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„Să muncim si să trăim in chip comunist”
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Unitatea de nezdruncinat
a întregului popor 
în jurul partidului

Eveniment cu ample și 
profunde ecouri în conști
ința tuturor oamenilor 

. muncii și cetățenilor pa
triei noastre, Congresul al 
II-lea al Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste se înscrie ca o nouă 
contribuție a Partidului 
ComOnist Român, a secre
tarului său general. de 
mare forță expresivă, la 
îmbogățirea gîndirii și prac
ticii revoluționare con
temporane. Această mani
festare politică a sintetizat 
acțiunea de mare anver
gură — constituirea celor 
32 000 de organizații ale de
mocrației și unității socia
liste. cuprinzînd peste 
2 500 000 membri — con
cepută de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, 
dial după Congresul 
XII-lea al partidului, 
cărui documente și 
rîri, care, deschid o

velator pentru unitatea de 
nezdruncinat a întregului 
popor în jurul partidului, 
pentru procesul dinamic
de perfecționare neîntre
ruptă a democrației noas
tre socialiste, de adaptare 
a cadrului democratic, a 
relațiilor sociale la reali
tățile din țara noastră, 
creîndu-se posibilități tot 
mai bune pentru, partici
parea.. tuturor oamenilor 
muncii la conducerea vie
ții sbcial-politice. ..Organi
zațiile democrației și u- 
nității socialiste sînt or
ganizații politice de masă, 
revoluționar-patriotice,
re își organizează și des
fășoară activitatea în 
drul Frontului Democrați
ei și Unității Socialiste — 
sublinia tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU în 
Raportul prezentat cu a- 
ceșt prilej, profundă ana
liză și sinteză a vieții po
litice interne și internațio
nale Ele vor avea un rol 
important în cadrul Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste, în organi
zarea participării, în strîn- 
să colaborare și sub con
ducerea partidului, a tu
turor categoriilor de oa-

. Mobilizarea’ tuturor resurselor ' Umane 
și materiale de care dispunem, valorifi
carea lor la un nivel superior constituie 
preocuparea constantă a societății noas
tre.

Drept mărturie este și extinderea ti-, 
nei valoroase inițiative — „Să muncim 
șt să trăim în chip comunist* — izvorîtă 
din fîndul celor mai înaintați muncitori 
pe tărîmul mineritului Văii Jiului. Lan
sată la mina Petrila, inițiativa a avut un 
larg ecou printre brigăzile de mineri a-

flate in prima linie în marea întrecere" 
pentru cit mai mult cărbune, atîț de ne
cesar patriei. La minele Lupeni și Vul
can, colectivele recunoscute prin contri
buția lor la realizarea sarcinilor ce le re
vin, au avut loc. în aceste zile de mare 
încărcătură politica în viața țării, largi 
dezbateri pe tema preocupării privind 
intensificarea eforturilor pentru forma
rea omului nou. ,

In numărul viitor al ziarului vom re
lata pe larg cele două dezbateri ' ' :

înfăptuim hotărîrile Congresului al XII-lea

T) CUM VEȚI ÎNCHEIA PRIMA LUNĂ Șl ANUL 1980 ?
2) CE PREOCUPĂRI AVEȚI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MECA

NIZAREA LUCRĂRILOR DIN SUBTERAN ?
3) CARE ESTE STADIUL ASIGURĂRII VIITOARELOR CAPA

CITĂȚI DE EXTRACȚIE ?

Azi, ne răspunde ing. Carol Schreter, directorul 
I. M. Uricani

ca

ca-

ime-
al 

ale 
hoță- 

e ta
pă calitativ superioară în 
■construirea socialismului 

“și comunismului pe pă-
niînlul României, au cons
tituit substanța dezbateri
lor și propriilor hotărîri 
ale Congresului al II-lea
al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Acest
fapt este deosebit de re- (Continuare în pag. a 2-a)

REALIZARI IN PRIMII 
PATRU ANI AI 
CINCINALULUI

46 000 tone de 
cărbune extras peste 
pian + Peste 12000 ml lu
crări de deschideri și 
40 000 ml lucrări ‘ de 
pregătiri + Producti
vitatea muncii în aba
taj a ajuns în 19T9 la ni
velul anului 1980 4ă S-au 
economisit 20 000 000 
iWli energie electrică și 

3 000 mc lemn de mină.

Înfăptuirea planului de 
producție la mina Uricani 
este strîns legată de prep-, 
cupările permanente ale 
colectivului nostru. pen
tru promovarea noilor teh
nologii de extracție. Para
lel cu introducerea în Sub- 
teran a complexelor me
canizate s-au întreprins și 
se întreprind acțiuni 
tru îmbunătățirea 
funcțională 
și adaptarea 
condițiile de 
această lună

pen- 
tehnico- 

a utilajelor 
acestora la 
zăcămînt. In 

realizarea

sarcinilor de plan este a- 
sigurată de abatajele do
tate cu susținere și tăiere 
mecanizată (abataje în care 
productivitatea muncii 
fost depășită în medie 
peste 1 tonă/post) și

. încă trei abataje cameră. 
In prezent, ne ocupăm de 
introducerea în stratul 18 
a unui nou complex me
canizat care va intra în

Constantin GRAURE

l.M. PAROȘENI

Realizări notabile 
la extracția de 

cărbune

Ne exprimam voința de acțiune în cadrul larg
al democrației noastre socialiste

Răspundem cu toții 
de realizarea sarcinilor

Vom realiza utilaje mai multe 
si de calitate

a
cu
de

(Continuare în pag. a 2-a)

I n ziarul de azi

• Din moși stră
moși (XII)
• De la o dumi

nică la alta

Augajăii plenar în rea
lizarea sarcinilor de Plan, ■ 
nimerii de la Paro.șeni j 
înscriu în aceste zile 
marcate de mărețul eve
niment politic, Congresul 
al II-lea al Frontului De- i 
mocrației și Unității So- i 
(-iaiiște, însemnate depă- i 
șiri la extraeția de căr
bune. Plusul acumulat 
la zi în această lună de
pășește 1 500 tone căr
bune. productivitatea 
muncii a fost depășită 
cu o tonă pe post. In 
fruntea întrecerii pentru 
mai mult cărbune ce se 
desfășoară la nivel ile 
întreprindere se află sec
torul I cu un plus de 
1000 tone.

Dintre brigăzile care 
; și-au adus o contribuție 

deosebită la obținerea a ■ 
cestor rezultate amintim 
pe cele conduse de Flip 
Filiche, Francisc Fă’zakas, 
Titu Teacenco, brigăzi 
care, exploatînd cite un 
complex mecanizat își 
depășesc zi de zi pro
ductivitatea muncii pla
nificată in medie cu pes
te 1 300 kg/post.

Utilaje livrate 
la timp

Colectiv u 1 I.H.l.U.M .IJ. 
a livrat constructoriibr 
de utilaj din Petroșani 
instalația hidraulică ne
cesară pentru confecțio
narea Unui nou com
plex mecanizat tip S.S-P. 
Minerilor de la Livezeni 

.le-au fost, de asemene;, 
expediate un lot de 18) 
stîlpi hidraulici și două 
pompe de înaltă presiu
ne, iar minerii de la l’a- 
roșeni au beneficiat de 
piese de schimb în va
loare de peste 150 000 
lei. De remarcat preocu
pările colectivului de a 
îmbunătăți continuu ca
litatea utilajelor și a pie 
selor de schimb livrate 
unităților miniere

la asamblarea utilajelor de 
mare randament care ușu
rează munca minerilor în 
subteran, sporesc substan-

Pavel ALICU, 
șef de brigadă lăcătuși- 
montori, I.U.M. Petroșani

vestiți! de la mina Bărbă- 
teni și fac parte din or
ganizația democrației și 
unității socialis
te. M-am înscris în aceas- 

cu 
gîndul să-mi pot aduce 
mai mult contribuția la re
zolvarea problemelor ca
re preocupă colectivul mi
nei noastre. Sarcina care 
mi s-a încredințat, de a 
conduce o brigadă la inves-

Nicolae BURSUC, 
șef de brigadă, sectorul Hi, 
I.M. Bărbățeni, vicepre
ședinte al organizației pro

prii a F.D.U.S.

Am ascultat cu deosebi
tă atenție cuvîntările ros
tite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, cu pri
lejul deschiderii și înche- tă organizație politică 
ieri! celui de-al II-lea Con
gres al Frontului 
orației și Unității 
liste.

Demo- 
Socia-

Am desprins și din 
aceste magistrale expuneri 
sarcinile majore ce ne re
vin pe linia participării 
noastre active la îndeplini
rea obiectivelor stabilite 
de Congresul al XII-lea al 
partidului, referitoare la 
sporirea producției de căr- 

energeticiibune necesar 
românești.

Lucrez ca miner șef de 
brigadă la sectorul III in- (Continuare în pag. a 2-a)

Sînt unul dintre sutele 
de membri ai Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste din întreprinderea 
de utilaj minier din Pe
troșani. AsCultînd cu multă 
atenție cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușeseu 1- 
marele forum al democra
ției socialiste mi-am dat 
seama de mărețele obiecti
ve ce ne stau în față. Ca 
membru al Frontului De
mocrației și Unității Socia
liste pot contribui cu și 
mai. multă eficiență la în
făptuirea și depășirea sar
cinilor de producție, la în
treaga activitate social-poli- 
tieă din întreprindere. Bri
gada de lăcătuși — montori 
pe care o conduc lucrează

# Rubricile noas 
tre : Sport. ; Vă in 
formăm...
• Actualitatea 

in lume

Țara, o
Cel de-al II-lea Congres 

al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste a de
monstrat elocvent adevă
ratul rost al democrației 
noastre socialiste, a afir
mat pregnant cadrul uni
tar de conducere a țării 
de către popor, în acest fel 
întărirea unității națiunii 
noastre, omogenizarea con
tinuă a societății românești 
în drumul spre afirmarea 
impetuoasă a certitudini
lor socialiste. Ridicarea 
continuă a nivelului de 
conștiință politică și a ras-

tribună
punderii civice a oameni
lor muncii deschide ori
zonturi largi cetățeanului 
— om politic, care își e- 
xercită nestingherit libera 
tățile și drepturile demo
cratice, este chemat să-și 
spună cuvîntul în rezolva
rea unor probleme de in
teres național. Fertila sim
bioză a brațului care mun
cește cu mintea scrutătoa
re a viitorului își găsește 
o fericită împlinire în 
„Tribuna democrației", dia
log permanent al maselor 
cu cadrele de conducere

din viața partidului 
statului, inițiativă pornită 
din îndemnul primului 
bărbat al țării. Așa este 
firesc, fiindcă toți respi
răm același aer dătător de 
viață al seninului cer ro
mânesc, împărțim frățește 
pîinea, închinăm în. cu
pe vinul podgoriilor de 
deal, într-un cuvînt, mun
cim și trăim în spațiul 
carpatic multimilenar al 
strămoșilor, viitorul cons
tituind o întreprindere te
merară, angajantă, în- 
tr-o nouă osmoză de crez 
și: fapte.

Ion VULPE

(Continuare in pag. a 2-a)

Formarea viitoarelor cadre ale fabricii, constituie o preocupare de căpetenie a co
muniștilor de Ia I.F.A. „Vîscoza" Lupeni.

In fotografie, instructoarea Ioana toropită într-o discuție că două eleve '
Liceului de chimie din localitate despre calitatea firelor de vîscozâ.

1 * ••••
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(Urmare din p«g. 1)Ne exprimăm voința de acțiune In cadrul
iarg a[ democrației noastre socialiste

Unitate de nezdruncinat
(Urinare diti pagina I)

nienj ai muncii la condu
cerea diferitelor domenii de 
activitate, a treburilor ob
ștești, atît pe plan local, cit 
și național"

Forța, dinamismul și vi
talitatea democrației din 
patria noastră se află în 
continua legătură a .parti
dului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu masele de 
Oameni ai muncii, în ] 
cesul multilateral de cu
noaștere directă șî siste
matică a vieții, în dezba
terea publică a tuturor ho
tărârilor care se adoptă 
prin participarea liberă și 
directă a tuturor cetățeni
lor la actul de conducere. 
Se cuvine să remarcăm în 
acest context adunările 
publice numite „Tribuna 
democrației*. -nou tip de 
participare directă a oa
menilor muncii Ia toate 
problemele importante ale 
vieții, care 
șura, lunar, 
tovarășului

se vor desfă- 
din inițiativa 

Nicolae

Ceaușescu, a cărui viață 
și activitate, călăuzite de 
umanism, patriotism și 
spirit revoluționar, se i- 
dentifieă cu cele mai nobi
le aspirații și năzuințe ale 
poporului. Procesul de per
fecționare a democrației 
socialiste, inițiat și susți
nut eu tot mai multă pro
funzime in ultimii 15 ani, 
aflat acum într-o etapă ca
litativ superioară, se lea- 

pro- gă nemijlocit de persona
litatea proeminentă a to
varășului Nicolae Ceausescu 
a cărui realegere în înalta 
funcție de secretar gene
ral al partidului, la Con
gresul al Nll-lca, și de 
președinte al Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste, la recentul Con
gres al acestei organizații, 
este expresia superioară de 
voință unanimă a poporu
lui, .sîntetizînd patriotis

mul și unitatea de neclin
tit a tuturor oamenilor 
muncii în jurul partidu
lui.

In primăvara aeestui an,

la 9 martie, vor avea loc 
alegerile de deputați pen
tru Marea Adunare Na
țională și consiliile popu
lare Congresul al II-Iea 
al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste mar- 
cînd începerea campaniei e- 
leelorate — moment de am
plă și activă participare a 
tuturor oamenilor muncii 
la conducerea societății, 
de exercitare liberă a 
drepturilor și libertăților 
constituționale. Funcțiile 
complexe ale organizațiilor 
democrației și unității so
cialiste, de unire într-un 
singur torent a energiei și 
pasiunii revoluționare a oa
menilor muncii, vor ieși și 
mai mult în relief în pe
rioada campaniei electera- 

Je, întreaga națiune fău- 
rindu-și în mod suveran 
bunăstarea și fericirea, ja
lonate cu clarviziune de ho- 
tărîrile Congresului al XII- 
lea al partidului și consti- i 
tuind un program concret 
de acțiune pentru întrea
ga națiune.

funcțiune în a doua jumă
tate a lunii februarie a.c, 

și va asigura realizarea din 
acest trimestru a sarcinilor 
de plan. In trimestrele II 
și III avem îB vedere in
troducerea a încă două 
complexe mecanizate. In a- 
cest sens conducerea uni
tății a luat măsuri cores
punzătoare de impulsiona
re a lucrărilor de pregătiri, 
în așa fel, încît ambele u- 
tilaje să intre în funcțiu
ne la termenul planificat. 
De asemenea, cu sprijinul

deri din subteran în acest 
an se vor executa o serie 
de obiective și la suprafa
ță. Merită a fi amintit că 
fondurile alocate acestor 
lucrări depășesc în acest an 
200 milioane lei și sînt. me
nite să asigure viitoarele 
capacități de producție. Le
gat de capacitățile de pro
ducție, sînt și lucrările de 
cercetare pe care le vom 
întreprinde în cîmpul mi
nier Hohiceni și în partea 
nordică a minei noastre.

In vederea creșterii gra-

cate și policaliflcate. in 
anul 1980 în această acțiune 
sînt cuprinși peste 800 da 
muncitori, ingineri și teh* 
nicieni. j

Ne ' ocupăm, de aseme
nea, de îmbunătățirea con
dițiilor de viață și muncă 
ale minerilor, de crearea 
unui microclimat eores- 

desfășu- 
în sub- 
de lucru 
partid, a

CU mai multepagina 1)(Urmare din re încredere în noi. Aces
tei încrederi îi răspundem 
prin fapte de muncă.

Am primit cu toții, cu sa
tisfacție nemărginită rea
legerea tovarășului Nicolae 
Ceaoșescu în funcția de 
președinte al Frontului 
Democrației și Unității 
Socialiste, conducător e- 
minent care printr-o po
litică înțeleaptă a devenit

(iții, implică o înaltă răs
pundere, fapt pentru care 
stntem preocupați în per
manență de deschiderea u- 
nor noi fronturi de cărbu
ne, prin care să sporim 
producția minei Bărbfi- 
teni Desfășurîndu-ne ac

tivitatea sul> directa în- 
. drumare a organizației de 
■partid, am reușit ca în a- 
nul 1979 să ne îndeplinim 
sarcinile, iar în acest an am , cunoscut în întreaga lume 
demarat corespunzător. In 
prezent sîntem preocupați 
de deschiderea panoului 
estic din stratul 3, blocul 
12, în vederea pregătirii 
unui nou abataj frontal 
cu susținere metalică, din 
care se va putea extrage 
în trimestrul III al anului 
o importantă cantitate de 
cărbune.

Citind cu atenție cuvân
tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al 
n-lea al F.D.U.S., am înțe
les că și nouă membrilor 
acestei organizații politice 
ne revin sarcini majore. 
Răspundem cu toții, ală
turi de comuniști, de în
deplinirea lor exemplară. 
De aceea în brigada noas
tră un accent deosebit îl 
punem pe ordine și dis
ciplină, pe buna înțelegere. 
Se mai întîmplă să 
sen teze cite unul, 
nînd activitatea 
Față de asemenea 
te luăm atitudine 
nu 
cuiva din afara 
pentru ca asemenea feno
mene să nu se repete. Parti
dul și statul manifestă ma

ca promotor al păcii, și în
țelegerii între popoare. Es
te garanția înaintării noas
tre sigure pe drumul so
cialismului și comunistnu-

țial productivitatea muncii 
și deci producția de cărbu
ne atît de necesară țării.

In calitate de șef de bri
gadă la ajustaj-montaj voi 
depune toată strădania să 
montăm cu mai multă ope
rativitate aceste utilaje, să 
executăm numai lucrări de 
calitate in măsură să satis
facă exigențele, să cores
pundă deplin condițiilor de 
exploatare în subteran.

Ținând cont de sarcinile 
ce ne revin, mă voi ocupa cu 
și mai multă responsabilita
te de creșterea cadrelor, 
pentru a le asigura o înal
tă calificare.

forurilor tutelare vom fi 
dotați cu încă un complex, 
de 4 metri înălțime, care 

; va contribui la realizarea 
ritmică a șareta lor de 
pian în 1M6 și în conti
nuare. Acest lucru este cu 
atît mai necesar"cu cît
producția de cărbune creș
te în acest an cu 22 la 
sută față de 1979, iar pro
ducția extrasă mecanizat 
trebuie să ajungă pînă la 
finele anului la 16 la sută.

Un loc însemnat în preo
cupările colectivului nos
tru îl ocupă și lu
crările de deschideri, unde_ 
planul anului 1980 

eu 100 la sută mai 
decît al celui 1 
Ua ora actuală, se lucrează 
intens la străpungerea ma
gistratei Est-Vest de la o- 
rizontul 40©. magistrală ca
re va asigura buna desfă
șurare a lucrărilor de in
vestiții ‘ și va i afluența po
zitiv producția sectoare
lor. La Uricani mecaniza
rea a pătruns din plin și 
la lucrările de deschideri și 
pregătiri. De pildă, la o- 
biectivele de deschideri lu
crăm cu o combină de îna
intare în steril de marc 
randament care va asigu
ra depășirea sarcinilor de 
plan la Investiții. Para
lel cu lucrările de desclii-

este 
mare 

precedent.

dului de utilizare a capa
cităților de producție, co
mitetul de ’parted, consi
liul oamenilor muncii au 
accelerat acțiunile privind 
autodotares cu diferite dis
pozitive, sisteme nsonorai 
care să ușureze transpor
tul și montarea în subte
ran a utilajelor. Au fost ’ 
luate măsuri de constitui
re a două formații „ser
vice" specializate pe tipuri 
de complexe și operațiuni. 
Totodată, continuăm ac
țiunea pentru executarea 
în atelierul propriu a unui 
cîț mai mare număr de 
piese de schimb. Firesc, 
aoest lucru nu înlătură go
lurile care se mai mani
festă, din păcate, în apro- 

dc
a-
fi . 

de

vizionare^ eu piese 
schimb. Credem că în 
ceasta direcție vom 
mai mult sprijiniți 
C.M.V.J.

Mecanizarea a dus și 
întreprinderea noastră 
o profundă- schimbare 
structurii profesionale, 
crescut în ultimul 
numărul persoanelor califi-

în
la 
a
A

timp

punzător bunei 
rări a activității

! teran. Pe agenda 
a comitetului de

■ conducerii unității sînt cu
prinse măsuri care întăresc 
rolul și 
fiecărui om al muncii 
procesul de producție.

Creșterea eficienției 
con ornice se sprijină, 
mina Uricani, pe 
masuri și programe spe
ciale consacrate sporirii 
mai accentuate a gradului 
de valorificare a materiei 
prime și materialelor, ener
giei și combustibilului, fo
losirea la parametrii pro
iectați a utilajelor din 
tare, reducerea cheltuieli
lor materiale și, ta gene
ral, a costurilor de pro
ducție

Colectivul de oameni ai 
muncii de la I.M. Uricani 
este hotărât ea ta anul 198©, 
îmbunătățind experiența *- 
nilor preeedenți, eă ridi
ce pe o treaptă superioară 
ștacheta producției, asigu- 
rtad astfel o creștere sub
stanțială' a eficienței J*»" 
tregii activități eeonouaice. 
In această direcție an fost 
luate măsuri . tehnico-orga- 
nîzatorice și cu prilejul «- 
nalizei privind pregătirea 
condițiilor pentru realizarea 
planului pe acest an, mă
suri a căror aplicare o ur
mărim îndeaproape.

Traducerea în viață, chiar 
din luna ianuarie, a aces
tor măsuri dau garanția 
că sarcinile pe anul 
și pe întregul cincinal 
fi îndeplinite. Ceea oe 
asigura materializarea 
biectivelor înscrise în 
cumentele celui de-al XII- 
tea Congres al .partidului.

responsabilitatea
în

e- 
la 

ample

1980
vor 
va 
o-

do-

ab- 
îngreu- 

brigăzii. 
aspec- 
fermă,

așteptăm intervenția 
brigăzii.

dwi fiaajMd sesittQii de iarnă a examenelor 1» facultatea 
oral de gsatogie. ’ Foto : Ion LICIU

Schî alpin

(Âmloarde de la C.S.S.P. au dominat 
slalomul uriaș pe pîrtla Lupului

Vești bune de pe'pârtia 
Lupului din Postăvar. In 
tradiționalul concurs „Cu
pa A.S.A. Brașov", junioa
rele Clubului sportiv școlar 
din Petroșani se compor
tă excelent. Astfel, joi di
mineață, în proba de sla
lom uriaș, au dominat au
toritar impunîndu-se prin 
I-udith Kacso care s-a clasat

pe primul loc. Colegele de . 
echipă ale câștigătoarei s-au 
situat, de asemenea, pe po
ziții fruntașe. Astfel, Ilea
na Vladislav a împărțit cu 
Daniela lampa (Steagul 
roșu Brașov) locurile III- 
IV, iar Iudith Karda a î°st 
înregistrată în Poienița Cris
tianului cu al șaselea timp.

BASCHET, DIVIZIA B (TINERET)

PE- 
CLUJ- 

(41—21).

Ion RED

• Teatrul de stat „Va
lea Sutui* presantă astăzi 
(era 17) ta sala casei de 
cultură din. Feteoșani un 
spectaaol «u nomedia „Lo
godnica* de '.Ai Sever. In 
rolurile principale •— Du
mitra Drăcea, Alexandro 
Anghelescu,' Gheorghe Do- 
bre.

I • Tot astăzi (ora 10, 
I sala casei de cultură) un 
I colectiv artistic de la Tea-

teul de stai din Petroșani 
va prezenta spectacolul 
pentru copii „Glie voini
cul"
• Infmaaăm pe cei care 

doresc să schieze pe pîr- 
tiile Parângului eă autobu
zul m traseul Piața Vic
toriei (Petroșani) — Teles-. 
oaun circulă astăzi de la 
ona 8, cursele următoare 
fiind determinate de nu
mărul solicitărilor. Ulti
mul autobuz spre Petro
șani va pleca de la Teles- 
saun la ora 16.

• Astăzi (ora 18) la clu
bul sindicatelor din Vul
can este organizată o sea-

ra eultural-edueelivă pen
tru tineret. Membrii ce
naclului literar „Orfeu“ 
din localitate susțin reci
talul de ppezie. patriotică 
„Partid erou, parted victo
rios*.
• Sala de apel de la 

mina Lupeni a fost eom- 
•plet renovată. înainte de 
a intra în șut minerii au 
posibilitatea să audieze 
ejnisiunîte stației de radio- 
amplificare sau să priveas
că grafice și panouri al 
căror conținut le oglindeș
te munca și viața.
• începând de mîine, la 

mina Uricani este orga„ 
nizată o săptămână a ma-

nifestărilor tehnico-știin- 
țifiee de masă (21—-27 ia
nuarie). Vor avea loc dez
bateri a căror temă — 

„Posibilități și mijloace de 
introducere a meoanizării 
în subteran", Ia care par

ticipă mineri, șefi de bri
gadă, cadre tchniio-ingi- 

nerești — contribute Ia ex
tinderea progresului teh
nic în minerit, (I. Stei)

Rubrică realizată de 
T. SPĂTARU

I
I

I

I

îi'.i -'.a!

JIUL .ȘTIINȚA 
TROȘAM — „U" 
NAPOCA 71—67
In sala de sport a Liceu
lui industrial minier din 
Petroșani s-au întîlnit, în 
prima etapă a returului 
campionatului diviziei B 
de baschet, echipele Jiul- 
Știința din localitate și 
echipa clujeană Universi

tatea II. ta prima parte a me- 
eiului, fără cel mai bun 
jucător al echipei, Ghiță 
Gheorghe, indisponibil — 
echipa a jucat frumos și a 
reușit din al treilea minut 
(în care clujenii condu
ceau eu 4—3) să refacă 
handicapul și să conducă 
în tot restul partidei. S-a 
practicat, un joc colectiv, 
de calitate și la pauză 
scorul era 41-21 pentru e-

de 
a- 
Și 
-e- 
cu

chipa noastră. In cea 
a doua repriza clujenii 
plică jocul om ia om 
ajutați și de faptul că 
chips noastră a jucat
mai puțină dăruire reu-- 
șesc să pună sub semnul, 
întrebării rezultatul final. 
Dar și de această dată 
victoria a revenit jucăto
rilor antrenorului Teodor 
Szilagy. în echipa noastră 
au jucat Mihai Buzdugan 
(8 puncte), Atașe Nunu 
Ghiță (9), Octavian Cără- 
baș (6), Nicolae Mihuți (8), 
Franeisc Deak (17), Lică 
Crișan (2), Doru Brăgaru 
(5), Constantin Duna (2), 
Sorin Szilagy și Mihai 
Tăngăreanu (14).

Jozsef PILONE*



Doi zei sau două ipostaze? (XII)
Dionysos (alter ego ono

mastic Bacchus, Bacchos), 
zeul trac in vestimentație 
grecească, omologul zeului 
sud-trac Pleistoros, în ca
re trebuie să recunoaștem 
o rădăcină verbală indo- 
europeană pel-'pol, adică 
a umple și al lui Sabazios, 
cel înfățișat ca un șarpe 
sfînt, și etimologic subli
niind Pe „umflatul de se
vă", adică tot un zeu bipo
lar al vegetației, deci Dio
nysos, cel care a născut, 
din jocurile zoomorfe în
chinate lui, tragedia (ini
țial travestirea în țap a 
corului dionysiac) se con
fruntă, aminteam altădată, 
eu regele, devenit personaj 
mitic al tracilor etoni, 
Lycurg. De altfel marele 

poet Homer exclamă 
în Iliada:

„Nici al lui Drias fecior, 
șoim anul Lycurgos «dată/ 
Nu mai trăi îndelung, da
că-n vrajbă se puse cu zeii;/ 
El fugări oarecind pe zî- 
nele doice-a lui Bacchos/, 
Cel amețit la un chef de 
Pe Ni»a cea «finii, iar ele/, 
Bețele și-au lepădat, că din 
urmă ie a junge cu boldul,/ 
Ucigătorul Lycurg. Led ud 
fuga și Beeches, in mare/. 
S-a scufundat sub talaz, și 
acolo primindn-i-a-n brațe/ 
Tetis, pe el tremuriud, că 
mare-i f* spaima de gura 
Și-nfrieoșările Ini. Dar zeii 
ce-n tihnă duc traiul/ 
S-au supărat pe Lycurg. 

și-orbitu-1-» fiul Iui Cronos".
Strabon susținea că în

tre cultul traco-frigianu- 
lui Dionysos și al lui Ly
curg sînt frapante asemă
nări, cercetătorii moderni 
dezvăluie în isprăvile lui

Lycurg opoziția între ano
timpuri : prirnăvara-iarna 
sau iama-vara, deși mai 
tîrziu Lycupg ca și Saba- 
zios au evoluat într-un pei
saj mitic solar. Orbirea lui 
Lycurg ne aduce aminte 
de viziunea lui Blaga asu
pra zeului suprem la daci, 
prezentat în dram» omoni- 
mă sub înfățișarea „Ma
relui orb". Zamolxis, aflăm

cuințe în peșteri, subpă- 
mîntene). Porphyrius (seco
lul III en.) îi derivă nu
mele de la pielea arunca
tă peste el la naștere, nu
mită în. tracă „zaimos", 
dar notează și o etimologie 
populară, calchiată — 
bărbat străin. Dintre ape
lativele menționate trezeș
te un interes deosebit 
Thales, dar gîndul nu tre-

din puținele știri transmi
se de istoricii și geografii 
greci din antichitate, rele
vă însă asemănări cu seria 
mitică Dionysos Pleistoros
— Sabazios și cu cea eroi
că Lycurg — Labdacos — 
Laios — Oedip. Să reamin
tim, în acest sens istoria 
iui

Disputele asupra religiei 
dacilor nu s-au epuizat 
încă, ideea monoteismului 
s-a dovedit depășită. As
tăzi, părer e pendulează 
între polîteism Și heno- 
telsm. Zeul nioRii și al 
reînvierii naturii, ea ipos
taziere a pămîntuluî, pre
zentat tendențios de greci
— din motive lesne de în
țeles, a demonstrat supe
rioritatea religiei lor, are 
o locuință subpământea
nă, este un soj de Cro
nos al dacilor, copilăria 
lui încape în același decu
paj cu a lui Zeus sau a 
frigianei zeițe Cybele (lo

bule să ne ducă la filozo
ful grec, i la o rădăcină 
verbală thailo, thaleu, 
tradusă prin a înflori, ast
fel nimbul de zeu al ve
getației este explicat și e- 
timologic. „Barbarii îl a- 
doră oa pe Heracles, con
tinuă Porphyrius, jată, pes
te milenii, tradiția mitică 
este păstrată și astăzi în 
Retezat, zeul dac fiind pre
zent sub o altă identitate
Io van iorgovan. Asupra 
legăturii mitice Zamolxis— 
Heracles — levan ne-am 
pronunțat într-un serial 
precedent. Cheia de boltă, 
In reconstrucția mitologi
că a zeului suprem la daci, 
susține Gheorghe Mușu, în 
lucrarea dej» amintită de 
noi, este nomele zeului. 
Acum trei secole, un uma
nist polon M. Prăetorius 
i-e derivat numele de la 
ouvîntul Ziame sau Zerne,

cu sensul de pămînt, în- 
rudindu-1 cu zeul lituan 

r Zuunetaks. Această desco
perire a fost repede uita
tă, abi^ vienezul P. Krets
chmer și urmașii săi au 
reluat-o cu noi probe în 
favoarea explicării facturii 
pămîntene. In familia lui 
sînt astfel integrate zei
tățile balto-slave Zemyna 
sau Zeminede, Zemeiuks 
sau Ziameluks, zeița fri- 
giană Zemelo. In frigiană 
un cuvînt zemelen ne aju
tă să descoperim de ce 
grecii l-au considerat ini
țial sclav pe Zamolxis. 
Substantivul comun, ca
și Zal modes, atestat în

nordul Europei, se traduc 
prin barbar, sclav, rob, dar 
ia început Jnsemnau 
«mi pămintean așa cum la
tinescul homo (om) este 
înrudit cu hamus (pămînt).
Acest transfer semantic, 
datorat unor condiții so
ciale se continuă în istorie 
eu alte exemple : sclav** 
— slav, român — raiuân 
(cu sensul de țăran depen
dent).

Unii cercetători, adopții 
politeismului dacic, fac 
deosebire între Zamolxis 
pămînteanul Și Gebeieizis 
uranicul ea zeu al fulge
rului. După părere» noas
tră atît Zamolxis cit și 
atribute anotimpale 
ale a c e 1 u i a ș zeu 
suprem, cu alte .cuvinte 
vcnn încerca să demons
trăm henoteîsmul dacic.

Prof. Ion VULPE
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j NOI ȘANTIERE DE PROSPECȚIUNI ȘI EXPLORĂRI 

’ GEOLOGICE -A

I Lucrătorii întreprinderii de prospecțiuni și expio- 
I rări geologice din Miercurea Ciue desfășoară lucrări 
I în perimetrele a peste 39 de'șantiere din județele 
I Harghita, Covasna, Mureș și Brașov. Recent Și-au 
, deschis porțile două noi șantiere. Astfel, în Valea 

Crișului, din județul Covasna. se desfășoară lucrări 
. pentru punerea în valoare a unui bogat zăcămînt de 
î lignit. Specialiștii afirmă că încă în acest an vor fi 
1 extrase de aici primele cantități de cărbune. Un alt 
i șantier și-a început activitatea în zona Tulgheș-Borsec, 
I pentru 'prospectare» unor zăcăminte de minereuri 
[ neferoase.
i COMPETITIVITATEA CAUCIUCULUI ROMANESC 

| IN CONFRUNTĂRI ECONOMICE INTERNAȚIONALE

La cele peste 30 de confruntări economice inter- 
| naționale, la care a participat, pînă acum, cauciucul 
, românesc de tipul „CAROM" s-a bucurat de aprecieri 

deosebite. Astfel, la târgurile de 1» Plovdiv și Leip- 
zig, cauciucul WCAROM-2006“ fabricat la Borzești a 
fost distins cu medalii de aur pentru deosebita sa 
rezistență la abrazi-une. pentru structura sa molecu
lară, iar la alte nouă expoziții internaționale a primit 
diplome de onoare pentru înalta lui calitate, impus 
astfel atenției importatorilor, cauciucul românesc este 
deosebit de solicitat. în anii din urmă, combinatul -de 
pe Valea Trotușuîui a mai primit o medalie de aur, 
la Viena, pentru un alt produs ăl său: „Ventilul 
interschimbabil cu protecție antieorozivă", utilizat în 
procese tehnologice de sinteză.

MICROFON CU ÎNALTE ÎNSUȘIRI FUNCȚIONALE
Un colectiv de specialiști de la Catedra de fizică 

de la Institutul politehnic „Gb. Asachi" din Iași, 
condus de doctor Eugen Neagu, a finalizat o impor
tantă cercetare, în baza căreia a fost conceput și rea
lizat primul microfon condensator românesc, cu înalte j 
însușiri constructive șl funcționale.

înscrisă în seria produselor de mare finețe teh
nică, această remarcabilă creație a specialiștilor ieșeni 
prezintă proprietăți superioare microfonului clasic, 
avînd o largă utilizare în întreaga gamă a aparaturii 
de radio și telefoane care se execută în unitățile in- | 
dustriale de resort. ■

Microfonul, cu electret, așa cum este denumită 
această originală creație, are o rezistență sporită la 
șocuri și vibrații, dispune de o. ridicată fiabilitate,

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
I 
1 I 
I

i 
i

Microionui, cu eMsvire», așu cum tok .
I această originală creație, are o rezistență sporită la I 
I șocuri și vibrații, dispune de o ridicată fiabilitate, I 
I asigurînd o transpunere fidelă a undelor sonore în | 
l semnale electrice. i

UN MECANIC ȘIRET
Un tînăr mecanic auto 

din Jakarta (Indonezia) a 
găsit un original mijloc de 
a-și face clientelă : el a 
presărat cuie pe șoseaua 
care duce la atelierul său. 
Poliția a descoperit, însă 
trucul după un semn la 
care „șiretul mecanic" nu 
s-a gîndit ; afluența... sus
pectă de c lien ti!

NOUL AN ATOMIC
„Sînteți sătui de doctri

nele tradiționale ? Doriți o 
hrană spirituală mai alea
să ?“ își întreabă cititorii 
„International Herald Tri
bune". în continuare, pu
blicația americană reco
mandă cititorilor să caute 
„biserica lui Jane Mans
field din Noul An Atomic". 
E o sectă organizată re
cent, doctrina ei bazîn- 
du-se pe afirmare» că le
gile fizicii, cunoscute pînă 
acum, nu sînt valabile.

Dar ce este valabil ?
Noua „biserică", una 

dintre sectele de proliferea
ză ca . ciupercile după 
ploaie, „uită" să precizeze...

RECORDMANI 
NEOBIȘNUIȚI

La New York a apărut 
o carte a recordurilor „ne
obișnuite". Printre laureați 
Sophia Loren și soțul său, 
regizorul Carlo Pon,ti. Mo

Cronică nerimată
Mulți se leagă la ochi numai de dragul de » se 
plînge că e întuneric. .

Veșnicie, biată clepsidră fără nisip.
_ . ★
Orice cune care latră la lună e ferm convins că 
se face auzit.

Cei mai afectați de 
bineînțeles, carii.

A' 
N-are rost să-i pizmuim pe 
prăbușindu-se s-ar putea să

★
Hm, pentru un mare ecou ai nevoie de un mare obstacol

Virtutea nu e decît arta de a-ți planifica păcatele.
★ 

Nu mi-a mai rămas decît speranța. 
Pe asta nimeni n-a vrut s-p cumpere.

tivul? Ei au primit o a- 
mendă-record : 26 400 000
dolari pentru... neplata im
pozitelor.

BANCA DE GENE
Sub egida Ministerului 

Agriculturii și Alimentației 
și cu participarea unor in
stitute de botanică, în Un- 

De îcî, 
dE colo...

gariă se înființează o ban
că de gene pentru plante. 
Considerată o noutate în 
țară, această bancă are ca 
scop furnizarea soiurilor 
de bază pentru selecțio
neri. Sfera de funcționare 
a băncii de gene se , întin
de de la arbori și arbuști 
fructiferi la plante de 
cîmp și de grădină, arbori 
de pădure. Potrivit proiec
telor cercetătorilor, în ban
că vor fi adunate, pînă în 
1990, toate varietățile de 
plante și arbori destinați 
conservării.
UN NOU VEHICUL PE 

PERNA DE AER
în Finlanda a fost con

struit un vehicul experi

★
moartea stejarului au fost,

coloși. Cine știe, 
ne strivească ! 

Valeriu BUTULESCU

mental pe pernă de aer 
care poate dezvolta o vi
teză de 35 kilometri pe 
oră și — ceea ce este mai 
important — ia 1» bord 
16,5 tone. Lung de 30 me
tri, vehiculul se deplasează 
pe un strat de aer de un 
metru, ceea ce îi permite 
să circule în condițiile di
ficile din Arctica, de pil
dă, în zone cu ghețuri fi
surate. Dealtfel, există po
sibilitatea folosirii noului 
vehicul ca spărgător de 
gheață, acesta putîndu-și 
croi drum prin ghețuri cu 
o grosime de 50 centimetri.

UN COMPUTER
TRANSLATOR

In R.S.S. Kazahă o ins
talație electronică de calcul 
din familia ,,Minsk" a în
ceput să traducă din en
gleză în rusă articole ști
ințifice din domeniul chi
miei polimerilor. Compu
terul a „învățat" , cele două 
limbi cu ajutorul specialiș
tilor, care i-au întocmit 
dicționare speciale conți- 
nînd aproximativ 130 000 
de cuvinte.x

La cererea Institutului 
de chimie din Alma Ata, 
acest asistent electronic a.l 
oamenilor de știință a tra
dus deja zeci de text® de 
specialitate. ’ I Soare... „cu dinți". Foto : Ion LICIU

ORIZONTAL : 1) Covor 
■ de... sezon — și încă... u- 
nul 2) Pătruns de frig 3) 
începe să... tragă o linie!
— 13 tăciuni! — Pereche 
pentru... Mărin 4) Se face 
iarna ca de gîscă (fem.)
— Nici tu, nici eu 5) Aici' 
se mănîncă... pastrama — 
Prima dintre femei 6) 
Servește — Tub gol! — 
început de amintiri! 7) 
Trași în... piept 8) Iarna 
la mijloc! — Prenume 
de... cioban 9) Cad ste
luțe albe — Zgomotul 
respirației unui răcit cob

ză (10) Salcîm — Atribu
tul vizibilității reduse 
(mase., sing.)

VERTICAL : 1) Sînt 

mai scurte iarna — Temă" j 
2) Cel nou se sărbătoreș- j 
te (pi.) — Neîncadrat in j 
muncă (mase., sing.) 3) ș 
O pagină scurtă — Prima •; 
între primele ! — Apără ț 

de frig zburătoarele (fem., ! 
sing.) 4) Morți după cîte- i 
cele — 14 ghețari 5) Luna t 
cadourilor 6) Ațe ! — No- | 
t» dirijorului — Alexan- I 
dru cel... Mic 7) ....Maria, 
titlul unei opere — Ase
menea 8) In mijlocul 
muntelui —• „Moșie".,, 
mahomedană 9) La frig 
îngheață apele-n ele — 
Cap de... ilot ! 10) Căderi j 
neprevăzute de zăpadă. î 
Cuvinte rare : RAL, AVE. j

Petru CRIȘAN j

în cabinetul său, donai* 
nat de semiîntuneric, de
tectivul Zig stătea la tai

fas cu ucenicul său Zag.
— Astăzi nici un furt ? 

Nici o crimă ? Nimic ?
— Nimic ...veni răspun

sul ucenicului. Dar, ni șe 
solicită un ajutor de altă 
natură. Edilii nu reușesc 
în nici. un chip să .scape 
de zăpada de pe străzi. 
Dar nu văd cum i-am_ pu
tea ajuta noi.

Zig, tolănit într-un foto
liu cu picioarele pe ca
loriferul ...rece, replică :

— Nu vezi! ? Zag, fugi 
pînă la redacție și dă ur
mătorul anunț: „Pierdut 
medalion aur masiv, îna
inte de începerea ninso
rilor, probabil pe strada 
Vasile Roaită sau cartierul 
Carpați. Valoare mare. Gă
sitorului recompensă, pe 
cinste".

A doua zi după apariția 
anunțului în ziar, pe tro
tuarele străzilor respecti
ve, copiii se dădeau cu pa- - 
tine cu ...rotile. Nici urmă 
de zăpadă.

—- Am reușit — izbucni 
triumfător Zag. Maestre, 
ce-am putea face pentru 
restul orașului ?

Detectivul își aprinse pi« 
pa și spuse calm ;

Păi ...mîine „pierdem" 
un ceas în cartierul Aero
port, o brățară cu diaman
te în colonie...

Ion BA RD AC

Epigrame
REȚETA

I-a spus doctorul: „Mișcare, 
foarte multă". Drept urmare, 
cît este ziua, de mare 
aleargă după... mîncare !

DESPRE COMBUSTIBILI
Cu prietenii la iarbă verde 
a petrecut, iar cînd să plece 
văzu că rezervoru-î gol: 
Rămase-n pană... de alcool!

M. MIRCEA
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ROMA Vizita ministrului român 
al agriculturii în U.R.S.S.

19 (Agerpres).
P.C’.B. condusă

ROMA
Delegația 
de tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., care par
ticipă la lucrările Congre
sului PSDI s-a întîlnit cu 

Pablo Bufalini membru al 
. Direcțiunii Partidului Co
munist Italian, și Antonio 

Rubi, membru al C.C., șe
ful Secției externe. "

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, a fost 
transmis un cald și prie
tenesc mesaj de salut to
varășilor Luigi Longo, 

președinte, și Enrico Ber- 
linguer, secretar general 
al PCI.

Mulțumind. Paolo
fatini a rugat să se trans-

Bu-

mită tovarășului Nicolae. 
Ceaușescu, din partea pre
ședintelui PCI și a secre
tarului. generai un cordial 
mesaj de salut cele mai 
bune urări de sănătate, iar 
comuniștilor români urări 
de succes în înfăptuirea 
istoricelor hotărîri ale 
Congresului al Xlf-lea al 
partidului.

In timpul convorbirii au 
fost discutate probleme re
feritoare la activitatea și 
preocupările actuale ale 
celor două partide pe plăți 
intern, precum ’ și unele 
aspecte ale situației inter
naționale.

S-au apreciat bunele re
lații'” prietenești dintre cele 
două partide, exprimîn- 
du-șj dorința comună de 
a le dezvolta în continua
re. !

. MOSCOVA 19 Trimisul 
Agerpres, M. 
Chebeleu, transmite: La 
încheierea convorbirilor 
pe care le-a avut în tim
pul vizitei la Moscova cu 
membri ai guvernului so
vietic, tovarășul Angelo 
Miculescu, vieeprim-mi- 
nistrU al guvernului, mi
nistrul agriculturii și in
dustriei alimentare al Re
publicii Socialiste Româ
nia, și A. A. F.jevski. pre- 

. ședințele Comitetului de 
■ Stat al U.R.S.S. pentru 
aprovizionarea și dotarea 
tehnico-materială a agri

culturii, au semnat' proto- 
' colul de colaborare dintre
România și Uniunea So
vietică pe anul 1980 *în 
domeniul mecanizării și 

deservirii tehnico-materla- 
le a agriculturii. Documen-

tul prevede extinderea co
laborării și cooperării în 
acest domeniu prin trece
rea la noi forme de prelua
re reciprocă a unor tehno
logii noi vizînd întreține
rea și exploatarea mai e- 
ficientă a bazei tehnico- 
materiale din sectorul a- 
gricol, livrarea reciprocă 
de proiecte, mașini și uti
laje noi, acordarea de a-

- sistență în pregătirea ca
drelor tehnice din ambele 
țări.

In timpul vizitei la 
Moscova, tovarășul Ange

lo Miculescu s-a întîlnit, 
de asemenea, cu miniștrii 
agriculturii. achizițiilor, 
industriei cărnii și lapte
lui, industriei alimentare, 
și a vizitat o serie de o- 
biective de Cercetări ști
ințifice de specialitate.

pentru Dezvoltare
Industrială

0 decizie condamnată de populația Rhodesiei
SALISBURY 19 (Ager

pres). — Hotărîrea lordului 
Soames, guvernatorul Ma- și materializată, între alte- 
rii Britanii în Rhodesia, de 
a prelungi cu încă șase luni ■ dată trupelor fostului 
starea de urgență — a fost 
condamnată de cea mai 
mate parte a populației ță
rii, care privește cu legiti
mă neliniște și îngrijorare 
perspectivele reale ale solu
ționării .efective a proble
mei rhodesiene.

Această decizie, riiențio- 
nează agenția Associated 
Press, a fost condamnată a- 
tît de copreședinții Frontu
lui Patriotic Zimbabwe, cit 
și de reprezentanții altor 
formațiuni politice ale afri
canilor rhodesieni, care au 
subliniat că „ea va impieta 
libertatea de circulație și 
de asociere a populației, 
creind serioase îndoieli asu
pra posibilității, desfășură
rii unor alegeri libere". A- 
ceasta decizie, se încadrează

aceleiași politici promova
tă de guvernatorul britanic

le, prin permisiunea acor-
re- 

gim de la Salisbury de a se 
deplasa liber pe teritoriul 
țării — în loc să fie canto
nate la bazele lor, așa cum 
prevăd acordurile semnate 
la Londra.

Extinderea stării de ur
gență — subliniază agenția 
U.P.I. — demonstrează creș
terea tensiunii în raportu
rile dintre administrația in
terimară britanică din Rho
desia și Frontul Patriotic, 
în contextul în care aces
ta din urmă îl acuză pe gu
vernatorul Soames că ac
ționează împreună cu șeful 
fostului regim marionetă, 
Abef . Muzorewa, pentru 
a împiedica libera partici
pare a candidaților forțelor 
patriotice la apropiatele a- 
legeri. ''ț.ț.'vX

PREȘEDINTELE FRAN
ȚEI, Valery Giscard D’Es- 
taing, l-a primit Pe minis
trul afacerilor externe al 
Algeriei, Mohamed Sed- 
dik Be.nyahia, care se află 
la Paris într-o vizită o- 
ficială.
DUPĂ O ZI „FURTUNOA

SA" pe piața internațio
nală a aurului, vineri, la 
închiderea bursei, s-a în
registrat o anumită replie
re la 812 dolari de la 850. 
Pe piețele de schimb vest- 
europene prețul metalului 
galben a rămas foarte ri
dicat. La Londra, 
pentru prima dată 
cel de-al doilea 
mondial, datorită

unde 
după 

război 
febrei 

aurului, bursa a fost în
chisă nu o oră mai devre
me.
s-a 
iar 
tre 
cia.

uncia de metal galben 
ridicat la 835 dolari, 

la Zurich a variat îți-'; 
835 și 845 dolari un-

Teroarea extremiștilor de dreapta
ia amploare

(„STERN")

PARTIDUL CONGOLEZ
AL MUNCII a definitivat 
un program care vizează 
întărirea sectorului econo
mic de stat. Programul va 
fi aplicat în cursul acestui 
an, după care economia ță
rii se va dezvolta pe baza 
unui plan de cinci ani ce 
urmează să fie elaborat. 
Statul intenționează ’ să 
investească în acest an 
circa 82 milioane dolari în 
diverse proiecte de dezvol
tare. din care 16 la sută 
în agricultură. 40 la sută 
pentru îmbunătățirea ac
tualei infrastructuri eco

nomice și 15 la sută pen
tru realizarea unor obiec
tive noi în domeniul in
dustriei.

INTR-UN DOCUMENT 
dat publicității la Santo 
Domingo, organizațiile de 
slînga „Tendința Socialistă",

BELII! 19 (Agerpres). 
Peste 120 de țâri vor, par
ticipa la cea de-a treia 
Conferință a Organizației 
Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială 
(ONUDI) care iși va înce
pe lucrările luni, 21 ia
nuarie, la Delhi, și va du
ra 18 zile.

Președintele Republicii 
India, Șănjira Ready, va 
deschide lucrările confe
rinței la „Vigyan Bhavan", 
edificiu modern construit 
în 1966 pentru conferințe 
internațioale.

Indira Gandhi, noul pre
mier indian, va lua cuvin- 
tul la ședința inaugurală, 

la care va asista, de aseme- 
’ nea. secretarul general al 
O.N.U. Kurt Waldheim.

„Mișcarea Pentru Dezvolta
re Socialistă", „Nouă Cale" 
și „Tendința Socialistă Re
voluționară" și-au anunțat 
hotărîrea de a se unifica In
tr-o singură formațiune po
litică, avînd o conducere u- 
nică. Această conducere ur
mează să fie aleasă în ur
mătoarele zile, în cadrul 
unei Adunări generale co
mune a organizațiilor amin
tite.

IN CADRUL UNUI MI
TING ELECTORAL organi
zat la Lima, alianța forțe
lor. democratice peruane 
„Unitatea de Stingă" (U.I).I.) 
a prezentat oficial pe can
didatul său propus pentru 
funcția supremă — Genaro 
Ledesma Izquieta, preșe
dintele Frontului Muncito
resc Țărănesc Studențesc și 
Popular. (F.O.C.'E.P.) — pre
cum și pe candidații la 
funcțiile de vicepreședinți 
ai țării — Jorge del Prado, 
secretar general al P.C.P., 
și Antonio Meza Cuadra, 
secretar general al P.S.R.
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Leii saloanelor; I 
: Piedone Afri- ■

I
pe profesor ? 1 

39 de trepte. | 
mv/iN : Uraganul • 
de la Navarone, se-’ I 
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I
»
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Hercule cuce
rește Atlantida ; Repu
blica : Police Python, se
riile I-II : Unirea : Ura
ganul vine de la Nava
rone.

PETRILA : De ce să-1 
i împușcăm pe profesor ?

LONEA; Hoțul din 
Bagdad-

ANINOASA: In viitoa
re. seriile I-II; :>

VULCAN : Moartea u- 
nui, ghid.

LUPENI —
39 de trepte : 
rese : Ultimul

URICANT : 
turi în stepă.

21 IANUARIE

Cultural :
Muncito- 

cartuș. 
Impușcă-

. PETROȘANI — 7 No
iembrie: New York. New

■ York, seriile I-II ; Repu
blica : ]

'Unirea: - _____ .....
canul, seriile I-II.

PETRILA : De ce să-l 
împușcăm pe profesor ?

LONEA:
VULCAN : Uraganul ‘ 

vine < 
riile I-II.

LUPENI — Cultural : 
Moartea unui ghid ; 
Muncitoresc : Ultimul
cartuș

URICANI : împușcă
turi în stepă.

TV
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9,00 Tot înainte 1
9,25 Șoimii patriei.
9,35

înscenare judiciară ia Seul

Michael Satorsky, de 17 
ani, și cel mai bun prieten 
al său, Stefan Wagner, de 
19 ani, sînt „conducătorii" 
grupului „Sturm 7“ din 
Rodgau — Niederroden, de 
lingă Hanau, și fac parte 
din nucleul pseudo-revolu- 
ționarilor neonaziști — 
ramura din Hesșa a „Gru
pului militar-sportiv Hof

fman". Satorsky, Wagner 
și camarazii lor de idei, 
extremiști de dreapta, 'nu 

vor să aibă de-a face cu 
Partidul Național Demo
crat (PND), care, după 
părerea lor, este „neputin
cios". Iii Qchii neonaziști
lor. membrii PND nu sînt 
decît niște „naționaliști de 

«I lolly wood". Neonaziștii 
își propun a1 te „țeluri".— 
legalizarea NSDAP, crea
rea „statului național-so- 
cialist, care să devină Ma
rele Imperiu German, și 
înfăptuirea unei noi ordini ; 
pe bază rasistă, în toată 
lumea ariană". . ..

Potrivit datelor de care 
dispune Serviciul pentru 
protecția Constituției, spre 
deosebire de „vechea 

dreaptă" și de PND, în rîn- ; 
dul neonaziștilor se înre
gistrează un aflux perma
nent de tineri între 15 și 
20 de ani.

Relevînd, apoi, structu
ra sociologică a neonaziș
tilor. „Stern" arată că „ti
nerii naziști sînt în aproa
pe totalitatea cazurilor e- 
levi ratați Sau tineri fără 
succes profesional. Astfel,

Satorsky și Wagner nu au 
absolvit școala. Cu greu 
ău. reușit să găsească de 
lucru ca muncitori auxi
liari. Se întîlnesc, împreu
nă cu alți tineri, o dată 
pe săptămînă, în circiuma 
de la subsol a bătrînului 
nazist Emil Dilger, din 
Rodgau—Niederroden. Aici, 
ei pot admira portretele 

lui Goring și Hitler, aici

Din presa
străină

îmbracă ei uniforme ase
mănătoare cu cele ale S.S., 
cu capete de morți, și cîn- 
tâ cîntece naziste".

„Neonaziștii — continuă. 
„Stern" — se organizează 
ca teroriștii. In grupele 
cele mai radicale nu exis
tă calitatea de membru, 

. legitimații și nu se plătesc 
cotizații lunare. El lucrea
ză conspirativ, uneori în 
mai multe organizații con
comitent".

Potrivit ■ datelor Servi
ciului pentru protecția 
Constituției, în 1978 s-au 
înregistrat 992 de acte de 
violență comise de neona
ziști, ceea ce reprezintă 
o intensificare cu 61 la 
sută a violenței de dreapta 
față de anul precedent. 
Printre acțiunile teroriste 
cele mai grave figpreăză

jefuirea unor militari ai 
Bundeswehrului, de la ca
re au luat arme, a unui 
negustor, de la care au 
prădat 60 000 de mărci, 
spargeri în șase depozite 
de muniții ale Bundeswe
hrului, soldate cu o „pra
dă" de 1 000 unități de 
muniție, atacuri asupra u- 
ftei filiale bancare, asupra 
unui teren de manevră al 
NATO și a unei tabere de 
manevră a armatei olande
ze. Din cit se știe teroriș
tii de dreapta duc lipsă în 
special de bani și de arme, 
dar în nici un caz de ma
terial de propagandă.ți.A- 
cesta le parvine, în pachete 
mari, de la „Organizația 
din străinătate a NSDAP" 

a neonazistului Gary Rex 
Lauck, cu sediul în S.U.A., 
la Lincoln — Nebraska. 
Tot. Lauck îi instruiește și 

pe „fuhrerii" germani. Na
zistul 
e drept, o organizație 
nitară 
în 

ră 
ei

american dorește 
u- 

național-socialistă 
Germania, dar conside- 
că unificarea conducerii 

_ ar însemna sinucidere".
El apreciază ca practicabil
— cu cinismul și grandi
locvența naziste — numai 
sistemul celulelor. O pre
tenție la funcția conducă
toare nu există, căci, după 

„ cum afirmă Lauck 
ta putea s-o aibă 
Adolf Hitler. După 
cine revendică acest 
pentru sine, este 
arogant".

un

„aceas-
numai

1945,
lucru 
golan

SEUL 19 (Agerpres). îns
cenarea judiciară inițiată 
de autoritățile sud-core- 
ene împotriva a 17 perso
nalități politice acuzate de 
a fi „violat Tegea marția

lă", prin participarea lor 
la adunări cetățenești la 
Seul, s-a încheiat printr-o 
sentință care încalcă încă 
o dată dreptul de exprima
re liberă a opiniei de către 
partidele și organizațiile 

democratice de opoziție. 
După cum relatează agen-

ția ACTC, „Tribunalul 
curții marțiale comune", 
format din judecători mi
litari, a hotărît ca Yun 
Po Sun, fost președinte 
al Coreei de Sud, și Ham 
Suk Hun, conducător al 
creștinilor catolici, — 
personalități binecunoscu
te ale opoziției — să fie 
condamnați la 3 ani și 
respectiv, 2 ani închisoare, 
iar ceilalți acuzați — pe 
termene variind între 
2 și 4 ani.
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Film serial pentru 
copii : Dick Tur
pin. (Episodul 11). 
Viața satului.
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Telex!
Album duminical: 
Umor și muzică.
Woody — ciocăni- 
toarea buclucașă.
Premiul „Osuar" 
pentru circul ro
mânesc. Muzică u- 
șoară. Metroul — 
documentar. Ser
bările zăpezii. 
Spectacolul lumii: 
„Sena străbate Pa
risul". Caleidoscop 
muzical.
Film serial : „Paul 

(Episo-
17,10

Gauguin".
dul 5).
Cutezători spre vi
itor.

18,00

Mica publicitate
SCHIMB apartament 3 

camere, strada Aviatori
lor Bloc 34, sc. 1, ap. 37 
Petroșani-Aeroport, cu a- 
partament 2 camere. Pre
fer Hermes, Carpați, Va
sile Roaită, Ilie Pintilie. 
(43)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Adam 
Horea, eliberată de I.M. 
Paroseni. Se declară nulă. 
(41)

PIERDUT carnet student 
pe numele Popescu Teo

dor, ’ eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. Se de
clară nul. (42)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dehe- 
nea Maria, 
Fabrica de confecții Vul
can. Se declară nulă. (51)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ghe- 
ra.se Gheorghe, eliberată . 
de I.M. Aninoasa, Se de
clară nulă. (43)

eliberată de

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele, Moian 
Nicolae, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nu
lă. (44)

z PIERDUT carnet student 
pe numele Leș Vasile, e- 
liberat de Institutul de 
mine Petroșani. Se decla
ră nul. (45)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bane- 
tti Sever, eliberată de I.M. 
Dîlja. Se declară nulă., (46)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dască- 
lu Lenuța, eliberată de 
Fabrica de confecții Vul
can. Se declară nulă. (47)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Morar 
Gheorghe, eliberată de 
I.M. . Aninoasa. Se declară 
nulă. (48)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Panain- 
te Gheorghe, eliberată de 
I.M. Aninoasa. Se declară 

nulă. (49)

Ii tor. '
19,00 Telejurnal.

119,30 ’ Călătorie prin țara 

119,5*
20,25

I

| 21,50

I

| 16,00

118,50
! 19,00
119,35

119,45

| 20,05

t 20,50

mea.
19,50 Varietăți în platou. 

Film artistic : „Fo
cul ma"ic“. Premi
eră pe țară. Pro
ducție a studiouri
lor americane. 
Telejurnal.

21 IANUARIE

2.1,40

Emisiune în limba 
maghiară.
1001 de seri. 
Telejurnal.
Pe teme economi
ce.
Cadran' mondial.
Documentar știin
țific.

Roman foileton: 
„Gustav cel de 
fier. (Episodul 4). 
Telej urnal.
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