușesc 
să-și concretizeze voința 
și... duritatea pe tabela 
de marcaj, egalînd. încă 
soarta învingătorului nu 
înclina spre ei. Și vi
ne minutul 88, despre 
care cu siguranță vom 
mai auzi : la un contra
atac al oaspeților, apăra
rea locală acordă corner. 
Execută Mușat Ia Truică,

Ionul trece pe lingă poar
tă. Cinci minute mai tîr
ziu, în urma unei acci
dentări, Varga este înlo
cuit cu M. Marian. Prin 
strădaniile lui Stana și 
Băluță oaspeții inițiază ac
țiuni tăioase dînd jocului 
un aspect echilibrat. De 
marcat însă nu se marchea
ză deși în min. 86 Red- 
nic este pe punctul să ma
joreze scorul la 3—0, dar 
Cavai se opune.

Cu rezultatul acestui 
meci, „Corvinul" rămîne 
pe vechea poziție a clasa
mentului, iar „Jiul" a mai 
coborît un loc, dar avem 
o convingere : „cotele" 
„Jiului" vor urca din nou 
sîmbătă, 2 aprilie, în me
ciul cu F.C. Argeș.

un verdict
acesta complet liber în
scrie (de la marginea ca
reului I) — cu capul și... 
ar trebui să urmeze repu
nerea mingii de la centru. 
Ceea ce însă nu se mai 
intîmplă, jucătorii din

Simeria împiedicînd ar
bitrul să facă acest lucru. 
Bruscat, amenințat și lo
vit arbitrul nu găsește 
altă soluție decit să... flu
iere sfirșitul partidei I

Rezultatul (imposibil de 
consemnat în atari con
diții în foaia de arbitraj) 
cît și epilogul acestei par
tide îl vom afla otobabil 
în curînd.

T. ALEXANDRU

REZULTATE TEHNICE: „Politehnica" Timi
șoara — „Sportul studențesc" 0—1, „Petrolul" Plo
iești — A.S.A. Tg. Mureș 1—0, „Corvinul" Hunedoa
ra — „Jiul" 2—0, F.C. Argeș — „Politehnica" Iași 
1—0, „Steaua" — C.S. Tîrgoviște 1—1, „Chimia" Rm. 
Vîlcea — „Universitatea" Craiova 0—1, F.C.M. Bra
șov — S.C. Bacău 0—0, „Dinamo" — F.C. Olt 3—1, 
F.C. Constanța — F.C. Bihor 4—1.

CLASAMENTUL

1. Dinamo 22 11 11 0 45—18 33
2. Sportul studențesc 22 13 5 4 33—15 31
3. Univ. Craiova 21 12 3 6 35—14 27
4. Corvinul 22 10 7 5 32—17 27
5. F.C. Argeș 22 11 5 6 34—24 27
6. Steaua 22 9 7 6 33—27 25
7. S.C. Bacău 22 9 5 8 29—30 23
8. C.S. Tîrgoviște - 22 7 8 7 25—24 22
9. JIUL 22 8 6 8 22—30 22

10. F.C. Olt 22 9 3 10 29—23 21
11. Politehnica Iași 22 6 8 8 23—25 20
12. F.C, Bihor 22 8 4 10 39—45 20
13. A.S.A. Tg. Mureș 22 6 6 10 18—27 18
14. Pctrolui 22 8 2 12 24—41 18
15. Chimia Hm. Vîlcea 22 6 5 11 19—30 17
10. F.C.M. Brașov 22 7 3 12 24—37 17
17. Poli. Timișoara 22 6 2 14 24—39 14
18. F.C. Constanța ;1 4 4 13 21—43 12

ETAPA VIITOARE : „Jiul F.( Argeș, „Chi-
mia Rm. Vîlcea — A.S.A. 1g. Mureș, „Politehnica" 
Iași — „Dinamo", F.C. Constanța — F.C.'Bacău, 
F.C. Bihor — F.C.M. Brașov, Steaua" — „Spor
tul studențesc", „Universitatea" Craiova — " „Po
litehnica" Timișoara, C;S. Tîrgoviște — „Corvinul" 
F.C. Olt — „Petrolul" Ploiești.

„Crosul 
tineretului*’

Sîmbătă după-amiază la 
stadioul „Știința" și în 
împrejurimi s-a desfășu
rat etapa municipală a 
tradiționalei competiții 
„Crosul tineretului". Au 
participat peste 350 de 
concurenți din localitățile 
Văii Jiului. Iată primii 
trei clasați pe categorii de 
vîrstă : Categoria 15—16 
ani, fete : 1. Liliana Cepă- 
lău, 2. Eva Torday (ambele 
de la Școala generală nr. 
4 Petroșani), 3. Irina Ko
vacs (Liceul industrial Pe
troșani), băieți: 1. Atilla 
Kurta, 2. Daniel Sîrb (am
bii de la Liceul de ma- 
tematică-fizică Petroșani), 
3. Daniel Sorin Costinaș 
(Liceul industrial Petro
șani). Categoria 17—19 ani, 
fete : 1. Niculina Beștea 
(Liceu! Vulcan), 2 Lia 
Rahotă (Liceul economic), 
3. Victoria Sfetcu (Liceul 
de matematică-fizică) ; bă
ieți : 1. Cornel Revitea 
(Liceul industrial Petro
șani), 2. Ștefan Pricop 
(Liceul nr. 1 Lupeni), 3. 
Mihai Iuga (Liceul de ma
tematică-fizică), categoria 
peste 19 ani, fete : 1. Car
men Marinescu (Institu
tul de mine), 2. Adriana 
Urlic (Confecția Vulcan), 
3. Carmen Matei (Liceul 
industrial Petroșani). Bă
ieți : 1. Dumitru Pele; 
2. Ion Mărcănașu, 3. Ște
fan Berccz, toți de la 
I.M.P. (Staicu BĂLOI)
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Ședința Consiliului de Stat
' (Urmare tftn pag. f) 

sate organelor centrale 
ale administrației de stat, 
în anul 1982.

Consiliul de Stat a ho- 
tărît ca, aprecierile și 
concluziile desprinse din 
analiza rapoartelor să fie 
dezbătute iu organele de 
conducere ale ministere* 
lor, celorlalte organe cen
trale și consiliilor popu
lare in activitatea căro
ra s-au constatat, pe ba
za sesizărilor oamemlor 
muncii, deficiențe și ne
ajunsuri și să tic luate 
măsuri ferme pentru li
chidarea lipsurilor sem
nalate și îmbunătățirea

muncii în sectoarele lor 
de activitate.

Consiliul de Stat a e- 
xaminat și aprobat Da
rea de seamă privind 
activitatea desfășurată 
de Tribunalul Suprem în 
anul 1982 și Raportul pri
vind activitatea organe
lor Procuraturii Repu
blicii Socialiste România 
in anul 1982.

Consiliul de Stat a ce
rut organelor de justiție, 
procuratură și miliție, 
precum și organelor fi
nanciare să-și intensifi
ce activitatea de preve
nire a infracțiunilor. dar 
in același timp să acțio
neze cu toată fermitatea

împotriva delapidatorilor, 
a celor care fură din a- 
vutul obștesc, care trebuie 
pedepsiți cu toată aspri
mea întrucît faptele lot 
aduc daune avuției na
ționale, sînt acțiuni con
trarevoluționare ce afec
tează interesele întregu
lui popor.

In întreaga activitate 
politico-educalivă, a pre
sei, radioteleviziunii și 
celorlalte mijloace de in
formare în masă trebuie 
să se pună un accent deo
sebit pe cunoașterea le
gilor, prevenirea orică
ror infracțiuni, explicarea 
și sprijinirea măsurilor 
ce le întreprind organele

de control financiar, de 
justiție, ale procuraturii 
și miliției.

Consiliul de Stat a ho- 
tărît, de asemenea, ca in 
cadrul cronicilor judici
are ale organelor de presă 
centrale și locale să fie 
aduse la cunoștința opi
niei publice sancțiunile a- 
plicate pentru fapte mai 
grave, care aduc atinge
re vieții și integrității 
persoanelor, proprietății 
socialiste și avutului ce
tățenilor.

In cadrul ședinței, 
Consiliul de Stat a solu
ționat, de asemenea, u- 
nele probleme ale activi
tății curente.

Prezente românești
BERLIN 28 (Agerpres).

— La Casa de cultură din 
orașul Freital — R.D. Ger
mană — a fost deschisă 
expoziția de fotografii 
..România azi" infățișind 
momente din istoria pa
triei, a mișcării muncito
rești din țara noastră. Un 
loc important este consacrat 
dezvoltării economico-so- 
ciale și culturale a țării 
noastre în anii construc
ției orînduirii socialiste.

*

RABAT 28 (Agerpres). 
— La Casablanca s-au 
încheiat lucrările celui
de-al III-lea 
țional al Pa 
greșului și 
din Maroc, 
sub lozinca 
dempcratică“.

Congres na- 
rtidului Pro-
Socialismului 

Desfășurat 
„Alternativa 
congresul a

analizat activitatea parti-

dului și a stabilit sarcini
le viitoare ale P.P.S., 
pentru înfăptuirea unor 
transformări revoluționa
re și progresiste în Ma
roc. Participanții la lu
crări au adoptat în una
nimitate raportul C.C. al 
P.P.S., proiectul de teze 
și completări Ia programul 
partidului.

A fost ales noul Comi
tet Central. In funcția dc 
secretar general al P.P.S. 
a fost reales tovarășul 
Aii Yata.

La lucrările congresu
lui a participat și o dele
gație a Partidului Comu
nist Român, condusă de 
tovarășul Miu Dobrescu, 
membru supleant al Co
mitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Săptămîna de acțiune împotriva 
șomajului

BONN 28 (Agerpres). — 
Reprezentanții a 52 de or
ganizații ale șomerilor 
vest-germani au lansat, 
duminică, la Bochum, un 
apel la desfășurarea u- 
nei săptămîni de ■ acțiune 
împotriva șomajului. in 
luna iunie, precum și a u- 
nui marș de protest al șo
merilor la 4 iunie la Bonn, 
în apelul intitulat „îm

Trecerea la
Ziua de 27 martie a 

marcat, în mai multe țări 
din Europa, trecerea la 
ora de vară prin devan
sarea ceasurilor cu 60 de 
minute față de ora de iar
nă. După cum se știe, a- 
ceastă măsură — care va 
intra în vigoare dumini
ca viitoare și în alte țări 
europene — are menirea 
de a facilita economisirea

preună împotriva șomaju
lui și deteriorării condiți
ilor sociale" se cere adop
tarea unui program con
cret de luptă pentru asi
gurarea locurilor de mun
că și este condamnată cu 
fermitate irosirea de fon
duri pentru proiecte mi
litare care pun în pericol 
viața oamenilor.

ora de vară
de energie electrică. în 
Cehoslovacia, de pildă, un
de se aplică din anul 1979, 
s-au economisit în total 
aproximativ 200 milioane 
kWh energie electrică, 
iar sarcinile pe rețeaua 
națională s-au redus în 
orele de vîrf cu 400-600
MW.

(Agerpres)

Concursul de admitere 
în treapta a Il-a de liceu

Ca în fiecare an, revista „Invățămîntul liceal și 
tehnic profesional", editată de Ministerul Educației 
și Invățămîntului publică reglementările privind 
admiterea în clasa a Xl-a (treapta a Il-a) de liceu.

Pentru anul școlar 1983—1984, acțiunile de orga
nizare și desfășurare a concursului de admitere în 
clasa a Xl-a, invățămîntul de zi și seral, au Ioc la 
următoarele date: 13 iunie — afișarea numărului 
de locuri la unitățile de învățămînt, pe profiluri ; 
1—8 iulie — înscrierea candidaților; 2—7 iulie — 
susținerea probelor de concurs la profilurile: mu
zică, arte plastice șl decorațiuni, coregrafie, a exa
menelor de diferență și a probelor de aptitudini ; 
9—14 iulie — susținerea probelor de concurs ; 15
iulie — afișarea rezultatelor.

In numărul 3/martie 1983 al revistei, care se 
difuzează din data de 27 martie, prin toate unită- 

‘ țile de difuzarea presei din țară, se publică infor
mații detaliate despre organizarea și desfășurarea 
concursului, lista tipurilor și profilurilor de licee în 
care se pregătesc elevii în treapta a Il-a, modelul 
fișei de înscriere, lista probelor scrise pentru con
curs, precum și probele de concurs și de aptitudini 
pentru admiterea în unele profiluri de licee (peda
gogic, artă, marină, silvicultură și exploatări fores
tiere și construcții — pentru meseria desenator teh
nic pentru arhitectură și sistematizare).
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Telejurnal.
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TV
Desene

Atac al unor 
elemente 

contrarevoluționare 
somozîste

MANAGUA 28 (Ager
pres). — într-o notă ofici
ală dată publicității la 27 
martie la Managua se pre
cizează că în urma atacu
lui întreprins asupra 
Rancho Grande de ele
mente contrarevoluționare 
somoziste, pătrunse pe te- 
ritorul Republicii Nica
ragua, cinci persoane, în
tre care un medic fran
cez, au fost ucise. Banda 
de contrarevoluționari ca- I 
re a comis această crimă 
— se arată în notă — face 
parte din grupurile pro
venind din Honduras, gru
puri aprovizionate și sus
ținute cu complicitatea și 
colaborarea forțelor ar
mate din această țară.

Medici norvegieni, împotriva amplasării 
de arme nucleare

OSLO 28 (Agerpres). — 
Peste 5 000 de mediei nor
vegieni și-au pus semnă
tura pe o dedirăție de 
protest împotriva ampla
sării de arme nucleare a- 
mericanc cu rază medic de 
acțiune pe teritoriul u-

nor state din Europa oc
cidentală.

Declarația cheamă la 
susținerea, prin toate mij
loacele, a luptei pentru 
destindere, dezarmare și 
lichidarea pericolului u- 
nei catastrofe termonu
cleare distrugătoare.

V aleanul 
Etna are 
un nou 
crater
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17,20

animate :
„Povestiri din 
durea verde".
Monumente ale ar
hitecturii populare. 
Film artistic :

„Numărul de vagon"
Cîntece populare 

interpretate 
Maria Bararu.
Telex.
Viața școlii.
Universul
Dialogul
Raportul
'ui.

pă

de

femeilor, 
faptelor : 
primaru-

Stația meteorologică Pe
troșani comunică : ieri, 
temperatura maximă a 
aerului la Petroșani a 
fost de plus 7 grade, iar 
la Paring de plus 4 gra
de. Temperatura mini
mă a fost de minus 1 
grad Ia Petroșani și de 
minus 5 grade la Paring.

Pentru următoarele 24 
de ore: Vreme în gene
ral frumoasă, cerul mai 
mult senin noaptea și în 
prima jumătate a zilei. 
Vînt slab din sectorul su
dic. Temperatura mini
mă va fi cuprinsă între 
minus 2 și minus 5 gra
de, iar maxima între 
plus 8 și plus 14 grade.

Grosimea stratului de 
zăpadă în Paring : 35
centimetri.

VicHmels violenței pălit ce din Salvador
SAN SALVADOR 28 

(Agerpres). — Surse din 
San Salvador au declarat 
că în cursul ultimei săp
tămîni numărul victime
lor datorate violenței po
litice din Salvador a cres
cut în mod „dramatic", 
ajungîndu-se ca în peri
oada 18-24 martie a.c. ci
fra acestora în capitală să 
fie de 47.

Agenția Reuter preci
zează că in cursul anului

trecut, 6 000 dc persoane 
și-au pierdut viața în Sal
vador că urmare a vio
lenței politice, ceea ce 
înseamnă o medie de 115 
pe săptămînă.

De la declanșarea răz
boiului "civil din această 
țară, în urmă cu 40 de 
luni, peste 35 000 de per
soane au pierit în Sal
vador din cauzele amin
tite.

ROMA 28 (Agerpres). — 
După cum au anunțat au
toritățile locale din Ca
tania, pe un versant al 
vulcanului sicilian Etna 
s-a creat, la altitudinea de 
2 500 metri, un nou cra
ter, din care luni a în
ceput să se reverse lavă. 
Experții apreciază că 
deocamdată satele situate 
in apropierea Etnei nu se 
află în pericol din cauza 
șuvoiului de lavă cu o 
lățime de 100 metrr, deoa
rece acesta se îndreaptă 
într-o altă direcție.

i i i
j

I

i

t

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

1. Ascoli — Napoli 2—1 1
2. Avellino — Sampdoria 0—0 X
3. Cagliari — Verona 2—1 1
4. Catanzaro — Pisa 0—2 2
5. Fiorentina — Roma 2—2 X
6. Genoa — Intemazionale 2—3 2
7. Torino — Juventus 3—2 1
8. Udinese — Cesena 3—1 1
9. Catania — Cavese 2—0 1

10. Pistoiese — Bologna 1—0 1
11. Reggiana — Perugia 2—1 1
12. Rapid București — Unirea Alexandria 2—0 1
13. Minerul Cavnic — F.C. Baia Mare 0—2 2

Calendar
29. III. 1983 — în 1958 a fost constituit Partidul Co

munist din Guadelupa (pînă la a- 
ceastă dată federație locală a P.C.F.) 
— 25 de ani.

— începe vizita oficială în S.U.A. a pre
ședintelui Zambiei, Kenneth Kaunda.

— Președintele Boliviei, Hernan Silcs 
Zuazo, întreprinde o vizită in Franța.

30. III 1983 — Se împlinesc 130 de ani de la nașterea
pictorului Vincent van Gogh (m.
29. VII. 1890).

31. 111. 1983 — Ziua națională a Republicii Malta.
(Marchează retragerea ultimelor tru

pe britanice din insulă — 31. III. 1979).

săptămînal
1. IV. 1983 — Începe turneul președintelui Egiptului,

Hosni Mubarak, in R.P. Chineză, 
R.P.D. Coreeană și Japonia.

— Secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar. începe o vizită în 

Portugalia (1—5. IV).
— In 1979 s-a proclamat Republica 

Islamică Iran.
2. IV. 1983 — „Ziua internațională a cărții pentru

copii".
— Se sărbătorește ziua de naștere a lui 

H.C. Andersen, scriitor pentru copii 
(1805—188.).

3. IV. 1983 — Are loc, la Fes (Maroc), întrunirea
„Comitetului celor șapte" al Ligii 
Arabe.

bvica
SCHIMB locuință pro

prietate personală, trei 
camere, curte, Oradea, cu 
similar Petroșani. Infor
mații telefon 991 /J3428, 
după ora 21,00. (318)

FILOZOFIE. Economie, 
pregătire intensivă, rapi
dă prin corespondență 
pentru admitere la Drept, 
Filozofie, ASE. Scrieți : 
căsuța poștală 77—7, Bucu
rești 77“. (m.p.)

CONVOCATOR: 
de ajutor reciproc 
sionarilor Petroșani 
voacă membrii la 
rința de dare de

pubiicHate

Casa 
a pen- 

con- 
co nf e- 
seamâ.

din ziua de 31 martie 1983, 
ora 10, ia Casa Pensiona
rilor. Ordinea de zi : 1.
Dare de seamă a comite
tului de conducere des
pre activitatea desfășura
tă. Prezentarea contului 
de execuție pe 1982, a 
proiectului de buget pe 
1983 și a planului de mă
suri 2. Raportul comisiei 
de cenzori. 3. Alegerea co
mitetului și a comisiei de 
cenzori. Comitetul. (338)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pal Da
mian. eliberată de l.M.
Paroseni. O declar nulă. 
(335)'

ANUNȚ DE I-AMILIE

FAMILIA Stummer amintește împlinirea a 15 
am de la dispariția scumpului nostru soț, tată, so
cru și bunic

STUMMER ERNEST
Amintirea lui va rămîne vie în inimile noastre. 

(339)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. N Bălcescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 16 63, 4 24 64 (s ectii). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str N Bălcescu - 2
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O zi de luminoase 
semnificații 

în istoria patriei
28 martie 1974, ziua cînd, prin 

voința întregului popor, 
secretarul general al partidului, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a fost învestit cu înalta funcție 

de președinte al 
Republicii Socialiste România

ttSteaquhroșu jjROsSi1-

ORGAN ALCOMITLTULUI MlfflICIPAlPtIKOSAM At PC«
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Ședința 
Consiliului de Stat

O zi istorică, o zi cu 
profunde semnificații pen
tru destinele poporului 
oman. Se împlinesc nouă 

i de cînd. in martie 
.,'74. Marea Adunare Na
țională s-a întrunit în șe
dință solemnă pentru a a. 
lege primul Președinte al 
Republicii Socialiste Româ
nia. Prin votul unanim al 
' .ului legislativ al țării, 
a primit consacrare juri
dică voința întregii noas
tre națiuni socialiste ca 
in această înaltă funcție să 
ie ales comunistul înflă- 
ărat, cel mai iubit și sti

mat fiu al poporului, se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in func- 
ția de secretar general 
a. Partidului Comunist 
Român, în 1965, și alege
rea sa în 1974 în înalta 
funcție de Președinte al 
llepublicii s-au înscris pen- 
t-u totdeauna în inimile 
comuniștilor, în conștiința 
tuturor fiilor țării, consti
tuind o dovadă elocventă 
a dragostei nemărginite, 
a sentimentelor de alea
să stimă și prețuire pe ca
re le nutrește poporul ro
mân fată de marele pa
triot și revoluționar înf’S- 
■ arat Nicolae Ceaușescu. 
Mărețul eveniment, înscris 
cu litere de aur in istoria 
patriei, a națiunii noas- 
re socialiste, a dat • un 

impuls fără precedent 
dezvoltării politice, eco
nomice și sociale, inaugu
rând perioada cea mai fer

tila în împliniri din . viața 
poporului nostru. Astăzi, 
omagiind mărețul act is
toric, făcind retrospectiva 
anilor de glorie care au 
trecut de la alegerea pri
mului Președinte al Re
publicii. ca de altfel din 
întreaga ..Epocă Ceaușescu", 
se poate aprecia cît de 
fericită a fost această a- 
legerc de importanță de

cisivă pentru libertatea, 
independența și prosperi
tatea națiunii noastre so
cialiste, pentru viitorul 
comunist al patriei.

Au trecut nouă ani de 
cînd secretarul general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, este 
Președintele Republicii. 
Sînt nouă ani rodnici, lu. 
minoși, de cînd ■ intere

sele României, atît pe plan 
intern, cît și plan extern, 
sint reprezentate de emi
nentul om politic care și-a 
consacrat întreaga viață, 
toată capacitatea înflori
rii multilaterale a patriei, 
ridicării României pe cele 
mai înalte culmi de pro
gres și civilizație socialis
tă. Președintele Repu
blicii a trasat cu lucidi
tate. cu înaltă răspunde
re și competență științi
fică drumul țării prin ani 
și decenii, către acel vi
itor de aur spre care au 
năzuit și pentru 
care au luptat de-a 
lungul secolelor înaintașii. 
Pe acest drum de lumină 
și dc glorie, Președintele 
Republicii a fost și este 
urmat cu încredere de în
tregul nostru popor.

Tot ce s-a înfăptuit în 
cei 18 ani din „Epoca 
Ceaușescu” este indisolu
bil legat de numele și ac
tivitatea secretarului ge
neral. Gînditor revoluțio
nar de larg orizont, pro
motor curajos al noului, 
adversar neîmpăcat al ru
tinei și conservatorismu
lui. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a elaborat, pe 
baza aplicării creatoare 
a adevărurilor universale 
ale materialismului dia
lectic și istoric, teze de ma. 
re valoare științifică, solu
ții originale, cu adevărat 
înnoitoare, pentru proble
mele dezvoltării economi- 
co-sociale a României. 
Mărturie stau in această 
privință întreaga strate-

(C otilinuare in pag a 2-a;

Luni, 28 martie, a avut 
loc ședința Consiliului 
dc Stat, prezidată de to
varășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii So iali.le Româ
nia.

Consiliul de Stat a dez
bătut și adoptat urmâ- 
ioarele decrete, care con
țin măsuri de importan
ță deosebită pentru dez
voltarea agriculturii, sti
mularea creșterii ani
malelor și înlăturarea 
oricăror tendințe de spe
culă cu produse agro 
alimentare :

— Decretul privind 
aprobarea Programului 
de amenajare si exploata, 
re integrală a Deltei Du
nării ;

— Decretul privind a 
probarea statutelor orga
nizațiilor socialiste din 
agricultură ;

— Decretul eu privire 
la declararea animalelor, 
înstrăinarea și tăierea bo
vinelor ;

— Decretul pentru mo
dificarea si completarea 
Decretului Consiliului de 
Stat nr. 395/1981 privind 
contractările și achiziți
ile de animale, păsări ți 
produse animale ;

— Decretul privind vin- 
zarea produse’or agricole 
de către producătorii in
dividuali. precum si unele 
măsuri pentru asigurarea 
respectării prețurilor ma
ximale de mercurial.

In legătură cu aceste de
crete. cuvîntul rostit în ca
drul ședinței de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, se dă pu
blicității separat.

In continuarea lucră i- 
lor înscrise pe ordinea do 
zi Consiliul de Stal a dez
bătut și adoptat : Decretul 
privind unele măsuri pen
tru intensificarea acțiunii 
de igienizare și curățirea 
pădurilor ; Decretul pri
vind regimul aparatelor de 
multiplicat, materialelor 
necesare reproducerii scri
erilor și al mașinilor de 
scris ; Decretul privind 
modificarea Codului pe
nal. în legătură cu încri
minarea, ca infracțiune, a 
deturnării de fonduri.

Consiliul de Stat a exa
minat și ratificat o serie 
de convenții și acorduri 
încheiate intre Republi
ca Socialistă România si 
alte state.

Consiliul de Mii dez
bătut și aprobat Rapor
tul Comisiei pentru ana
liza activității de soluți
onare a propunerilor, se
sizărilor. reclamațiilor și 
cererilor oamenilor ham
eii adresate Consiliului 
de Stat, în anul 1982, 
preciim și Raportul 
Consiliului de Miniștri 
privind rezolvarea pro
punerilor, sesizărilor, re
clamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii adre-

(Continuare in pag. a 4-a)

Minerul nostru de onoare, | 
intimi nostru președinte

Căliți in lupla cu mun
tele. moștenind tradiția 
revoluționară a înainta
șilor, minerii din. Valea 
cărbunelui știu să pre- 
țuiaxcă ortacii de nădej
de, cu care impart și 
bucuriile și necazurile. 
Astfel, admirind băr
băția, tenacitatea revo
luționară și clarviziunea 
gindirii. înalta omenie a 
secretarului general al 
partidului l-au conside
rat ortac de breaslă, Mi
ner de Onoare. In acest 
fel și-au manifestat ne
mărginita dragoste față 
de grija personală pe 
care le-o poartă lor și 
familiilor lor, față de 
încrederea cu care pri
mul bărbat ai națiunii 
noastre socialiste ii chea
mă în sfatul țării pen
tru a hotărî împreună 
destinul luminos, in pace 
și bunăstare, al neamului 
romanesc.

In consens cu vrerea 
întregii suflări românești, 
minerii din Valea Jiu
lui au hotărit, prin re
prezentanții lor in cel 
mai înalt for legislativ, 
in urmă cu nouă ani, ca

tovarășul Nicolae i 
Ceaușescu să fie întiiul : 
președinte al României i 
socialiste, astfel au ga- i 
ranția îndeplinirii dezi- i 
derutelor lor, ale între- ; 
gului popor. Secretarul l 
general al partidului a 
venit in Vale ca pre- ț 
ședințe al țării. dar și ca i 
minei, a trasat direcția ș 
mecanizării lucrărilor i 
din subteran, a indicat i 
noua calitate profesiona- i 
lă „minerul-tehnician", a i 
decis construirea unor o- ț 
biective industriale in i 
care să muncească soți- i 
tie și fiicele minerilor, '■ 
Indicațiile tovarășului \ 
Nicolae Ceaușescu au de- I 
penit realitate în Valea : 
Jiului.

Iată de ce cinstind ax- i 
lăzi pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge- l 
neral al partidului, i 
participăm la i 
sărbătoarea minei Hor. i 
a celorlalți oameni ai i 
muncii din Valea Jiului, i 
fiindcă in'.iiul președinte i 
al patriei noastre soda- ș 
liste le este vrednic or- ; 
tac de vis și faptă.

Ion VULPE
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Cetățenii din Petroșani și Petriîa 
și-au exprimat opțiunea de continuare

a niariior înfăptuiri
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(Continuare în pag. a" 2»a)

din orașele minerilor

cultu- 
de de-

La secția de votare nr. 6 de la Casa de 
ră din Petroșani în timpul alegerilor parțiale 
putați în circumscripția electorală nr. 6 a M.A.N.

In atmosfera caracte
ristică evenimentelor im
portante din viața poli
tică și economțco-socia- 
iă, corpul electoral, oa
menii muncii, cetățenii 
din Petroșani și Petrila 
s-au prezentat dumini
că in fața urnelor de vot 
pentru a-și alege deputa
tul în circumscripția e_ 
lectorală nr. 6 a Marii 
Adunări Naționale. 'Votul 
acordat candidatului 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste a avut 
semnificația participării 
tuturor cetățenilor la în
făptuirea, în spiritul de
mocrației socialiste 
patria noastră, a 
gramului de 
economică și 
orașelor minerilor 
Valea Jiului.

„Cu gîndul și inima în
cărcate 
ceastă 
mii de 
zentat, 
deschiderea secțiilor de 
votare, pentru a desem-

din 
pro- 

dezvoltare 
socială a 

din

de bucurie în a- 
zi de primăvară, 
cetățeni s-au pre- 
deja, încă dc la

Frontului 
Unității 
circum- 

Marii A- 
ne

na deputatul 
Democrației și 
Socialiste în 
scripția nr. 6 a 
dunări Naționale,
mărturisea tovarășul Ion 
Gingu, secretarul Consi
liului popular din Petri- 
la. Pină la ora 7 s-au 
prezentat la urne 3 313 
cetățeni. Cu toții 
însuflețiți dc 
de lucru cu 
nostru, tovarășul 1 
Bălan, membru al 
mitetului Central 
Partidului Comunist 
mân, prim-secrctar 
Comitetului județean
Hunedoara al P.C.R., pre
ședintele Comitetului E_ 
xecutiv al Consiliului 
popular județean, rod
nice dialoguri în cadrul 
cărora s-au conturat 
noi idei, noi inițiative 
pentru creșterea pro
ducției de cărbune în 
întreprinderile miniere

Tiberiu SPĂTARU

sînt 
întilnirile 

candidatul 
Radu 

Co
al 

t Re
al
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0 prodigioasă activitate pentru 
afirmarea României in viața 

internațională

Ln glas al păcii 
și a! demnității

(Urmare din pag. I)

gie a creșterii economice, 
concepută și realizată 
prin repartizarea judici
oasă a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul 
țării, modernizarea și dez
voltarea în ritm susținut a 
industriei și agriculturii, 
perfecționarea continuă a 
organizării și conducerii 
întregii vieți sociale, adin- 
cirea democrației socia
liste. Prin contribuția ne
mijlocită a conducătorului 
partidului și statului nos
tru, a fost stabilită o le
gătură nemijlocită între 
progresul economico-so- 
cial și prosperitatea ma
terială și spirituală a po
porului, între avuția na
țională și bunăstarea a- 
cestuia, munca producti
vă reprezentind singura 
sursă de satisfacere tot 
mai deplină a necesităților 
de trai ale oamenilor 
muncii. Toți acești ani lu
minoși ai „Epocii 
Ceaușescu" rămîn în is
torie deopotrivă prin ma
rea dezvoltare și înflorire 
a artei, științei și culturii, 
prin făurirea unei civili
zații spirituale superioa
re.

Proeminență personali
tate a vieții internaționa
le, arhitect și promotor al 
politicii externe de pace 
și colaborare a partidului 
și statului nostru, tovară _ 
șui Nicolae Ceaușescu a 
adus și aduce o contribu
ție remarcabilă la descifra
rea proceselor și tendin
țelor noi din viața inter
națională, la definirea și 
fundamentarea unor con
cepte și principii noi pri
vind relațiile dintre state. 
Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu își aduce din 
plin contribuția la solu
ționarea marilor proble
me ale omenirii pe baza 
principiilor respectării in
dependenței șt suverani
tății naționale, a colabo
rării și ajutorului reciproc, 
neamestecului în treburile 
altor state, pe neamenin- 
țarea cu forța sau folosi
rea forței în relațiile din
tre state.

Asemenea tuturor loca
lităților patriei, înflorirea 
Văii Jiului în ultimii ani 
este legată indisolubil de 
numele și activitatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
de preocuparea și grija 
părintească a Președinte
lui țării, „Minerul nostru

Pe pămîntul patri
ei sau peste hotare, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a întîl- 
nit și a avut convor
biri cu 123 șefi de sta
te, 74 șefi de guverne, 
74 președinți de par
lamente, 385 condu
cători de partide po
litice. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu
desfășoară o amplă și 
prodigioasă activitate 
pentru afirmarea ac
tivă a României în 
lume : au fost efectu
ate 103 vizite oficia
le în țări de pe toate 
continentele ; în țara 
noastră au avut loc 
111 vizite oficiale la

de onoare" pentru îmbu
nătățirea continuă a con
dițiilor de muncă și de 
viață ale minerilor, ale 
tuturor celor ce muncesc 
și trăiesc în localitățile 
bazinului nostru carboni
fer. Angajați plenar să 
dea viață hotărîrilor Con
gresului al XII-lea, Con
ferinței Naționale ale parti
dului, minerii, toți oa
menii muncii din Valea 
Jiului își intensifică efor
turile pentru creșterea 
producției de cărbune, în 
vederea asigurării inde
pendenței energetice a 
țării, a înfloririi multila
terale a patriei socialiste, 
în acest fel, prin munca 
lor tot mai rodnică, oa
menii muncii din Valea 
Jiului aduc un fierbinte 
omagiu primului Pre
ședinte al Republicii, ex- 
primîndu-și convingerea 
că avîndu-1 în fruntea 
partidului și statului pe 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit și 
stimat fiu al națiunii, idea
lurile poporului nostru vor 
fi îndeplinite neabătut, că 
România se va ridica pe 
noi culmi ale progresului 
și civilizației socialiste. 

nivel înalt ; cu prile
jul întâlnirilor și con
vorbirilor la nivel 
înalt au fost semnate 
peste 260 de declara
ții solemne și declara
ții comune, comuni
cate și alte documen
te comune.

Partidul Comunist 
Român întreține ra
porturi de colaborare 
și solidaritate cu 77 
partide comuniste și 
muncitorești, 53 par
tide socialiste și social- 
democratice, 66 alte 
partide și forțe poli
tice de guvernămînt, 
organizații și mișcări 
de eliberare naționa
lă.

In mijlocul mineri
lor Văii Jiului, preșe
dintele Republicii a e- 
fectuat memorabile vi
zite de lucru care au 
stimulat energiile cre
atoare ale oamenilor 
muncii.

Mereu în mijlocul
în perioada 1968—1982, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, Președintele Româ
niei, a efectuat peste 600 de vizite de 
lucru în județele țării. Cu aceste prile
juri, numai între anii 1976—1982 au avut 
loc 66 de adunări populare și 12 în- 
tîlniri cu. activul de partid și de stat, 
toate constituindu-se într-un amplu și 
susținut dialog fructuos cu oamenii mun
cii, stimulînd energiile creatoare în în
făptuirea măreței opere de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comu
nism. Acționînd mereu cu elan și pasi
une revoluționară, președintele Româ- 
iel și-a adus contribuția hotărîtoare la 
dobîndirea cuceririlor istorice din epocă 
— deschisă de Congresul al IX-lea și ri
dicată apoi la noi dimensiuni creatoare 
de congresele al X-lea, al XI-lea și al 
XII-lea, de Conferințele Naționale ale 
partidului — intrată, pe drept cuvînt.

oamenilor muncii
în conștiința poporului nostru drept 
„Epoca Ceaușescu", cea mai fertilă în 
împliniri din întreaga istorie a Româ
niei.

în mijlocul minerilor Văii Jiului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-a aflat de 
6 ori, vizitele de lucru în peste 10 o- 
biective economice deschizînd noi și 
superioare perspective de dezvoltare și 
modernizare a tehnicii și tehnologiilor 
de extracție a cărbunelui, în creșterea 
nivelului de viață materială și spiritua
lă din acest important bazin carbonifer 
al patriei. Numai în ultimii 5 ani din 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele României, au 
fost construite noi unități economice 
cum sînt întreprinderea de tricotaje din 
Petroșani, Fabrica de mobilă Petrila, în
treprinderea de confecții Vulcan, 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani și altele.

O mărturie grăitoare 
a prestigiului tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele României, în 
întreaga lume, o consti
tuie tipărirea în nume
roase și reputate edituri 
de pe toate continentele 
a unor lucrări și a unor 
ample biografii ale pre
ședintelui României, sem
nate sau prefațate de 
personalități de seamă 
ale vieții politice și cul- 
tural-științifice din lu
me.

Din anul 1970 și pină 

acum au fost publicate = 
peste 120 de cărți dedi- i 
cate personalității și ope- ț 
rei președintelui Nicolae j 
Ceaușescu. Aceste lucrări ‘ 
editoriale au apărut în i 
34 de țări din lume și în î 
21 de limbi, inclusiv în i 
cele de circulație inter- I 
națională, simbolizînd i 
glasul păcii și al dem- ; 
nității poporului român ș 
reprezentat prin eminen- I 
tul său fiu, președintele l 
Nicolae Ceaușescu. cti- | 
torul României moderne. 1

f----------------------
(Orma^e din pag. 1) Opțiunea de continuare a marilor 

înfăptuiri din orașele minerilor
Petrila și Lonea, pentru 
dezvoltarea edilitară și 
înfrumusețarea orașului 
nostru".

...Ora 6. Minerul pen
sionar Lapșanschi Adal
bert s-a prezentat, îm
preună cu fiul său Fran- 
cisc, miner la I.M. Lo
nea, la secția de votare 
nr. 19 de la Școala gene
rală nr. 2 Petrila. „Am 
fost primul în muncă și 
am ținut să fiu primul și 
la astfel de evenimente" 
sînt cuvintele rostite și 
care sintetizează însăși 
conștiința, responsabili
tatea cetățenească. Era o 
atmosferă sărbătorească: 
fanfara minerilor inter
preta cu Însuflețire mu
zică populară, formați
ile artiștilor amatori și 
ale pionierilor pregătin- 
du-se să evolueze în fața 
alegătorilor. I-am întîl- 
nit aici pe minerii Petru 
Iacob, Stan Bezain, Vio
rel Croitoru, Mihai Bo- 
da, loan Sperlea, Cse- 
geny Ștefan, toți de la 

\ mina Lonca.

...Din schimbul III de 
la preparația cărbunelui 
din Petrila au venit, di
rect la secția de votare 
— pentru a-și exprima 
opțiunea față de candi
datul Frontului Democra
ției și Unității Socialis
te, echipa de preparatori 
condusă de maistrul 
Constantin Ioniță. Și la 
această secție de votare, 
nr. 17, la Școala generală 
nr. 5, era o atmosferă 
sărbătorească : grupul
vocal și formația de dan
suri populare ale pio
nierilor și elevilor școlii 
susțineau un frumos și 
antrenant program ar
tistic, dedicat eveni
mentului zilei.

Și în Petroșani, la toa
te secțiile de votare, mii 
de cetățeni s-au prezen
tat la urne, urmărind,

apoi, programe cultural- 
artistice pregătite de 
artiști amatori de la ca
sa de cultură și din în- 
treprideri, de formații 
ale pionierilor și elevilor 

din școlile orașului. Pri
mul cetățean care s-a 
prezentat la vot, la sec
ția nr. 4 de la Școala 
sportivă, a fost minerul 
Kovacs Alexandru, ur

mat de grupuri entuzias
te de studenți de la Insti
tutul de mine. Printre 
ei i-am întîlnit pe A- 
drian Aldea. Nicolae A- 
dam. Radu Tat, Puiu 

Carmen și mulți alții ca
re ne vorbeau despre 
modul cum se pregătesc, 
prin integrarea armoni-l 
oasă a învățămîntului cui 
practica și cercetarea ști-i 
ințifică, pentru a con
tribui la procesul de mo. 
dernizare a mineritului, 
la asigurarea indepen
denței energetice a pa
triei.

Votul exprimat de a- 
legătorii din circum
scripția electorală nr. 6 
Petroșani — Petrila a 
Marii Adunări Naționale, 
candidatului Frontului 
Democrației și Unității 
Socialiste, a avut sem
nificația opțiunii pen
tru continuarea marilor 
înfăptuiri economice, so
ciale și edilitar-gospodă- 
rești din Valea Jiului, 
contribuind, astfel, la re. 
alizarea obiectivelor sta
bilite de Congresul' al 
XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului.


