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Ne vom îndeplini sarcinile 
și angajamentele

în viața oameni
lor chiar și fa isto
ria socială există 
evenimente pro
funde cu semnifica
ții pe care nu 
poți expri 
aprecia prin 
Vrind aă dai 
sentimentelor, te
— de cete mal multe ori
— de sărăcia cuvintelor, 
oricît de bogat ar fi fon
dul lor.

In această : ipostază 
mă aflu și eu, acum cînd, 
împreună eu tovarășii 
mei de muncă, cu comu
niștii și cu întregul 
sonal muncitor de 
C.M.V. J., doresc să 
dresez celui mal 
și mal stimat fiu al 
ridului și -toporului 
tru, tovarășului Ni 
Ceau eset Secretar 
neral al Partidului 
munîst Rodia n, președin
tele Republicii Socialis
te România și MINERUB 
nostru de ONOARE, ce
le rtiai fierbinți și mai 
alese felicitări, urări de

Ing. DAN SURULESCU, 
director general al C.M.V. J.

125 de ani de la Unirea principatelor române

Unitatea, coordonată fundamentală 
a istoriei și prezentului socialist

al poporului român
te și sociale, posibilă do 
pă istoricul act de la 2 
August 1944 desăvîrșeștc 
unitatea poporului noștri 
în jurul partidului, atîi 
pe plan politic, național eît 
și social, pentru că în so
cialism are loc omogeniza, 
rea intereselor șl aspirați
ilor, , a nivelului spiritual 
și material al oameniloi 
muncii, democrația soda» 
listă implică decizia parti. , 
dpativă colectivă, pînă îa 
cele mai înalte foruri de 
partid și de stat. Prestigiul 
prețuirea și dragostea de 
care se bucură secretarul 
general al partidului, to va. , 
rășul Nicolae Ceaușescu 
mobilizarea exemplară d< 
a traduce în fapte direc
țiile și indicațiile trasate; 
constituie o expresie feri, 
cită a 
ni m al 
muncii, al întregii noastre 
națiuni, de la simpli mun. 
el tori, țărani, intelectuali 
pînă la primul bărbat a" 
țării, lată deci că unitatea 
ca fundament al unirii na 
țiunii, continuă să fie 
revoluționară forță motr! 
ce a progresului social ( 
politic, spiritual șt materi 
al al poporului român.

de-a lungul secolelor, fer
tile legături economice, 
spirituale, conștiința con
tinuității, limba comună au 
creat germenii afirmării, 
la început doar prin forța 
armelor sau prin înrudiri 
voievodale, 
împlinirii 

de unitate 
Istoria patriei este 
jalonată de episoade dra
matice, de chipuri de eroi 
și martiri, voievozi sau 
oameni simpli, Mihai fiind 
primul restaurator ai Da
dei, de temerară 
prindere, dar 
timp, o legitate 
cu reflexe profunde ! 
plan eologit și po tic.

Revoluțiile secolului XIX 
au potențat,, au constituit 
prilejul nu numai al ar
fe--’dar și al înfăptu
irii Unirii U white nou 
lui stat modern ținând 
spre o dezvoltare capitalis
tă. în acest sens, reforme
le sociale de după 
mutațiile structurale, 
duse în conștiința 
nală românească, au 
terminat al doilea salt 
valoric al epopeii Unirii, 
actul din decembrie 1918.

Unirea pecetluiește deci 
întreaga evoluție istorică a 
poporului român, împli
ni rea aspirațiilor naționa-

Supuse legității, eveni
mentele istoriei unui po
por li croiesc un destin 
concret, o identitate 
permanență valorică 
rituală și materială, 
datele definitorii ale 
sonalității sale. Ideea 
unitate Ia români descin
de din antichitatea dacă, 
prin spirit și acțiune po
litică, cu sabia în mînă' 
sub sceptrul Iul Burebis- 
ta șl Decebal s-au unit 
tracii de Ia’ nord de Du
năre pentru a stăvili ata- 
curile r manilor, ale tri
burilor celtice și altora. 
Vicisitudinile istoriei au 
făcut ca un popor nou, 
format di» împletirea u _ 
filă a civilizațiilor 
romană, să nu-și 
nească totuși la 
idealul de unitate, 
curi migratoare au 
jit o viață materială și spi
rituală prosperă, dar n-au 
înțjpnuncheat poporul ro
manic de la nord, de Du
năre. Dimpotrivă, încă din 
cele mai vechi timpuri ale 
creării formațiunilor sta
tale exista tendința con
vergentă de unire sub o 
singură putere politică a 
românilor. Triada statală 
(Muntenia, Moldova, Tran
silvania) și-a dezvoltat,

șî o 
spi- 

în 
per- 

de

dacă și 
împli- 
vreme

Vea- 
vește-

a necesității 
dezideratului 

a neamului, 
astfel

fatre- 
în același 

istorică, 
în

consensului tuia, 
tuturor oameniloi

1859, 
pro- 

națio- 
de-

muncesc — bună
starea materială și 
spirituală, demnita
tea, libertatea, pros
peritatea și înalta 
civilizațe comunistă, 
acești ani de lumi_

și energetic peste

fruntea între- cărbune cocsificabil 
ale acestei luni, la 
Uricani (plus 3880

• Din activitatea consili
ilor populare

0 Vă informăm
■*a Muna te o» W■■■!

Nicolae 
se leagă mărețele 
decenii de Romă.

Ie 
m a 

cuvinte, 
expresie 

izbești

(Continuare in pag. a 2-a) 
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Și

per
la 
a- 

iubit 
par- 
nos- 

Nlcolae 
ge- 
Co-

sănătate și viață înde
lungată, cu prilejul îm
plinirii a peste 50 de ani 
de activitate revoluțio
nară și a zilei de naște
re, activitate pusă în 
slujba comuniștilor ro
mâni, a patriei și națiu- ■ 
nii noastre socialiste.

în această 
îndelungată, day mai 
seamă 
gurată 
IX-lea 
marele 
comunist și patriot înflă
cărat se află în fruntea 
par tid ului și a ță <î, mi
nerii Văii Jiului, s-au 
bucurat șl se bucură din 
plin de binefacerile so
cialismului, de atenția și 
grija părintească a tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu, a Omului ca
re și-a închinat întreaga 
activitate revoluționară 
cauzei scumpe a celor ce

perioadă, 
_ ' eu

în perioada inau- 
de Congresul ri 
al P.C.R.. de etad 
nostru conducător,

în 
nă incandescentă, în care 
democratismul, ținuta 
comunistă, principialita
tea și spiritul novator, 
s-au afirinat în toată ple
nitudinea lor, unitățile 
care alcătuiesc combi, 
natul nostru minier ai 
beneficiat de un sprijin 
inestimabil din toate 
punctele de’vedere. Va
loarea fondurilor noastre 
fixe depășește în prezent 
18 miliarde tei, din care 
cea mai mare parte este 
investită fn complexe 
miniere mecanizate, fa 
combine de abataj și de 
înaintare, mașini de în
cărcat, benzi transportoa
re de mare capacitate, lo-

UNIREA
Mi și a rămînea un singur popor

A patriei cinstire Grupaj de versuri

8100 tone de cărbune cocsificabil 
sarcinile de plan

Minerii Văii Jiului s-au mobilizat exemplar în 
săptămîna care a trecut pentru â spori producția de 
cărbune extras, reușind zi de zi să-și depășească 
sarcinile de plan și să raporteze la zi, o producție 
suplimentară de 8 100 tone de cărbune cocsificabil și e- 
nergetic. Așa au înțeles minerii din bazinul nostru 
carbonifer să cinstească ce-a de-a 125-a. aniversare 
a Unirii principatelor române, a peste 50 de ani de 
activitate revoluționară și aniversarea zilei de naște
re a primului președinte al țării, tovarășul “ 
Ceaușescu, omul de numele căruia 
înfăptuiri obținute în ultimele două 
nia socialistă.

■ La zi, zece între
prinderi miniere ale 
C.M.V.J. raportează în
deplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan.
• COLECTIVUL MI

NEI PAROSENI se a-

flă în
cerii extrăgînd peste 
sarcinile de plan la zi 
4 815 tone. Toate 
trei sectoare de 
ducție raportează 
pășirea sarcinilor

cele 
pra-

Acolo unde este mai greu

Brigada condusă 
minerul Petru Vreme (în 
imagine) împreună cu șe. 
ful de schimb Ion Ene 
și ortacii lor Victor 
Mîndru și Silviu Si- 
mion, este una dintre ce- 
1» Trai bune formații de 
Iu,„n din cadrul secto
rului I al minej Uricani.

Foto: Șt. NEMFCSEK

plan Ia zi. Brigăzile 
conduse de Franeisc 
Fazakaș, Constantin 
Ciobănoiu, Nicolae An- 
drașic, Oprea Țene, 
Gavrilă Mesaros și
Nicolae Brut se află 
și în acest început de 
an pe un loc fruntaș 
in întrecerea socialistă.
• COLECTIVUL MI

NEI LUPENI, a extras 
in săptămîna trecută 
peste 5000 tone de 
cărbune suplimentar 
sarcinilor de plaiir

Au contribuit toate 
sectoarele de produc-. 
ție, remareîndu-se în 
mod deosebit minerii 
din sectoarele III 
IV.

■ O însemnată cantitate de 
extrasă peste sarcinile de. plan 
zi, raportează și minerii de la 
tone) și Bărbăteni (985 tone).

■ însemnate depășiri la producția fizică de căr
bune înregistrează și minerii de Ia Vulcan, plus 
4435 tone, Aninoasa (4264 tone); Fetrila (3829 tone); 
Dîlja (1619 tone) și Livezeni (934 tone). (Gh. BOȚEA)
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De acum, tînărul ingi
ner Ilarie Bora se mîn- 
drește că sectorul IV al 
minei Petrila a ajuns 
„codaș". Nu, nu este vreo 
figură de stil, acesta este 
adevărul cînd se referă 
însă numai la nemotiva
te. Anul trecut acest 

sector batea toate recor-' mioritic, ni se destăinuie 
durile în materie... Per
manenta acțiune de dis
ciplinare și omogeniza
re a formațiilor de lucru 
și-a arătat roadele. Un 
exemplu concret îl cons
tituie în acest sens bri
gada lui Minai. Ignat,.

Șeful brigăzii ‘ e , mais
tru, a acceptat să revină 
la brigadă pentru că sar
cina aceasta i-a fost în
credințată de organizația 
de partid, de conducerea 
minei. Experiența, auto
ritatea sa profesională, 
iată atuurile invocate 
în acțiunea de redresare 
a formației. L_a luat a- 
lături și pe fiul său Emil, 
care n-a pregetat să-i 
fie miner. Șefii de schimb 
Mihai și Mitică RoțarU 
nu sînt rude, pur și sim
plu întîmoț'uea i_a 
umăr ia umăr pe

doi vrednici ortaci. Alții 
s-au „ales", adică au ve
nit în brigadă și au ră
mas cu glodul șă facă 
treabă, munca a „cernut* 
de fapt efectivul ajuns 
în compoziția actuală.

— Două nume, desprin
se parcă din universul

tînărul șef de sector, 
Constantin Munteanu și 
Dumitru Ungureanu se 
pronunță aici cu mult res
pect, deși sfat recent sta
bilizați în brigadă. Or
taci de nădejde sînt și 
Ilie L-epădatu, ori ajuto
rul de m'.nur M'icea Taș- 
că și alții.

Oricît de autoritar s-ar 
fi dovedit maistrul Ignat 
numai disciplina, fie ea 
și draconică, n-ar fi reu
șit să producă „schimba
rea la față*. Oamenii, 
stimulați de primele re
zultate bune, au început 
să gîndească tehnic, psi
hologic vorbind percepția 
tehnică adevenit deprin
dere, 
două

Efec tivul de
formații muncește

Ion VUtPEadus_____ ■_____ - fe ,
cei (Continuare în pag. a 2-a)

Energie electrică livrată suplimentar
însuflețiți de cele două mari evnimente pe care 

le sărbătorim în această săptămînă_  aniversarea
Unirii principatelor romane și aniversarea a peste 50 
de ani de activitate revoluționară.și a zilei de naște
re a președintelui țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, energeticienîi de la U.E. Paroșeni au pul
sat în sistemul energetic național, în cele 22 de zile 
care au trecut din acest an 63 510 872 kWh energie 
electrică, realizînd astfel o depășire de peste 13 000 
kWh. în ultimele 5 zile s-a îmbunătățit substanțial 
consumul de combustibil convențional, economisin- 
du-se la fiecare kWh livrat 40 gr combustibil. De Ia 
începutul lunii au fost livrate -consumatorilor din 
Valea Jiului peste sarcinile de plan 3000 Gigacalorii.

I



(Urmare din pag. I)

Adunări cetățenești
în această perioadă, la 

Petrila este în plină des
fășurare o acțiune, orga
nizată de Consiliul popu
lar orășensc, destinată 
cunoașterii și respectării 
Decretului nr. 1/1982 pri
vind efectuarea recensă. 
mîntului animalelor. Cu 
sprijinul deputaților au 
avut loc adunări cetățe
nești la Jieț, Cimpa și cu 
locuitorii din 
Lunca și Taia.
de recenzare a 
lor va începe la 
rie. „Aceste 
cu mare valoare

străzile 
Acțiunea 
animalc- 

1 februa- 
manifestări 

rduca-

ti vă, cetățenească, ne 
spunea tovarășul 
Gîngu, secretarul 
liului popular din 
la, constituie un 
de dezbatere a celor mai 
actuale direcții de dezvol
tare a localității, și de 
participare la autoapro- 
vizionarea și autogos- 
podărirea orașului. Am 
remarcat responsabilita
tea ceti țenească cu care 
au fost analizate, acum, 
în prinși lună a anului, 
aspecte importante ce 
contribute efectiv la creș
terea potențialului eco
nomic al orașului Petrila".

să mă folosesc
-loan

Consi- 
Petri- 
prilej

Pentra creșterea nivelului 
\ de trai

In acest an in Aninoa- 
sa se vor construi sau 
amenaja noi dotări edi
litare și gospodărești ca
re vor contribui la crește
rea nivelului dc trai al 
cetățenilor. Pe agenda de 
lucru a consiliului popu
lar se află mai multe o- 
biective, mai importante 
fiind construirea a două 
blocuri — cu 119 apar
tamente șl garsoniere — 
pentru mineri și alți oa
meni al muncii, mărirea 
capacității bazinului de

captare a apei potabile, 
încheierea 
amenajare 
în comună, 
cetățenilor, 

cărora se află 
îiF consiliul popular, 
vor construi 4 săli 
clasă la Școala generală 
nr. 1 din comună și o 
sală de sport. Tot în a- 
cest an va intra in cir
cuitulcomercial și maga
zinul general ale cărui 
lucrări de construcție se . 
vor încheia în lună iulie.

lucrărilor de 
a canalizării 
Cu Sprijinul 

în fruntea 
deputați 

*se; 
de

Noutăți de
■ In Petroșani, la 

punctul termic nr. 6 din 
cartierul Aeroport, 
dat în folosință de cîte
va zile un centru 
schimbare a buteliilor de 
aragaz. Amenajat din i- 
nițiativa Consiliului

, popular municipal, acest 
'centru are scopul de a

s-a

de

larg interes
tare a legilor țării, din 
inițiativa Consiliului
popular municipal a fost 
înființat un Cabinet de 
consultații juridice cane 
nu va mai funcționa la 
Casa de cultură, 
sediul Consiliului . .
Iar municipal. în fiecare 
marți și joi, între

ci la 
popu_

____  __ m _ , , _ . orele 
contribui, într-un climat 14—16, .cadre de speclali- 
de ordine și disciplină, 
la aprovizionarea ritmi- 

a cetățenilor cu buțe- 
de aragaz.

■ în cadrul acțiunii 
de cunoaștere și respec-

că 
Iii

tate vor acorda, cetățe
nilor interesați, consul
tații juridice.

Grupaj realizat de
Tiberiu SPĂTARU

J

Fretorul Ion Scoantă, 
un muncitor apreciat la 
I.M. Dîlja.

u

gg BILANȚ. S-a în
cheiat bilanțul realiză
rilor obținute de organi- 

1 zațiile de tineret în a- 
| nul 1983. Reținem cîte_ 
i va cifre care sintetizează
i activitatea tinerilor ute. 

■ ciști din școlile, între
prinderile și instituțiile 
Văii Jiului; s-au colec
tat 800 tone fier vechi,
15 tone metale neferoase,
280 000 bucăți sticle și

(Urmare din pag. I)

borate în spiritul indica
țiilor și orientărilor tova
rășului Nicolae Ceaușeseu, 
producția de cărbune a 
combinatului a crescut sim_ 
țitor, atît sub aspect can
titativ, cît și calitativ. Nu
mai în anul 1983, față de 
anul anterior, am realizat 
un spor de aproape un 
milion tone cărbune brut 
extras, peste 600 000 1
huilă netă și 400 000 tone 
cărbune pentru siderurgie, 
în același timp, a crescut 
producția marfă cu 660 
milioane lei.* Productivi, 
tatea muncii, ca urmare a

din programul nosț'u de

comotive electrice, stații 
telegrizumetrice și alte 
utilaje care ne-au făcut 
munca mai productivă, mai 
eficientă și mai plăcută.

Doresc
de toate uzanțele de care 
dispun — acum și întot
deauna — pentru a adre
sa tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu mulțumirile 
profunde ale minerilor 
pentru tot ceea ce a fă
cut ca viața și activitatea 
lor să fie așezate la loc 
de cinste și de demnitate 
în ierarhia clasei noastre 
muncitoare, a întregului 
popor.

Nu vom uita niciodată 
că, de fiecare 
tunci cînd ne co,nfrutam 
cu greutăți, conducătorul 

■ nostru iubit și stimat, s_a 
deplasat în mijlocul nos- 

. tru, s_a sfătuit cu noi și 
ne_a ajutat să ne, rezol
văm toate problemele de unei mai bune organizări
care depindea soarta pla- a revirelor în " noul pro-
nului de cărbune pentru noi gram de lucru, a crescut
și pentru țară. Cu diferi- cu peste 22 la sută pe an
te prilejuri, și mai cu sarnblul combinatului și

cu 25 la sută în abataje. 
Unele întreprinderi mi
niere se află deasupra a- 
cestor cifre. Așadar, am 
încheiat anul trecut cu 
rezultate superioare anu

lui 1982 în cea mai mare 
parte a compartimentelor 
noastre de activitate; am 
pășit în cel de-al patru
lea an al cincinalului înal
tei calități și eficiențe e- 
conomice cu realizări care 
să permită îndeplinirea 

angajamente- 
în întrecerea

dată,* a-

te prilejuri, și mai 
seamă în vizita de lucru 
efectuată la sfîrșitul anu
lui 1982, apoi la consfătu- 

- irea ce a avtit ■ lqf la 
București cu cadre de con
ducere, specialiști și .mun
citori’ din industria minie
ră, am fost ajutați dă ne 
reorganizăm activitatea 
înțr-o concepție nouă, Pe 
baza unui program care 
ne-a permis să facem un 
salt calitativ în tot 
ce sîntem chemați să 
făptuim,

în același timp, ni s_a 
pus în față un obiectiv 
de mare rezonanță poli
tică și patriotică. Este 
vorba’ de contribuția ce 
trebuie să ne-o aducem 
la înfăptuirea cit mai de
vreme a independenței e_ 
nergetlce a țării — sarci
nă pe care sîntem hotă- 
rîți să o Îndeplinim cu 
toată răspunderea și com
petența.

Fără a prezenta prea 
multe cifre, relev faptul 
că an de an, ea urmrae a 
aplicării măsurilor politi-

spor de 35,6%’față de anul , . T _
1983. în acest an avem un • ansamblu, program pe ca_ 
plan de investiții de 3 567 ’’* "
milioane lei, din care aproa- tat în adunarea generală 

' a reprezentanților 
lor muncii, la 
conducerii
statului ne_am asumat 
angajamentul de a-, rea
liza și* depăși. Este un 
program sobru, realist și 
fundamentat științific 
în funcție de resurse 
cerințe — așa cum 
solicitat marele nostru 
ducător.

Tot ceea ce ne_a rămas de 
făcut, este să ne ono-lin 
angajamentul. Și promitem 
că ni-1 vom Onora, pentru 
că este un angajament .no
bil, asumat față de Mine
rul nostru de Onoare.

Alături de acestea, do
resc să revin la sentimen
tele și la gîndurile de ca
re sîntem stăpîniți în a- 
cest moment aniversar, mo
ment pe care-1 trăim, în 
semn de înaltă prețuire a 
celuj mai iubit comunist, 
conducător și Om al isto
riei noastre milenare, a 
secretarului general al 
partidului nostru și pre
ședintele țării, eminent mi
litant politic al vieții și 

.-, <’ă-

pe 1 miliard C|M, desti
nate creșterii capacităților 
de producție la toate uni
tățile miniere ale combina
tului.

Totodată preocupările 
noastre, în domeniul in

tone vestițiilor vor fi orientate 
și spre îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de 
viață, spre rezolvarea unor 
probleme sociale. în acest 
sens amintesc construirea 
blocurilor de intervenții de

Sf Ne vom îndeplini 
sarcinile și angajamentele

ceea 
în- 

sarcinilor șl 
lor asumate 
socialistă; să producem în 
acest an cu 
tone cărbune brut și 
milioane tone huilă netă, 
din care 3,5 milioane tone 
cărbune pentru cocs și se. 
micocs.

Potrivit orientărilor și 
indicațiilor date de secre
tarul general al partidului 
nostru, în acest an și în 
continuare, ne vom con
centra atenția pe obține'- 
rea unor rezultate mai 

deosebite la indicatorii teh- 
~ ~_ _________ <__ nici și calitativi. Apreciem
ce șl organizatorice ela- că, prin măsurile adoptate, 
____________________  vom putea realiza 35—10% 

din producția de cărbune 
’/■£» Hl!)i flfOII 00 eouiplexe mecanizate, 

iar la tăierea și încărcarea 
mecanizată, să obținem un

12 milioane
8,9

re l-am dezbătut și adop-

oameni- 
indicația 

partidului și 
ne.am

și 
ne - -1 
con-

la Petrila, Petroșani, Ani- 
noasa, și Vulcan, 
nele și 
ciale de 
și’ Valea de Brazi. Toate a- 
cestea, împreună cu îmbu
nătățirea1 continuă a co
matului de muncă, prin .........
intensificarea acțiunii de lumii contemporane, 
mecanizare și crearea unui ruia noi minerii Văii u. 
aeraj genera] și parțial op
tim, vor conduce la cre£. 
terea producției de cărbu
ne extras, la îndeplinirea 
prevederilor de plan. în 
principal, sporurile de pro
ducție vor fi realizate pe 
seama creșterii productivi- , 
tății muncii, organizării su
perioare a producției și a 
muncii și perfecționării 
pregătirii profesionale 

personalului muncitor,
Ne-am propus — și 

preciem că vom realiza — 
reduceri importante ale 
costurilor. Pe ansamblu, 
cheltuielile de producție la 
1000 lei producție marfă 
vor fi reduse cil 62,1 lei. 
iar cele materiale cu aproa
pe 25 lei. Pe această cale 
vom face lin- pas important 
în direcția creșterii gradu
lui de rentabilitate și de 
eficiență economică a în
tregii noastre activități.

Desigur, în spațiul re_ întreaga forță ' și 
2ervat acestor rînduri, nu 
încape și nici nu este lo
cul descrierii tuturor obiec
tivelor ce le avem de' în
făptuit. Am prezentat doar 
o parte din realizările

canti-
complexele so

la Ăninoasa

a

a-

lui, ai ținuturilor Banat și 
Țebea, asemenea întregului 
partid și popor, tuturor 
luptătorilor pentru progres 
și pace pe planeta noastră, 
îi păstrăm întreaga noas- 
tră gratitudine, respectul și 
considerațiile nemărginite.

îi dorim, din adîncul i- 
nimilor noastre să trăias
că mulți și fericiți an> Af
laturi de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușeseu, remarcabil om 
de știință și savmt de re
nume mondial, in fruntea 
partidului și statului și să 
conducă poporul român ru 
aceeași fermitate, înțelep
ciune și clarviziune pe dru
mul glorios al bunăstării 
materiale și spirituale, să 
se bucure de toate marile 
împliniri ale țelurilor șî 
idealurilor nobile ale so
cialismului și comunismu
lui, cărora le-a conShcrat 
. . _ ” ,i energie
creatoare, în dorința fier
binte de a le vedea reali
tate și atribute autentice 
ale poporului și patriei 
noastre dragi — România 
socialistă.

Muncitoarele Alexandrina Ilie și Luminița Iatu, sînt două dintre'frun 
tașele secției confecții plasă metalică de la S.S.H. Vulcan.

fesional, se va înscrie cît 
de curînd, în rîndul co
lectivelor de elită ale sec_ 
toiului; se știe numai 
brigada lui Ștefan Alba a 
furnizat economiei națio- 
m le anul trecut’ un plus 
de peste 40000 tone de 
cărbune.

Cu cîteva luni în urmă, 
măi precis în vară, cînd 
mina sărbătorea ieșirea la 
pensie a șefului de bri
gadă Lazov, acolo, la casa 
de odihnă a petrilenilor, la 
Lunca Florii, l-am între
bat pe maistrul Ignat da
că o să se descurce, din 
nou, în misiunea de for- 
haier.

— O să fie greu o vre
me, a conchis el gînditor, 
dar nu ne-om’ face de ru
șine, 
cu o 
său, 
taci.
greu, 
vărații bărbați.

Maistrul Ignat, fiul său, 
ceilalți ortaci din brigadă

acum cu spor în două 
locuri de muncă, ori In 
două frontale, ori într-un 
frontal la care execută și 
preabatajul în acest fel 
rezultă economii de timp 
și materiale, mai ales că 
la preabataj se folosesc a- 
cum stîlpi și grinzi me
talice și nu lemn. Tehno
logia de lucru este res
pectată în totalitate, spo
rește siguranța exploată
rii.

— Cu.n v-am spus, măr
turisește mîndru tînărul 
șef de sector, ne pare bi
ne că am ajuns „codași" 
la nemotivate. în brigada 
maistrului Ignat treburile* 
au fost bine puse la punct, 
dovadă — au încheiat a_ 
nul trecut cu un plus de 
680 tone de cărbune. Or, 
în vară, restanțele păreau 
să ducă oamenii la blaza
re. Anul acesta a debutat 
cu dreptul pentru ei, 
vem deci toate motivele g_au • t Spre
să credem că formația s-a bineie ior, al obștii în
maturizat politic șl pro- genere.

Apoi i-a 'îmbrățișat 
privire caldă pe fiul 

Emil, pe ceilalți or- 
Acolo unde este mal 
acolo se călesc ade-

a-

borcane, 11 tone plante 
ț medicinale și 22 tone 

fructe de pădure. (M.B.)

ÎN ÎNTRECEREA SO
CIALISTA, careamobili- 

z zat oamenii muncii de la
E.G.C.L. Petrila în anul 
trecut, pe primele două 
locuri s-au situat secția 
de gospodări^, comunală 
urmată de cea de fond 
locativ și prestări în 
construcții, S.au remar
cat brigăzile Conduse de 
Ioan Basamcte, Paul 
Tabarcea și Anghel Bu- 
r>ea, care au efectuat nu

meroase luciărl de cali
tate. (T.S.)

O IDEE BUNA. Emilia 
Nagy de la Laboratorul 
de recoltare și conserva
re a sîngelui, ne infor
mează despre o noutate 
interesantă. în perspecti
vă, în colaborare cu cen-- 
trul de calcțil, evidența 
tuturor donatorilor cu 
RH negativ (sînge special, 
din grupele 0, A), se va 
efectua prin calculator; 
ceea ce va ușura consi. 
derabil intervențiile ce

necesită donări operați, 
ve. (M.B.)

METEOROLOGICA. De 
la Stația meteo, meteo
rologul de serviciu Auri- I 
ca Voiculescu ne infor- | 
mează că stratul- de ză- * 
padă în Paring este de . 
40 cm. Numai bun pen- ' 
trU schi ! <■', I

Rubrică realizâtă de ■

Pe agenda urgentelor 
edilitar-gospodărești
Stratul de zăpadă măsura ieri dimineață 

12 cm în Petroșani. Dacă la Paring 
creșterea cantității de zăpadă aduce un plus de bu
curie pentru schiori, în oraș au revenit la order, a 
zilei unele dificultăți în desfășurarea circulației pie- 
tonale și necesitatea îndepărtării de pe trotuare a 
zăpezii transformate în zloată. -

Conducători de întreprinderi și instituții, lu
crători comerciali și de la gospodăria comunală, ce. 
tățeni! Asigurați cu operativitate, ori de cite ori 
este necesar, curățirea de zăpadă și gheață a căilor 
de circulație.
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al

Nicolae

de temelie

A

imperiilor 
continent, 

a noi cla- 
1 revolu-

drepturilor sale".

spre piscurile 
socialismului, 
perioade de

nici pot. Fiți gata, dar, a 
o lua voi fiindcă 
rații, domnii și 
pămîntului nu dau 
numai aceia ce letesta-

marelui popoarele. Fiți gata, 
Nicolae ” ’ -----
revolu-

romani

vremii noi

125 de ani de la formarea statului național român

Din cele mai vechi timpuri, idealurile u- 
mrii, libertății și independenței au însuflețit 
permanent poporul român, constituind făclia 
care a luminat, generație după generație, dru
mul spre dreptate, spre progres, spre o viață 
mai bună, liberă și demnă. Milenara noastră 
istorie este jalonată de nenumărate bătălii, de 

I jertfe și sacrificii fără seamăn, pentru păstra
rea ființei naționale, pentru apărarea drepturi
lor fundamentale ale poporului".

NICOLAE CEAUȘESCU

Jur în fața țării mele că voi păzi cu sfin
țenie drepturile și interesele patriei, că voi fi 
credincios constituției în textul și spiritul ei, 
că în toată domnia mea voi priveghia la respec
tarea legilor pentru toți și în toate, ne-avînd 
înaintea ochilor mei decît binele și fericirea 
nației române".

ALEXANDRU IOAN CUZA

„Vrem să fim o națiune, una puternică și 
liberă prin dreptul 
binele nostru și al 
fericirea noastră și 
omenire"

și datoria noastră, pentru 
celorlalte nații, căci voim 
avem o misie a împlini în

NICOLAE BALCESCU

„Eu privesc ca.patria mea toată acea întin
dere de loc sande se vorbește românește și ca 
istorie națională istoria Moldovei, a Valahiei și 
a fraților din Transilvania".

MIHAIL KOGALNICEANU

Nu au dorit să-și lase neodihna 
și viața le-a fost dulce și amară. 
Dar au știut oricind să-și dăruiască 
Iubirea lor pentru această țară.

Poporul a vroit
Să ascultăm cum nlnge-n lanuar, 
cu alb se înveșmîntă țara toată, 
cu pașii siguri, un popor îndreaptă 
spre viitor, conștiința sa curată.

-s.

neștiuți, el e_an jertfit nu 
de dragul unor porniri ca
valerești, ci pentru a apă. 
ra ființa . și conștiința a- 
cestui popor. Gelu, Glad, 
Menomorud, Lltovoi, Far- 
caș, loan, Seneslau și cîți 
alți voievozi și țăranii lor 
și-au apărat cU

I-a fost dat acestei ve
tre blagoslovite să aibă în 
mod egal și munte și deal 
și cîmpie. Dunărea și Ma
rea cea mare au ocrotit-o 
duios. Aici ni s-au născut 
strămoșii ți dacă Bure- 
bista, primul mare ziditor 
de țară, își chema cioba
nii la luptă nu rîvnea lavulturi-,' pen-
comori străine, sica și ar- tru ca urmașii lor să cti- 

i —. i torească trei țări surori,
prin cununile carpatine 
comunicînd spiritual și 
material. Fost-au bărbați 
viteji și demni de-au pur
ces cu gîndul și sabia la 

. Unire. Și Vlad șl Ștefan,

jmmmuuutMMmmfmmmuuuummmmmMMUuuHmn

cul erau pavăzele lanului 
de grîu și turmelor de oi, 
risipite pe plaiurile mio
ritice, ca zăpezile visului. 
Destinul dacilor, baladă a 
.bobului de grîu, care are 
rădăcinile înfipte, în pă
mîntul strămoșesc, și își 
ridică spicul înțelepciunii 
spre piscurile împlinirii. 
Istoria acestui neam, mai 
bine de două milenii de 
luptă, cu sabla și gîndul 
treaz. Decebal. a ales 
moartea pentru a se putea 

' naște un popor, romanii 
s-au înfiorat de iubirea 
dacilor pentru plaiul na
tal, împreună și-au luat 
munții și pădurea, mete
reze ale istoriei lor. Soar
tă crudă le-a hărăzit în
tunericul călare, - noroade 
au dispărut ca pulberile 
în vînt, la poalele Car
paților au pășunat vre
melnic cai străini, dar 
stăpînii lor au înmulțit 
apa și pămîntul țării. Fi
indcă, fulgerele au clăti
nat piatra, au secat

A patriei cinstire 
fiummmuuMMmmHmngMumrfmHUHnmnmMnțmm» 
și loan și Rareș, hicleniile 
vrăjmașe, întru hotarele 
imperiilor nu le-au spul
berat amintirea.

Tribunii cărturari ai ro
mânilor, în dulcea slovă opincă' 
strămoșească, au trezit vi
itorul, conștiința unității 
de neam și singe a con
tinuității, a legăturilor e- 
conomice fiind argumente
le decisive ale Unirii. La 
1600 împlini acest vis, în- 
tr-o străfulgerare care con-

iz.
voare, au pîrjolit case și Unirea este, un . ... . ;
păduri, dar seminția ro_ proces istoric, care â tra- Europa. Ej au urmat ast- 

versat 
nar de trăire și aspirații 
ale poporului nostru, a îna
ripat visurile revoluționari
lor de la 1848, ca un corolar ....
al permanenței conștiinței niștrilor lor. Ei nu vă vor 
de sine. Lupta pentru a- i...

M NM U

. păduri, dar seminția ro_ 

. mânească a rămas stator
nică, fegenerînd, mai pu
ternică, cu fiecare gene- 

■. rație. . ,
Galeria eroilor venerați 

în panthemul patriei este 
impresionantă, știuți siu

tinuă totuși să lumineze __ v___ ______ __
Mihai Viteazul, mîini, trecînd peste voința 

complex

Mircea ANDRAȘ

Ei n-au iubit minciuna și uitarea 
și-atîtea ierni le-au înghețat în gînd, 
umăr la umăr, unul pentru toți, 
au fost întotdeauna-n primul rînd.

Și cînd a fost la cumpănă de ani, 
Să-1 făurească veșnic nemurirea, 
n-au pregetat să-și deie legămîntul, 
înfăptuind, prin voia lor, UNIREA.

CLIPA ISTORIEI

cea mare

2 4
îți amintești 
era iarnă 
era ianuarie 
era 24 
sosise clipa
și erai pregătit 
nu mai știu dacă ningea 
știu doar atît că tu 
aveai inima caldă

Aceasta e clipa 
a spus ISTORIA 
și_a încununat poporul 
cu flamurile libertății.
Aceasta e clipa 
a spus poporul

istoria.

fondul multimile-

și-a pregătit din vreme 
VIITORUL.
Aceasta e clipa 
superbă-i dăruirea 
au spus românii 
înfăptuind UNIREA.

Angela STOICOIU

E visul lurnii_n pace, 
în rouă se mai scaldă glia 
istoriei i-arn dus solia. 
De două mii de ani încoace 
istoria prin noi se face. 
Moștenitori din tată-n fiu 
acestei vetre milenare, 
bogați ca și un lan de grîu, 
curați ca rouă de pe floare. 
Români cu dor de viitor 
fa miez de ev înnoitor

. in țara unor mari izbînzi 
uniți sub mîndru tricolor.

Elisabeta ACS

Simbol

Tovarășul
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, con
ducătorul încercat al 
poporului, .cu el s-a 
înălțat din pămîntul pa- ‘ 

‘ triei, o țară tînără și 
roditoare, un popor nou, 
stăpîn pe destinele sale. 

Minerul de onoare, 
simbol al vremii noi.

cest nobil ideal s-a con
tinuat prin acțiuni revo
luționare permanente, pa- 
trioții secolului XIX ur- 

mînd cu sfințenie 
mentul politic al 
vizionar pașoptist 
Bălcescu, cele trei 

îndîrjire ții, care să aducă _____
lor Unirea, Independența 

naționa-și Integritatea 
lă.

Convulsiile 
din «bătrînul 
ieșirea in arenă t 
se sociale, suflul 
ționar au reaprins speran
țele românilor. La restau-

rarea Daciei, aspirație le
gică a evoluției vieții po
litice și sociale în vatra 
Carpaților, au pus urnă-' 
rul „de lă vlădică pînă 
1.. revoluționarii
de la ‘48: Mihail Kogălni- 
ceanu, Al.I. Cuza, Vasite 
Alecsandri, frații Brătia- 
nu și mulți alții, dar Uni- . 
rea națională a fost hotă- 
rîtă de Moș Ion Roată și 
Constantin Tănase, de mi
lioanele de țărani români, 
care și-au luat soarta în

împă- 
boierii 

fără 
smulg 

. . dar, a
vă lupta bărbătește, căci, 
prin lucrare și jertfire, 
prin sîngele vărsat, popo
rul dobîndește conștiința 

"__  —1- . Anul
1859 a constituit piatra 
de temelie a României 
moderne, un act istoric în 
dialectica unirii, care a 
pregătit marca Unire din 
1918.

Treptele de istorie ale 
patriei noastre au urcat, 
prin idealurile și Jupta co
muniștilor 
solare ale 
Traversînd 
tristă amintire, cînd hota
rele țării au fost dictate 
de traiectoria glonțului 
amenințător, ființa națio
nală ne-a rămas totuși 
indivizibilă în urma vic
toriei Revoluției de eli
berare socială și naționa- 
lă, antifascistă și 
perialistă poporul 
și-a unit efortul 
în jurul partidului, 
rit temelii' trainice

fel îndemnul revoluționar 
al lui Bălcescu: „în zadar 
veți îngenunchea- și vă 
veți ruga pe la porțile îm
păraților, pe la ușile mi_

antiim- 
român 

creator 
a ctito- 

. . . .. _ ...... orîn-
duiiii socialiste. Clarvăză
toarea politică, cutezanța 
revoluționară a secretaru
lui general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, antrenează în 

. actul făuririi noii societăți, 
dar și al conduceri; vieții 
politice și sociale un în
treg popor, iată de ce U- 
nirea rămîne coordonată 
istorică a românilor de a_ 
cum aflați pe drumul lu

da nimic căci nici nu vor, .. minos al socialismului.

capetelor încoronate din

PENTRU UNIRE
Dintre iubiri dacă-aș putea alege, 
va fi aceea pentru viitor. 
Din două drumuri aș alege.acela

■ . pe care, demn, pășește un popor,
având un țel înalt, cutezător. 
Iar dintre patimi de-aș alege una 
va fi aceea pentru libertate 
idealul nostru pentru totdeauna 
șl pentru care inimile toate 
vor bate-n unison pe-această glie, 
străluminînd in cuget și simțire, 
această, atît de demnă. Românie, 
ce s-a , născut prin narea ei UNIRE

Rahela BARCAN

Ianuarie
și brațele-încercate 
și mai aveai ceva 
un dor de 
tu 
cel care-ai 
ești 
și vel fi 
POPORUL
Elisabeta SERDAN

libertate

fost I

ROMÂN.

i
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Acțiuni peste hotare consacrate 

marcării celei de-a 125-a aniversări

în diferite țări ale lumii 
stat organizate acțiuni pen
tru marcarea celei de_a 
125-a aniversări a zilei de 
24 Ianuarie — Unirea Mol
dovei cu Muntenia — mo
ment hotărîtor ta făurirea 
statului național unitar ro
mân, Ele se constituie ta 
noi prilejuri de reliefare a 
permanenței ideii de uni
tate națională în istoria po
porului român, a luptei sa
le pentru împlinirea aces
tei seculare aspirații, pen
tru apărarea neatîrnării 
neamului. Stat evidențiate, 
în același timp, marile rea
lizări ale României socia
liste în toate, domeniile de 
activitate, eforturile sus
ținute ale partidului și sta
tului nostru, ale întregu
lui popor, pentru continua 
înflorire a patriei.

Asociația de prietenie a 
poporului chinez cu străi

nătatea și Asociația de prie
tenie China — România au 
organizat la Beijing, o adu
nare festivă,

în cadrul manifestărilor 
consacrate marilor momen
te ale istoriei României, la 
Damasc a avut loc o adu
nare festivă organizată de 
Ministerul sirian al cultu
rii și orientării naționale,

Moldovei cu
și Asociația de prietenie 
Siria — România.

Cu același prilej, în o 
rașul belgian Willebroek a 
fost organize to o manifes
tare prietenească.

La primăria din orașul 
italian Albano a fost or
ganizată o manifestare cul
turală dedicată celei de-a 
125_a aniversări a Unirii 
Moldovei eu Muntenia.

în continuare, despre 
semnificația evenimentului 
de la 24 Ianuarie, despre 
ecoul și sprijinul de care 
acesta s-a bucurat în Ita
lia a; vorbit Paolo Gianfe- 
lici, președintele Comite
tului de informare, docu
mentare și studii europene. 
La manifestare au partici
pat autorități locale, oameni 
de cultură, un numeros pu
blic.

Trecutul glorios al popo
rului român, lupta sa ne
curmată pentru independen. 
ță și păstrarea ființei na
ționale, permanența ideii 
de unitate ta conștiința na
țiunii noastre, precum și as
pecte din viața României 
contemporane au fast evi
dențiate și ta cadrul altor 
acțiuni și manifestări ce 
au avut loc ta diferite ca
pitale. La Moscova, a avut

Muntenia
loc, la Ambasada României, 
o conferință de presă. Pa
latul Culturii „Cionlima", 
din Phenian, a găzduit ver
nisajul expoziției „Momen
te din lupta poporului ro
mân pentru unitate și in
dependență națională". Ex- 
poziții pe această temă au 
fost deschise la Beijing, la 
Helsinki, în orașul Croydon 
din Marea Britanic, pre
cum și la Centrul cultural 
arab din Damasc. Totoda- 
tă, expoziții documentare 
și de fotografii privind 
lupta de veacuri a poporu
lui român pentru afirma
rea și păstrarea ființei sale 
naționale, cuprinzînd de 
asemenea imagini din viața 
și activitatea Rorfiâniei 
contemporane, au fost or
ganizate la Washington, 
Brasilia, Casablanca și’Ta- 
za (Maroc), în orașul Ka
jaani (Finlanda), precum și 
la Oslo. '

La Centrul cultural al 
municipalității din Buenos 
Aires a fost organizată o 
seară culturală românească, 
iar în Maracay, capitala 
statului vepezuelean Ara- 
gua, s-a desfășurat o săp_ 
tămtaă a filmului româ
nesc,

Sesiunea 
Consiliului 

Interguvernamental 
de coordonare 

a țărilor 
nealiniate

JAKARTA 23 (Agerpres). 
în capitala Indoneziei au 
început lucrările celei de-a 
Vll_a sesiuni a Consiliului 
interguvernamental de co
ordonare a țărilor neali
niate pentru problemele 
informațiilor. Participă re
prezentanți din 21 de state 
membre ale Consiliului.

Acest forum va exami
na o serie de probleme ale 
activității în domeniul 
schimbului de informații, 
pregătind agenda reuniunii 
miniștrilor informațiilor din 
țările nealiniate, ce va în
cepe, la 26 ianuarie, tot 
la Jakarta.

Conferința ministerială 
este chemată să analizeze 
căile concrete de acțiune 
în lupta pentru instaurarea 
unei noi ordini internațio
nale în domeniul informa
țiilor.

I
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Lucrările Conferinței pentru masuri de 

încredere și securitate, pentru dezarmare 
în Europa

STOCKHOLM 23 — Tri
misul Agerpres, V. Marta- 
logu, transmite: Ziua de 
luni a lucrărilor Conferin
ței pentru măsuri de încre
dere șl securitate și pen
tru dezarmare în Europa a 
fost consacrată audierii re
prezentanților statelor me
diteraneene participante la 
C.S.C.E. — Algeria, Egipt, 
Israel, Jamahiria Arabă Li- 
biană Populară Socialistă, 
Liban, Maroc, Siria și Tu
nisia.? ?y ?? ■

După cum se știe, în ca
drul . reuniunii de la Ma
drid, cele 35 de state par
ticipante s-au angajat să 
adopte măsuri constructive 
pentru reducerea tensiunii 
și întărirea securității ta 
regiunea mediteraneană. în 
acest scop, s-a subliniat că 
trebuie intensificate efor
turile pentru soluționarea 
justă și durabilă, pe cale 
pașnică, a problemelor ca
re afectează regiunea.

Majorări de prețuri
BUDAPESTA 23 (Ager

pres). După cum anunță a- 
genția M.T.I., în conformi
tate cu directivele planuri
lor de dezvoltare a econo
miei naționale a Ungariei 
pe anul 1984, începînd de 
Ia 23 ianuarie au fost ma
jorate prețurile de consum 
la o serie de produse și 
tarifele unor servicii. Ast
fel, prețurile la carne și 
produse din carne vor fi 
sporite, în medie, cu 21 
ia sută, la' conserve de 
legume și fructe, sucuri și 
alte tipuri tie produse ale 
industriei conservelor —

cu 20 la sută. Prețurile de 
consum la bere vor crește 
în medie cu 15 la sută, la 
petrol lampant — cu 20 la 
sută. Stat anunțate, de a_ 
semenea, sporuri de pre
țuri la unele materiale de 
construcții și la autoturis
me.

Potrivit' planului stat 
prevăzute, în același timp, 
creșterea contribuțiilor cu 
4,8—5 la sută, alocațiile din 
fondurile sociale urmând, 
de asemenea, să sporeas
că, în medie cu 12 la sută.

Vizita premierului Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze în Canada

OTTAWA 23 (Agerpres). 
Premierul Consiliului de 
Stat al Rj?. Chineze, Ziao 
Ziyang, și-a încheiat luni 
vizita oficială ta Canada. 
Apreciind convorbirile pur
tate în cui sul vizitei cu 
premierul Pierre Elliott 
Trudeau drept „constructive

și fructuoase" el a arătat, 
într-o alocuțiune rostită la 
Vancouver, că R.P. Chine
ză și Canada au convenit 
asupra întăririi în continua
re a colaborării economice 
și tehnice bilaterale, care 
este ta interesul ambelor 
țări ‘----relatează agenția
China Nouă.

I 
I 
I
I
I

Pe
CETATEA VATICANU

LUI. Miniștrii de externe 
argentinian, Dante Capu
to, și chilian, Jaime del 
Valle, au semnat, luni, la 
Vatican, „Declarația solem
nă comună de pace și prie
tenie" între Argentina și 
Chile — transmite agen
ția E.F.E. în document, se 
afirmă hotărfrea celor do
uă țări de a soluționa ex
clusiv prin mijloace paș
nice, orice controversă din
tre țările lor.

WASHINGTON. „Cea mai 
importantă problemă care 
se află astăzi în fața opi
niei publice americane es
te lupta pentru încetarea

demențialei curse a înar
mărilor", a declarat Wil

liam Carrie, directorul Cam. 
pantei naționale pentru în
ghețarea înarmărilor nu
cleare, în cursul unei în
tâlniri a membrilor din o- 
rașul San Francisco ai a- 
ceștei organizații.

BEIRUT. ? Populația mai 
multor localități din su
dul Libanului a început 
luni o acțiune de protest 
împotriva arestărilor de 
către forțele israeliene de 
ocupație a urnii lider șiit 
și a 12 tineri din satul 
Hallousiye, la sud-est de 
Saida, informează corespon
denții de presă din regiu
ne. După arestarea lideru
lui șiit, forțele israeliene 
au demolat locuința aces
tuia și au impus o bloca
dă asupra a trei sate din 
regiune.

Știri din țările socialiste
PRAGA (Agerpres). 

— Geologii cehoslovaci au 
descoperit ta Slovacia cen
trală un nou zăcăniînt de 
cărbune, cu rezerve esti
mate la 50 milioane de 
tone.

Exploatarea zăcământu
lui va începe după muta
rea unui sat, care se află 
exact deasupra sti-aturilor 
de cărbune. ? ?’ <

Rezerve de cărbune au 
fost descoperite recent și 
în alte regiuni din R.S. 
Cehoslovacă, datorită e- 
forturilor depuse de geolo
gii cehoslovaci pentru 
punerea în valoare a re
surselor țării.

★ ? '
BUDAPESTA (Ager

pres). — „ESKA" este de
numirea unui dispozitiv 
realizat de specialiștii din

Ungaria pentru motoare
le de automobile, care per
mite să se reducă cu 30* la 
sută consumul de ulei și 
cu aproape 5 la sută con
sumul de benzină. El este 
fabricat de cooperativa de 
producție „Politur". ?

„ESKA" este numai u- 
nul din numeroasele pro
duse industriale deosebit 
de utile în diferite dome
nii de activitate pe care 
le , produce cooperația 
meșteșugărească din Unga
ria. Numai în cadrul ex
poziției deschise în pre
zent la Budapesta, coope
rativele prezintă 250 de 
produse diferite. .

ț HAVANA (Agerpres). 
— Programul economic al 
Cubei pentru acest an 
prevede o creștere a produ

sului social global cu 4—• 
4,5 la sută comparativ cu 
1983 —■ informează agen
ția cubaneză de presă, 
Prensa Latina.

Potrivit prevederilor, e- 
forturile vor fi îndreptate 
spre dezvoltarea sectoa
relor agricol, industrial și 
al transporturilor, acor- 
dînd prioritate valorifi
cării superioare a princi
palei bogății ..a țării ? — 
trestia de zahăr. O atenție 
deosebită va fi acordată, 
de asemenea, extinderii 
și îmbunătățirii în conti
nuare a asistenței medica
le și rețelei de învăță- 
mînt — relevă Prensa 
Latina. <

•v?;.: -
PHENIAN (Ager

pres). — în R.P.D. Core
eană au fost obținute im

portante succese pe calea 
realizării unor mari obiec
tive prevăzute în progra
mul național de dezvol
tare a economiei în de
ceniul actual. După cum 
subliniază agenția ACTC, 
aceste obiective constau 
în atingerea unor produc
ții anuale de 100 miliarde 
kWh energie electrică, 
120 milioane tone cărbune, 
15 milioane tone oțel, 1,5 
milioane tone metale ne
feroase, 20 milioane tone 
ciment, 7 milioane tone 
îngrășăminte chimice, 1,5 
miliarde metri țesături, 
15 milioane tone cereale, 
precum și recuperarea și 
redarea în folosul agricul
turii a unei suprafețe de 
300 000 hectare terenuri 
mlăștinoase sau sărătu- 
roașe.
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De la Ministerul
Educafiei și lnvâ{ămîntului

Luni, Ministerul Edu
cației și învățămîntului 
a dat publicității — prin 
revista „învățămîntul li
ceal și tehnic profesional" 
nr. 1/1984 — reglementă- 
rile legale privind ediția 
din 1984 a examenului de 
bacalaureat.

Anul acesta, examenul 
de bacalaureat se organi
zează în două sesiuni, ta 
periodele 21—30 iunie și 
13—22 . august. Candidați! 
promoției 1984 vor fi în
scriși pentru sesiunea din 
iunie, pe baza evidențe
lor existente la secreta
riatelor liceelor, iar can
didați! dta _ promoțiile

1982—1983 se pot înscrie 
pînă la data de 31 mar
tie. Lucrările practice 

x pentru examene vor fi 
executate șl depuse la se
cretariatele liceelor pînă 
la data de 1 iunie.

în revistă stat publica
te, în detaliu, condițiile de 
înscriere, modalitățile de 
organizare a examenului, 
graficul de desfășurare a 
acțiunilor legate de exa
men, precizările privind 
stabilirea temelor, realiza
rea și susținerea lucrărilor 
practice, precum și lista 
pe baza cărora se susțin 
probele la examenul de 
bacalaureat.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: B.D. la munte 
și la mare: Unirea: Cân
tec pentru o rîndunică; 
Parângul: Serbările ga
lante.

LONEA: Fata din po
veste.

ANINOASAt Strada 
pe care locuim.

VULCAN — Luceafă
rul: Cînțec pentru o rîn
dunică.

LUPENI — Culturali 
Călărețul fără cap.

URICANI: Bicicleta.

15,00 Telex. |
15,05 Clubul tineretului. ■

Montaj muzical-lite-1
rar. |

15,25 Tară românească, 
vatră strămoșească. 
Melodii populare. 

16,00 Agrozootehnia pe 
înțelesul tuturor.

16.20 Ecran de vacanță. 
20,00 Telejurnal, (p.c.)
20.20 Are <.€stez timp. (C.) 

24 Ianuarie 1859— 
1984. Documentar.

20.45 E vie astăzi flacăra 
Unirii. Spectacol 
matacalUiterar.

21.45 Teatru TV. Unirea
este puterea" de * 
Ion Luca, (c.) Pre-1 
mieră pe țară. UI-1 
tima parte. I

22,30 Telejurnal. (p.c.“) .
22.45 Nestemate muzicale. I

încadrează de urgență direct sau prin transfer

muncitori în următoarele meserii:

— lăcătuși

— sudori

— vulcanizatori
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Mica publicitate
PATRASCOIU Camelia 

aduce mulțumiri dr. Bara, 
dr. Negreanu, dr. Samoilă, 
dr. Pick, care au făcut tot 
ce le-a stat ta putință 
pentru a mă salva.

Mulțumesc din suflet ce-, 
lor 24 de oameni care au 
donat singe pentru mine. 
(135)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Simon 
Irma, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. 0 declar nulă. 
(129)

PIERDUT carnet stu- 
dent pe numele Topor 
Marcel, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani-, 
îl declar nul. (128)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Strasz 
Andrei, eliberată de U.E.

Paroșeni. O declar nulă, 
(130)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele? Ml- 
clea loan, eliberată de 
I.M. Petrila. O declar nu
lă. (13D

PIERDUT legitimație de, 
serviciu pe numele Filip 
Ana, eliberată de I.U.M 
Petroșani. O declar nulă. 
(133) ? ?

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cra- 
mer Niculaie, eliberată de 
I.M. Uricani. ® declar no- 
lă (134) ' -

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe humele Ciorăs- 
cu Dumitru, eliberată de 
I.M. Paroșeni. G> declar 
nulă, (m.p.)
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