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Decada I — un succes si îndemn ZI fle iarnă pe bulevardul Petroșaniului.
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Concepția și acțiunea revoluționarei a tovarășului Nicolae Ceausescu
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CONSTANȚA REALIZĂRILOR 
menținută prin noi măsuri 

și acțiuni eficiente
■ Cele opt întreprinderi cu sarcinile de plan depășite au înregistrat, 

împreună, o producție suplimentară extrasă de peste 10 000 tone de 
cărbune.
■ S-au evidențiat in mod deosebit, prin constanța realizărilor și rit

micitatea depășirilor, colectivele întreprinderilor miniere Aninoasa și 
Paroșeni. <■'

GHEORGHE FEIER, șeful serviciului producție al C.M.V.J. prezin- 
..... . constatări făcute la încheierea decadei I ■/ _ _ “ ” 

pentru perioadele următoare.
Inginerul 

tă primele și orientarea preocupărilor

A

Situația 
realizărilor 
decada I

(în procente)

I.M. Aninoasa
2. I.M. Paroșeni
3. I.M. -
4. I.M.
5. I.M.
6. I.M.
7. I.M.
8. I,M.
9. I.M. Lupeni

10. LM. Lonea
11. Cariera C. N. ,. 63,5

C.M.V.J. 160,1

i. 117.1
115.6
110,0
107,4
105.1
104,3

Uricani
Petriia 
Vulcan 
Bărbăteni
Dîlja 102.9

Livezeni 102,2 
91.6 
91,4

— Rezultatele bune ob
ținute de minerii Văii Jiu
lui în prima decadă a a- 
cestci luni sînt o confir
mare a temeiniciei pre
gătirilor, a măsurilor în
treprinse încă din semes
trul II șj mai ales din 
trimestrul IV al anului 
trecut, sînt o dovadă e- 
locventă că minerii Văii 
Jiului și-au însușit pe 
deplin sarcinile trasate de 
tovarășul Nicolae 
Ceausescu în Mesajul de 
Anul Nou adresat întregii 
națiuni.

In prima decadă a lunii 
ianuarie au fost între
prinse ■. măsuri energice 
pentru dezvoltarea capa
cităților de producție, 
pentru creșterea cantită
ții. de cărbune extras la

întreprinderile care aveau 
condiții crește pentru de
pășirea prevederilor de 
plan, cum sînt minele Pa
roșeni, Petriia, Uricani și 
Vulcan și pentru îndepli
nirea integrală a preve
derilor de plan la celelal
te întreprinderi din 
o parte nu și-au mai 
Uzat sarcinile de ani 
zile.

La întreprinderea 
nieră Paroșeni, una 
tre întreprinderile cu
le mai constante reali
zări, s-a extins, încă de 

i trecut, 
stratul 5 
V și VI,

care
rea- 

de

mi- 
din- 
ce_

xai i, a-a i
Ia sfîrșitul anului 
exploatarea în 
din blocurile

Dorin GHEȚA

ia baza progresului multilateral al societății noastre socialiste ,

CREȘTEREA ROLULUI POLITIC 
AL ORGANIZAȚIILOR DE PARTID 
în conducerea activității economice

Caracterizat prin ritmuri creșterea rolului' lor de 
conducător politic în în
treaga viață economică și 
socială. Pe coordonatele 
conducerii științifice de 
către partid a tuturor do
meniilor construcției socia
liste trebuie să se afirme 
cu pregnanță capacitatea 
organelor, și organizațiilor 
de partid de a valorifica

, de dezvoltare și obiective 
care vor pune din nou în 
lumină forța economiei ro
mânești. anul 1984 a înce
put în nota dominantă de 
angajare a întregului po
por. strâns unit în jurul 
partidului, al secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae CeâUșescu pentru 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan... în - vederea înfăptui
rii exemplare a aceslui 
deziderat — realizarea pre
vederilor de plan pe acest 
an fiirid hotă ritoare pentru 
accelerarea progresului
multilateral al țării — or
ganizatele de partid sînt 
chemate să-și sporească și 
mai mult preocupările, să 

•desfășoare o activitate com
plexă și efi< ie.ntă așiguriițd

în opera complexă a se
cretarului general al parti
dului, în concepția sa re
voluționară; mtîlnun n u -
meroase referiri la cerin
ța creșterii rolului orga
nelor și organizațiilor de 
partid în soluționarea 
complexității de probleme 
ale construcției 
Este, dealtfel, 

în mod superior potenția- recunoscută 
Iul, colectivelor de muncă, tovarășului 
de a stimula și întări for_ Ceaușescu 
țele creatoare ‘ale socîetă- întregii strategii, de 
ții, pentru înfăptuirea obi
ectivelor actualei etape : 
debindirea independenței 
energetice a țării, înscrie
rea României in riadul ță- mocratismuiui in 
rilor cu -ritm mediu de și viața de partid, 
dezvoltare, accelera rea edi- cații și orientări 
ficării societății socialiste -----------------------

multilateral dezvoltate. (Continuare ni pag a 2.a)

socialiste, 
unanim 

contribuția 
i c o 1 a eN

la . elaborarea 
.......... . ’ coh-
ducere științifică a socie
tății. de optimizare a ca
drului conducerii politice 
în condițiile adîncirii de- 

m unea 
Indi- 

ciarvăză-

INDIVID -
COLECTIVITATE

Ideea de unitate națională 
la români (V)

r
i

"A

La nivelul întreprinderilor 
relor și brigăzilor, la sfîrșitul 
ianuarie:

(Continuare în pag. a 2-a)

/a preparația PetriiaOameni din linia intii,

Trei ortaci, trei component! de bază ai uneia din 
tre formațiile de lucru cu bune rezultate din cadrul 
sectorului NI investiții Petriia: brigadierul Dumitru 
Poncu și ortacii lui — Radu Rădulescu și Gheor- 
glie Ciocnea. Foto: Șt. NEMECSEK

CLASAMENTUL 
hărniciei minerești

I.M. ANINOASA
Sectorul II — plus 482 tone;

miniere, sectoa- 
decadei |. luna

Sectorul II — plus 482 tone; abataje frontale 
Pavel Dediu — plus 936 țpnc; abataje cameră (—); 
lucrări de pregătiri — Ferencz Rakoczi; lucrări de 
investiții (—)-
I.M. PAROȘENI

Sectorul III — plus 2 408 torte; abataje frontale 
__ Francisc Fazacaș — plus 1218 tone, abataje ca
meră (—); lucrări de pregătiri —- Va-iie Cojo<aru; 
lucrări de investiții — . Mihai Bokoș.
I.M. URICANI •

Sectorul II B — plus 958 tone; abataje frontale
— Ilie Atnorăriței — plus 518 tone; abataje cameră
— Ion Nicolae -—plus 400 tone; lucrări de pregătiri 
(—); lucrări de investiții —- lanoș Doboș.

(Continuare în pag. a 2-a)

Anul revoluționar 1848 toată nația română să 
a însemnat nu numai alcătuiască un singur ppV 
ridîcarea la" luptă pen- por de frați". La 19 iu- 
tru dreptate socială a lie în „Poporul suveran" 
maselor muncitoare din se declară că numai u- 
teritoriiie locuite de ro
mâni, ci și adîncirea i- 
dcilor despre unitatea 
națională. ” /î"1

Unirea este înscrisă în 
cele două programe ale 
moldovenilor „Prinți pi i le 
noastre pentru reforma
rea patriei" (Brașov, 12 
mai) și „Dorințele, parti
dei naționale" (Cernăuți, 
august 1818) și în conști- 1791. 
ința , oamenilor, care la ’ înfrîngerea revoluției 
Blaj au strigat „Noi vrem de la 1848 nu a stopat 
să ne unim cu țara", a 
lui V. Alecsandri, care, 
în mai 1843. se adresează 
„fraților români din toa
tă România", la 13 iulie 
în „Pruncul român", în 
articolul „Către 
noștri din 
moldovenii sini 
nați să răstoarne 
pentru ca toată 
română să fie liberă, ca (Continuate în pag. a 2-»)

nirea provinciilor româ
ne poate să ducă Româ
nia la mărire și adevă
rată fericire, ca și reven
dicarea libertății și ega
lității in drepturi a na
țiunii române din Tran
silvania și Banat, ca o 
continuare ? programelor 
lui D. lnochentie Micu 
și a Supplex-ulul din

propaganda pentru Uni
re, experiența dobândită 
fiind folosită de tinerii 
pașoptiști pentru impul
sionarea procesului prac_ 

, ... tic. Nicolae Bălcescu, a- 
frații rată că în fața lor stau 

Moldova", de înfăptuit două revolu- 
; îndefn- 

tirania
nația

LA INSTITUTUL DE MINE

Prof. Mircea BARON

*
I

Colectivul preparației întregul colectiv 
Petriia a depus în ulti
mul timp eforturi stă
ruitoare pentru valori
ficarea superioară a căr
bunelui. Odată cu pune
rea în funcțiune a 
două noi linii de 
parare 
dul de 
bală în 
bunelui 
12 la sută, cit era în ve
chea instalație de pre
parare, la un procentaj 
mediu de 34 la sută.

Despre eforturile de
puse în ultimul timp de

celor 
pre- 
gra- 
glo- 
căr-

modernizate, 
recuperare 
prelucrarea 
a crescut de la

pentru 
realizarea producției pla
nificate pentru seinicocs 
ne-a furnizat amănunte 
inâ. Victor. Chiabura, 
șeful preparației:

„După punerea 
funcțiune a celor 
linii, capacitatea de 
parare a ajuns la 350 
t/b, fapt care jperrrțite 
preluarea și prepararea 
în întregime a cărbune
lui brut livrat de I.M. 
Petriia și I.M. Lonea. 
La atingerea acestui im
portant obiectiv o con
tribuție meritorie au a_

in 
două 
pre-

formațiile com- 
de lucru din sub-

î
ț

Gheo'rghe Gonciuleâ , și ți
*

*

I

vut 
plexe 
ordinea ing. Marin llcea, 
șeful atelierului electro
mecanic al preparației".

Datorită hărniciei și . 
abnegației de care au dat 
dovadă acești oameni în- ’ 
că din prima zi a aces
tui ăn, cele două linii 
de preparare au funcți
onat ireproșabil.

In prima zi din noul 
an, meseriași dirr echi
pele conduse de Ion Ne- 
deșan, Eugen Tolvai, Mi
hai Ardelean, Vladimir -
Evi, Marian Straticiuc. (Continuate in pag a 3-a'

Viorel Popa, sub îndru
marea directă a ingine
rului șef electromecanic 
al IPCVJ, : ‘ Alexandru 
Hotnagy, au depus 
danii deosebite 
neîntrerupt pe 
buri pentru a asigura 
funcționarea ireproșabi- 

a celor două noi ti
de preparare, care 
încheiaseră ciclul de

Gheorghe SPÎNU

ștră- 
lucrînd 
schini-

lă 
nil 
își

Fxamenele
De astăzi și pînă ■ la 26 

ianuarie se desfășoară se
siunea de examene a stu
denților, cursuri de zi (mai 
puțin anii terminali), din 
cele două facultăți ale Ins
titutului de mine’ din Pe
troșani. Acest eveniment, 
cu ample sensuri în mo
dul cum s-au însușit cu
noștințele științifice și 
tehnice în timpul activită
ților didactice și în prac
tica din întreprinderi, ur
mează după o perioadă de 
vacanță reconfortantă, în
cheind primul semestru al 
anului de învățămînt su
perior. în aceste zile în 
amfiteatre și în laboratoa
re au loc veritabile sinte-

studenților
ze ale calității procesului 
de pregătire a specialiștilor 
pentru mineritul din ’ 
noastră. Se realizează, 
odetă, și un bilanț al 
mului semestru în 
swdenții Institutului 
mine au participat, cu bu
ne rezultate, la acțiuni de 
muncă patriotică, la sesiuni 
de comunicări științifice și 
r.u muncit în întreprinde
rile din Valea Jiului, în- 

■ legistrîndu-sf noi posibili
tăți de perfecționare a pro
cesului de integrare a în- 
vățămîntului superior mi
nier cu producția, cerceta
rea științifică și proiectarea, 
cu viața social-economică 
din municipiu. (Ț.Ș.)

țara 
tol- 
pri_ 
care 

de
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Constanta realizărilor — menținută prin noi masuri și acțiuni eficiente
CLASAMENTUL 

hărniciei minerești
(Urmare din pag. I)

I.M. PETRILA
Sectorul I — plus 2 103 tone; abataje frontale — 

Ștefan Alba — plus 200 tone; abataje cameră — 
Constantin Cozma — plus 100 tone; lucrări de pre
gătiri — Francisc Kovacs; lucrări de investiții 
Constantin Borș.

I.M, VULCAN
Sectorul V — plus 1 294 tone; abataje frontale — 

Gheorghe Buhuțan — plus 303 tone; abataje cameră
— Traian BorȘa — plus 450 tone; lucrări de pregătiri
— Gheza Antal; lucrări de investiții — Constantin 
Niță.

I.M. BARBĂTENI
Sectorul III — plus 624 tone; abataje frontale — 

Mihai Kovacs — plus 150 tone; abataje cameră —- 
Vaslle. Fodor — plus 100 tone; lucrări de pregătiri
— Pompei Tomolea; lucrări de investiții — La jos Su_ 
kord.

I.M. LIVEZENI
Sectorul III — plus 605 tone; abataje frontale — 

Mihai BUcevschi — plus 605 tone; abataje cameră (—); 
lucrări de pregătiri — Ionel Ciontu; lucrări de inves
tiții — Mircea Secrieru.

I.M. DÎLJA
Sectorul III -*- plus 400 tone; abataje frontale (—) 

abataje cameră — Gheorghe Matei — plus 497 tone; 
lucrări de pregătiri (—); lucrări de investiții —- 
Gheorghe Stoica.

I.M. LUPENI
Sectorul III — plus 1952 tone; abataje frontale 

- Laszlo Matyus — plus 961 tone; abataje cameră — 
Ion Rotaru — plus 32 tone; lucrări de pregătiri — 
Ion Codreanu; lucrări de investiții — Costică Neguț.

I.M. LONEA
Sectorul II — plus 904 tone; abataje frontale — 

Grigore Eatol — plus 676 tone; abataje cameră (—); 
lucrări de pregătiri — Ion Damian; lucrări de inves
tiții (-).

CARIERA CIMPU LUI NEAG

(Urmare din pag. I) 

toare au fost trasate de 
secretarul general al par
tidului și la Consfătuirea 
de lucru de la Mangalia și 
ia Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1983. Por
nind tocmai de la comple
xitatea problemelor actu
alei etape, conducătorul 
nostru a arătat că acțiunea 
partidului ca centru vital 
al națiunii noastre socia
liste impune perfecționarea 
întregii activități de con
ducere a societății, Inte
grarea deplină a organiza
țiilor de partid în procesul 
înfăptuirii sarcinilor din 
economie, din activitatea 
educativă și socială, asi
gurarea unei conduceri u- 
nitare și nemijlocite, nu 
din afară ci dinăuntrul or
ganismelor economice și 
colectivelor de muncă. în 
lumina acestor orientări, 
afirmarea rolului condu
cător al partidului presu
pune unirea tuturor efor
turilor comuniștilor, a oa
menilor muncii și se ma
terializează prin modul în 
care aceștia își îndeplinesc 
sarcinile la locul lor de 
muncă. „Să înțelegem bi
ne. a arătat secretarul ge
neral al partidului, că a- 
firmarea rolului conducă
tor -al partidului este de

(CABINET. Sub coordo
narea subinginerilor Emil

| Stan și Aria Lădariu, la I cunoscuta întreprindere 
constructoare de mașini g din municipiul nostru — 

; I.U.M.P. — se află în fa
ză avansată de construc
ție un modem cabinet de 
protecție a muncii. Dotat 
cu aparatură de proiec
tare, diverse dispozitive 
de testare și un bogat ma- 

J
terminată în primul rînd 
de felul în care fiecare 
organizație, fiecare co
munist își îndeplinește 
sarcinile în domeniul său 
de activitate". Comunis
tul trebuie să devină așa
dar, un exemplu în în
deplinirea sarcinilor de 

producție, să antreneze 
întregul colectiv din care 
face parte la o activitate
WIIIIIUHIIIIHUIIUUIHIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIIH/IIIHIUHUIHIMI

CREȘTEREA ROLULUI POLITIC 
AL ORGANIZAȚIILOR DE PARTID 

wmttmimmmummmummumurmmummmmuum

susținută, să dovedească 
capacitatea de a rezolva 
problemele ivite 
în procesele tehnologice. 
Cu o participare tot mai 
activă a comuniștilor, și 
prin antrenarea celorlalți 
oameni ai muncii la în
deplinirea sarcinilor de 
plan colectivele de mun
că vor obține însemnate 
creșteri economice care, 
în final, se vor răsfrînge 
asupra propriei lor bu- 
năstări. Pentru asigura
rea creșterii rolului con
ducător al organizațiilor 

de partid trebuie să se bateri de la disciplina de

terial de specialitate în 
domeniu, în acest cabinet 
se va face instruirea noi
lor încadrați, precum și 
verificarea periodică a 
cunoștințelor de N.T.S. 
ale personalului între-* 1 
prinderii. (Șt. N.)

ții mari: unirea și inde
pendența; tot el aprecia 
în „Mersul revoluției în 
istoria românilor" că „Re
voluția viitoare... va fi o 
revoluție națională". Ei 
sînt conștienți că trebuie 
să acționeze pe trei direc
ții prin mobilizarea la 
maximum a forțelor in
terne, o continuă și am
plă informare a opiniei 
publice asupra temeiuri
lor și dreptății cauzei ro
mânilor folosirea atentă 
a conjuncturii. S-a acțio
nat pentru sensibilizarea 
opiniei publice prin pre
zența lui I. Maiorescu pe 
lingă Parlamentul de la 
Frankfurt, 1. Ghica la 
Constantinopol, D. Brăti- 
anu la Londra, Nicolae 
Bălcescu, frații Golescu, 
C.A. Rosetti la Paris. Cu 
mijloace puține, „cu to
iagul sărăciei în mînă și 
cu graiul adevărului pe 
buze", acești români pu
blică mult: articole de 
presă, broșuri, reviste etc.
la Paris, Istambul; Nicolae 
Bălcescu scrie „Question e- 
conomique dans la Prin- 
cipautes Danubiennes". De 
asemenea a existat spri
jinul unor oameni de •eul- 
tură străini înainte și du
pă revoluția de la 1848, ca 
de ex. Fe'.x Calson, fost 
consul al Franței la Iași, 
care arăta că în societatea

DUBA INSPIRATE a_ 
menajări, cabana Vîlcan 
își așteaptă oaspeții. Li 
ora actuală, cabana dis
pune de o sală de mese 
cu 90 locuri, o sa’.ă de 
dans și se lucrează pentru 
suplimentarea celor 50 
locuri de cazare existen
te. Cabanierul Alexandru

(Urmare din pag. I)

blocuri în abatajele că
rora funcționează com
plexe mecanizate. în a- 
ceste zile se echipează 
o altă capacitate de pro
ducție în stratul 18; blo
cul I. Evidențiez și preo
cupările existente la a- 
ceastă mină pentru folo
sirea intensivă a combi
nelor de înaintare în căr
bune.

La mina Petrila un ac
cent deosebit s-a pus pe 
pregătirea stratului 4 un
de experiența cîștigată în 
exploatarea complexului 
mecanizat a determinat 
introducerea unul nou 
complex. ■ Extinderea ta
vanului de tezistență la 
aproape toate abatajele 
frontale din stratul 3. blo
curile I, II și III și la u- 
nele abataje din stratul 5 
a contribuit la depășirea 
substanțială a prevederi

lor de plan, ca dealtfel și 
îmbunătățirile aduse flu
xului de transport.

Avînd inconstanțe In re
alizările anului trecut, co
lectivul minei Uricani, în- 
cepînd cu luna decembrie, 
stăpînește mai bine pro
ducția extrasă și mai ales 
tehnologia de lucru d« la 
cele două complexe de 
mare înălțime. Sînt în 
curs de pregătire încă 
două panouri din care u- 
nul singur va fi echipat 
tot cu un complex de ma-- 
re înălțime.

Pentru mina Vulcan re
marcăm faptul că încă de 
la începutul acestui an 
s-a trecut .a mecanizarea 
operațiunilor de tăiere în 
abataje. în primele zile 
ale acestui an a fost in 
trodusă o combină de a- 
bataj produsă în țară 
(CA-FS-1) adaptată con
dițiilor din stratul 3, a- 
bataje cu front scurt, spe- 

acționeze în direcția afir
mării mai puternice a 
spiritului critic și autocri
tic, pentru dezvoltarea ca
pacității de analiză a or
ganizațiilor de partid.

în domeniul extracț ei 
cărbunelui — unde în de
cursul anilor, datorită slăbi
rii exigenței unor organizații 
de partid și-a făcut loc 
practica justificărilor, în 

locul acțiunii pentru în
lăturarea lipsurilor — co
mitetele de partid, birou
rile organizațiilor de bază 
trebuie să pună mai mult 
accent pe întărirea spiri
tului de răspundere față 
de sarcini, pe promovarea 
combativității și a neîngă- 
duinței față de neajunsu
rile din munca unor ca
dre. Se cuvine să arătăm 
că nu constituie dovada 
atitudinii înaintate, pro
prie comuniștilor acele 
manifestări retrograde ale 
unor membri de partid 
care mai săvîrșesc absen
țe nemotivate sau alte a-

Vass ne asigură că 
mal bun ceai se bea 
Pasu Vîlcan. Pe verificate!

EXCURSIE. Prin filiala 
din Petroșani a O.J.T. Hu
nedoara se organizează 
pentru perioada 8—15 a- 
prilie a.c. o excursie cu 
avionul în U.R.S.S. înscrie
rile și alte amănunte se 
primesc la sediul filialei. 
(I.B.)

SE APROPIE o sărbă
toare scumpă nouă tutu
ror — 15 ianuarie — ziua 
în care acum 134 de ani 
s-a născut, pentru a intra 
în nemurire, Luceafărul 

cifice condițiilor de ză- 
cămînt de la această uni
tate. Și aici s-a trecut la 
generalizarea tavanuluj 
de rezistență, mai ales în 
stratul 5 din blocul VII.

Ceea ce nu ' este încă 
rezolvat în totalitate — 
transportul subteran. Mi
na va depăși într-un timp 
relativ scurt și aceste di
ficultăți.

Una dintre preocupări
le stăruitoare ale Combi
natului minier Valea Jiu
lui constă în sprijinirea 
concretă șl eficientă a u- 
nităților care de ani de 
zile nu-și realizau pre
vederile de plan; între
prinderile Aninoasa, Ll- 
vezeni și Bărbăteni. Re
zultatele obținute de a- 
ceste unități sînt pe mă
sura eforturilor depuse. 
Cu toate acestea, minele 
amintite se mai confrun
tă cu unele greutăți care 
trebuie eliminate pentru 
o siguranță deplină a în- 

. deplinirii ritmice a pla
nului. Mina Aninoasa va 
trebui să insiste pe dez
voltarea capacităților de 
producție în stratul 3 
din blocul II și îmbună
tățirea transportului sub
teran, mai ales la orizon
tul XI. Pentru mina Li
vezeni este necesară, în
tărirea preocupărilor pen
tru întreținerea fluxului 
de transport (mult îmbu
nătățit în acest an), asi
gurarea formațiilor de lu
cru cu materialele nece
sare — aceasta este de 
fapt problema numărul 
unu care trebuie rezolva
tă la mina Livezeni — și 
stabilizarea și pregătirea 

forței de muncă, ceea ce mai 
trebuie rezolvat este învin
gerea inerției în utilizarea 
combinelor de înaintări
de care dispun. Co
lectivul minei Bărbă
teni stăpînește 

partid și de producție, a_ 
vînd o slabă participare 
la viața de organizație. 
Creșterea rolului condu
cător al organizațiilor de 
partid în domeniul minier 
presupune o mai mare im
plicare a comitetelor de 
partid și b.o.b., a tuturor 
comuniștilor în . mobiliza
rea colectivelor la o ac
tivitate exemplară și so
luționarea tuturor celor
lalte probleme legate . de 
folosirea la maximum a 
timpului de muncă, creș
terea coeficientului de 
prezență, ridicarea gradu
lui de pregătire profesi
onală, omogenizarea for
mațiilor de lucru și stabi
lizarea forței de muncă.

Anul 1984 va fi marcat 
de evenimente deosebit 
de importante în viața 
partidului și poporului — 
aniversarea celor 40 de 
ani de la Eliberarea pa
triei și Congresul al XIII- 
lea al partidului. Sînt eve
nimente politice majore, 
pe care organizațiile de 
partid, colectivele de mun
că din Valea Jiului tre
buie să le întîmpine cu 
cele mai bune rezultate e- 
conomice și sociale, făcînd 
astfel dovada atașamentu
lui față de patrie și partid, 
contribuind la accelera
rea ritmului .de progres al 
patriei noastre socialiste. 

cel poeziei noastre — Mihai 
la Eminescu. Ce ne oferă, cu 

ocazia evenimentului, clu
burile, casele de cultură, 
bibliotecile și librăriile din 
municipiu ?

LA SEDIUL I.G.C.L. a 
luat ființă un bufet de 
incintă. Sperăm că lucră
torii numitei întreprln-

I 
I 
I

deri să găsească rafturi- | 
le pline. i

Rubrică realizată de ■
Viorel STRAUT I

deja producția, dar va 
trebui să insiste pe cali
ficarea personalului mai 
ales la meseriile deficita
re — mineri, ajutori mi
neri și lăcătuși pentru 
subteran. De asemenea, 
vor trebui repuse în func
țiune capacitățile de pro
ducție imobilizate în stra
tul 3 din blocul VIII.

Mina Dîlja își va men
ține ritmul cîștigat, iar 
mina Lonea va prinde ca
dența realizărilor înce- 
pînd cu decada a Il-a (de 
fapt jumătate din minus 
se află stocat în silozuri; 
au lipsit vagoanele pen
tru- livrarea ritmică a pro
ducției). Cariera dispune 
de suficiente resurse pen
tru a depăși momentele 
grele prin care a trecut în 
decada I, cînd o influență 
negativă a avut-o și vre
mea neprielnică desfășu
rării normale a activității 
în carieră.

O problemă mai aparte 
o constituie mina Lupeni 
la care unele neajunsuri 
au apărut din ultima par
te a anului 1983, și au 
continuat ■ și în această 
primă decadă încheiată. 
Unele probleme au fost 
de organizare la sectoare
le VI și VII, iar altele se 
datoresc reorganizării

Strungarul Ioan Mara este unul dintre cei mai 
destoinici meseriași de Ia I.U.M. Petroșani. Datorită 
rezultatelor deosebite în muncă, competenței sale 
profesionale ocupă cu consecvență unul dintre locu
rile fruntașe în întrecerea socialistă pe întreprindere.

Ideea de unitate
națională

(Urmare din pag. I) 

transportului în subteran 
odată cu punerea în func
țiune a puțului cu schip. 
încă nu funcționează la 
capacități complexul de 
mare înălțime din stratul 
3 blocul V, fiind de 
fapt în fază experimentală. 
Trebuie pus un accent mai 
mare pe întărirea discipli
nei tehnologice, a tehno
logiilor de lucru mai ales 
la sectorul IV, cel mai 
mecanizat sector al minei. 
O scădere a producției se 
datorește și faptului că 
s-a redds interesul pen
tru folosirea combinelor 
de înaintare.

Avem convingerea că în 
foarte scurt timp aceste 
greutăți și neajunsuri vor 
fi depășite, iar întreprin
derea minieră Lupeni își 
va ocupa locul firesc prin
tre fruntașele Văii Jiului.

Combinatul minier Va
lea Jiului prin specialiștii 
săi, prin colectivele al
cătuite, va sprijini toate 
Întreprinderile miniere în 
rezolvarea problemelor 
specifice cU care se con
fruntă, astfel, îneît, în de
cada a 11-a realizările ob
ținute să fie la un nivel- 
superior celor înregistra
te pînă ăcum.

la români
română se populari
zează tot mai mult ideea 
unirii; JA Vaillant scrie 
„La Roumanie" (1844); P. 
Bataillard „Le Prlncipau- 
tes Danubiennes" (1850); E- 
lias Rednauld „Hlstoire 
politique et sociale des 
Principautes Danubien — 
nes", iar Thibault — Le
fevre scrie „Les finances 
de la Valachie" (1855) Sînt 
interesante aprecierile pu
blicistului Hippolyte Des- 
prez, care între 1847—1850 
alcătuiește o carte despre 
țările române. „Acel po
por (român) mutilat consti
tuie un singur corp și 
vastul teritoriu care-1 cu
prinde se numește pe bu
nă dreptate, România în 
limba patriotismului, chiar 
dacă nu este astfel cons
fințit de 'tratate". Mari' 
personalități culturale și 
politice, ca Jules Michelet, 
Edgar Quinet, Ch. F. 
Gambon au luat poziție 
în sprijinul cauzei națio
nale a poporului român, 
toate aceste elemente reu
șind să sensibilizeze opinia 
publică și o parte a fac
torilor politici de decizie 
în condițiile favorabile 
create de Războiul Cri- 
meii (1853—1856) și reușind 
ca la Congresul de pace 
de la Paris (1858) să se 
impună luarea în discuție 
a problemelor românești, 
care va duce la actul uni
rii Principatelor din 1859.

(V - _urm®
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Un angajament devenit realitate
1

r

Colectivul de mineri al 
sectorului III de la I.M. 
Dî>ja s-a aflat de-a lun
gul întregului an 1983 
în fruntea întrecerii so
cialiste pe mină. Nu se 

poate spune că nu s_a con
fruntat și cu unele greu
tăți, care sînt inerente ac
tivități din subteran, dar 
prin mobilizare, prin in
tensificarea eforturilor 
tuturor minerilor colec
tivul a reușit să depă
șească momentele grele și 
să redevină ceea ce a fost 
tot timpul, adică un sec
tor fruntaș. Datorită mă
surilor întreprinse în ul
tima parte a anului tre
cut, colectivul sectoru
lui a debutat In noul an 
cu rezultate bune. Pro
ductivitatea muncii pla
nificată în cărbune a fost 
depășită, în zilele care

vor depăși In scurt timp 
greutățile cu care s-au 
confruntat la început de 
an și nu vor „trage* să 
ajungă din nou printre 
fruntașii minei. Dealt
fel, rezultatele pe care 
le-au obținut In ultime
le zile minerii 
brigăzi, 
că întregul 
al sectorului

și-au adus-o și minerii 
Ștefan Ploaie, Constan
tin Romanescu, Vasile 
Ghiorțu, Aurel Juravlea 
Gheorghe Maftei, Ior- 
dache David și Gheor-1 
ghe David care au de-1 
monstrat că experiența a- 
cumulată de-ă lungul a-1 
nilor, bine împletită cu1 
elanul și puterea . de 
muncă a mai tinerilor 
lor ortaci, duc la rezul-1

r~ 
I i 
I i 
I i i i i i i i
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Portret din nobila galerie 
a celor ce cinstesc munca

Munca tenace, marca- 
de bărbăție cu care

I

Contraste
TĂTICUL RĂTĂCITOR!
In data de 27 noiembrie 

1983, după o ceartă cu 
soția, Ion Marian Roiban 
(fost) lăcătuș mecanic la 
sectorul VII de la mina 
Paroșeni a dispărut de a. 
casă. De atunci este aș- 

; teptat de soția Adriana și 
de cele trei fiice ale sale : 
Eugenia (8 ani), Elena (5 
ani) și Vasilica (3 ani). 
Tăticule rătăcitor, ești aș- 
teptat în mijlocul famili
ei unde este atîta nevoie 
de tine I Cum nici la ser- 

. viciu nu s-a prezentat, «lin 
data dispariției de la do
miciliul din strada M. E- 
minescu blocul 6 sc, II ap. 
36 Vulcan, cine poate da 
relații cu privire la per
soana lui Ion Marian Rol
dan este rugat să anunțe < 
soția sau miliția orașului 
Vulcan. ,i

PASIUNE 1
.AUTOMOBILISTICA" I

Deși are doar 17 ani Im- r 
pliniți, Petre Cazac s-a ; 
„calificat" în spartul auto
turismelor și furtul bici- : 
cletelor. Originar : din co_ ‘ 
muna Bivolari. județul ! 
Iași, a poposit pe meleâ- ’ 
guri gorjene, unde a co- > " 
mis mai multe furlprl, mai j 
ales din autoturisme, ui- 

. tate deschise sail deschise 
prin forțare. Și-a extins 
aria de acțiune șl în Va- 

Tea Jiului, unde' în Vul
can a spart patru mașini 
și a furat o bicicletă. în 
prezent este reținut de 
Miliția municipiului Tg. 
Ji.u, urmînd să apară în 
fața instanței de judeca
tă. Atenție conducători au
to, unde și cum vă par
cați mașinile l

SEVERICA * 
ÎNDRĂZNEȚUL...

La verificarea de sfâr
șit de an a condicilor de 
prezență a personalului 
TESA de la I.M. Vulcan 
s-a descoperit o modifica
re „îndrăzneață". Semnă-, 
tura și avizul directoru
lui întreprinderii conform 
cărora adjunctul șefului 
de sector de la sectorul IV 
al minei. Severică Ciobo- 
tea, era consemnat nemo
tivat în zilele de 5 și 6 
mai șl 15 octombrie, erau 
șterse, apărînd semnătura 
„autentică" a celui certat 
cu disciplina. Astfel, Se
verică Ciobotea apărea fă
ră nemotivate și prezent 
la serviciu; Pentru „in
ventivitatea" sa îndrăz
neață, comițînd fals ma
terial în înscrisuri oficia
le și înșelăciune în pagu
ba avtltului obștesc, îșt va 
primi pedeapsa meritată. ‘ 
Ce-și face omul cu mîna

"■iui...'..■*" ................
! Cristian ȘTEFAN 2 
I cu sprijinul Miliției orașu- 
I lui Vulcan .

tă
se dăruiesc în adîncurile 
minelor Văii Jiului, dez
văluie o nesfîrșită fres
că de portrete ale unor 
mineri dîrjl care și-au 
făurit un destin în aspra, 
dar atît de frumoasa, bă
tălie pe frontul - cărbune
lui. Intre aceste portrete 
se află și cel al Iui Ilîe 
Cirlogeanu maistru mi
nier la I.M. Lupeni.

Născut în 1933, într-o 
familie de țărani din co
muna vîlceană Tetoiu, a

• venit în 1956 în Vilea cat că, în perioada 1980- 
Jiulul, la mina Lupeni. 1983, sectorul V a ocu- 
„Nu a fost ușor pe a- 
tunci — recunoaște el. 
în abataje nu erau con
dițiile de astăzi. Meca
nizarea complexă de azi 
s-a introdus în anii ce geanu, care, deprinzînd 
au urmat. Mineritul mo-...................................
dern s-a născut sub o- 
chii mei și chiar dacăI sînt modest, trebuie să I* afirm că prin munca 
noastră am adus mineri- 

. tul pînă In faza înaltă I în care se află astăzi"

parcurgînd meseria treap- pensie. Prilej de a prl-. 
tă cu treaptă. , A lucrat ml nu numai. tradiționa- 
întîi ca vagonetar, de- Iul baston, dar și urarea 
venind apoi ajutor mi- sinceră pornită din a- 
ner și' pe urmă miner, dineurile inimii ortaci- 
între anii 1965—1968 a lor „La mulți ani 1“. U- 
urmat cursurile școlii de rare și prețuire pe deplin 
maiștri, Iucrînd apoi ca meritate — căci Ilie Cir- 
maistru minier în cadrul logeanu a fost ortac și to- 
sectorului V, în ultimii varăș de nădejde în 
ani. chiar ca maistru mi- muncă și viață.
nier principal. De rentai- Alexandru TATAR

acestor 
demonstrează 

colectiv 
este 

jfmwiutfunMvnUWMm tote ~t>vine. ~"nu“ trebuie 
electrolăcă- 

tușii din echipele con
duse de Vasile Damian 
și Oprea Fecă, care asi
gură reviziile, reparați
ile curente și buna func
ționare a fluxului 
transport pe benzi ,
cadrul sectorului, care 
însumează peste 1200 de 
m, Alături de aceștia 
mai trebuie amintiți e- 
lectrolăcătușii conduși de 
Aurel Ceru, Constantin 
Bărăitaru și Nicolae Bî- 
că în atribuțiile cărora 
intră asigurarea bunei 
funcționări » utilajelor 
din cele șase abataje ale 
sectorului. Așadar, ac
tivitate rodnică la în
ceput de an activitate 
care este coordonată și 
îndrumată de maiștri 
competenți cum sînt loan 
Andrica, Ilie Pîncă, Ion 
Babiuc și ing. Emilian 
Neagoe, șeful sectorului 
III —■ colectiv hotărît 
să se mențină și în acest 
ari fruntaș în întrecerea 
pentru mai mult cărbu-1 
ne. i

Gh. BOȚEA )

Bărbați 
care onorează 
titlul de miner

uitați nici

HHIIIUUUUUIIIIIIIIIIIIIIH,

capabil să se mobilizeze 
în așa fel încît să depă
șească greutățile și să 
se înscrie la sfîrșitul lu
nii eu planul la produc
ția fizică de cărbune rea-

de 
din

depășită, în zilele 
au tr^cut din acest an. 
în medie cu 100 kg pe iizat ~și"depășit."De' fapt, 

x -r. i_. „„ ja primei deca
de a lunii ianuarie, co
lectivul sectorului’ III 
și-a depășit sarcinile de 
plan la producția fizică 
cu peste 400 tone de căr
bune, Iar pînă la sfîrșl- 
țUÎ lunii colectivul este 
hotă rit să crească acest 
plus lâ 1000 de tone. Un 
noii angajament care, 
așa cum ne asigura șe
ful de sector, va deveni 
o realitate.

Alături de șefii de bri
gadă, Ia realizarea sar
cinilor de plan în anul 
trecut și îr. acest an o 
contribuție de seamă

post. Toate, cele'șase bri
găzi ale sectorului au în
ceput încă' din primele 
zile O : dîrză întrecere în- 

I tre ele pentru a ocupa 
un loc fruntaș în între
cerea socialistă, pentru 
a da țării cît mai mult 
cărbune. Deocamdată 

• s-au impus minerii din 
brigăzile conduse de ti
nerii Valerian Maxim, 
Gheorghe Cercel și Lau- 
rențiu Buri ui, dar este '■ 
greu de presupus că mi
nerii din brigăzile con
dusei de experimentat ii 
șefi de brigadă Nico
lae Cozma, Nicolae Toma 
și Nicolae Pintilie nu

Oameni din linia întîi, 
la preparația Petrila
(Urmare din pag: I)

probe tehnologice. în 
timp cc semenii lor au săr
bătorit revelionul, acești 
oameni au trăit clipele de 
ia cumpăna anilor la locul 
de muncă. Toate instalați
ile și utilajele mari con- 
umatoare de energie au 
fost supuse unor modifi
cări prin care s-a perfec
ționat și îmbunătățit sis
temul de comandă automa
tizat. în cele 10 zile care 
au trecut de la începutul 
acestui an, examenul cali
tății acestor lucrări a fost 
trecut cu succes prin pro
ducția în plină sarcină.

La preparația Petrila se 
produce .din plin cărbune 
pentru semicocs. Iar acest 
fapt notabil reprezintă ro
dul înaltei conștiințe mun
citorești, ăl abnegației de 
care au dat dovadă prepa
ratorii, cadrele tehnico-in_ 
ginerești. ■ ■ ; '

„Odată cu intrarea In 
noul an — ne-a spus, la 
fața locului, tovarășul Ni
colae Vîlcea, inginer șef 
al I.P.C.V.J., _  ne-am pro
pus să continuăm îmbună
tățirile și perfecționările 
In fluxul tehnologic al

celor două noi linii de 
preparare pentru a asigu
ra funcționarea la parame
tri superiori. Problemele 
care se pun la ora actuală, 
vizează îndeosebi îmbună
tățirea calității procesului 
de preparare. Colectivul de 
care dispune preparația 
din Petrila a dovedit prin 
fapte că știe să rezolve cu 
competență și înaltă răs
pundere muncitorească toa- 

‘te problemele ridicate de 
noul flux de preparare. 
Aceasta constituie garanția 
fermă a realizării integrale, 
a obiectivului pe care și 
l-au propus — îmbunătă
țirea calitativă a activității 
de preparare la nivelul 
utilajelor modeme din do
tare".

Oamenii de la prepara
ția Petrila au dovedit prin 
fapte lăudabile un înalt 
simț al datoriei morale, de ’ 
a realiza prompt și cu com
petență profesională proble
mele de mare complexitate 
de care depinde valorifica
rea superioară a cărbune
lui pentru semicocs, au do
vedit a fi oameni din pri
ma linie.

Maistrul Nicolae Hris- 
tea se dumirește rapid, 
surîde stingher, da, în 
subordinea sa m.uncesc, 
cei patru în cadrul șan
tierului V instalații al 
Grupului de șantiere Va
lea Jiului al T.C.H.; șe
ful de echipă Constan
tin Tonciu este un me
seriaș foarte bun, are 
vechime de peste două 
decenii în aceeași între
prindere. Instalatorii Ște
fan Ci oara, Constantin 
Bardac și Costel JBoto- 
șanu sînt tineri, dar mun
cesc bine. Numai că, în 
seara zilei de 30 decem

pat locuri fruntașe în 
întrecerea socialistă. Și | 
în toate aceste rezultate > 
ee regăsește și contribu- | 
țla maistrului Ilie Cîrlo- | 
KCOUU, VCIC, Uvpi XXliilxd I 
tainele mineritului la mi
na Lupeni, a slujit cu I 
credință și devotament ] 
interesele acestui mare 
colectiv.

De curînd, colectivul I 
în cadrul căruia a mun- I 
cit o viață, l-a sărbăto- . 

învățat mineritul rit cu ocazia ieșirii la |

între anii 1965—1968

maiștri, Iucrînd
i

I
I

Atitudini Tributul... lipsei de conștiința
Uzina de preparare a 

cărbunelui Lupeni este u_ 
nâ din unitățile despre 
care nu odată am publi
cat rînduri elogioase. 
Dar, ca orice în
treprindere, mai are și 
ea problemele ei, mai bi
ne zis „oamenii-problemă" 
care umbresc uneori, e a_ 
devărat în foarte mică mă
sură, munca și stădania 
ortacilor. Iată o scrisoare 
pe care o primim de la 
conducerea uzinei:

„Dorim să vă scriem 
despre cîteva necazuri pe 
care le-am întîmpinat la 
lucrările de reparații și 
revizii planificate în zile
le de 1 și 2 ianuarie 1984, 
din cauza unor lăcătuși și

sudori care au lipsit ne
motivat. în aceste zile au 
fost programate reparații 
și revizii la cele mai im
portante .utilaje tehnolo
gice din spălaie, sortare; 
încărcare, etc.

Cîteva lucrări nu au pur 
tut fi executate, unele s-au 
executat, dar numai par
țial, din cauză că au lip
sit nemotivat 6 sudori și 
6 lăcătuși, de asemenea 2 
manevranți și un ‘șef de 
manevră, de la transport. 
Nominal aceștia sînt: Du
mitru Curcă, Horvath Mar
tin, Gheorghe Feraru, • 
Ion Tomșa, Vladimir Pet- 
cu, Angelica Muler, su
dori, Ion Matei, Hortvath 
Ion, Ion Moldovan IV,

Szobo Alexandru, Marin 
Florescu, Andrași ' Bela, 
lăcătuși,’ Alexandru Vizi 
Gheorghe Corlan, raane- 
vrarițl, Nicolae Flueraș, 
șef manevră".

Subscriem la aceste rîn
duri de condamnare a 
atitudinii celor 15 mese

riași care s-au sustras de 
la datoria muncii.. Cum 
argumentează ei lipsa de 
la locurile de muncă, din 
moment ce și-au dat, prin 
semnătura lor, adeziunea 
la hotărîrea conducerii 
uzinei de a efectua lucrări
le necesare? In orice Caz, 
nu pot avea nici o scuză, 
din moment ce au adus 
prejudicii producției.

Claudih BURILEANU

Trei muncitoare a- 
preciate pentru Calita
tea muncii depuse in 
cadrul secției bobinaj de 
la I.P.S.R.U.E.E.M, Pe 
troșani: Mariana Hobi- 
an, Ghizela Monțoc și 
Maria Dumitrescu. 
Foto: Șt. NEMECSEK j

Anchetă socială
brie, din anul trecut, au 
dat greș...

.» în acea zi de retribu
ții .pentru constructori, 
desigur că cei patru mem
bri ai echipei de instala
tori s-au gîndit. precum 
alți ortaci de muncă Ja 
cadourile de revelion 
pentru cei' dragi. Totuși 
âu amînat intenția de a 
le cumpăra, întrucît șe
ful ,de echipă le-a făcut, 
după program, un semn 
CU ochiul... damei de pi
că. In mica baracă din

Potul cu... ghinion
spatele conțplexului
meșteșugăresc „Unirea" 
s-a încins un zaiafet în 
toată regula, de, așii 
„bibliofili" visau în a- 
burii alcoolului, potul cel 
mare fiecare în dauna 
partenerilor Spre- varia
ție, fiindcă bani erau 
destui — drepturile de 
concediu -de șefului de 
echipă șî ale lui Cioara 
împrumutul contractat 
de Bardac, plus retribu. 
țiile — au a.’nns la jocul 
cu zaruri; de unde se

vede că sînt mari iubi
tori ai istoriei, mai ales, 
ai tiradei lui Cesar cînd 
a treeut Rubiconul. Dar, 
vorba penseului de argou 
,.rău noroc că am avut/ 
ca doi-unu la barbut". 
Cînd au intrat, nu în 
joc., ci spre curmarea lui, 
lucrătorii de miliție în 
minusculul „cazinou" po
tul se ridicase la 1485 
lei. Banii au fost eotifis- 
câți, pagubă mai mare a 
avut șeful care era pînă 
atunci în cîștig: dovadă

a fost amendat cu 5000 
lei pentru practicarea 
jocurilor de noroc, -în 
vreme ce subordonații 
săi atinși de viciul car
toforilor S-au ales doar 
cu 1000 tei amendă.

După revelionul cu... 
pagubă, ghmionul i-a a- 
dus in fața judecății as
pre a tovarășilor lor de 
muncă, a căror promp
titudine în luarea unei 
atitudini terme împotri
va manifestărilor anti
sociale merită aplauda

tă. Spre cinstea lor, vi
novății și au recunoscut 
greșeala, hotărîți să nu 
mai devină autori ai ac
telor de indisciplină. îi 
sfătuim să se ocupe cu 
citirea cărților, dar care 
se găsesc în librării și 
bibliotecă. Sfatul nostru 
are în vedere și faptul, 
că există destule caren
țe în activitatea cultu- 
ral-artistică și. instruc- 
tiv-educativă desfășura
tă de organizațiile de 
partid. U.T.C. și sindi
cat de la nivelul grupu
lui, care nu prea au în 
vedere timpul liber al 
constructorilor. (I. VULPE)
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FILME
la,05
15,20Acțiuni în favoarea păcii 

pentru dezarmare nucleară
mocrației, securității și co
operării în America 
trală".

MUDAD DE PANAMA 
(Agerpres). Intr-un do- 

nent dat publicității la 
... idad de Panama, Parla- 
mtui I.atino-American 
a exprimat sprijinul de- 
In față de acordurile de 
ce în America Centrală 
nvenite în cadrul Reu- 
unii miniștrilor de exter

ne din țările Grupului 
Le la Contadora (Colum- 
la, Mexic, Panama și Ve- 
ezuela) și din Costa Ri- 

,a. Guatemala, Honduras, 
iicaragua și Salvador, reU- 
iune. ce s-a desfășurat 
iptămîna trecută în capi- 
da panamezi — transmi- 
.* agenția Î.P1S. Acorduri- 
» stabilesc norme de apîi- 
are a „Programului de 
biective ale păcii, de_

Cen-

★
WASHINGTON 11 

gerpres). Comitetul împo
triva unui război nuclear, 
constituit de un grup de 
congresmani americani ad
versari ai înarmărilor nu
cleare și Ia care au aderat 
aproximativ un milion de 
cetățeni ai S.U.A. a dat 
publicității o declarație prin 
care cere înghețarea arma
mentelor nucleare. Comite-i 
tul a chemat pe alegători 
ca în '-arsul actualei cam
panii electorale pentru a_ 
legerile prezidențiale, să 
nu acorde sprijin candida- 
ților care vor promova o 
politică de înarmare.

(A-

Rezultatele alegerilor legislative 
din Danemarca

COPENHAGA 11 (Ager-
res). Potrivit rezultatelor altor formațiuni politice — 
Hale ale, alegerilor tegis- r^Mează agențiile de pre- 

marți,
partidele 

din coali- 
conservatoare a priniu- 
ministru, Poul Schlue- 
au cîștigat 11 manda- 

totalizînd 76 dintre ce_.
mandate ale

dive desfășurate,
i Danemarca, 
are fac parte 
a
ii
•r,

! 179 de 
olketingului, fără să-și a- 
tgure, însă, majoritatea 
bsolută necesară pentru a

Pentru stimularea 
turismului 

internațional
ATENA 11 (Agerpres). în 

'ederea sporirii «veniturilor 
ailutare ale statului, gu
vernul elen a adoptat un 
plan cincinal .-pentru sti- 
nularca turismului in- 
ernațional. Printre măsuri- 
e prevăzute de program 
c numără modernizarea 
■pațiilor de cazare și îm- 
aunătățirea ’ serviciilor, pre- 
:um și prelungirea eu cinci ■ 
uni a sezonului turistic. 
Această din urmă măsură 
ra permite și menținerea 
hai îndelungată în acțivi- 
ate a personalului sezonier 
fare lucrează în sfera tu
rismului internațional.

nu mai solicita sprijinul

să.
Rezultatele alegerilor con

firmă stabilitatea partide
lor de stingă, sociaLdemo- 
cj-ații rămînînd cea mai 
puternică formațiune poli
tică. cu 31,6 la sută din 
sufragii și 57 de mandate, 
deși au pierdut două man
date. I

Convorblri între președintele S.U.A. 
și premierul Consiliului de Stat 

al R. P Chineze
WASHINGTON 11 

gerpres). După cum 
tează agenția China Nouă, 
la Washington s-au desfă
șurat convorbiri între pre_ 
ședințele S.U.A., Ronald 
Reagan, și premierul Con- mternaRonale 
siliului de Stat al R.P. comun.

(A- 
rela-

Chineze, Zhao Ziyang. a- 
flăt într-o vizită oficială 
în capitala americană. în 
cursul Convorbirilor a fost 
realizat un schimb de ve
deri asupra relațiilor bila
terale și a unor probleme 

' > de interes

I
I
I
1 
I 
! 
I
i
I 
I 
î

PETROȘANJ - 7 No_ ls 45 
iembrie: .Șalul de sîmbă- ’ 
tă seara; Unirea: Adio, 
dar rămîn cu tine; Pa
rângul: Căruța cu mere.

PETRILA: Așteplînd un 
tren.

LONEA: Prăpastia de 
aur.

VULCAN;
rul: Melodii

LUPENf
Marele vals,

URI CÂNI ^Familie trăs-

20,00
20,20

1859-

(P.C.) 
în eco-

AMMAN 11 (Agerpres).' 
Regele Hu sein al Iorda
niei a anunțat, marți, com
ponența noului guvern ior
danian în cadrul căruia 
funcția de prim-ministru a 
fost preluată de Ahmad O- 

șicare cumuleazăbeidat,
funcția de ministru al 
parăriiparării — transmite 
genția France Presse. Vi_ 
ceprim-ministru și minis
tru de interne a fost nu
mit Suleiman Arar. Cele
lalte portofolii au fost 
repartizate după cum Ur
mează: ministru de exter
ne — Taher El Masri, mi
nistrul muncii — Teyssir 
Abdel Jaber, ministru al 
agriculturii — Nohamed El 
Bachir. ministrul comerțu
lui, industriei și turismu
lui — Jawad Anani, mi-

a-

nistru al justiției — Ahmad 
Tarwneh, ministru de fi
nanțe — Hanna Audeh.

Remanierea guvernamen
tală urmează sesiunii A- 
dunării Naționale convoca
tă de suveranul hașemit, 
luni, care a aprobat un 
amendament constituțio
nal în vederea organiză
rii de alegeri legislative 
parțiale.

Rezervele de petrol ale Mi
WASHINGTON 11 

preș). Rezervele de petrol liarde metri cubi. 
ale lumii se cifrează ț la între altele, se prccîzea- 
669 miliarde barili, fiind ză că rezervele de petrol 
cu 13 miliarde barili mai 
mari decît cele estimate în 
anul 1982, apreciază pu
blicația americană de spe
cialitate „Petroleum Infor
mation International", din 
Houston, citată de agenția 
vest-germană de. presă 
D.P.A. .Se menționează că 
rezervele de gaze naturale

(Ager- sînt evaluate la' 934 mi-

ate țărilor membre ale 
OPEC au crescut, în 1983, 
la 457 miliarde barili, de 
la 446 miliarde barili, cele 
ale S.U.A. sau redus la 
26.8 miliarde barili, de la 
27,85 miliarde barili, iar 
cele ale Mexicului au Scă
zut la 39 miliarde barili, 
de la- 40 miliarde barili.

Situația
11 (Agerpres). 
radio Beirut a

din Liban .
BEIRUT

Postul de 
anunțat o degradare a si
tuației în
Libanului, unde, miercuri, 

reizbucnit lupte violen- in 
a 
a 
și

zona capitalei

au 
te 
tei 
ze, 
ior 
cestor

între unități ale arrna- 
libaneze și milițiile dru- 
în majoritatea puncte- 
fierbinți. în cursul a- 

ciocniri, a precizat

postul de radio, au fost 
lpsite toate tipurile 
m.e grele.

Reprezentanți ai 
lor implicate s-au 

afara Beirutului 
discuta modalitățile, de 
se pune capăt luptelor 

de a se respecta înceta
rea focului.

BEIJING 11 (Agerpres). i 
' Un grup de medici chi- 
: nezi de la spitalul din 1 
i orașul Qingdao au reu-_ ț 
j șit să „sudeze", după o | 
j delicată intervenție chi- , 
■ rurgicală, nouă degete â« 
I le mîinilor unui muncitor 
; care suferise Un accident. 
, Potrivit agenției China 
î Nouă, degetele retezate au 
; fost reatașate cu succes 
L iar după 50 de zile de 
• la operație pacientul se 
i află în afara oricărui pe

ricol puțind să efectueze 
i mișcări de revenire a a- 
i. gilitățîi mîinilor.
i Operația a durat 30 de 
Ș Ore fiind efectuată de 
: p.țtra. echipa de chirurg; 
. c.tre au lut lat simultan 
i cu ajutorul microscopului

ir
BUDAPESTA 11 (Ager--; 

i preș). Pe scena Palatu
lui culturii din Gyor s_a 
încheiat Festivalul națio- 

i nai al dansului popular, 
; Ia. -țâre au participat aii- 
' sarribluri artistice dea. 

matori din întreaga țară. 
Festivalul a reprezentat 
nu numai o manifestare

FAPTUL DIVERS

Telef.
Televacanța școlară. 
Ecran de vacanță: 
„Puștiul". Partea a 
II-a.
Studioul tineretului. 
24 Ianuarie 
1984.
Telejurnal.
Actualitatea 
nomie.

20,35. Cîntă tinerețea — 
muzică ușoară.
Revista litcrar-ar- 

tistică T.V.
Film artistic: „Ul
timul spectacol" 
Premieră pe țară. 
Telejurnal. (P.C.)

20.45

21,00— Luceafă- 
ia Gostinești.
— Cultural; 22,15 
I-H.

memento

Măsuri de economisire 
a energiei electrice în 

R.P. Bulgaria
SOFIA 11 (Agerpres) Re

iat inel despre o serie de 
măsuri ale guvernului pri- , 
vind economisirea energiei 
electrice, agenția B.T.A. a- 
rată că acestea se referă 
la o mai rațională folpsire 
a curentului electric în o- 
rele de vîrf de dimineața 
și scafa și, in primul rinei, 
pe timp de iarnă. Această 
economie; la care trebuie 
să participe toate întreprin
derile, întreaga populație. ; 
este necesară din «motive 
obiective, printre care se 
numără folosirea incom
pletă a centralelor hidro
electrice din cauza secetei, 
precum și reconstruirea u- 

•nor obiective energetice cu 
uzură morală ridicată 
bliniază agenția B.T.A

Spitalul municipal Petroșani
ÎNCADREAZĂ

prin transfer sau direct:
• fochist cu autorizație I.S.C.I.R. pentru 

medie preiiune
• instalator sanitar
• sudor ■■ .

încadrarea și retribuirea se fac în baza 
Legii nr. 12/1971 și Legii 57/1974.

Relații suplimentare se pot obține la sediul 
spitalului din strada Republicii nr. 137 A, tele
fon 41122 interior 139.

Oficiul de gospodărirea 
apelor Hutiedoara-Deva-

cir sediul în strada Aurel Vlaicu nr. 25
ÎNCADREAZĂ PRIN CONCURS:

de

. • șef sistem Jiu superior și șef sistem 
Mureș, inginer sau subinginer, specialitatea cons 
trucții hidrotehnice sau civile — industriale, 
vechime minimă 8 ani

• 3 maiștri specialitatea construcții hidro
tehnice sau civile — industriale

Pentru formațiile din Valea Jiului mai 
încadrează: "

mecanici utilaje pi
mecanici auto 
.-sudor : ;
electrician pentru formaț'a de utilaje

încadrarea se face în conformitate cu Le
gea 12/1971, iar retribuirea conform Legii 
57/1974

Concursul Va avea loc Ia sediul Oficiului 
de gospodărirea apelor, în ziua de 28 ianuarie 
1984. . - ... : .vl/' vi

CAIRO 11 (Agerpres). 
Fosile pietrificate de can
guri au fost scoase la i- 
veală, recent de un grup 
de arheologi în localita
tea egipteană Fayum — o 
oază situată la circa ’00 
km sUd-vest de Cairo.

t 
i
5

artistică, ci ă oferit și . ____. . _ __ _
prilejul unul schimb de Dat fiind faptul că fosl--. 
păreri intre i, 
din domeniul dansurilor 
populare în probleme vi- 
zînd conservarea celor 
mai interesante obiceiuri 
folclorice. De asemenea, 
a fost organizat un se
minar referitor ia educa..

a u rtaefu-ția muzicală 
iui.

*
PARIS 11

I.a vîrsta de

specialiștii lele au o vechime de 
circa 50 milioane de ani, 
descoperirea infirmă teo- 

marsu- 
din 
ca

de

ria potrivit căreia 
pialeie au dispărut 
toate zonele Terrei, l 
excepția Australiei, în 
mă cu 100 milioane 
ani.

(Agerpres) 
60 de ani, ... 

cunoscutul ador de film 
Marcello Mastroianni își 
va face debutul în tea
tru. în prezent, el face 
repetiții Ia Paris cu pie
sa „Tchin-Tchin", o co
medie de Francois Billet- 
doux în care interpretea
ză rolul unui zidar italian. 
Piesa va fi regizată de 
Peter Brook.

★
PARIS 11 (Agerpres). 

„Ce considerați că vă 
poate asigura fericirea?” 
— la această întrebare a- 
dresată unui grup de fe
mei franceze. în cadrul 
unui sondaj de opinie, de 
Institutul „Sofres", 52 la 
sută din persoanele ches
tionate au răspuns: ma
ternitatea. Au urinat a- 
poi, în ordine, căsnicia — 
cu 46 la sută .și posibili
tatea afirmării profesio
nale — cu 33 la sută.

I

ț

sI

ț; ȘOFIA.. După cum 
■transmite agenția B.T.A.. 
un avion TU-134 aparținînd 
companiei de transporturi 
civile bulgare „Balkan", ca
re efectua cursa 1 
Sofia, s-a prăbușit, 
ianuarie. în cu 
vrej de ateriza’iv.
portul din 
persoanele aflate 
— 45 pasageri și 
bri ai echipajului 
pierdut viața. A 
tituită o comisie 
mentală pentru 
cauzelor accidentului.

TOKIO. Guvernul ja
ponez a decis să-și autoim. 
pună a extremă austerita
te în materie bugetară pe 
anul 1984, relatează din 
Tokio agenția France Pre
se arătînd că, în prezent, 
după deficite bugetare cro
nice îneepînd din 1973, da
toria publică a Japoniei 
este de ordinul a 426 mi
liarde dolari. .

< WASHINGTON. „Nil 
ne putem îndoi că .există 
foamete in America; a- 
cesta este tristul adevăr" ; 
relevă — potrivit agenției 
U.P.l. _  concluzia grupu
lui însărcinat de președin
tele S.U.A. să studieze a- 
ceastă problemă. Se preci
zează că grupul de lucru, 
care a organizat o serie 
de audieri, sondaje și an
chete în diferite localități 
din S.U.A. va prezenta, în 
acest sens, un raport pre
ședintelui Ronald Reagan.

Beilin— 
, la 10 

mane- 
aero- 
Toate 
boid 

metru

sul
pe 

Sofia.
la
5
— și-au 

fost ins- 
guvernă- 

elucidarea

Mica publicitate
PIERDUT carnet student 

pe numele Bănuță Mi
hai, eliberat de Institutul i 
de mine Petroșani. îl de
clar nul. (43) ;

numele Roșcăneanu Daniel, 
eliberat de Î.G.C.L. Petro
șani. îl declar nul. £49)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mol- 

. PIERDUT legitimație de dovan Vasile, eliberată de 
serviciu pe numele Iușan ** 
Ioan, eliberată de S.S.H. 
Vulcan. O declar nulă. (44)

PIERDUT ștampilă 
. T.C.H. 0951. O declar nulă.
(45) 

PIERDUT contract închi
riere cu nr. 2240 din .1 
martie 1983, eliberat de 
I.G.C.L. Petroșani. ÎI de
clar nul. (47)

PIERDUT legitimație de., 
serviciu pe numele Bican 
Luise, eliberată de I.M. 
Petrila: O declar nulă. (48)

PIERDUT certificat de 
calificare lăcătuș monta
tei 'agregatermice ■ pe

' ANUNȚ DE FAMILIE

Preparația Feir'ila. O de
clam nulă. (50)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Spir_ 
tu Constantin, eliberată de 
I.M. Dîlja. O declar nulă. 
(51)

Soțul Puiu, fiica ei 
scumpă și iubită, micuța 
Andreia — Luciana, so
crii el buni, lull și Feri, 
cu ocazia zilei de naște
re a iubitei și scumpei 
Lucica — Elena Davîd, îi 
urăm un călduros „la 
mulți ani'" multă sănăta- . 
te, fericire și viată lungă, 
(33)

Cumnații și nepoții Deăk, anunță încetarea din 
viață a scumpului lor

CS1SZ.ER ALEXANDRU ' 
înmormîntarea vă avea loc azi, ora 15, din strada 

Arădanilor, Petroșani. (46) k
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