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minieră Lupeni

Săptămîna 
producțiilor 

record
H Toate unitățile 

niere ale C.M.V.J., cu 
cepția carierei Cîmpv 
Neag și a minei Bărbâtcni, 
și-au realizat și depășit 
sarcinile de plan aferente 
zilei de 17 ianuarie. Depă
șirile sînt cuprinse 
19 tone de cărbune 
Petrila) și 
Livezeni).

300 tone

între 
(«lina 
(mina

în ziarul de azi
■ Din viața organizațiilor U.T.C. 

Ce arată bilanțul anului 1983 ?
■ Vă informăm .-i g

•: îa . (în pagina , a "-a) -...

■ Peste două decenii în slujba sănătății mi
nerilor

■ Statornicie, pasiune și răspundere în muncă
■ Satisfacția datoriei împlinite.

(în pagina a 3-a)

Concepția și acțiunea revoluționară a 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, la baza , I

ANCHETA ZIARULUI 
la început de an

Sarcinile de plan — 
realizate ritmic, integral

progresului societății noastre socialisto

Dezvoltarea neîntreruptă 
a bazei energetice 

și de materii prime
Nicolae Ceaușescu arăta:
„Vom acționa cu toată în
tărirea pentru , realizarea 

cială — Partidul Comunist programelor privind
voltarea mai rapidă a ba
zei energetice și de ma
terii prim e, prin 
punerea în producție a re
surselor naturale de care 
dispunem, chiar a unor mi
nereuri cu conținuturi mai 
sărace de substanțe utile, 
prin utilizarea pe scaTu 
largă a tehnologiilor avan
sate în domeniul petrolier 
și minier, valorificarea mai 
completă a tuturor resurse
lor de materii prime mine
rale interne''.

Conf. univ. dr. ing, | 
Gheorghe ONCIOIU ’

Pentru înfăptuirea mă
rețelor noastre obiective de 
dezvoltare economico-so-

dez*
Român a stabilit o strate
gie temeinic fundamentată 
științific, de dezvoltare a 
bazei energetice și de 
terii prime ale cărei 
ordonate esențiale au 
elaborate sub directa 
drum-arc a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, purtînd 
amprenta gîndirii sâile crea
toare,’.'! ' '

A ceas tă strategie pornește 
de la concepția generală a 
partid ului nostru .. cu pri
vire la rolul primordial al 
dezvoltării bazei de mate
rii prime și energetice a 
țârii, cerință vitală a în
tregii economii, în rapor
tul la Conferința Naționa
lă a partidului, tovarășul

ma-
co- 

fost
în-

organizațiile de partid pentru 
îndeplinirea pianului?

3. Ce măsuri și acțiuni și-a 
propus organizația de sindicat 
in sprijinul producției?

directorul minei, IOAN

luniiînceputul
al anului 1984, 

opt întreprinderi miniere 
au sarcinile depășite. Pro- 
'ducțiile extrase suplimen
tar sînt cuprinse între 4200 
tone de cărbune (Aninoasa) 
si 460 tone (Bărbăteni).

E De Ia 
ianuarie și

§5 Pe primul ioc în în
trecerea socialistă pentru 
mai mult cărbune se -situea
ză mina Aninoasa, cu plus 
4200 tone de cărbune. Sec
torul III are un plus de 
2 200 tone, sectorul I, - plus 
1131 tone și sectorul II 
plus 700 tone de cărbune. 
La sectorul III, rezultatele 
cele mai bune au fost ob
ținute de brigăzile condu
se de Sava Robu, Vasile 
Mereuță și Grigorc Bă- 
descu. .

■ Și la mina Petrila, 
cinci din cele șase sectoare 
de producție au contribuit 
la realizarea unei cantități 
suplimentare de cărbune 
de 2700 tone, plusuri ie fi
ind cuprinse între 178 to
ne (sectorul VI) și 1403 to
ne (sectorul IV)

1. Măsurile întreprinse vă asi
gură condițiile îndeplinirii pre
vederilor de plan pe 1984? Cum 
încheiați luna ianuarie și trimes
trul I ?

2. Ce masuri politice întreprind
Azi răspund: ing. TITUS COSTACHE,

SAV, secretarul comitetului de partid și președintele consiliului oame
nilor muncii, AUREL ANGHELUȘ, președintele comitetului sindicatului.

(Continuare în pag. a 2.a)

„Ne vom
1. Ing. TITUS COSTA -

CUE: „Din decada a do- 
j ua începe materializarea 
; măsurilor pe care le-am 
! luat încă din anul trecut 

pentru crearea liniei de 
■ front prin punerea în 

funcțiune a noi capacități 
de producție. Mai exact, 
au fost puse în funcțiune 
trei noi frontale: unui la 
sectorul II, în stratul 3, 
un abataj cu susținere in
dividuală și tăiere cu 
combină, un altul la sec
torul IV, dotat cu coin-

PENTRU AMPLIFICAREA SUCCESELOR 
LA U.M.T.C.F. UlICANI

Activitatea din acest an, 1984, presupune răspun
derea, prin fapte deosebite de muncă, privind sarcini
le ce stau în fața colectivului de muncă de Ia 
U.M.T.C.F. Uricani. S-a lucrat intens, în primele două 
săptămîni ale acestei luni, la amenajarea și descin
derea tuturor dumitrilor de acces, întreținerea și re
pararea utilajelor și mijloacelor de transport, desză- . 
pezirca drumurilor. în aceste momente, întreg parcul, 
auto este în stare de funcționare. S-au evidențiat 
Alexandru Enache, Marin Bpbelnicu, Ioan lonașcu, 
Vaier Vizitiu, Ion Rfidoi și Avram Pavelonesc.

De la șeful unității, maistrul Dom Cibmponief, am 
aflat detalii despre activitatea rodnică a colectivu
lui în anul 1983, O depășire de 17000 tone la pro
ducția globală, alta de 600 000 tone-kilometrice la 
principalul indicator de eficiență economică și o altă 
depășire de 11000 tone la transport lemnoase, între
gesc prin cifre portretul colectivului, portret prefi
gurat de fapte de hărnicie. (Al, TĂTAR) •
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la Unirea principatelor române

fruntașiisitua între 
Vâii Jiului" 
plex mecanizat, iar al 
treilea echipat de aseme
nea, cu un complex me
canizat — reciclat — în 
stratul 5 din blocul V. 
Din aceste capacități de 
producție vom extrage 
zilnic, în medie, 900—1000 
tone de cărbune. Aceasta 
a fost cantitatea care ne 
mai lipsea pentru reali
zarea, pînă acum, a sar
cinilor de plan zilnice. 
Rezultatele se văd mai a- 
les la sectoarele IV și 
VI, care au început să-și . (Continuare în pag. a 2-a)

,\

realizeze prevederile de 
plan și chiar să le depă-' 
șească. , , <!: ■'<:':

în cadrul acelorași preo
cupări m a i amin
tesc punerea în func
țiune a unui abataj fron
tal în stratul 3, la secto
rul III, unde sînt în curs 
de desfășurare lucrările de 
echipare cu un complex 
parțial reciclat, care pînă

Dorin GHEȚA

y
Dialog de lucru după ieșirea din șut între elec

tricienii Dumitru Vatră, loan Obîrșe, Alexandru Cu
tași și maistrul energetic Atila Piecni din sectorul III 
al minei Uricani.

Foto: Ștefan NEMECSEK

125 de ani de

■ ■ "
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Temelia făuririi statului național
Credința fermă a pașop- 

în puterea de ac- 
a maselor izvorîtă 
din convingerea că 
forță socială, 'care

tiștilor 
țiune 
tocmai 
această 
este întregul popor, pre
tinde drepturile lui legiti
me, naturale în țSatria sa, 
după cum spunea Andrei 
Mureșan: „Este țara părin
ților, țara unde au trăit și 
trăiesc ei, țara de unde ne 
tragem și de unde am ve
nit, este vechiul cămin pă
rintesc. Prin aceasta se 
înțelege că. fiecare națiu
ne fei are sentimentele Și 
conștiința existenței sale, 
ce trebuie respectate, 
împrejură r i le

domn al Moldovei, Alexan
dru Ioan Cuza arăta în. 
jurăriiîntul depus cu ,pri
lejul investirii cu prero

gativele domniei11.;. voi păzi 
cu sfințenie drepturile și 
interesele patriei...“ Odată 
cu alegerea lui Alexandru

I
I
I

cri, la Petroșani, a 
început o acțiune de trei 
zile destinată perfecționă
rii cadrelor didactice din 
școlile Văii Jiului în 
problematica muncii edu
cative, organizată, în a- 
ceastă ultimă perioadă a 
vacanței de iarră, de Ins. 
•„’ritoratul .școlar ai jude- 
Sți'iii Hunedoara. în șe
dința plenară din prima 
zi a fost prezentată expu
nerea „Dezvoltarea eso. 
nomico-socială în anul

1984, pe plan național și 
județean, in lumina hotă- 
rîrilor adoptate de Ple
nara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1983 și Sesiu
nea M.A.N. din decembrie 
1983. Sarcinile ce revin 
școlii privind participa
rea elevilor și cadrelor 
didactice la activitatea e- 
conomică a localității11. 
Pentru valorificarea ex
perienței educative obți
nută de învățători și pro-

fesori în -cadrul lecțiilor 
și în programul de acti
vități al organizațiilor de 
tineret, în aceste zile vor 
avea ioc dezbateri — la 
care participă și reprezen
tanți ai organelor de stat 
du^ă care sînt programate 
activități practice - ■

Contribuind la genera
lizarea rezultatelor bune 
obținute în procesul inș- 
tructiv-educativ din școli
le Văii Jiului, această ac-

țiunc analitică pune In 
evidența necesitatea spo
ririi muncii dc educație, 
ea fiind integrată organic 
în. conținutul lecțiilor și 
în participarea elevilor la 
întreaga activitate econo
mică, social-gospodărească 
și cultural-artistică a lo
calităților, în atitudinea 
față de muncă, în com
portamentul din societa-1 
tea noastră socialistă. 
(T.S.)

I
I

istorice au determinat ca 
unirea celor trei țâri să 
nu sc poată înfăptui con
comitent, ca primă etapă 
a acestui proces înscriin- 
du_se unirea Moldovei <u 
Țara Românească. Datori
tă voinței maselor lafrgi, , „
patriotismului înflăcărat Ioan Cuza ca domn al Ța- 
și înaltului simț politic al 
celor mai înaintați fii ai 
poporului, în situația cînd 
Conferința puterilor euro
pene ce a avut loc la Pa
ris,. în vara anului 1858^ 
nu a ținut seama de do
rința de unire a românilor, ■ 
aceasta se realizează prin 
alegerea ca domn al Mol
dovei și apoi al Țării Ro
mânești a lui' Alexandru 
Ioan Cuza.

Avînd în vedere spriji
nul pe care masele îl dă
duseră alegerii șale. ca

rii Românești, el a fost pro*1 
clamat oficial domn al 
Principatelor Unite, la a— 
flarea cărei vești, entuzias
mul mulțimii a fost fără 
margini.dPresa vremii arăta 
că „Poporul cu muzica —.... 
cu faclele aprinse s-au pur
tat pe toate ulițele... jucînd 
Hora Unirii pe la toate 
răspîntiiie". Aceștia erau lat

Prof. Ion FRĂȚILĂ, 
directorul Arhivelor 

Statului, județul Hunedoara!:

(Continuare în pag. a 2-a)
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încă 145 de muncitori calificați
Efectivele7 întreprinde

rii miniere Petrila 
resc cu aproximativ 
de mineri și 25 de 
tricieni, care susțin 
aceste zile examenele pen- cesafe pentru 
tru obținerea diplomelor cursului de calificare 

zece focliiști.
Ilie ȘERBAN, 

”W. corespondent

spo-
120 

elec- 
în

de calificare. în cadru! 
cursurilor de calificare, 
locurile proaspeților ab-

solyenți vor fi luate de 
alte 100 de persoane pen
tru a se pregăti ca mi
neri. De asemenea, se 
pregătesc documentele ne_ 

începerea 
a
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Din viața organizațiilor U.T.C

Ce arată bilanțul anului 1983 ?
S-a definitivat bilanțul realizărilor obținute în anul 1983 de către tinerii din 

organizațiile U.T.C. din Valea Jiului. Bilanțul pozitiv demonstrează capacitatea 
de mobilizare a masei de tineri din întreprinderi, instituții și școli fa realizarea 
sarcinilor social-economice care le revin, dăruirea și competența cu care s-a mun
cit in anul recent încheiat.

B In întrecerea utecistă „Tineretul — 
factor activ în realizarea ” obiectivelor 
deceniului științei, tehnicii și eficienței", 
desfășurată în anul trecut, au partici
pat apioape 16 000 tineri. La întreprin
deri miniere primele trei locuri 
ocupate de organizațiile U.T.C. 
minele Petrila, Uricani, Lupeni 
noasa. La preparații — acestea 
acordate unităților din Coroești, 
și Petrila. iar în cadrul instituțiilor de 
cercetare și proiectare, construcții de 
mașini și transporturi clasamentul este: 
I.P.S.R.U.E.E.M.; I.C.P.M.C. I.U.M.P.

■ La concursurile profesionale și o- 
limpladele pe meserii, desfășurate în 
anul 1983 au fost antrenați mai mult de 
12 000 tineri. „Trofeul minerului", „O- 
Umpiada sudorului, strungarului și fre
zorului", „Buna servire", „Protecția mun
cii", „Muncă, tinerețe, frumusețe" au dek.

(Urmare din pag. I)

primul rînd zecile de mii 
de cetățeni, care, în zilele 
de 22, 23 și 24 ianuarie, 
cînd la București au avut 
loc dezbaterile Adunării E- 
lective, au ținut împresu
rată, zile și nopți. Aduna
rea Deputațllor de pe Dea
lul Mitropoliei, avînd, prin 
combativitatea lor, un rol 
liotărîtor în alegerea lui 
Alexandru Ioan Cuza ca 
singur domn al celor două 
Principate.

O vie impresie a produs 
Unirea Principatelor în rîn- 
dul românilor din Transil
vania, care se afla încă 
sub dominație străină. Ne
numărate au fost localități
le de dincoace de Carpați în 
care entuziasmul față de 
Unirea Moldovei cu Țara 
Românească, așa după cum 
arăta Al. Papiu Ilarian, „e_ 
ra mai mare decît în Prin-

£
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Temelia făuririi
statului național
cipate". Manifestațiile fa
ță de Unire, față de Ale

xandru loan Cuza se dato- 
resc în primul rînd activi
tății progresiste din tre
cut a domnitorului. înfrun- 
tînd pe caimacanul N. Vo- 
goride, în calitatea de pîr- 
călab al Covurluiului, el a 
produs o puternică im
presie în rîndul maselor. 
Manifestarea acestui en
tuziasm cuprindea totodată 
și dorința maselor de a 
înlătura vechiul regim al 
„trecutului" Din notele u- 
nui consul la București re
iese că în decursul de

monstrațiilor de bucurie se 
strigau și lozinci ca; „Jos 
boierimea", „Jos conserva
torii". „Trăiască egalitatea".

Punînd temelia statului 
național unitar, a cărui 
făurire va avea loc în 
1918, Unirea Moldovei și 
Țării Românești a însem
nat actul de naștere al 
României moderne, creînd 
condiții favorabile, atîtpen- 
t 'U o nouă organizare eco- 
nomico-socială, cît și pen
tru desfășurarea mai efica
ce a luptei pentru indepen
dență și suveranitate na
țională. Determinată de ce
rințele obiective ale dezvol
tării economice și sociale a 
țărilor române, Unirea de 
la 1859 a deschis o nouă 
epocă îr dezvoltarea istori
că a poporului român. Ea 
„a marcat — așa cum se 
arată în Programul parti
dului — intrare țării noas
tre în marea etapă a evo
luției ei capitaliste, a ridi
cat pe o treaptă superioară 
£pta de eliberare naționa-

, mișcarea revoluționară 
a maselor muncitoare pen
tru drepturi și libertăți so- 
piale",

Dezvoltarea 
neîntreruptă a bazei 

energetice

I

venit deja tradiționale. La fazele jude
țene s-au obținut 3 locuri I, 2 locuri II 
și 5 locuri IIJ.

■ Rezultate bune s-au obținut și în 
activitatea desfășurată de organele și or- 

au fost ganizațiile U.T.C. în domeniul califieă- 
de la 
și Ani- 
au fost 
Lupeni

rii și perfecționării pregătirii profesio
nale. în anul 1983 au fost calificați peste 
1200 tineri dintre care 325 prin școli pro

fesionale și licee de specialitate, 720 prin 
cursuri de calificare organizate în unită
țile C.M.V.J., 185 prin cursurile de califi
care de la I.U.M.P. și I.P.S.R.U.E.E.M. De 
asemenea ,este interesant de reținut că 
la cursurile de perfecționare au fost cu
prinși 112 tineri uteciști în meseriile de 
miner și electrolăcătuș. ; •

Este un bilanț rodnic, asupra căruia 
vom reveni, pe larg, în coloanele paginii 
dedicate tineretului.

Mircea BUJORESCU

- 1 $•
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Unitatea nr. 28 Reparații ceasuri, condusă de co
munista Ana Hidan, este una dintre secțiile fruntașe 
ale Cooperativei „Unirea" din Petroșani, deschisă re
cent la parterul blocului 1B din zona noului centru 
civic al orașului nostru reșed’nță de municipiu.

Foto: Ștefan NEMECSEK

(Urmare din pag. I)

Direcțiile șj obiectivele 
principale ale dezvoltării 
bazei energetice în etapa 
actuală vizează: creșterea 
producției de cărbune, ga
ze naturale, petrol și uti
lizarea tot mai largă a 
noilor surse de energie (e- 
nergia soarelui, a vîntului, 
hidrogenului, biogazului, 
hjomasei, apelor termale și 
altele); dezvoltarea hidro
energeticii prin înfăptuirea 
programului de construcție 
a hidrocentralelor și micro- 
hidrocentralelor; dezvolta
rea energiei nucleare. Cu 
toate acestea, o cerință de 
prim ordin pentru asigura
rea independenței energeti
ce o constituie identifica
rea și introducerea în cir
cuitul economic de noi re
zerve de combustibil. în 
cadru] politicii energetice 
promovate în țara noastră, 
cărbunele ocupă un loc tot 
mai important. în perioada 
ultimelor decenii produc
ția de cărbune în ■ țara 
noastră a crescut conside
rabil și, conform planului 
de dezvoltare economică, în 
anul 1984 va trebui să pro
ducem 62 milioane tone, iar 
în 1985—87 milioane tone.

Realizarea acestei pro
ducții de cărbune este po
sibilă atît prin dezvoltarea 
activității de cercetare și 
explorare geologică, pen
tru punerea în exploatare 
de noi cîmpuri miniere, cit 
și prin mărirea capacități
lor de producție existente, 
ca urmare a aplicăriii unor 
tehnologii tot mai perfec
ționate de extracție.

Pe această linie se îns
crie deschiderea de noi 
cîmpuri miniere pentru 
creșterea producției de lig
nit, în bazinele Olteniei, 
Horezu — Vîlcea, Mehe
dinți etc, în Valea Jiului, 
pentru cărbune cocsificabil

(Valea de Brazi, carierele 
Cîmpu lui Neag și Lu- 
penl/ precum și continua
rea programului de meca
nizare a proceselor tehno
logice în abataje, prin rea
lizarea une, industrii pro
prii de mașini și utilaje 
miniere, program lansat 
din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Asigurarea independen
ței energetice a țării, prin 
înfăptuirea programului de 
dezvoltare a bazei energe
tice, nu se va realiza nu
mai pe seama creșterii pro
ducției de cărbune ci se 
are în vedere, introducerea 
în circuitul economic de 
noi resurse combustibile so
lide și folosirea unor meto
de neconvenționale de ex
ploatare a lignitului canto
nat în condiții geologice 
foarte grele. In acești ani, 
va începe exploatarea in
dustrială a șisturilor bitu
minoase de la Anina, uti- 
lizîndu-se tehnologii pro
prii și utilaje produse în 
țară, pe baza cărora va 
funcționa prima centrală e- 
lectrieă. Totodată se des
fășoară un vast program 
de cercetare privind gazei- 
ficarea cărbunilor inferiori . 
pentru lărgirea pe aceas- I 
tă cale a posibilităților de 
utilizare a combustibililor 
solizi la producerea ener
giei termice și calorice.

Politica de asigurare a 
independenței energetice 
prin dezvoltarea bazei e- 
nergetice și de creștere a 
bazei de materii prime a 
țării reflectă, prin carac
terul ei realist, profund ști- | 
Ințific și uman, grija per
manentă a partidului nos
tru, a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru binele și 
viitorul țării, pentru acce
lerarea progresului general | 
și ridicarea continuă a gra- I 
dului de civilizație mate- • 
rlală și spirituală a patriei | 
noastre socialiste, |

S3 ÎN ZONA NOULUI 
CENTRU civic al orașului 
Lupeni au fost atacate m-, 

| crările de construcție .
Iun nou bloc. Este vorbă 

de blocul 2, care va avea
69 de apartamente. A- 
cesta este primul din blo
curile ce se construiesc aici 
în anul 1984, la Lupeni fi
ind prevăzuse în plan să 
fie construite 125 de apar
tamente. (V.S.)

B CITITORI. De la în- . 
ceputul anului și pînă în 
prezent, în doar două săp- 
tămîni, prin strădania bi
bliotecarei Florica Băgăia- 
nu, Ia biblioteca clubului 
sindicatelor din Petrila s-au 
înscris peste 600 cititori, 
ceea ce înseamnă că, zil
nic, pragul acesteia a fost 
trecut de cel puțin 40 iu
bitori de carte.
. ■ TURNEU. Un colectiv 
al Teatrului de stat din 
Petroșani întreprinde în 
această perioadă un turneu 
de zece zile în Oltenia și 
în sudul Banatului, cu pie
sa .Domnișoara Julie", de 
August Strindberg. La sfîr- 
șîtul lunii, colectivul tea
trului va începe un alt 
turneu, cu piesa „Steaua 
fără hume", de Mihail Se- i 
bastian. • ' ■■

E UNITATEA de instru
mente tehnico-medicale din 
centrul Petroșâniului a 
fost mutată la farmacia nr. 
16, din cartierul Aeroport. 
Unitatea funcționează zii- ■ 
nic între orele 8—20. (I.D.)

■ MINIBAR. La Lupeni, 
în apropierea telescaunului 
din zona de agrement Bră- 
ița s-a deschis un minibar, 
în cadrul Căruia turiștii pot 
servi diferite produse de 
alimentație publică. (I.D.)

■ APA IROSITA. La u- 
nitatea de coafură a coope
rativei „Unirea" din strada 
N, Bălcescu, un robinet 
curge cu o încăpățînare 
crasă de vreo 2—3 luni, din 
lipsa unei banale garnituri. 
La „Unirea" chiar nu exis
tă nici un instalator? ;

Rubrică realizată de 
Bujor MIRCESCU ,

(Urmare din pag. I)

în 5 februarie va produce 
la capacitate. Am atins un 
ritm de montare de patru 
scuturi pe zi. Un complex 
de construcție românească 

în 
din 
VI.

i va 
în 

este 
productivității

din documentele Consfă
tuirii de la Mangalia, din 
cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tre
buie să le realizăm în mod 
exemplar, iar aceasta im
pune o permanentă îmbu
nătățire, o continuă per
fecționare a stilului și me
todelor muncii de partid. 
Va trebui să ridicăm nive
lul calitativ al întregii 
noastre activități politice și 
economice. Trebuie să creș. 
tem responsabilitatea comu
niștilor față de îndeplinirea 
sarcinilor, iar prin ei să-i

SMA-2 P2 va intra 
funcțiune în stratul 5 
blocul IV, la sectorul

O problemă pe care 
trebui să o rezolvăm 
cît mai scurt timp < 
creșterea 
muncii și aceasta nu poa
te fi rezolvată la nivelul 
exigențelor decît printr-o 
exploatare optimă, întreți
nerea corespunzătoare și 
revizii și ceparații de cali
tate ale utilajelor de mare 
capacitate din dotare, și 
asigurarea unei aprovizio
nări operative a tuturor 
locurilor de muncă, a tu
turor formațiilor cu mate
rialele și piesele de schimb 
necesare.

Transportul subteran a 
fost îmbunătățit și a cres
cut eficiența în aprovizio
narea locurilor de muncă ___ ___ _
prin paletizare și containe- maximă eficiență 
rizare. De asemenea, tot 
pentru mai multă operati
vitate în aprovizionare aiu 
montat și pus în funcțiune 
4 instalații de monorai, din 
care unele sînt de produc
ție proprie, și care au o 
lungime totală de aproxi
mativ 3000 m.

Pînă acum mina are un 
minus de 4 700 tone de căr
bune, minus pe care mine
rii noștri sînt hotărîți să-1 
recupereze, astfel incit luni 
23 ianuarie, mina să aibă 
sarcinile de plan la zi rea
lizate integrai. Vom încheia 
luna ianuarie cu planul 
lizat, iar la sfîrșitul 
meslrului 1 vom avea 
plus de 5 000 tone de 
bune cocsificabil".

2. IOAN SAV: „Sarcini
le pe care le-am desprins

rea. 
tri- 
un 

căr-

9Î

mobilizăm la activități sus
ținute pe toți oamenii mun
cii de la întreprinderea 
noastră, să creăm un spi
rit revoluționar, să punem 
mai bine în valoare, cu 

capaci
tatea de gîndire a fiecărui 
membru al colectivului 
nostru.

Prima măsură adoptată și 
materializată în această di
recție a constat în pregăti
rea mai temeinică a adu
nărilor generale de partid, 
dar și a adunărilor gene
rale ale reprezentanților oa
menilor muncii din cadrul 
sectoarelor. Exigența și fer
mitatea cu care au fost fă
cute analizele prezentate cu 
aceste ocazii au determinat 
o participare activă a tu
turor comuniștilor și oa
menilor muncii la dezbate
rile care au avut loc. S-au 
adoptat măsuri de îmbună
tățire a activității,, s-au tă
cut propuneri valoroase me
nite să conducă la spori
rea producției de cărbune,

la creșterea productivității portant în îmbunătățirea 
muncii. Prin „momentul e- *..................... ..
conomic", comuniștii au 
fost informați cu stadiul 
realizărilor. De fapt, prin 
analizele organizate deca
dal, oamenii muncii sînt 
mereu informați cu situa
ția realizării sarcinilor de 
plan la producția de căr
bune extras, a productivi
tății muncii, a eficienței cu 
care și-au desfășurat acti
vitatea în procesul de pro
ducție.

Fiecare membru de 
partid are sarcini proprii, 
iar membrii biroului comi-

tetulul de partid sînt re
partizați pe sectoare. Un 
sprijin substanțial și efi
cient am primit și din par
tea comitetului orășenesc de 
partid, a secretariatului său 
prin repartizarea, la sectoa
rele importante, a membri
lor secretariatului și a al
tor activiști cu funcții de 
răspundere, fiecare avînd 
un plan de măsuri concret 
de recuperare și realizare 
a planului de producție.

Pentru a . stimula mai 
Intens activitatea produc
tivă vom iniția zile, săptă- 
mîni și decade ale produc
țiilor record.

Bineînțeles că avem orga
nizat și un control riguros 
al îndeplinirii sarcinilor^al. 
măsurilor pe care le-am 
stabilit, at materializării 
propunerilor făcute de co
muniști Și ceilalți oameni 
ai muncii fie în adunările 
generale de partid, fie în 
adunările oamenilor mun
cii.

De asemenea, un rol im-

întregii activități îl are și 
învățămîntul poliție.

Ne străduim și am reu
șit să impunem același Stil 
de muncă dinamic și consi
liului oamenilor muncii, 
consiliilor și comisiilor co
mitetului de partid și ale 
c.o.m Membrii consiliului 
oamenilor muncii informea
ză și ei în cadrul ședințe
lor despre stadiul îndepli
nirii sarcinilor ce le-au 
fost încredințate, fiecare fi
ind repartizați' pe sectoare 
și locuri de muncă. La rîn
dul lor, consiliile și corni-

disciplinei, și mai ales, pe 
crearea unei puternice opi
nii a colectivului împotri
va celor care fac abateri 
de la disciplina muncii și 
disciplina tehnologică. Do
rim ca această opinie să 
se manifeste cu promptitu
dine, la locul de muncă șl 
nu numai cu ocazia unor ■. 
acțiuni organizate cum ap 
fi „judecata muncitorească" ? 
Insist asupra acestui as
pect pentru că, printr-o o- 
pinie sănătoasă și prompt 
manifestată, multe neajun- - 
suri pot fi preîntîmpinate 
iar starea de disciplină va 
fi mult îmbunătățită.

O altă direcție de ac
țiune este stabilizarea per
sonalului muncitor. In mod 
deosebit vom organiza ac
țiuni și ne vom preocupa 

_ de noul încadrat în perioa
da de acomodare, de in
tegrare în rîndul colectivu
lui, aceasta fiind cea mai 
dificilă etapă pe care ,b -' 
străbate un nou sosit la 
mină. Probleme cu locuin
țele, noi nu avem. Un nov 
încadrat poate primi apar
tament chiar din primel. 
săptămîni de la încadrare

Ținem f arte mult și r 
străduim în acest sens s 
fim cît mal operativi, > 
propunerile oamenilor mu. 
cii să fie cît mai grăbi, 
materializate.

Sigur, nu vom negii 
nici celelalte acțiuni spe
cifice organizației de sin
dicat, dar acestea sînt .' 
principalele preocupări spre 
care ne-am orientat în a- 
cest an, avînd convingerea 
că în felul acesta .dm 
contribui mai mult la în
deplinirea integrală a pre
vederilor de plan, la situa
rea întreprinderii noastre 
printre fruntașele .Văii. ,:j

siile comitetului de partid 
și ale consiliului oamenilor 
muncii își desfășoară acti
vitatea după planuri și pro
grame de activități judicios 
întocmite pe care însă le 
dorim mai active".

3. AUREL ANGIIELUȘ 1 
„Prin -adunările grupelor 
sindicale și adunările ge
nerale ale oamenilor mun
cii pe sectoare s-a făcut o 
dezbatere amănunțită a 
cifrelor de plan, astfel în- 
cît fiecare om al muncii să 
cunoască exact ce sarcini 
îi revin, la locul său de 
muncă. Totodată, am tre
cut la organizarea mai bu
nă a întrecerii socialiste a- 
le cărei criterii au fost 
larg popularizate, ca dealt
fel și criteriile inițiative
lor muncitorești, pe care le 
aplică: „Brigada înaltei răs* 
punderi muncitorești", „Con
tul colector de economii al 
sectorului" și „Prietenul 
noului încadrat".

Vom insista în mod deo
sebit pe întărirea ordinii și

i i
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Peste două decenii în slujba sănătății minerilorStatornicie, pasiune 
și răspundere in muncă

ției
Prin n a t u r a fune- aduce împlinirea năzuin- 

intre țin un țelor.
contact permanent cu Brigadierul Constantin 
mulți dintre țncadrații Ghiorma îmi mărturisea: 
l.M. Aninoasa, La mulți „Nu mi-a fost rușine, o- 
dintre oamenii statornici riunde m-am aflat, să a- 
ai minei, virsta, cu sca
dențele ei inevitabile, 
le-a oferit tihna bine 
meritată, după ani de 
muncă rodnică in abata
je și pe galeriile minei. 
Unii dintre ei s-au năs
cut pe aceste meleaguri, 
alții au venit sau au fost 
trimiși aici cind au ajuns 
la virsta majoratului.
Toți însă aveau să-și ros- neri sint mirați, surprinși, 
tuiască destinul în același stingheri cind sint in- 
fel — dăruindu-se pro
fesiei nobile de căutători 
ai comorilor din adâncu
rile Văii Jiului, respectiv, 
ale A ninoasei și au reu
șit, bUCUrîn- 
du-se acum 
ie depline sa
tisfacții. A- 
cești harnic: 
muncitori, cu 
o înaltă conș- _ 
ființă a pro
fesiei, căreia i.au rămas 
fideli pînă in ziua cind 
au fost răsplătiți cu pen
sie pentru anii de muncă 
și limită de virstă, m-au 
impresionat la fiecare in- 
tilnire. Modestia lor de
clanșează sentimente de 
stimă și respect, le sus. 
ține valoarea autentică, 
demonstrată de ani mulți 
de muncă, de experiență 
profesională și de 
bogată pe care au dobin- 
dit-o. Din galeria acestor 
oameni adevărați îi amin
tesc pe binecunoscuții bri
gadieri Constantin Ghior
ma, Mihai Tecșa, Augus
tin Asmarandei, Toma 
Mate, Ioan Terhes, Vasile 
Ungureanu, Gheorghe Pa- 
trolea, pe minerii Ioan

. Presecan, Mihai Poroșni- 
cu, Ioan Moldovan, Du
mitru Durnea, Ion Răbu- 
lea, Ioan Mercaș, Grigo
re Gălăbuț, pe maiștrii 
Constantin Popa, Gheor
ghe Bolunduț, Avram A- 
dămuț, pe Eugen Andri- 
șan, Ioan Tătaru, ing. Io
sif Zlăgneanu, Petru 
Munteanu. Și citez doar 
pe cîțiva. Nu trebuie să 
fii psiholog ca să observi 
la toți acești oameni ade
vărați că numai munca 
susținută este aceea care

firm că sint miner din 
Valea Jiului, din Anlnoa- 
sa și aceasta cu atit mai 
mult cu cit Aninoasa a 
fost prima, iar acum este 
și ultima unitate înscrisă 
in carnetul meu de mun
că". ‘

In această statornicie a- 
flăm fi explicația de ce 
mulți dintre acești mi- 

de 
deBârbați 

care onorează 
titlul de miner

vitați pentru a 
li se inmîna prima 
și ultima notă de lichida
re. Pur și simplu nu știu 
cu ce să înceapă. Pentru 

că ei au tră
it și muncit 
peste 30 
ani atit
intens, cunos- 
cînd doar se
diul sectoru
lui, al lămpă- 
magazia _ de

|
i

i

i
i

riei, baia, ... ____
materiale și, evident,, sub
teranul. Se poate ușor ob
serva cită deosebire este 
între felul de a se com
porta al acestor oameni, 
cărora le spunem simplu 
— mineri adevărați —,
și unii tineri, e adevărat 
puțini, in carnetele de 
muncă ale cărora, după 
un an doi, sint înscrise 

viață 3—4 desfaceri ale con
tractului de muncă. Și 
cestora trebuie să le a- 
mintim, din păcate la 
intervale prea scurte, să 
se prezinte la sector pen
tru clarificarea situațiilor. 
Din rindul celor de la 
mina noastră care preferă 
să absenteze nemotivat, 
cretnd greutăți in plasa
rea efectivelor la locuri
le de muncă fac parte, 
printre alții, Viorel Bur
tea, Petre Bejan, Gheor
ghe Rafira, loan Lăcătu- 
șu, Sorin Călugăreau, Lu
cian Daghi, Andrei Kal
man și alții.

In ochii primilor citești 
satisfacția datoriei împli
nite, pe cînd în ai celor
lalți oboseala, mahmurea
la și pasivitatea pentru 
propria persoană și colec
tivitate.

Teodor TRIFA

a-

— Mai întîi copiii. De 
acord?...

— Zicea cineva că mer
ge la lucru în schimbul 
II. Să nu întîrzie. Intrați. 
vă rog. Așa...

— Urmați dumneavoas
tră, cei cu fișe, sănătoșii...

Ne aflăm, evident, la 
un cabinet medical, cel 
din cadrul Policlinicii din 
Petroșani în care lucrea
ză medicul' principal spe

Satisfacția datoriei împlinite ‘
Nu bănuiam că, băie

ții și fetele din echipa de 
reparații electrice, prin 
tot ceea ce fac zi de zi, 
înscriu în cronica între
cerii socialiste, minunate 
fapte de eroism cotidian. 
Dar, să lăsăm faptele să 
vorbească.

Zi de decembrie, prag 
de an nou. Este ora 13,30. 
La atelierul minei Vul
can se cere intervenția 
urgentă a echipei service. 
Jos, la orizontul 360, în 
abatajul nr. 2, s-au defec
tat două pompe. Inunda
ția ce a urmat, a obligat 
minerii să oprească pro
ducția.

Echipa service a atelie
rului, avîndu-i în compo
nență pe electricienii loan 
Iancu și Ludovic Deak, 
condusă de maistrul Pe

cialist ORL, Rodica Dij- 
mărescu, iar dialogurile 
reproduse cu exactitate 
sînt cele rostite aidoma. 
Alt medic ar fi spus mai 
simplu: „Numărul sau nu
merele care urmează11. Si 
nu ar fi greșit. „Ordinea11 
preferată de doctorița Dij- 
mărescu avea în ea ceva 
deosebit, propriu metodei 
ei de a munci, ceva care 
face parte din umanismul 

tru Morar, coboară cu 
prima colivie în subteran, 
începe lupta cu timpul 
și cu condițiile grele im
puse de acumularea apei. 
Dînd dovadă de abnega
ție și competență, echipa 
debranșează în timp re
cord utilajele, le încarcă 
în trenul de mină cu des
tinația „suprafață, atelier11.

Este ora 15,40. Trenul 
cu utilajele defecte se 
află în fața atelierului e- 
lectric al sectorului IX. 
Im iat electricienii echi
pei încep descărcarea u- 
tilajelor și remedierea de
fecțiunilor. Lupta contra 
cronometru continuă. E- 
lectricienii Liviu Vîtca 
și Emil Nelega, ajutați de 
colegii Ionel Chioreanu și 
Gheorghe Steclaru, reu
șesc să demonteze pom

oamenilor aflați cu în
treaga capacitate în sluj
ba semenilor, ceva care 
nu supără pe nimeni, 
dimpotrivă. Acest sen
timent simplu, adevărat, 
cald, alăturat diagnosticu
lui exact, concură la vin
decarea bolnavului ca și 
medicamentul și trata
mentul cel mai adecvat.

— Specialistul, stăpîn 
al profesiei alese, pentru 
care s-a pregătit conștiin
cios studiind și asimilînd 
„secretele11 acesteia, și pe 
care o practică cu devota
ment, pasiune și multă 
finețe este completat de 
omul politic cu activități 
multiple,- Rodica Dijmă- • 
rescu — spunea medicul 
și colegul ei loan Samo- 
ilă, secretar adjunct al 
comitetului de partid al 
spitalului municipal. - Pe 
lîngă prestația zilnică de 
medic principal QRL, din 
1973 doctorița Dijmăres- 
cu a răspuns onorabil de 
diferite funcții de condu
cere în cadrul Spitalului, 
ca deputată, iar în pre
zent ca membru al comi
tetului și biroului muni
cipal de partid, ca direc

pele și motoarele, înlo
cuiesc piesele defecte și 
le reasamblează apoi cu 
multă dibăcie.

Simț de răspundere do
vedesc și fetele din ate
lier. în decursul a o oră 
și 15 minute reușesc ve
rificarea a două capete. 
La ora 15,30, sub condu
cerea sing. Dumitru Ma
xim, începe verificarea 
utilajelor sub tensiune. 
Electricienii Gheorghe 

Teocă și Emil Nelega bran
șează cablul de probe de 
380 V. Utilajele funcțio
nează ireproșabil. Cu toții 
participă la debranșărea și 
încărcarea utilajelor, ca
re iau din nou drumul 
subteranului, unde le 
așteaptă aceeași echipă 
service. în ciuda condiți
ilor grele de subteran, a-

tor adjunct medical și 
membru al comitetului de 
partid al spitalului, pre- ' 
cum și ca membru al Co
legiului județean de dis
ciplină a personalului sa
nitar. Dacă la toate a- 
ceste calități și obligații 
mai adaugăm pe cele de 
mamă a doi copii și so
ție, avem în față imaginea 
eforturilor și activității 
multiple cărora .se stră- * 1 
duiește și reușește să le 
facă față cu rezultate foar
te bune de mulți ani de 
zile. - f

ceastă echipă stabilește 
un nou record: branșarea 
în numai 45 de minute a 
două pompe și a utilaje
lor anexe, în condiții de 
acumulare de apă și no
roi. Ora 19,45. Echipa ser
vice revine la suprafață, 
întreaga suflare a ateiie- : 
rului așteaptă cu înfri
gurare telefonul maistru
lui electromecanic Ah-
ghelina de la sectoruj 7 
Telefon care avea «ă 
confirme, la ora .20 și da 
de minute, funcționarea .- 
reproșabilă a utilajelor și 
reluarea producției. „Or
tacii11 de la suprafață și-au 
făcut din plin datoria. 
Minerii puteau relua ex
tracția cărbunelui.

Pavel KOVACS, 
corespondent

încă, unele amănunte 
semnificative. A devenit 1 
medic în 1961, absolvind 
institutul de specialitate 
din București. în Petro
șani a venit în decembrie 
•62, și de atunci, adică de i 
21 de ani, decide diagnos- / 
tice, indică și aplică tra- ? 
tamente, desfășoară, așa 1 
cum am menționat, o bo- ț 
gată activitate obștească, 
apărînd cu competență, ț 
dragoste și devotament ț

■ sănătatea minerilor, a 1 
populației din municipiul i 
nostru.- . L

Toma ȚAȚARCA ț

■■(■■■■•■■■•■•■■■■■•■••■■ia

Ipostaze ale opiniei publice din Vulcan
Hoții au fost prinși cu ajutorul 

cetățenilor
Actele antisociale

Dureros sentiment tră
iește un om cînd își vede 
casa prădată de bunurile 
agonisite intr-o viață. O 
asemenea clipă grea a 
trăit lonuț loan Mase, pen
sionar din Vulcan, în ziua 
de 9 decembine 1983, înțor- 
cîndu-se acasă, și-a găsit 
locuința prădată.

Ste s-a mUmplat? Răs
punsul a fost dat operativ 
de către oamenii în uni
form ă albastră, care, spri
jiniți de mai mulți cetă
țeni, au identificat și ares
tat hoții. r

în seara zilei de 8 de- 
cembrife 1983, Constantin O- 
lărașu de 45 de ani, fără 
ocupație, condamnat pen
tru viață parazitară, este 
invitat prietenul său 
Ion Paraschiv și eL cu 
numeroase antecedente pe
nale, în garsoniera'acestuia 
din blocul G. 8, apartamen
tul 44, din Vulcan, la „un 

pahar de vorbă11. Gazda îi 
vinde invitatului său „pon
tul11 că știe pe cineva cu 
bani mulți, haine de piele, 
ghiul de aur și multe alte 
bunuri de valoare, care nu 
este acasă și că nu af fi 
lipsit de interes să facă ta 
noapte o descindere la lo
cuința acestuia. în jurul o- 
rej 5 dimineața, după o 
cantitate apreciabilă de 
țuică îngurgitată, cei doi 
pleacă spre locuința lui 
lonuț loan Mase. Sparg la
cătul de la intrare, pătrund 
în casă și „colecționează11 
rapid bunuri în valoare de 
peste 33 000 lei, dintre ca
re o sumă de 12 000 lei. 
Se întorc la locuința lui Pa
raschiv, împart bunurile și 
banii. Fiind de ocupație 
„fără11, deci dispunînd de 
mult timp liber, Olărașu se 
Îmbracă cu un elegant cos
tum al victimei și pleacă 
să sărbătorească „evenimen

tul11. Ia la rind localurile 
de alimentație publică din 
Petroșani și Vulcan, che- 
fuind în stil mare.

Cițiva cetățeni care îl 
cunoșteau pe Olărașu, pă- 
rîndu-li-se suspectă purta
rea acestuia, costumația, 
precum și libertinismul cu 
care împrăștia banii, au 
anunțat organele de miliție. 
Așa că cei doi aventurieri 
de tristă faimă, au poposit 
în arestul miliției in a- 
ceeași zi a comiterii fap
tei. Lui lonuț loan Mase 
i-au fost restituite o mare 
parte din bunurile furate 
pe care răufăcătorii nu a- 
pucaseră să le valorifice 
chilipirgiilor.

Un caz de furt a fost 
rezolvat'operativ cu spriji
nul opiniei publice. Vino

vății urmează să-și primeas
că pedepsele meritate pen
tru infracțiunea în dauna 
avutului personal. , .

puteau
în seara zilei de 3 de

cembrie 1983; tînărul Csaba 
Nagy, elev in clasa a IX-a 
lă Liceul industrial Vul
can, se dădea cu patinele 
pe strada Republicii din 
localitate. La puțină vre
me după lăsarea întuneri
cului este acostat de trei 
tineri: Ladislav Kalanyoș, 
Marin Mită și Vic
tor Daniel Ful- 
fuc, minori între 14 și 17 
ani. Este dus cu forța in 
spatele blocului D 8, unde 
este bătut, amenințat să 
nu strige și descălțat de 
ghetele cu pătine, pe care 
le avea în picioare.

Cei trei tineri scăpați 
de mult de sub supraveghe
rea familiei și a școlii 
și-au dus la bun sfîrșit pla
nul odios de tîlhărie „la 
drumul mare11 fără a fi 
cel puțin atenționați de 
numeroșii cetățeni,’care au 
t-ecut nepăsători prin 
preajmă. Nimeni n-a între
prins nimic, nimeni nu a 
anunțat miliția. Ne între
băm, firesc, dacă la fel ar

fi curmate
fi procedat cînd în mîinile 
agresorilor s-ar fi aflat 
propriul lor copil?

Cu șapte zile mai țîrziu, 
în data de 10 decembrie 
1983, același Ladislav Ka
lanyoș își filează o nouă 
victimă la res
taurantul „Perl a1* din 
Vulcan, în persoa
na lui Mircea Braieș, om 
în etate de 43 de ani, venit 
de prin părțile Moldovei 
să lucreze la o mină. O- 
chiul versat aj răufăcătoru
lui surprinde momentul 
cînd M.B. scoate un teanc 
de sute să plătească con
sumația. îl acostează fără 
ocolișuri și aflînd că nu 
are unde dormi îi propune 
să meargă la el acasă. MB 
cu mintea încețoșată de al
cool, acceptă cu ușurință 
propunerea necunoscutului. 
Kalanyoș găsește repede 
prin preajmă trei prieteni 
(complici) în persoana lui 
Grigore Țiganu, Nicolae 
Vișan și Tibor Zoltan Ratz, 
pe care îi roagă să-l ajute 
să-și ducă acasă „tatăl11,

la timp
care a băut maj mult de- 
cît trebuia, M.B. este con
dus pînă în dreptul Școlii 
generale nr. 6, bătut „măr“, 
ușurat de o sumă impor
tantă de bani și a bana o- 
nat. Trezindu-se din leșin 
tîrziu în noapte, M.B. a- 
junge cu greu la miliție, 
unde povestește ce a pățit.

Datorită acțiunii opera
tive al unui echipaj condus 
de locotenentul' Grigore To- 
dosiu de la miliția Vulcan, 
cei 4 răufăcători sînt iden
tificați și arestați. Urmea
ză ca legea să-și spună 
cuvîntul împotriva celor 
certați cu normele convie
țuirii noastre sociale. în. 
loc de concluzie consem
năm faptul că, dacă opi
nia publică intervenea în
că din seara zilei de 3 
decembrie, șirul acțiunilor 
antisociale ale lui Ladislav 
Kalanyoș șl „amicii Iui11 
era curmat rapid.

Cristian ȘTEFAN, 
cu sprijinul Miliției orașului

Vulcan j
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FILMEConferința pentru măsuri de încredere 
și securitate, pentru dezarmare în Europa

STOCKHOLM 18 (Ager
pres). Regele Cari al 
XVI-lea Gustaf al Suediei 
și regina Silvia au oferit 
un dejun miniștrilor de ex
terne prezenți la lucrări
le de deschidere a Confe
rinței pentru măsuri de 
încredere și securitate și lemente comune. Acestea 

— se referă, invariabil, la 
starea actuală de încorda
re a raporturilor interna
ționale, la nivelul fără 
precedent atins de cursa 
înarmărilor, în primul rînd 
în domeniul nuclear, Ia 
alte evoluții cu caracter 
militar sau politic care 
au sporit tensiunea pe 
plan mondial, punîndu-se 
accentul pe necesitatea n- 
nor eforturi susținute pen
tru reluarea cursului des
tinderii, pentru promova
rea păcii în Europa și în 
întreaga lume, a instaură
rii la conferință a unei 
atmosfere de înțelegere și 
conlucrare reciprocă. Se 
exprimă, în acest sens 
speranța câ acest for eu
ropean se va solda cu re
zultate pozitive, concrete, 
care să răspundă aspirați
ilor și cerințelor legitime 
ale popoarelor europene, 
ale tuturor națiunilor ÎU-

pentru dezarmare în Eu
ropa, la care a participat 
și tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor exter
ne al României.

Cu acest prilej, din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, tovarășul Ște
fan Andrei a transmis su
veranului suedez și reginei 
Silvia cele mai bune urări.

Regele și regina Suediei 
■au rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae 
Ceausescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu cordiale 
sentimente și cele mai bu
ne urări.

*
: STOCKHOLM 18 —
Trimisul Agerpres,'■> Victor 
Maftalogu, transmite: La 
Stockholm au continuat, 
miercuri, lucrările Confe
rinței pentru măsuri 
încredere și securitate

continuă să fie dominate 
— cu unele deosebiri 
nuanțe, de accente sau cu 
propuneri diferite, dar Vir 
zînd obiective similare 
apropiate, legate direct de 
mandatul actualei Confe
rințe de numeroase e_

de

ori

de
_______ . și mii, de a se depăși actuala 
pentru dezarmare în Eu
ropa. Discursurile rostite 
de miniștrii de externe ai 
statelor participante la a- 
cest for general-european

perioadă, de încordare pe
riculoasă și de a se trece 
hotărît la măsuri menite 
să promoveze destinderea,

încrederea, dezarmarea, 
securitatea și pacea.

*
Luind cuvîntul în 

drill Conferinței 
Stockholm pentru 
de încredere și 
dezarmare în Europa, mi
nistrul afacerilor externe 
al Danemarcei, Uffe El- 
lemann-Jensen s-a pronun
țat pentru adoptarea unul 
ansamblu de măsuri în ve
derea creșterii încrederii 
și securității reciproc com
plementare. El a recoman
dat adoptarea unei atitu
dini de moderație și flexi
bilitate din partea tuturor, 
apreciind că negocierile se 
pot dovedi îndelungate și 
uneori dificile. Impactul pe 
care îl va avea această 
conferință asupra dezarmă
rii poate constitui ele
mentul central prin care 
posteritatea va evalua reu
șita ei — a arătat minis
trul danez.

în cuvântul său, Andrei 
Gromîko, ministrul aface
rilor externe al U.R.SS., 
a subliniat că dacă S.U.A. 
și alte țări ale NATO vor 
dovedi că sînt gata să re
vină la situația existentă 
înainte de începerea am
plasării rachetelor nuclea
re ou rază medie de acți
une în Europa, atunci și 
Uniunea Sovietică va fi 
gata să procedeze la feL

ca
de la 

măsuri 
pentru

Lazar Moisov, secretar 
federal pentru afacerile 
externe al Iugoslaviei, a 
subliniat că actuala con
ferință de la Stockholm 
trebuie să adopte, într-o 
primă etapă, „un anumit 
număr de măsuri reciproc 
complementare pentru con
solidarea încrederii și secu
rității, care ar contribui Ja 
reducerea pericolului de 
confruntare militară în Eu
ropa".

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Femeia dispă
rută; Unirea: Baloane de 
curcubeu; Paringui: Ye
ti, omul zăpezilor.

PETRILA: Casa visuri
lor.

LONE A: Izvorul
VULCAN — Luceafă

rul: Adio, dar rănaîn cil 
tine. Ă.. .-.și , <

LUPENI — Cultural: 
Căruța cu mere.

URICANI; Clinele.

Vizita în franța 
a vicepreședintelui 
Consiliului de Stat 

al României
PARIS 18 — Trimisul 

Agerpres, Constantin O- 
prică, transmite: Tova
rășul Manea Mănescu, ; 
vicepreședinte al Consi
liului de Stat, aflat în vi
zită to Franța, a avut, 
miercuri, o întrevedere cu 
Louis Mermaz, președin
tele Adunării Naționale a ; 
Republicii Franceze.

Louis Mermaz a evo
cat cu plăcere întîtoirea și 
convorbirile deosebit d. 
interesante și utile 
cu președintele 
cii Socialiste 
Nicolae Ceaușescu, 
timpul vizitei pe care 
fectuat-o în România.

Tovarășul Manea 
nescu S-a întîlnit, de 
menea, cu Edith C_ 
ministrul francez al 
inertului exterior și turis
mului.

; de 
avute 

Republi- 
România, 

în 
a e-

Mă- 
ase- 

Cresson, 
1 co-

Știri

I

*
STOCKHOLM 18 (.Ager

pres). — După cum trans
mit agențiile de presă, re
prezentanți ai unor miș
cări pentru pace din Eu
ropa și Statele Unite au 
lansat un apel șefilor de
legațiilor americană și so
vietică la Conferința pen
tru măsuri de încredere și 
securitate și pentru dezar
mare în Europa, ccrîn- 
du-le ca țările lor „să pu
nă capăt experiențelor nu
cleare și desfășurării de 
arme nucleare".

într-o declarație făcută 
presei în capitala Suediei, 
Sarah Meyer, reprezentan
tă a Mișcării femeilor bri
tanice pentru pace, a făcut 
cuposcut că femeile din 
țara sa vor continua cu 
aceeași fermitate lupta 
împotriva armelor nuclea
re.

15,00
15,05

TV
Telex.
Popasuri muzeisti
ce (cotor). /
Șase milenii în stră
luciri de aur .(II). 
Ecran de vacanță. 
Studioul

Iui.
închiderea 
mului.
Telejurnal 
color).

20,20 Actualitatea 
conomie.

20,35 Portativul fulgilor 
de nea — muzică 
ușoară.

20,50 Revista
tistică TV.
„Uniți sub a patrr 
ei veșnică stea“.

15,25
15,45

16,30

20,00

Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru

STOCKHOLM 18 (A-
gerpres). — în centrul o- 
rașului Stockholm s-a des
fășurat o demonstrație în 
sprijinul înghețării înar
mărilor nucleare, al creării 
unei zone denuclearizate în 
nordul Europei și reluării 
politicii de destindere. La 
această acțiune, inițiată 
de organizațiile sindicale, 
au participat membri ai 
diferitelor partide politi
ce și organizații' obștești, 
numeroși tineri, grupuri de 
femei.

La mitingul care a ur
mat demonstrației, vorbi
torii au relevat importan
ța mișcării luptătorilor 
pentru pace în contextul 
creșterii încordării in
ternaționale. A fost adre
sată o moțiune în acest 
sens către participaații la 
Conferința de la Stockholm 
pentru măsuri de încrede
re și securitate și pentru 
dezarmare în Europa.

dezarmare nucleară
BONN 18 (Agerpres). 

„Da, păcii4!", „Nu, rache
telor nucleare1“ — aces
tea sînt devizele sub care 
Comitetul de coordonare a 
26 de organizații pentru 
pace din R.F. Germania a 
lansat un apel pentru in
tensificarea eforturilor to 
lupta pentru realizarea
dezarmării. în documen
tul adoptat de comitetse 
spune că milioane de ce
tățeni ai R.F. Germania 
își exprimă protestul îm
potriva amplasării de ra
chete nucleare pe terito
riul țări', cerfnd în același 
timp, retragerea tuturor 
acestor arme de distruge- 

exîstente pe

pentru măsuri de încrede
re și securitate și pentru 
dezarmare în Europa. In 
apel se subliniază necesi
tatea adoptării unor mă
suri pentru înlăturarea 
pericolului unui război nu
clear, crearea unui climat 
de destindere, pentru tre
cerea la măsuri 
mare.

de dezar-

*
CIUDAD DE

18 (Agerpres). — 
declarație făcută la

re în masă 
continent.

*
(Agerpres). —PARIS 18

Zeci de mii de femei fran
ceze au semnat Apelul pe 
care Uniunea ~ 
Franceze îl va 
participanților la 
rința de la
imiiinuini

Femeilor 
prezenta 

Confe- 
Stockholm

MEXICO 
într-o 

‘ i Ciu
dad de Mexico, președin
tele Mexicului, Miguel 
de la Madrid, s-a pronun
țat pentru continuarea 
fermă a eforturilor con
sacrate realizării păcii și 
dezarmării în lume — 
transmite agenția Prensa 
Latina. El a evidențiat în 
acest context acțiunile sus
ținute ale Grupului de ia 
Contadora în direcția e~ 
dificării unui climat de 
pace, securitate șî coope
rare în America Centrală.

țările socialiste
MOSCOVA 17 (Agerpres) 

— Specialiștii sovietici sînt 
preocupați de sporirea e- 
ficienței muncii și automa
tizarea producției agrico
le. Printre cele mai ori
ginale lucrări în acest .sens 
se numără un proiect care 
prevede plantarea răsadu
rilor în casete speciale cu 
soluție hrănitoare. In fie
care zi, casetele amplasate 
pe benzi rulante se depla
sează cîțiva centimetri, 
mărindu_se simultan și 
distanțele dintre ele, pen
tru a se asigura lumina 
necesară.

Cele mai bune 
ite au 
producția 
parcurge, 
vegetație, 
de metri, 
recoltată, 
revine în

rezulta-
fost obținute la 
de salată care 
în perioada de 
distanța de 20 
după care este 
iar caseta goală ori mai 
poziția inițială. solare.

Noua metodă 
larg folosită în 
regiunile subpolare, 
tru obținerea unor recol
te stabile de zarzavaturi.

*•
FRAGA 17 (Agerpres). 

— în R.S. Cehoslovacă se 
acordă o atenție deosebi
tă utilizării surselor al
ternative de energie. Prin
tre preocupările principa
le în acest domeniu se 
numără și folosirea ener
giei solare, avîndu-se în 
vedere faptul că numărul 
mediu al zilelor însorite 
în Cehoslovacia este de 
180 pe an.

Pornind de la aceste 
rezultate, industria ceho- 

va produce în fi
de aproape două 
multe captatoare 
în ansamblu, în

poate fi 
serele din 

pen-

cursul cincinalului, folo
sirea energiei solare va 
permite, fără' mari investi
ții, să se economisească 
70 000 tone combustibil 
convențional, iar în cinci
nalul viitor — 200 000 to
ne.

rită și cu o mai 
autonomie de zbor 
modelele precedente.*

mare 
decît

slovacă 
cest an

★
VARȘOVIA 17 

preș). — Paralel 
cupările pentru 
producției industriale, 
R.P. Polonă colectivele de 
oameni ai muncii, specia
liștii depun importante e- 
forturj pentru moderniza
rea produselor fabricate. 
Printre primele rezultate 
semnificative în această 
direcție se numără reali
zarea unei macarale .spe
cializate, pe șenile, și do
uă tipuri noi de elicoptere 
universale cu Viteză spo-

(Ager- 
cu preo- 
sporirea 

in

BEIJING 17 (Agerpres). 
— Șantierul naval din Oa
ten — una dintre cele 
mai mari unități de acest 
gen din China — a fost, 
în cursul ultimii? ani, b- 
biectul. Unor continue lu
crări de modernizare. Ca 
urmare, în perioada 1979— 
1983, flota de transport 
maritim a Chinei a pri
mit în dotare peste 10 car
gouri și vase-cisternă cons- 
struite în șantierul de la 
Dalian, capacitatea lor fi
ind de la 5 000 pînă la 
45 000 tone. Recent, cons
tructorii de ai-ci au trecut 
la realizarea unui tanc pe
trolier de 69 000 tone — 
relatează agenția China 
Nouă.
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21,10 Film artistic» 1
„Un pumn dgfcnote” | 
(color), , % 
Producție:; stu
diourilor din R.D.

' Germană.
22,05 Melodii îndrăgite.
22,20 Telejurnal (parțial 

color).

RADIO

tineretu-

13,00 De la 1 Ia 3. 
15,00 Club univers 20. 
16,00 Buletin de . știri. 
16,05 Cîntec de 'împlini
re — muzică ușoară ro
mânească. 16,15 Recital 
folcloric Mina Pîslaru. 
16,25 Radiogazeta econo
mică. 16,55 Sfatul medi
cului. 17,00 Buletin 
știri. 17,05 Tribuna 
dio. 17,35 Te apăr și 
cînt, patria mea — pro
gram muzical. 18,00 Ore
le serii. Radiojurnal. 
Muzică, informații, mu
zică. 19,09 Radiojurnal. 
19,30 Radiocenaclu. 22,00 
O zi într-o oră. Radib-

de 
ra
te

(parțial turi •Grigorescu'4 de 
Ion Hartulary Darclce. 

în e- 23,30-5,00 Non stop mu
zical. .

(Buletine de știri Ia o- 
rele: 24,00, 2,00, 4,00). 

literar-ar-_____________ ______

mementoI

C. M. I J.
Intreprinderea

minieră Aninoasa
organizează concurs

pentru ocuparea următoarelor posturi î

■ mașinist! Ia mașini mobile pentru 
transporturi interioare;

■ fochiști Ia încălzirea centrala.

Concursul are loc în ziua de 1 februarie, 
ora 14, la sediul întreprinderii.
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Mica publicitate
titutul de mine Petroșani, 
îl declar nul. (106)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Donko 
loan, eliberată de LM. 
Lupeni. O declar nulă. (108) 

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă și periodice, pe 
numele Șorecău Măricei, e- 
liberate de Institutul de 
mine Petroșani. Le declar 
nule. (109)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bâr- 
lan Marinela, eliberată de 
I.Ț.M. Lupeni. O declar 
nulă. (112)

PIERDUT autorizație de 
funcționare de cărăușie și 
carnetul de asigurări so
ciale, eliberat de Deva — 
CASCOM, pe numele lun
ger Simion—Adalbert. Le 
declar nule, (mp)

Nepoții și strănepoții, u- 
rează scumpei lor bunici 
BORDEI AȘU C. ELENA 
la împlinirea celor 75 de 
ani „La mulți ani!“ și să
nătate. (97)

Familia Fulger mulțumeș
te dr. Morariii Victor, pen
tru competența profesională 
cu care s-a ocupat de fiul 
nostru, redîndu-i viața. 
(110) /

VÎND garaj, Petriia, car
tier 8 Martie. Informații, 
strada Vulturului 6/3, Pe- 
trila, după ora 16. (107)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Munteanu 
Lenuța, eliberat de Insti
tutul d< mine Petroșani. îl 
declar nul. (105)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Moldovea
na Natalia, eliberat de Ins-

. ANUNȚURI DE FAMILIE

Colectivul de oameni ai muncii de la Consiliul 
popular Uricani, anunță împlinirea unui an de la 
dispariția celui care a fost

NEAG WILHELM
ÎI vom păstra în amintire. (113)

Fiica Dăscălescu Camelia, anunță împlinirea a 
10 ani de cînd ne-a părăsit pentru totdeauna «tumpa 
mea mămică

DĂSCĂLESCU MARIOARA, (111)
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