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în contextul afirmării superioare, la cotele noIL calități
a rolului conducător al partidului

DE DĂRI DE SEAMA Șl ALEGERI
Viața orga

nelor și orga, 
nizațiilor de 
partid, a co

muniștilor 
din Valea
Jiului, ca din întreaga 

-'■’if?1. este marcată, în a- 
cest început de an, de a- 
propierea unui eveniment 
poliție de mare însemnă
tate. Potrivit Statutului 
P.C.R.. a instrucțiunilor 
și măsurilor aprobate de 
Secretariatul C. C. al 
P.C.R., a orientărilor sta
bilite .de organele jude
țene de partid, în peri
oada februarie-martie se 
vor desfășura adunări ge
nerale și conferințe pen
tru dări de seamă și ale
gere a noilor organe de 
partid. Apropierea aces
tui important eveniment 
politic; impune pregătiri 
complexe și temeinice 
at|t în grupele de partid, 
organizațiile de bază din 
întreprinderi, instituții și 
cartiere, cît și la nivelul

FLOREA MĂCIUCA,
nă cvi fermi
tate în viață

secretar al Comitetului municipal de partid sarcinile ple.1 1 narei comune
a C.C. 
P.C.R. și

Petroșani al 
a 

organizațiilor orășenești Consiliului Suprem al Dez- 
și comupale și pînă la cea 
municipală de partid.

Acțiunea de pregătire a 
adunărilor și conferințe, 
lor de partid pentru 
dări de seamă și alegeri 
constituie un bun prilej 
pentru îmbunătățirea în
tregii munci organizato
rice și politico-educative 
desfășurate de organele 
șl organizațiile de partid 
pentru creșterea la cote 
calitativ superioare a for. 
ței de modelare a omului 
nou. In efectuarea între
gii pregătiri, fiecare birou 
de organizație de bază, 
fiecare comitet, raportîn- 
du-se la exigențele noii 
calități ce se cere reali
zată în munca de partid, 
sînt chemate să transpu-

voltării Economice și So
ciale, din noiembrie 1981, 
chemările din Mesajul de 
Anul Nou adresat po
porului nostru de secre
tarul general al 
lui, președintele 
cii, tovarășul 
Ceaușescu, de a 
țele comuniștilor, 
turor oamenilor 
pentru realizarea 
piară a prevederilor de 
plan din cel de-al doilea 
an al cincinalului, pentru 
înfăptuirea neabătută a 
hotărîrilor Congresului al 
Xll-lea al partidului.

partidu- 
Republi.
Nicolae 

uni for
ate tu. 
muncii 
exem-

Unirea• - act al voinței
întregii națiuni

ț • în aceste zile, cînd întreaga națiune anlver- 
l sează ziua de naștere a tovarășului Nicolae 
J Ceaușescu, s-a desfășurat o manifestare omagială în 
1 cadrul căreia au fost evocate momente din 
L și prodigioasa activitate a secretarului general 
i partidului, relevîndu-se contidbtjția esențială la 
1 lizarea politicii interne si externe a României s 
ț liste.
I " " ‘ - - - ■ •................

viața 
secretarului general al 
trmțjția esențială la rea

lizarea politicii interne și externe a României soeia.

• „De ziua conducătorului iubit" este generi
cul acțiunilor educative care se desfășoară» in aceste 

■ zile în întîmpinarea zilei de naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, > secretarul general al partidului.
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co- 
in- 

1937

Pînă în data de 23 ianua
rie, minerii Vulcanului au 
realizat suplimentar pre
vederilor de plan 3964 tone 
de cărbune. Cele mai în
semnate sporuri la extrac
ția de cărbune au fost ob
ținute de colectivele sec
toarelor I, II. IV și V. In 
pasionanta întrecere pen
tru mai mult cărbune, 
lectivul sectorului I a 
registrat un plus de
tone de cărbune, urmat de 
sectorul V cu 1290 tone, 
sectorul II cu un plus de 
618 tone și sectorul IV cu 
un plus de 359 tone de 
cărbune. Randamentul
a fost sporit cu 142 kg/ 
post la nivelul minei. 
Cea mai importantă creș
tere de productivitate în a- 
bataj o realizează colecti
vul sectorului V cu . un 
plus de 590 kg cărbune/ 
post, urmat de cel 
al sectorului I cu un plus 
de 450 kg/post.

S-au remarcat 
brigăzile conduse de: ,Ște. 
fan Gantz, Mihai Dudeseu, 
Marin Baltag, Ioan Bud, 
Traian Borșa, Constantin 
Ciocan. Florea Petrișor, Io
sif Costea, Ionii Tămaș și 
alte formații care au spo
rit continuu productivita
tea muncii în abataje.

la Școala generală nr. 2 din Pețrila.
* „Un om pentru țară, un om pentru oameni". 

In școlile din Vulcan sînt organizate în aceste zile 
o mare varietate de manifestări educative — expo
ziții cu operele secretarului general al partidului, 
expuneri, dezbateri, programe artistice, recitaluri de 
versuri patriotice — cuprinse sub genericul „Un om 
pentru țară, un om pentru oameni" prin care pro
fesorii și elevii întîmpinâ ziua de naștere a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar general al parti
dului.

Adunări cenerale ale
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reprezentanților oamenilor muncii

Sarcinile de producție impun

Ideea de unitate la ro
mâni, conștiința originii 
comune âu fost, în pofida 
granițelor vremelnice, le
gătura care a absorbit în- 
tr-un unic torent energiile 
maselor populare, visul în. 
frățirii lor, pe vecie, 
tr-un stat național, 
pendent și unitar, 
vremurile care au 
întemeierii statelor 
românești legăturile _ eco
nomice, politice, militare, 
culturale au fost caracte
ristici esențiale ale istoriei 
neamului românesc.

Istoria națională a con
semnat o serie de acțiuni 
politico-diploniatice, eco
nomice. militare în care 
românii de dincoace și de 
dincolo de Carpați s-au 
sprijinit reciproc, au con
lucrat rodnic, animați de 
aceeași conștiință de neam. 
Cel care a reușit întîia- da
tă prin cutezanță; înțelep
ciune, diplomație să asigu
re unitatea politică a celor 
trei țări românești în ho
tarele unitare ale unui stat 
ce ne amintea de Dacia 
Traiană a fost Mihai Vi
teazul, la anul 1600.

»n rol deosebit în afir
marea conștiinței naționale, 
ca fenomen istoric, l-a a- 
vut pleiada de cărturari 
(începută cu neuitațiî cro
nicari ,C.r, Ureche, M. Cos
tin' etc.) care au contribuit 
la dezvoltarea conștiinței 
unității poporului român, 
a originii lor comune, prin 
relevarea luptelor seculare 
tu------  ----------- —

în-
inde- 

Pentru 
urmat 

feudale

duse împotriva cotropito
rilor, a momentelor de 
strălucire ale istoriei națio
nale. Evenimentele 
luționare de la 1821 

. cuprins, într-un chip 
altul, .toate teritoriile lo
cuite de români, indiferent 
de statutul politic sau ju
ridic în care se aflau. Tu
dor .formula, în aprilie 
1821, ideea solidarității și 
luptei comune a românilor 
pentru obiectivul național 
comun astfel: „Ca fiind la 
un gînd și într-un glas cu 
Moldova, să putem cîștiga 
deopotrivă dreptățile a- 
ceștor Princiipaturi, ajuta, 
rîndu-ne unii pe alții".

în intervalul dintre re
voluțiile de la 1821 și 1848, 
emanciparea națională a 
românilor aflați sub stăpî- 
niri străine, unirea lor în
tr-un singur stat național, 
obținerea independenței 
depline au format proble
mele esențiale comune ale 
luptei neamului nostru, a. 
{innate și susținute cu re
marcabilă forță în 1848. 
Cea mai autentică expresie 
a acestor deziderate națio
nale a dat-o N. Bălcescu 
care spunea : „Vrem să 
fim o nație — una puter
nică și liberă prin dreptul 
și datoria noastră și al ce
lorlalte nații căci voim fe
ricirea noastră și avem o 
misie a împlini în omeni-

Prof. D. PELIGRAD

revo-
au

sau

(Continuare in pag a

(Continuare in pag. a 2-a >

in pagina a 3-a

fermitate in aplicarea 
măsurilor, disciplină in muncă

Cu exigență și în spiri
tul principiilor autocon- 
ducerii și autogestiunii 
muncitorești, adun'area re. 
prezentanților oamenilor 
muncii de la mina Lonea 
a făcut analiza activității 
consiliului oamenilor mun
cii desfășurată în anul 
care a -trecut. Da, cu mul
tă exigență muncitorească 
și responsabilitate pentru 
că bilanțul prezentat în da. 
rea de seamă a Consiliului 
oamenilor muncii, a rele- jo. 
vat multe neîmpliniri și 
neajunsuri cu care s-a con. 
fruntat colectivul minei în 
anul 1981. Rămînerea sub 
plan la producția fizică cu 
peste 131 000 tone de căr
bune, neîndeplinirea din 
această. cauză a nici unuia 
dintre indicatorii economi- 
co-financiari (de pildă, la 
producția netă o nerealiza- 
re de 292 milioane lei), 
a fost cauza numeroaselor: 
critici și aut .'critici

partea participanțiloi- ia 
dezbateri, a propunerilor 
acestora vizînd luarea u- 
nor decizii ferme care să 
garanteze sigur redresarea 
activității productive șt în. 
dep’imrea planului de ex
tracție.

Colectivului de mineri de 
la I.onea îi revin sarcini 
sporite — cil 30 000 tone de 
cărbune mai mult ca în 
1981 — de realizat în a- 
cest an. Hotărîrea mineri
lor de a-și îndeplini inte
gral acest spor de cărbu
ne, întreăgâ producție pre. 

acest 
angaîa- 
brigăzi,

văzută în - plan pe 
an rezulta și din 
montele luate de 
de toat“ sectoarele care to
talizează 8009. de tone pe 
mină. Iată de ce numeroșii 
participanții la discuții — 
mineri, electrolăpătusi și 
cadre tehnico-inginerești 
că Viorel C’orchîș, Gliera- 
sim Futo, Ludovic Re.paș, 
Ion Cojocariu, Andrei An
tal, Mihai Balogh, Victor 
Apostil, Ștefan Robu, 
Gheorghe Ion, Ioan Marti- 
nescu. Ion Cherecheș, Du
mitru Bivolaru, Gheorghe 
Feier. — trăgînd învăță
minte din neajunsurile și 
neîmplînirile în producție 
din anul trecut, au ținut 
să arate căile concrete de 
eliminare a acestora, de

Iosif BAL AN
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Brigadierul Jenică Se- 
crieru și 
lui, Gheorghe 
Gheorghe
Gheza. Sos de la I.M. 
Livezeni;

ortacii 
Moraru, 

Prodan și
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VIS MILENAR

încă din cele mai stră
vechi timpuri, oamenii ca
re vorbeau aceeași limbă, 
legați de aceleași tradiții 
și obiceiuri au simțit do
rința arzătoare de a fi îm
preună, strîns uniți într-o 
comunitate spirituală, ca 
o pădure deasă, capabilă 
să înfrunte aprigele 
tuni ale istoriei.

Soarele se ridicase 
deasupra orizontului 
noastre. Dar unitatea 
țională continua să rău li
nă o aspirație irealizabilă 
pentru acea vreme. Pentru 
că țările române intraseră 
deja în conul de umbră al 
vecinilor, mai mari și mai 
puternici. Timp de secole 
Transilvania este supusă 
unei tentative de înstrăina
re. Peste Valahia și Mol
dova cade umbra neagră a 
Semilunii.

fur-

bine 
erei 
na-

Mihai Viteazul face să 
tresalte inimile a milioane 
de români și neromâni. Lo- 
vitura de fulger face ca pe 
harta Europei să strălu
cească un stat nou, în toa
tă plenitudinea și rotunji
mea lui firească. Dar capul 
marelui voievod cade lovit 
de sabia trădării, pe florile 
de august ale Cîmpiei Tur. 
zii. .

Luceafărul unității intră 
iar într-o seculară eclipsă, 
întreținută meticulos de 
nori otomani, țariști și 
habsburgici. Ar.ul 1848, 
primăvara popoarelor, fa
ce să înmugurească flori pe 
care unii le credeau de 
mult uscate. Dau semne de 
slăbiciune coloșii impe
riali, ale căror „aripi ocro- 
titoare" ne striviseră visul 
atîta amar de vreme. Do
rința ardentă a poporului 
de a învinge intrigile țesute 
în spatele cortinelor politi
ce.. .Unirea Moldovei cu

DE LA O DUMINICA LA ALTA Valeria BUTULESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Atitudinea analitică, de 
examinare, sub toate as
pectele, a muncii desfășu
rate într-o etapă a proce
sului de învățămînt, cons
tituie o metodă de acțiune 
în toate școlile, stimulînd 

cadrele didactice pentru a-și 
pune în valoare măiestria 
pedagogică indispensabilă 
în realizarea calității și e- 
ficienței învățâmîntulul. în 
această perioadă, în toate 
școlile din Valea Jiului, 
sub semnul recentei ședin
țe a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
care a aprobat unele mă
suri de îmbunătățire a acti
vității educative și organi
zatorice în rîndul tineretu
lui din unitățile de învă
țămînt, au loc adunări ale 
cadrelor didactice consa
crate analizei situației cu 
care s-a încheiat primul 
trimestru al anului de în
vățămînt, 'relevîndu-se re
lația existentă între rezul
tatele obținute și preocu-

t

parea de a aplica metode 
active în timpul cursurilor, 
susținute și de alte forme 
de activitate școlară și ex- 
Crașcolară, cu efecte direc
te sau indirecte în pregăti, 
rea elevilor. Sintetizată în 
indicatorul promovabilită. 
ții, dar nelhnftîndu-se doar 
la el, calitatea constituie 
scopul de fond al învăță- 
mîntului, determinînd nu o 
micșorare a exigenței ca
drelor didactice, ci, dimpo
trivă, o accentuare a aces
teia. Ap re c i a t e 
din punctul de vede
re al promovabiljtății, re
zultatele cele mai bune în 
trimestrul I s-au obținut 
la școlile generale nr. 5 și 
6 Petroșani, 5, 6 și 2 Petri- 
la, Liceul de matematică- 
fizică Petroșani, Liceul e- 
conomic și de drept admi
nistrativ Petroșani și Li
ceul industrial Vulcan. O

T. SPATARU

(Continuare în pag. a 2-a)



2 Steagul roșa DUMINICA, 24 IANUARIE 1982

Pregătiri temeinice în vederea bunei desfășurări a 
adunărilor și conferințelor de dări de seamă și alegeri
f (Urmare din pag. 1}

Dînd expresie dorinței 
unanime, voinței și hotă- 
rîrii nestrămutate a comu
niștilor din Valea Jiului 
de a se prezenta la adu
nările generale și confe
rințele de partid pentru 
dări de seamă și alegeri cu 
rezultate superioare, în toa. 
te domeniile de activitate, 
întreaga pregătire, toate 
măsurile stabilite pentru 
acest eveniment politic de
osebit de important, tre
buie să determine impri
marea unui impuls deci
siv în realizarea obiective
lor economico-sociale ale 
dezvoltării municipiului 
nostru, în crearea premise
lor înfăptuirii acestor o- 
biective de progres și pros, 
peritate pe meleagurile 
noastre în următorii ani ai 
cincinalului. Adoptînd un 
stil de muncă dinamic, a- 
decvat actualelor exigențe, 
în conducerea activității e. 
conomice și sociale, în ve
derea îndeplinirii hotărîri- 
lor de partid și de stat, or. 
ganele șî organizațiile de 
pârtid dip întreprinderile 
miniere și unitățile de pre. 
parare sînt chemate să-și 
îrțdrepte forța mobilizatoa. 
re în mod deosebit spre 
realizarea ritmică a pla
nului producției fizice de 
cărbune cocsificabil din a- 
eest an. Acționînd pentru 
aplicarea fermă a noului 
mecanism economico-finan. 
clar, pentru înfăptuirea 
principiilor autoconducerii 
și autogestiunii muncito
rești, este de datoria or
ganizațiilor d* partid, a 
comuniștilor, să mobilizeze 
potențialul creator al co-

ma-
E-

Iectîvelor de oameni ai 
muncii pentru îndeplinirea 
și depășirea planului pro
ducției fizice și nete, uti
lizarea maximă a capacită. 
ților de producție și a tim. 
pului de lucru, pentru re
ducerea costurilor de pro
ducție, economisirea 
terialelor și energiei,
xigențele creșterii eficien
ței economice în toate sec
toarele activității produc
tive din municipiu impun 
ca munca politico-educa- 
tivă, acțiunile agitatorilor, 
învățămîntul politico-ideo
logic, toate mijloacele pro
pagandei de partid să mi
liteze cu mare putere de 
convingere pentru organi
zarea superioară a produc, 
țiel și a muncii, introdu
cerea rapidă în producție 
a noilor tehnologii și me
tode de lucru concepute în 
institutele de cercetare, 
extinderea inițiativelor 
muncitorești valoroase, în 
vederea creșterii producti
vității muncii, ridicării ca. 
litative a producției. Mai 
mult ca bricînd, activitatea 
politico-educativă de con
știentizare desfășurată de 
organizațiile de partid tre
buie să determine ca la 
fiecare loc de muncă res
pectarea riguroasă a pre
vederilor Decretului 400 al 
Consiliului de Stat să fie 
fapt pe deplin împlinit, ca 
fiecare rnuncitor, maistru, 
inginer și tehnician să-și 
îndeplinească obligațiile în 
întărirea ordinii și discipli
nei, a securității muncii.

Cu deosebită răspundere 
trebuie să acționeze în a- 
eeastă perioadă organizați
ile de partid, comuniștii 
de pe șantierele de con-

strucțîi din Valea Jiului 
pentru asigurarea condiți
ilor de execuție și punerea 
în funcțiune la termen a 
noilor capacități de pro
ducție ca cele de la mina 
Lupeni, Preparația Petrila, 
I.U.M.P., I. F. Ă. Vîscoza 
Lupeni, întreprinderea de 
produse electrotehnice Pe
troșani. de execuție și dare 
în folosință a tuturor a- 
partamentelor planificate 
pe anul 1982, a spațiilor 
comerciale și celor școlare, 
a obiectivelor din progra
mul de termoficare a Văii 
Jiului. Acțiunile concrete 
ale organizațiilor de partid 
si consiliilor oamenilor 
muncii să fie, de asemenea, 
îndreptate spre rezolvarea 
problemelor sociale ale oa. democrației și 
menilor. îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și 
viață, realizarea sarcinilor 
de export, folosirea efici
entă a capacităților de 
transport, aprovizionarea 
optimă a populației în care 
scop să fie aplicate cu con. 
secvență reglementările le
gale privind autoconduce- 
rea și autoaprovizionârea 
teritorială. La rîndul lor, 
organizațiile de partid de 
la comune vor milita și 
acționa pentru realizarea 
contractelor încheiate cu 
statul, creșterea numărului 
de animale, folosirea com
pletă a pămîntului și creș
terea contribuției la auto- 
aprovizionarea Văii Jiului.

Desigur, pentru a crea o 
fertilă bază de discuții în 
adunările generale și con
ferințele de partid, pentru 
a facilita adoptarea unor 
măsuri și hotărîri profund 
viabile pentru activitatea 
de viitor, dările de seamă

ce vor fi întocmite își vor 
axa analiza prioritar pe 
aspecte ale activității eco- 
nomico-sociale de genul 
celor mai sus subliniate. 
Cu nimic mai prejos vor 
sta în același timp în con
ținutul analitic, critic și 
autocritic al dărilor de 
seamă, și aspectele vieții 
interne de partid. Un loc 
central în dările de seamă 
vor ocupa problemele pri
vind creșterea rolului or
ganizațiilor de partid în 
conducerea activității eco
nomice și sociale, modul 
cum sînt îndrumate orga
nizațiile de sindicat, U.T.C., 
femei, O.D.U.S., perfecțio
narea stilului și metodelor 
muncii de partid, întărirea 

disciplinei 
de partid. Alături de 
aceste probleme vor sta 
cele care privesc ’ ac
tivitatea politico-educa- 
tivă, desfășurarea și 
conținutul învățămîntului 
politico-ideologic, operați, 
vitatea și eficiența de în- 
rîurire a propagandei au
diovizuale. a întregului 
proces educațional și de 
făurire a omului nou, ni
velul de participare a ma
selor la actul culturii, la 
Festivalul național „Cînta- 
rea României".

întreaga acțiune de pre
gătire ce precede adună
rile generale și conferințele 
de dări de seamă și ale
geri, trebuie să se con
stituie într-o veritabilă pîr. 
ghie revoluționar-politică 
menită să ridice la nivel 
calitativ superior munca de 
partid, eficiența 
în conducerea 
economico-sociale 
nicipiul nostru.

1
Electricianul Olga Benedek, de Ia atelierul 

trie al I.M. Aninoasa, una din muncitoarele fruntașe, 
apreciată pentru calitatea lucrărilor executate.

Fermitate în aplicarea 
măsurilor

(Urmare din pag. 1)

acesteia 
activității 
din mu-

Unirea— act al voinței 
întregii națiuni

(Urmare din pag. 1)

re... Unitatea națională fu 
visarea iubită a voievozilor 
noștri cei viteji, a tuturor 
bărbaților noștri cei mari 
care întrupară în sine in
dividualitatea și' cugetarea 
poporului spre a o mani
festa lumii. Pentru dînsa 
ei trăiră, munciră, suferiră 
șj muriră".

Marile idealuri ale revo
luției de la 1848 pentru 
care au luptat masele lar
gi ale poporului nostru, a- 
veau să rodească peste cîți- 
va ani, cînd, Ia 24 ianuarie 
1859, prin unirea Moldovei 
șî Munteniei, „actul ener
gie al întregii națiuni ro
mâne", s-au pus bazele 
statului național român 
modern, avînd un domnitor 
unic : Alexandru 1. Cuza 
(1859—1866).

Unirea Principatelor s-a 
bucurat de un ecou deose
bit și în ceielalte provin
cii românești aflate încă 
sub stăpînire străină, care 
obțineau noi temeiuri pen
tru speranța lor ' perma- 
hentă de a se uni cu Țara. 
Alex. Papiu Uarian scria 
în I860; „... Românii din 
Transilvania, în împreju
rările de față, numai la 
Principate privesc, numai 
de aici așteaptă semnalul,

numai de aici își văd scă
parea. Cînd s-a ales Cuza 
domn,_ entuziasmul la 
mânii'din Transilvania era 
poate mai mare decît 
Principate".

Unirea din 1859, care a 
pus temelia statului națio
nal român modern, repre
zintă un eveniment istoric 
esepțial pentru poporul 
român, care a creat condi. 
ții favorabile pentru cuce
rirea independenței țării 
(1877) și încheierea proce
sului de formare a statului 
național unitar (1918).

Relevînd semnificația da
tei de 24 ianuarie în isto
ria națională, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spunea : 
„Aceasta a deschis calea 
dezvoltării moderne, pro
gresului economico-social, 
cuceririi independenței de 
stat și înfăptuirii, în 1918, 
a statului național unitar 
român. Ținînd seama de 
rolul istoric important al 
statelor naționale și a na
țiunilor în dezvoltarea mo. 
dernă a popoarelor, cît și 
de rolul pe care statele 
naționale și națiunile îl au 
încă de jucat, în dezvolta
rea omenirii, fără nici o 
îndoială că realizarea Uni
rii a eonstituit cel mai im
portant eveniment din is
toria românilor".

ro-

în

VIS MILENAR
(Urmare din pag. 1)

Țara Românească marchea
ză un prim pas în realiza
rea idealului natural și le
gitim. Așa cum scria bar
dul de la Mircești, un po
por întreg "s-a strîns la
Milcov, de o parte și de 
alta, să-1 sece „dintr-o sor
bire".

Actul unirii a fost fina-

Iizat la 1 decembrie 1918, 
cînd Transilvania se în
toarce la sînul patriei-mu- 
mă. Dar ziua de 24 ianua
rie își păstrează rangul de 
eveniment crucial, piatră 
de hotar istoric. Atunci au 
răsărit pe hartă Principa
tele Unite, care, în scurt 
timp, s-au transformat în. 
tr-un nume sfînt și drag : 
România.

intrare a colectivului 
făgașul realizării 
lor de plan și a angaja
mentelor asumate. Refe- 
rindu-se la faptul că în 
1981 numeroase brigăzi — 
19 din totalul de 39 — nu 
și.au realizat planul, dez
baterile adunării, propu
nerile făcute de partici
pant! în cadrul acestora, au 
relevat necesitatea îmbu
nătățirii aprovizionării lo
curilor de muncă, de a se 
introduce în subteran lemn 
uscat, de a se îmbunătăți 
calitatea reviziilor și repa
rațiilor în vederea preîn- 
tîmpinării defecțiunilor 
funcționarea mașinilor 
utilajelor miniere. Ca 
sarcină deosebită ce-i revi. 
ne consiliului oamenilor 
muncii din dezbaterile a- 
dunării și măsurile adopta
te este aceea de a acționa 
pentru punerea în valoare 
a rezervelor de creștere a 
vitezelor de avansare și a 
randamentelor — date fi
ind realizările medii de nu. 
mai 16,7 ml/lunâ și, res
pectiv, șub 7 tone/post — 
în special în abatajele 
frontale mecanizate și de 
mare capacitate ca cele 
de la sectorul 111, de a

Pe 
sarcini-

în

o

crește exigența pentru îm
bunătățirea calității căr
bunelui extras, ridicarea e- 
ficienței economice si a 
rentabilității întreprinde
rii. O problemă și totoda
tă o sarcină de extremă 
urgență ce trebuie rezolva
tă imediat este îmbunătă
țirea plasării posturilor. '' . 
cărbune — în 1981 s-au 
realizat zilnic mai puțin cu 
73 posturi pierzîndu-se pes. 
te 110 000 tone de cărbune 
în întregul an — ceea ce 
constituie o mare rezervă 
de creștere a producției. 
Imbunătătindu-si stilul de 
muncă, c, o. m să-și 
îndrepte acțiunile și deciziile 
spre creșterea responsabili
tății fiecărui muncitor, mais
tru, inginer și tehnician față 
de destinele producției. 
Sub conducerea organiza
ției de partid, acțiunile or
ganizatorice și politico-e
ducative ale organizațiilor 
de sindicat, U.T.C., O.D.U.S. 
ale c.o.m. să determine 
grabnic îmbunătățirea pre- 
zenței la serviciu, reduce
rea absențelor de oriee 
fel, aplicarea cu fermitate 
a prevederilor Decrettdtii 
400 al Consiliului de Stat 
pentru respectarea întocmai 
a tehnologiilor de lucru, în. 
tărirea ordinii și discipli
nei în muncă.

(Urmare din pag. 1)

atenție permanentă se ma
nifestă și față de reduce
rea mediocrității 
a cărei diminuare 
nare din procesul 
țămînt presupune din par
tea eaduelor didactice o 
muncă de calitate în clasă 
și o colaborare eficientă cu 
familia, pentru cunoaște
rea psiho-soeială .. elevilor 
și atragerea lor la discipli
na studiului. în acest con
text se cuvine a fi releva
tă contribuția metodelor
de instruire activă și a 
schimbului de experiență 
din timpul cercurilor pe
dagogice, reflectind efortul 
de autoperfectionare 
cadrelor didactice.

în primul trimestru șco
lar elevii din Valea Jiului 
au fost cuprinși în diverse 
acțiuni so-.ial-gospodărești.

Introducerea tehnicii, teh. 
nologiilor moderne în eco
nomia Văii Jiului, educația

școlare, 
și elimi- 
de învă-

a

J
• „ZIUA ÎNTREPRIN

DERII". Ieri după-amiazâ. 
Casa de cultură a sindica
telor din Petroșani, îm
preună cu comitetul sindi
catului de Ia întreprinde
rea de utilaj minier au or
ganizat „Ziua întreprinde
rii", acțiune cultural-edu- 
cativă și de petrecere plă
cută a timpului liber pen
tru oamenii muncii, cons
tructori de mașini, ai uzi-

_______________

• NOI DOTĂRI URBA
NISTICE. în acest an, va 
începe la Petroșani cons
trucția unor noi dotări ur
banistice care vor întregi 
zona-de sistematizare a 
noului centru civic. Pe lin
gă apartamentele noi pre
văzute în plan se vor ata
ca lucrările la un modern 
hotel și la „Casa tineretu
lui". ■
• PATINOAR. Cu cîte- 

va zile în urmă (joi), spre 
marea satisfacție a copiilor 
— și nu numai a lor —, a 
fost deschis patinoarul a- 
menajat în incinta Școlii

în spiritul muncii, ordinii 
și disciplinei angajează în 
cel mai înalt grad și școa
la, calitatea învățămîntu- 
lui mănifestîndu-se în ac
tivitatea practică în care 
se vor integra, mai devre
me sau ceva mai tîrziu, e-

nomic pe anul 1981 de
monstrează că, printr-o bu
nă colaborare cu între
prinderile patronatoare 
(în luna decembrie au avut 
loc, la nivelul orașelor, 
consfătuiri pe această te
mă), elevii își manifestă

ne rale, în primul rfnd la 
nr. 5 Petroșani, Iscroni, 5 
Vulcan, 6 Petrila, care a« 
realizat mobilier pentru au- 
todotare, seturi de scule, 

în- 
(cle.'-

levil. încă de pe băncile 
școlii, in atelierele de pro
ducție sau in practica des
fășurată în unitățile econo
mice sau pe șantierele de 
muncă patriotică, elevii, 
sub directa și continua în
drumare a cadrelor didacti
ce își însușesc deprinderi și 
obișnuințe de muncă, își 
pun în valoare calitățile 
creatoare , și își 
o educație
Faptul că toate 
și-au îndeplinit planul eco-

a 
cel 
de

formează 
economică, 

școlile

capacitatea de muncă și 
creație. Sînt edificatoare 
în acest sens cîteva cifre : 
la licee planul de produc
ție industrială globală 
fost de 2 440 000 Iei, 
realizat în 1981 fiind
2 600 000; planul de pro
ducție netă. 875 000 lei, 
realizat — 1 230 000 lei, 
remareîndu-se îndeosebi li
ceele industriale Vulcan, • 
Petroșani și nr. 1 Lupeni. 
Depășii! substanțiale s-au 
înregistrat și la școlile ge-

diverse repere pentru 
treprinderile miniere 
me, cîrlige etc.).

Permanenta acțiune 
modernizare a procesului 
de instruire, de formare și 
educare comunistă revolu
ționară, pentru muncă si 
viață a tinerei generații, 
amenajarea unor spații 
funcționale de învățămînt 
(cabinete, laboratoare, ate
liere) care oferă condiții 
superioare pentru desfă
șurarea unui învățâmînt 
activ, constituie o premisă 
că în trimestrul al doilea 
pregătirea tinerei -generații 
de fii ai minerilor Văii 
Jiului se va desfășura pe 
coordonatele calității șl e- 
ficienței, în spiritul docu
mentelor de partid cu pri
vire la integrarea școlii 
în viața social-eebndtnică.

de

seara 
cetă- 
găsit

insti-

în zona noului centru civic 
al orașului Vulcan, o gean
tă cu mai multe obiecte 
și o importantă sumă de 
bani. Dumitru Virlan, în
cadrat la I.M, Aninoasa, 
de această dată în postură 
de uituc, este invitat si 
intre în posesia bunurilor 
pierdute, aflate la sediul 
miliției din Vulcan.

Rubrică realizată de 
Toma ȚAȚARCA

tei cupe în preajma caba
nei Vîlcah. De menționat 
grija tinerilor organizatori 
pentru amenajarea pîrtiei.
• SCHI ȘI SANIE. Du

minică, 24 ianuarie, ince- 
pind de ia ora 10, pe pîr- 

Parîng 
etapei

Au participat' echipajele ce
lor trei licee din localitate. 
Concursul a fost cîștigat 
de echipajul Liceului de 
matematică-fizică. Acțiu- 

J cu 
proiecția unui film dedicat 
vieții și operei luceafăru
lui poeziei românești.
• „CUPA UNIRII" 

SCHI. Din inițiativa comi
tetului U.T.C. de la mina 
Paroșeni, duminică, 24 ia
nuarie, va fi organizată 
„Cupa Unirii" la schi. Toți 
amatorii de schi din orașul 
Vulcan sînt invitați la us-- 
trecerile din cadrul aces-'

generale nr. 5 din cartierul 
Aeroport — Petroșani.
• GOSPODĂREASCA,

începînd de luni, secția de 
specialități a Fabricii de 
pîine din Petroșani, se va nea a fost îmbogățită 
muta temporar la Petrila. — -•
între tim,p, vechiul sediu 
va fi igienizat și va fi pus 
în funcțiune un cuptor 
lectric cu o capacitate 
3 tone.
• CONCURS. Sala de 

spectacole a Casei de cul
tură din Petroșani a găz
duit recent un concurs „Ci
ne știe, cîștigă", pe tema 
operei Iui Mihai Eminescu.

e-
de

LA

tiile din masivul 
au Ioc întrecerile 
a Il-a din cadrul Festiva
lului sporturilor de iarnă 
Ia schi și sanie. Participă 
sportivi din școli generale, 
licee, întreprinderi și 
tuW>
• INVITAȚIE. în 

zilei de 19 ianuarie, 
țeanul llie Berchi a



Rostul

zarul

gălbenelele
iepurele

»

Epigramelui

de

t

fantoma

ha

de

In

ti iei

caut 
Știi.

accidentului a fost o parte 
care știam cum că traver-

noastri. Pentru prima 
s-a auzit o operă eîn- 
în limba :r<Jniâtti,Cde

(1820 
să 

încă 
ani.

,feri- 
ne-

în calitate de revizor eon- 
gestiunea mi-a strigat pro- 
ceea ce a și încercat astă

fiind 
trăiesc

ani 
fan-

era folosi- 
în infuzii 

emolient 
expecto-

UNUIA INTR-UN FEL, 
ÎNTOTDEAUNA „PRIMUL"

e o inflație

țara 
oară 
tată 
actori români.

al- 
șu-

O

scriitorului 
revoltat, ar 
atîta era 
jelania du- 
pare bine

avea și 
asemenea

< «mm* * «mm «

îfl-
e-

poate avansa 
ia starea de 
absolută.

într-un zgomot

...primul observator 
tronomic din țara noastră 
a fost înființat la Oradea 
in secolul ai XV-)ea 
către Ion Viteaz ?

moarte, îmi
n-am murit încă, aș vrea 
mor numai cînd s-or gă- 
■n țara asta oameni că

rora să le pese ceva mai 
puțin de unul ca mine.

Culese de
ing. llie BREBEN

C Âo4

J)e fa o duminica în alta

»

S TI A T I

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

trecut ne-am 
planta numită 

(Chelidonium

# MMM »
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Numiri de plante 
in limba dacă (IV)

Rîndul 
oprit la 
rostopască 
majus) căreia dacii îi spu
neau ebustrona. Skia.re 
sau poate skite era plan
ta binecunoscută și nouă 
de care abia... scăpăm, 
scaiul. Prodiarna, în lati
nește solanum nigrum se 
pare că și-a conservat oa
recum denumirea în plan
ta numită 
popular zîrna.

Buruiană 
știută în me
dicina popu
lară, măsăla. 
rița, fasole porcească ori 
după numele ei grecesc 
Pithia hypnoticon (care 
adoarme) era cunoscută și 
de cei vechi sub 
dielia. Obișnuita 
mentă se chema 
teudila sau poate 
dila, iar urzica 
primăverii

tohtonii cunoșteau efectul' 
ei paralizant, iar în no
menclatorul lui Dioseori. 
des este bine desenată, 
descrisă și numită zona. 
Limba cîinelui se chema 
usazila, iar steregoaia ' 
purta numele dakina poa
te din cauza asemănării 
frunzelor ei lanceolate cu 
arma dacică, numită daca. 
Lumînărica

Cronică nsrimată
(53)

numele. 
noastră 

altădată 
și tani- 
semnul 

culinare era 
știută de mult numai că 
îi spuneau dyn sau diky. 
Plantei cu acțiune purga
tivă denumită latinește 
curcubita silvatica cri 
vechi îi ziceau, cu un 
cuvînt de rezonanță ado- 
■Arat dacică, trout rastra.

' Cucuta își trădează pre
zența de la oarecare dis
tanță prin mirosul ei ne
plăcut și penetrant. Au-

știută și 
numele 
coada miriu. 
lui 
tă 
ca 
Și 

rant, numai că sub numele 
diesema iar 
de cîmp se foloseau pen
tru ef-'< tul lor cieatrizant, 
sudorific, antidismeno- 
reic și în hemoroizi doar 
că numele lor era dicat- 
tcla. Nomenclatorul lui 
Diosrorides conține șî cî- 
teva nume de plante în 
limba dardanilor, popor 
înrudit cu dacii. astfel: 
podbea’.ul plantă cu pro
prietăți terapeutice și... 
culinare era cunoscut sub 
numele de asa. Mărul lu
pului se chema sopitis, iar 
numele frumoasei genția. 
ne era aloitis.

Viorel MORARU 
__________________________J

* Realitatea are o 
gură imagine, 
mașinație.

0 Unii mor 
în viață, alții 
după moarte.

0 E de preferat 
o singură față.

0 Pe aiul e ca 
mare. Cînd bei ți 
mai sete.

0 Hm. tăblița 
interzis" era pusă 
de ■ ieșire.

0 Calul troian 
el un mînz, de 
troian.

0 Am mîncat 
răsărit din jobenul iluzio
nistului. Am avut iluzia că 
m-am saturat

0 Toamna 
de frunze.

0 Un om 
succesiv pînă 
incompetență

0-, Văd femei îmbrăcate 
în blănuri de vulpe. De 
unde atîta sinceritate ?

0 Cel care tace e mai 
presus decît cel care minte.

0 Ultima dorință a spîn. 
zuratului. Să fie imponde
rabil.

0 Un singuratic întîlneș. 
te un al doilea singuratic. 
Vor fi doi singuratici.

Valeriu BUTULESCU

apa 
se face

ne cunoaștem patria și oamenii săi

...cele mai vechi „cărți*, 
din țara noastră au forma 
a trei tablete de lut ars ? 
Acestea datează din epoca 
neolitică a anilor 2900— 
2700 î.e.n., cu scrierea pic- 
tografică ce au fost desco
perite la Tărtărala, în Va
lea Mureșului.

'...în 1839 Gheorghe Asa* 
chi a urcat pe Ceahlău și 
a scris lucrarea „Dochia și 
Traian.după scrierile popu
lare âle românilor, pe iti- 
nerariul muntelui Pionul"? 
Descrierea este considerată 
ea fiind primul ghid mon
tan din țara noastră.

...prima femeie avocat din 
lume a fost o româncă, E- 
tena Bălcescu, care a intrat 
în baroul avocațiior din 
București în anul .1880 ?

...Ia 25 septembrie 1885 
s-a deschis la Teatrul Na
țional prima stagiune a 
Operei Române, cu opera 
„Lucia di Lannnermoor" de 
Donizetti ? Cu acest prildj 
Grigore Ventura? a scris 
următoarele în „L’Inde- 
pendence Roumaine" : Des
chiderea Teatrului Național 
a fost însemnată anul a- 
cesta printr-un eveniment 
care va face epocă în is
toria dezvoltării artelor, în

...cei mai precoce copil 
-din lume în domeniul arte
lor plastice a fost românul 
Gtieorghe Tătăț-escu 
—1894) ? Acesta știa 
deseneze cu ușurință 
de la vîrsta de 5—6

...izvoarele termale 
la Băile Ilerculane au fost 
folosite pentru prima oară 
de romani, după ocuparea 
Daciei (sec. II e.n.) ? Ei 
le-au numit „Ad aquas Her- 
culi sacra", fiindcă le 
chinaseră legendarului
rou mitologic. In 1737 s-au 
găsit printre ruinele vechi
lor construcții nu mai pu
țin de șase statui ale Iui 
Hercule, Nici una din ele 
nu a rămas insă in stațiu
ne ; ele au fost transporta
te Ia Viena (unde există 
astăzi numai trei dintre 
acestea).

ție de flori din România ? 
Aceasta a fost organizată 
de Gh. Asachi cu sprijinul 
botanistului Edel si al me
dicilor Ciliac și Zota.
-- ...primul proiect pentru 
o casă de păstrat-și împru.- 
mutare (C AR.) în țara 
noastră aparține lui Costa- 
che Bălcescu (fratele 
Nicolae Bălcescu) ?

...printre scriitorii 
ciți“ care și-au văzut 
crologul fiind încă în .via
ță a fost și Ion Creangă ? 
Prin anul 1884 datorită u- 
nei confuzii pricinuită de 
boală, unele ziare din ca
pitală s-au grăbit să publi
ce necrologul 
care, cu un rîs 
fi spus : Dacă 
să-mi fie toată 
pă 
că
să
si

...Ia 14 mai 1839. în 
dina Socola din Iași, 
inaugurat prima

Un tropăit puternic mă 
trezise la miezui nopții. 
Coridorul mugea sub greu, 
tatea pașilor fantomei. 
Am sărit ca ars în picioa
re și m-am apropiat de 
usă ascultînd cu atenție.

— Sînt fantoma u 
jului pe care l-ați 1 
in surpare, am auzit 
voce baritonală.

Am strîns mai tare 
latul pe lingă mine. Ime
diat mi-am dat scama 
despre ce este vorba. Am 
aruncat o privire spre mă. 
tura din colț, pregătin- 
du-mă de atac. < înd 
auzit din nou vixea 
tomei :

— Nu te teme ! îi 
pe cei de la „telinie*. 
au introdus complexul în 
subteran fără să studieze 
condițiile de zăcămînt. în 
nici o lună s-a ales pra
ful de mine...

— Bine, bine, dar eu 
n-am nici o vină ! am zis.

— Ba ai ! Dumneata 
trebuie să serii, să-i 
condeiezi pe ăștia I

Aut ura. 
căutăm adesea cărările iernii. Nu pentru 
că ne-ar plăcea mai puțin pajiștea re
născută a primăverii, plaiul înmiresmat 
al verii sau ceața furișată pe văile toam
nei. tn fiecare anotimp, prietenul nostru 
Muntele, ne oferă cite ceva din frumu
sețile lui, foldsind — ca un. orator care 
vrea să convingă — mijloace de expri
mare potrivite momentului. Ne vorbește 
prin șipot de izvoare, ne șoptește prin 
foșnet de cetină bătrînă, uneori ne cîntă 
la harfa vrăjită concertul... liniștii ab
solute ce îl domină de veacuri, picurînd 
în ființa ascultătorului clipele de regă
sire atît de dorite.

De ce atunci preferăm iarna ? Proba
bil pentru că mantia albă sporește poe
zia muntelui, tn prezența zăpezii rede
venim copii, copiii maturi, conștienți de 
bucuria pe care o trăim în prezență’ful
gilor de nea, peste care adăugăm cum
pătarea anilor. Dar spre deosebire de 
cei mici, devenim și melancolici, stare 
de spirit după care tînjește și fata cea 
sfioasă și tînărul îndrăgostit, dar și băr
batul sau femeia la vîrsta cărora s-a 
adăugat înțelepciunea experienței. Far
mecul iernii nu este refuzat nici de ve
teranii muntelui, cei la tîmplele cărora 
fulgii jucăuși au depus primele șuvițe 
albe căzute parcă împreună cu stratul 
vaporaș din poiana proaspăt ninsă. -

Dorim iarna pentru că ne exaltează.

incinta piruetele amețitoare pe 
bcscurile gheții, pentru că ne stîrnește 
ambițiile de a ne lega curajoși în coar
da alpiniștilor ce străbat pe muchie'de 
cuțit cornișa ^in buza prăpastiei.

Alergăm după azuriul cerului de iar
nă", orbiți de strălucirea soarelui reflec
tat în cristalele zăpezii de pe înaltele 
creste alpine, compătimind pe cei prea 
comozi rămași undeva în fundurile văi
lor, care nici nu ghicesc măcar ce poate 
fi dincolo de picta de fum și ceață, în 
împărăția soarelui. Cînd revenim bron
zați și plini de voie bună în lumea celor 
de jos, stîrnim mirare și curiozitate -prin
tre cei încă zgribuliți de gerul ca s-a 
încăpățînat șă le țină tovărășie pînă du
pă orele amiezii.

Căutăm plăcerile iernii montane pen
tru 'clipele de desfătare și reverie, cînd 
după Un urcuș greu și totuși plăcut, a- 
jungern la cabana care ne este ațit de 
dragă. De după geamul aburit de respi
rațiile sănătății regăsite, privim apoi « 
lături în poiană. Neliniștea din noi se 
risipește. Firea se calmează sub efectul 
binefăcător al balsamului alb, Gînduri 
negre — dacă sînt — se topesc în vraja 
basmului cu frumoasele zîne ale iernii. 
Imaginea din fereastra — parcă ferme
cată — crește și se apropie ea pe l 
ecran ireal. Ninge în poiană

Aurel BULA

El pleacă primul de la șut 
e primul cînd e de băut 
e primu-absent nemotivat 
și e primul... sancționat.
LA „UN BILET IN PLUS" 
„N-aveți un bilet în plus ?“ 
l-a întrebat un tip „de sus* 
El a spus că nu-i nevoie 
„Dacă-aveți bilet... de voie*

UNUI CONDUCĂTOR 
AUTO TURMENTAT, 

SURPRINS CU VITEZĂ
MARE

A spus cu mirare multă 
„Eu să circul „peste sută* 
Precizez, nu ca să scap 
aveam nouăzeci... în cap*.

Mircea A.

și-au bătut joc de mine!,:.
Zgomotul era din ce în 

ce mai mare.. Fantoma 
complexului. începuse să 
se agite tot mai mult. 
Tălpile-i puternice aproa. 
pe intraseră în parchet. 
Cozorocul din care, pleș. 
căia încontinuu lovea pe
retele tavanului. Am pus 
mina pe telefon :

— Alo, miliția ?!...
— Nu da nici un tele

fon la miliție ! a reacțio
nat fantoma. Nu-ți fac 
nimic ! Dumneata doar’ 
serie ce s-a întîmplat...

— Ce s-a întîmplat ? 
am pus întrebarea, a>pro- 
piindu-mi urechea de 
clanța ușii.

— Păi, după ce au pră
bușit cărbunele peste mi
ne, m-ău lăsat așa o săp- 
tămînă. N-aveam 
aer,.,

—- Apoi ?...
— Apoi i-a luat cineva

PROCESOMANI ...ÎN PASTILE
„Nu e adevărat că am plecat mai devreme de la 

servreru. Am plecat exact cînd trebuia, Că dacă mai 
întîrziam eîteva minute mă găsea directorii! in stare 
de ebrietate..."

„Precizez ■ că n umitul, 
tabil, după ee mi-a făcut 
voeator că te bag lâ apă, 
vară la ștrand...*

„Recunosc că Ia baza
și din vina subsemnatului
sarea se face perpendicular pe axul soseiei, dat- nu 
știu din ce cauză, lă ora aceea cuvîntul perpendicular 
l-am confundat cu paralel, probabil fiindcă eu am 
fost de mic slab la chestii geometrice...* 1.

„Subsemnatul FAT-FRUMOS (așa mă alintă toți 
dar eu mă consider cel mult FAT-POTRIVIT) viu a 
vă aduce ia cunoștința, legii 18 pe numitul- ZMEUL- 
ZMEILOR pe considerentul că. de unde are ei Uj» pa- 

i lat cu totul, și eu totul de aur și. împodobit cu pietre 
: nestemate că prin muncă cinstită de...*

M. ANDRAȘ

la întrebări și-au început 
ș.â, sape. în fiecare zi 
scoteau la suprafață c-îte 
un oscior din trupul meu...

— Și ?
—Și le-au depozitat în 

curtea minei. Sub 
liber.
am 
era 
ne.
a...

mai ■ rămăseseră. decît pje-
se în valoare de 
sute de mii...

eîteyâ

— Restul ?
— Restul s-a dus pe a-

pa ..■simbete}-.,.1 De- plă'tit
trebuii să plătească ei-
neva.

cerul
Așa, dezmembrat 

stat eîteva luni. îți 
jale să te uiți la mi- 
Nici nu mai arătam 
complex.

- Și ?!
— Și... a început să mă 

pipăie cînd unul. cînd 
tul. O dată pentru un

4 rub, altădată pentru 
garnitură...

■— Devenisei depozit 
piese de schimb ?!

— Cam așa ceva, 
grata situație !

— Și ce s-a întîmplat 
pînă la urmă ?

— A venit controlul.' 
Asta a fost .momentul ca. 
pjtal. Cică costasem pes
te 40 de milioane și

Fantoma com'plexului 
aproape. ’ că răgușise. Am 
privit pe gaura cheii. A- 
răta jalnic.

scrii tot ce ți-am 
mine

— Să 
spus !. a strigat K 
în timp ce se depărta pe 
coridor ' ' 
infernal.

— îți promit ! am spus 
eiț, înghețat de... .frică. 
Mi-am dat jos ' halatul, 
m-am băgat sub ^plapumă 
șl n-am putut sa mai a- 
dorm. Mă glndeam la ee- 
le înlimplate și încercam 
să ghicesc despre ' cai 
mină o fi vorba;..

Val, URICANEANU
P.S. Orice asemănare 

cu situația de la I.M. Li- 
vezeni nu este întâmplă
toare.
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Adunarea festiva din Capitala Indiei» 
consacrată aniversării zilei de naștere 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu
DELIII 23 (Agerpres). La 

„Centrul internațional in
dian® din Delhi a avut loc, 
sub auspiciile Asociației 
de prietenie India — Româ. 
nia, o adunare festivă con. 
sacrată aniversării zilei de 
naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România.

Luînd cuvintul, A.P. 
Sharma, membru al guver. 
nului Indiei, relevînd că 
„viața președintelui Nicolae 
Ceauș <Cu este un exemplu 
de activitate mobilizatoa
re®, a prezentat principale
le momente din activitatea 
șefului statului român și 
a subliniat că „în anii ca
re au trecut de cînd a fost 
ales în funcția de secretar 
general al partidului a con
dus cu dinamism revoluțio
nar, înțelepciune politică 
și devotament patriotic 
destinele poporului și ale 
țării, rezol vînd sarcinile 
uriașe ale construirii so
cialismului pe pâmîntul ro- 
mânesc".

..Marile realizări ale po- . 
porului român nu pot fi 
sub nici o formă despărți
te de activitatea președin
telui Nicolae Ceaușescu, 
care deține rolul esențial 
în elaborarea șl promova
rea politicii interne și ex
terne a țării, în formularea 
obiectivelor de dezvolta
re social-economicâ, în or
ganizarea și îndrumarea 
pe baze științifice a înfăp
tuirii în practică a progra

IIOTARIRE. Grupul de 
deputați ai Partidului So
cialist de stînga a propus 
Stortingului (parlamentul) 
adoptarea unei hotărîri 
prin care șă pună în afara 
legii și să interzică produc
ția, introducerea sau tran
zitarea prin teritoriul Nor
vegiei, depozitarea și folo
sirea armei nucleare,

DEMONSTRAȚIE. în 
capitala Italiei a avut loc 
O mare demonstrație pen
tru pace, la inițiativa Fe- 
'derației Tineretului Co
munist Italian Și a altor 
Organizații democratice de 
Jineret din Italia. în cursul 
demonstrației, la care au 
participat numeroși tineri 
țl tinere, s-au exprimat 
proteste în legătură cu 
planurile guvernului de a 
txtinde suprafețele afecta- 
țe poligoanelor militare. 

melor de dezvoltare a 
României.

în încheiere, A.P. Shar
ma a adresat în numele 
poporului indian, urări de 
viața lungă și fericire pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu și de prosperita. 
te poporului român®.

în cuvintul său, Ashok 
Sen, președintele Asocia
ției de Prietenie India —• 
România, a declarat: „Este 
o mare fericire pentru mi
ne să particip, în numele 
acestei organizații, la ani
versarea zilei de naștere a 
unuia dintre cel mai mari, 
prieteni ai Indiei și luptă
tori pentru libertate — 
Nicolae Ceaușescu®.

„Președintele României 
este un mare conducător al 
luptei pentru pace și drep
tate pe planeta noastră, și 
crede în făurirea unei lumi 
fără exploatare și asuprire®.

T.uînd cuvintul. M. Fa- 
rooki, membru al Comite
tului Executiv Central ■ al 
Partidului Comunist din 
India, rcdactor-sef al re
vistei „Party Life", a su

bliniat: „Nicolae Ceausescu 
este unul din marii lideri 
contemporani din, mișca
rea comunistă si muncito
rească internațională, u- 
nul din marii conducători 
ai unei țări socialiste®.

Prof. dr. Lokefh Chan
dra. membru al parlamen
tului, director al Acade
miei internaționale de 
cultură indiană, a spus, 
între altele: „Este un pri

Pe
SCRISOARE. Senatorul 

David Pryor a adresat pre
ședintelui S.U.A., Ronald 
Reagan, o scrisoare în care 
îi cere să n** 1 lanseze „o 
cursă a înarmărilor chimi
ce®, autorizînd producția 
de gaze toxice binare, me
nite să atace sistemul ner
vos,

SCHIMB locuință 3 ca
mere, dependințe și loc 
pentru garaj, cu aparta

ment două camere. Infor
mații Torok Miclos, strada 
23 August 8/1, Petroșani. 

(153)

PIERDUT legitimație de 
student pe numele Meme- 
tea Dorel, eliberată de In
stitutul de mine Petroșani. 
O declar nulă. (138)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Catrina 
Rodica, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă.

(139)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Boda 
Viorica, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă.

(140)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Scuta- 
riu Erica, eliberată de 
I. U. M. Petroșani. O de
clar nulă.' (141)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Scuta
ri u Titi, eliberată de I.U.M. 
Petroșanii O declar nulă, 

(142)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Fatin- 
schi Tatiana, eliberată de 
I. U. M. Petroșani. O de» 
clar nulă. (143)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Marian- 
Isidor, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 

(144)

- PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Pepenariu 
Marius, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. îl 
declar nul. (145)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Su- 
liman Ion. eliberată de 
I. U. M. Petroșani. O de
clar nulă. (148)

PIERDUT bon de cărbu
ne seria 139676 pe numele 
Matyus Ludovic, eliberat 
de I. R. I. U. M. Petroșani, 
îl declar nul. (146)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Greo- 
ber Mihai, eliberată de 
I. U. M. Petroșani. O de
clar nulă. (150)

CONVORBIRI. La Bel
grad s-a desfășurat vineri 
prima rundă de convorbiri 
între Serghei Kraigher. 
președintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, și Mo
hammad Zia-tri Haq, pre
ședintele Pakistanului, care 
efectuează o vizită în Iugo. 
slavla. După cum relevă a. 
genția Taniug, în cadrul 
convorbirilor, atenția prin

lej fericit să sărbătorim 
pe cel mai mare fiu al 
poporului român. Prin- 
tr-o eroică activitate, 
Nicolae Ceausescu a ridi
cat țara sa pe culmi înal
te ale civilizației umane 
șl a devenit, totodată, sim
bolul luptei pentru liber
tate si coexistentă paș
nică între popoare®.
' In încheierea adunării, 
la propunerea lui M. N. 
Seth. secretar general al 
Asociației de Prietenie 
India — România, parti- 
cipantii au adoptat uri 
mesaj în care adresează 
președintelui Nicolae 

Ceaușescu felicitări căldu
roase cu prilejul aniversă
rii zilei de naștere, urări 
de viată îndelungată, să
nătate. deplină putere de 
muncă. ■

La manifestare au par
ticipat personalități noii ti-, 
ce si culturale indiene, 
membri ai corpului diplo
matic. oameni de afaceri, 
ziariști, un numeros pu
blic. A luat parte, de 
asemenea. ambasadorul 
tării noastre la Delhi. Du
mitru Niculescu.

*
Cu același prilej, a fost 

organizată o expoziție în 
care sînt prezentate lu
crări ale tovarășului 
Nicolae Ceausescu apărute 
în tara noastră si în In
dia, precum si alte docu
mente înfătisînd momente 
din viata politică, econo
mică si socială a tării 
noastre.

cipală a fost acordată dez
voltării cooperării bilate
rale, în special formelor 
superioare de promovare a 
relațiilor economice.

NEOFASCISM. Organi
zațiile și grupările neofas
ciste din R.F. Germania 
continuă să prolifereze, a 
declarat E, Meklinghof, 
ministrul de interne al 
landului Saxonia Inferioa. 
ră. Referindu-se la activita
tea provocatoare a' grupă
rilor extremiste din R.F. 
Germania, el a declarat că 
membrii lor folosesc eu- 
rent în plină stradă arme 
de foc și materiale explo
zibile. Ca urmare a atacu
rilor săvîrșite de membrii 
acestor organizații, în ulti
mii trei ani au fost rănite 
aproape 250 persoane, în 
anul care a trecut, organi
zațiile extremiste din R.F. 
German ia^ total izau 20 000 
membri.

FILME
24 ianuarie

I
I
I
I
I
I

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Escadronul hu
sarilor zburători. I-II ; 
Unirea : Am o idee.

PETRILA : Bărbații
nu plîng niciodată.

LONEA i Căpitanul 
răzbunării.

ANINOASA : Dragos
tea mea călătoare.

VULCAN — Luceafă
rul : Organizația fanto
mă.

LUPENI — Cultural : 
Piedone în Egipt; Mun
citoresc : Castelul 
Carpati.
'URICANI: Punga 

libelule.

din

cu

25 ianuarie
No-PETROȘANI — 7 

iembrie: Toată lumea 
este a mea, I-II ; Uni
rea ; Jocuri serioase.

PETRILA: Bărbații
nu plîng nicio.dată.

LONEA : Orașul tăce
rii.

VULCAN — Luceafă
rul : Ca atomii marcați.

LUPENI — Cultural: 
Sînt timid, dar mă tra
tez ; Muncitoresc : Cas
telul din Carpati.

URICANI : Piedone în 
Egipt.

I 
I 
I
I
I
I
I
I 
I

TV
24 ianuarie

8.40 
Film

A-
9.40

8,00 Teleșcoală.
Tot înainte ! 9,15 
serial pentru co’pii' :

! larmă în Deltă.
Omul și. sănătatea. 10,00 
Agricultura româneas
că. 10-,30 Viața satului. 
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,05Album duminical.'
17.25 Film seriai. Linia . 
maritim* Onedin. Epi- ! 
sodul 4. 18,10 ^Călătorii ' 
spre viitor. Coriburs pio
nieresc. 19,00 Telejurnal. I
19.25 Unirea — aspira- i 
ție istorică a poporului ] 
român, izvor al forței , 
sale creatoare. 19,50 „E ■ 
scris pe tricolor unire®. ; 
Spectacol literar-muzi- ; 
cal-coregrafic. 20,45 Film ; 
artistic. Burebista. Par- 
tea I. 22,05 Telejurnal. ’

25 ianuarie
15,05 India. Evocare 

istorică, repere ale dez
voltării contemporane. 
15,20 Emisiune în limba 
maghiară, 18,00 închide
rea programului. 20,00 
Telejurnal. 20,30 Oameni 
ai marilor șantiere so
cialiste. 20,50 Pentru 
curtea și grădina dum
neavoastră. 21,00 Cînta- 
rea României — județul 
Olt. -22,05 Telejurnal. :
22.30 Mic concert de sea
ră. '

I 
I 
I I
I

Tipografia Petroșani
cu sediul în strada Nicolae Bălcescu nr. 2

ÎNCADREAZĂ DE urgenta

• doi fochiști autorizați

încadrarea și retribuirea se fac con
form Legii 12/1971 și Legii 57/1974.

Mica publicitate
PIERDUT legitimate de ’ 

serviciu pe numele Iușan 
Ion. eliberată de S. S. H. 
Vulcan. O declar nulă. (151)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Negrea, 
nu Constantin, eliberată de 
I. M, Petrila. O declar 
nulă. (152)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele lonaș- 
c.u Valeria, eliberată de 
I. U. M. Petroșani. O de
clar nulă. (154)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bîrlă- 
deanu Dorina, eliberată de 
I. F. A. Vînscoza Lugeiyfc,
O declar nulă. " (i5J7

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Fekete 
Tiberiu, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. —.

(156)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pop 
Nicolae, eliberată de I. M. 
Paroseni. O declar nulă.

(158)

PIERDUT" legitimație de 
serviciu pe numele Manea 
Elisabeta,- eliberată de 
I. U. M. Petroșani. O de
clar hulă. (159)

PIERDUT legitimații de 
serviciu pe numele Szep 
M'hai, eliberată de I. U. M. 
Petroșani. O declar nulă.

(160)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Becșa 
Clara, eliberată de I.M. Lu. 
peni. O declar nuiă., (163)

PIERDUT legitimație âe 
serviciu pe numele Pătraș-

■ r? 
cu Nicolae, eliberată de 
I.M. Dîlja. O declar nulă.
(164)

PIERDUT legitimație' de 
serviciu pe numele Albea- 
nu Gheorghe, eliberată de 
I.M. Dîlja. O declar nulă.
(165)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Balasz 
Stanca, eliberată de F-M. 
Livezeni. O declar nulă.
(166)

ANUNȚURI DE FAMILIE

1 tâeațtaerea într-o stare 
ăe înapoiere a regiunii 
Mezzogiorno din Italia 
Constituie « problem* 
Structural* majoră a «Bo
nomiei penisul are. adus* 
tnereu in actualitate, dar 
tocă nerezolvată. Infor
mații calitative indică 
tactul că distanta care 
Separă din punct de ve- 
Bere al dezvoltării partea 
nordici de cea sudică a 
Italiei s-a lărgit foarte 
mult to cursul primelor 
Becenll ale acestui secol 
Bin cauza unei cvaslstag- 
iitfri to cazul Sudului. In- 
Cepînd cu deceniul al șa
selea. Mezzogiorno a înce
put totuși să participe la 
procesul de .creștere în
registrat de economia pe
ninsulară, dar la capitolul 
hîvel de viată distanta nu 
S-a- modificat prea mult.

Mezzogiorno însumează 
^1 la sută din suprafața

țării. In 1979 regiunea cu
prindea 35 la sută dia 
populație si 32 la sută din 
forța de muncă activă, dar 
nu contribuia decît cu 24 
la sută la realizarea oro- 
dusului intern brut. Dez
voltarea economică a zonei

te 25 la sută din forța de 
muncă activă, fată de 9 la 
sută în Nord.

Cu toate că mari dispari
tăți structurale rămînînd 
între Nord si Sud. frînarea 
acestui curs în ultimii 30 
de ani rămîne un aspect

Din presa străină
(„PROBI .KMițs ECONOMIQUES")

meridionale a fost caracte
rizată. începînd din dece
niul al șaselea — ca și în 
Nord dealtfel — de un 
declin rapid al produc
ției, In același timp, a- 
gricultura rămîne un sec
tor important, asîgurînd 13 
la sută din venitul global, 
fată de 6 la sută în Nord. 
In acest sector se foloses-

■pozîtiv. In același ttao. 
evoluția respectivă este re
zultatul mai cu seamă al 
intervenției oficiale. în 
sensul larg, decît rezulta
tul unui proces de ansam
blu de dezvoltare economi
că oarecum autonomă. In 
același tiran se menține 
o diferență între indicii de 
productivitate a muncii In

dustriale în defavoarea 
Sudului, care se exprimă 
și într-o diferență cores
punzătoare la nivelul con
sumului.

Nu este deci realist să 
se aștepte ca pe viitor să 
se înregistreze o reducere 
sensibilă a diferentelor 
dintre cele două mari re
giuni ale Italiei la nivelul 
producției. Rămîne deci 
deschisă problema ..Inter
venției publice" — adică 
a contribuției la nivel na
țional — pentru ^vitali
zarea procesului de dezvol
tare, dar problema care se 
pune este legată si de spo
rirea eficacității unităților 
economice.

Oricum. ■ diferența de 
dezvoltare dintre Nordul 
industrializat si Mezzogior

no reprezintă în continuare 
o chestiune caracteristică 
economiei italiene.

(Agerpres)

FAMILIA îndoliată' mulțumește celor care prin 
prezență și flori a'u fost alături la încercarea grea 
pricinuită de pierderea scumpului lor

UZONOVICI RISTEA
(161)

FAMILIA Bpdrog anunță cu profundă durere în
cetarea din viață a bunului lor prieten

MARIAN IOAN
(147)

EUGENIA și Ioana Merfu mulțumesc din suflet 
conducerii 'C.M.V.J. și I.C.P.M.C., precum și tuturor 
prietenilor, colegilor, vecinilor și cunoștințelor care 
au fost alături de noi în greaua încercare pricinuită 
de pierderea soțului și tatălui

POMPILIU MERFU
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