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Să folosim integral, 
eficient terenul agricol 

din Valea Jiului
Țrebuie să 

recunoaștem 
de la bun în
ceput că po
sibilitățile de

participare
a agriculturii Văii Jiului 

^^-■■gpfllizarea programu- 
lv». £•J auțogospodărire și 
âutoaprovizionare terito
rială sînt mult mal mari 
decît cele din ultimii ani. 
Avem suprafețe impor
tante de teren care au 

' fost lucrate cu multă 
grijă de înaintașii noștri 
pentru producerea celor 
necesare hranei lor și fu
rajarea animalelor. Cu 
timpul, din cauza nelu
crării, o parte din aceste

V

LAZAR filip,
prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al 

Consiliului popular municipal Petroșani

suprafețe de terenuri cul- 
tivabile. s-au înțelenit. în 
contextul programului 
de autoaprovizionare te
ritorială a devenit actua
lă și necesară identifica
rea tuturor terenurilor 
care au fost ori pot să 
fie cultivate în toate lo
calitățile Văii Jiului. încă 
din această primăvară 
toate aceste terenuri tre
buie desțelenite, fertili
zate și cultivate cu po
rumb. cartofi și alte le

gume desti
nate consu
mului popu
lației cit și cu 
lucerna, tri-
foi și sfeclă 

pentru furajarea anima
lelor. Potrivit sarcinilor 
ce le avem de înfăptuit 
cu sprijinul tuturor locui
torilor municipiului su
prafața arabilă ce trebu
ie cultivată cu plante ; 
pentru hrana oamenilor 
trebuie să ajungă în acest 
an la cel puțin 827 de 
hectare, iar cea 'de pe ca
re se vor asigura furajele

(Continuare în pag. a 2-a)

I.a invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Paritdului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, tovarășul Dușan

Mii de oameni ai muncii din Valea Jiului beneficiază, împreună eu famili
ile lor, de condiții minunate de locuit. Noile cartiere din orașele Văii Jiului sînt 
o dovadă grăitoare a grijii permanente a partidului pentru om și nevoile sale.

In imagine — noi blocuri de locuințe în Petroșani.

Dragosavaț,
Prezidiului
Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, a 
participat, sîmbătă, la o 
partidă de vînătoare, în pă-

președintele . durile din zona Chevere- 
Comltetului șu Mare, județul Timiș.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Dușan Drago
savaț au luat, apoi, parte 
la un dejurj vînătoresc.

Hărnicia minerească 
se măsoara în fapte | 
Prtntr-a mobitlzare exemplară, minerii de la Vulcan ; 

au răspuns prin fapte demne de muncă la chemarea țării j 
de a da cit mai mult cărbune. In acest an ou totalizat i 
18 878 tone de cărbune extrase peste sarcinile de plan. : 
Aceste frumoase realizări plasează colectivul minei Vulcan '■ 
pe primul loc în întrecerea socialistă pe Combinatul mi- i 
nier Valea Jiului. Numai în această lună ei au extras su- i 
plimentar peste 10 000 tone de cărbune. Toate cele șapte i 
sectoare de producție ale minei, au planul realizat ia zi, '■ 
cu rezultate foarte bune. Remarcăm în mod deosebit sec- j 
toareie I șl II care au extras suplimentar peste 5 000 de 
tone. Printre brigăzile fruntașe ale acestor sectoare se \ 
numără cele conduse de cunoscuții șefi de brigadă Gheor- ț 
gb» Sava, Mihai Neștean, Ștefan Gantz, Mihai Dudescu, : 
Fierea Petrișor, Gheorghe lascu și losif Gostea. Printr-o 
mai bună organizare a locurilor de muncă, minerii de la ; 
sectorul I au crescut productivitatea muncii pe sector cu i 
aproape 700 kj/post, iar cei de la sectorul II cu 355 ț 
kg/post. r: D j

Hotărîrea noastră —
înfăptuirea 
a planului
împreună cu tovarășii 

mei de muncă am aflat 
cu interes și satisfacție 
conținutul decretelor Con
siliului de Stat cu privire 
la creșterea retribuțiilor, 
â alocației de stat pen
tru copii șl a pensiilor ca 
Urmare a reașezării și co
relării pe principii . eco
nomice a prețurilor cu 
amănuntul la produsele 
agroalrmentare.- înțele
gem că aceste acte nor
mative sînt izvorîte din 
necesitatea asigurării u- 
nei dezvoltări armonioase 
a .economiei naționale, în 
condițiile grele ale creș
terii prețurilor la mate
riile prime și combusti
bili în întreaga lume. Da
că s-ar fi menținut pre
țurile vechi, în' condițiile 
creșterii considerabile a

exemplară 
la cărbune
cheltuielilor de producție, 
ar fi însemnat ca rentabi
litatea unităților econo
mice să nu fie asigurată. 
Numai prin reașezarea 
prețurilor, pe baze eco
nomice, se poate asigura, 
așa cum sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în 
cuvîntarea rostită la ple
nara comună a Comitetu
lui Central al P.C.R. și 
a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și 
Sociale, atît reproducția 
lărgită cit și necesarul 
pentru cheltuielile gene
rale și, deci, o dezvoltare 
echilibrată a economiei 
naționale.

Dionisie SZtJCS, 
miner, șef de brigadă la 

I.M. Bărbăteni

(Continuare in pag. o 2-a.'

Pe drumurile de fier
I Spre deosebire de alte 
. stații C.F.R., cea a ' Pe- 

troșaniului, prezintă un
I rol deosebit de important 
| în viața economică a ță

rii. De aici sînt dirijate 
către marile cetăți ale fo
cului mii și mii de tone 
de cărbune. Rezultatul 
muncii și strădaniei mi
nerilor Văii Jiului este 
preluat de harnicii și 
p'tce-puții refer iști "

Acum, la ora bilanțuri- 
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. ceferistului" 
cu secretarul ele 
al

am discutat 
partid 

complexului C.F.R. 
Petroșani, tovarășul Du
mitru Simionescu.

— Cu ce rezultate a in
tim pinat colectivul stafiei 
„Ziua ceferistului" ?

. — tn anul 1981 am ob
ținut rezultate notabile 
la indicatorul tone expe
diate, 103,75 la sută; to
naj tren marfă (pe osii) 
106 la sută ; tone nete 
km 138 la sută; parcurs 
mediu al locomotivelor 
pe 100 km, 104 1a sută. Și 
in luna ianuarie și prima 

C.F.R. Petroșani, mecanicii de 
Foto : Șt. NEMECSEK

Trei dintre cei mai vechi fruntași ai „drumumi de lier“ de la 
locomotivă Dumitru Nicu, Ilie Căpățînă și Emanoil Bolilor.

jumătate a lunii februarie 
am obținut însemnate de
pășiri la toți indicatorii 
de plan pe întregul com
plex.
. Pe anul trecut eveni
mentele de cale f erată au 
fost reduse aproape la 
zero, iar in cursul anului 
1982 (pînă la această da- 

‘ tă) nu a fost consemnat 
nici un fel de eveniment. 
Acest lucru se datorește 
in primul rind bunei 
pregătiri profesionale a 
acelora care zi de zi, 

* noapte de noapte, dumini
că de duminică veghează 
la pupitrele de comandă 
ale locomotivelor, turnu
rilor de control a circu
lației feroviare, sau a 
personalului muncitor ca
re . asigură un transport 
normal, revizia și repa
rarea utilajelor din dota- 
re. Lista ceferiștilor cu 
care ne mîndrim ar fi 
mult prea lungă, dar e- 
vidențiem " pe. impiegatul 
de mișcare Costică Bă
lan, șeful de manevră 
Iosif Dinu, mecanicii de

ale tării
locomotivă Constantin 
Marcu și Emilian Stgnciu, r 
lăcătușii de revizie Nico
lae Coman și Barbu Cră- 
ciunescu, electromecani
cul D.T.R. Gheorghe l-he- 
teanu, electricianul Ion 
Bilteanu, lăcătușul Ionică 
Costea și operatorul K.C. 
Ion Licurici.

Pentru realizarea de e- 
conomii de combustibil 
și energie s-a creat un 
plan de măsuri concret, 
unde un loc prioritar îl 
ocupă tonarea trenurilor 
navete de cărbune, la ca
pacitatea maximă, intre 
Combinatul- minier Valea 
Jiului și Mintia, precum 
și reducerea curselor izo
late ale locomotivelor e- 
lectriee și Diesel. La toa
te acestea se adaugă fap
tul că ceferiștii se află 
implicați în marea acțiu
ne de pioderhizaie a sta
ției C.F.R. pentru a spori 
capacitatea de transport 
pe drumurile de oțel ale 
Văii.

Nicu TRAlSTARU

Realizări 
consacrate

l

)

„Zilei 
ceferiștilor"
• Regulatorul de cir

culație și mișcare Petro
șani raportează realizări 
de o mare amploare, în
chinate zilei ceferiștilor. 
Indicatorii de i-’au Ia zi 
realizați și <l< , .i iți, îm
bunătățirea condițiilor 
de circulație, o mai mare 
regularitate în traficul de 
mărfuri și călători, iată 
care sînt însemnele hăr
niciei la această mare u- 
nitate. Astfel, la tone ex
pediate, depășirea repre
zintă 3,6 la sută, echiva- 
lind cu 23 671 tone. Tona
jul brut al trenurilor de 
marfă a fost realizat în 
proporție de 101,5 la sulă; 
viteza comercială a 
nurilor de marfă a 
îmbunătățită cu 
min/tren de marfă

tre- 
fost 
0,36 
iar

I
i
( 

b

Continuare în pao - a la



Steagul roșa DUMINICA, 21 FEBRUARIE 1982

75 de ani de la marea răscoală a țăranilor din 1997
în filele de cronică e- 

roică’ a luptelor revoluțio
nare purtate de poporul 
nostru sînt pecetluite băr
băția și dîrzenia cu care 
țărănimea s-a ridicat din- 
totdeauna împotriva asu
pririi și exploatării. Flă
cările răscoalei de la Bo- 
bîlna (1437—1438), ale 
războiului țărănesc con
dus de Gh. Doja (1514), 
ale marii răscoale popu
lare condusă de Horea 
(1784), flăcările aprinse 
de pandurii lui Tudor 
Vladimirescu (1821) sau 
de moții lui Avram Ian- 
cu (1848), de ostile revo
luționare ale Iui Gh. Ma- 
gheru (1848), unite cu 
vîlvătăile din 1907, aii 
„aprins" în istoria nea
mului românesc lumini 
nestinse.

Cu ample și adinei ră
dăcini înfipte în realită
țile economice și social- 
politice ale României în
ceputului de veac XX, în 
situația grea a maselor 
țărănești lipsite de pă
mînt, supuse arbitrariu- 
lui si abuzurilor din par
tea moșierilor, arendași
lor. autorităților hrăpă
rețe ale timpului. marea 
răscoală a țăranilor din 
1907 înscrie un . ultim 
mare câpitoi al luptelor 
seculare purtate de țără
nime pentru pîine, drep
tate socială și progres. 
Extinsă, ca arie geografi
că, de la Flămînzii Bo
toșanilor pînă în cele 
mai lăturalnice sate ale 
Mehedinților, marea răs

coală țărănească a avut 
un ecou considerabil. Ma
rea răscoală din 1907 a 
determinat o confruntare 
îndîrjită a claselor și ca
tegoriilor sociale în jurul 
problemelor pe care le-a 
ridicat, a scos în relief 
poziția acestora față de 
cauza țărănimii, de si
tuația sa, ajunsă la li
mită, de jertfa pe care a 
dat-o. Proletariatul și 
mișcarea socialistă s-au 
afirmat ca forțe active în 
sprijinul țărănimii, si-
■■■■■■■•■■■■■«a 

File de 
tuindu-se în fruntea ac
țiunilor de solidarizare 
cu cauza ei. In apărarea 
cauzei țărănimii luptătoa
re au răsunat cu putere 
vocile unor saVanți și li- 
terați, personalități mar
cante ale culturii româ
nești, vibrînd de dorința 
de a-i vedea îmbunătăți
tă situația socială. In ple
doarii calde, ei au con
damnat nedreptățile și 
suferințele țărănești, for- 
mulînd aspre rechizitorii 
la adresa cercurilor do
minante ale vremii, iar 
pana Unora dintre ei ca 
I.L. Caragiale, N. lorga, 
G. Ibrăileanu, Al. Vla- 
huță, M. Sadoveanu, O. 
Voinov, I. Cantacuzino și 
alții a retransmis în conș
tiința publică strigătul 
de durere ce cutremura 
țara. Concomitent, o altă

parte a intelectualității, 
strîns legată de viața sa
tului, n-a ezitat să se a- 
lăture luptelor țărănești, 

în viața politică a țării, 
marea răscoală s-a mani
festat atît ca un veritabil 
seism social,' resimțit și 
în păturile superioare ale 
societății, cit și ca mo
ment de schimbări im
portante, înrîurind orien
tarea ce trebuia s-o ur
meze fiecare din partidele 
sau dizidentele politice 
existente. Intr-o atare

istorie 
laiiiiiaiiiaiiiaatiniiiiiai 

atmosferă politică, încor
dată, cercurile guvernan
te au fost nevoite să ia 
unele măsuri. Sub presiu
nea marii răscoale, au 
fost adoptate unele legi 
prin care s-au îngrădit 
excesele sistemului bazat 
pe dijmă, au slăbit forța 
elementului conservator 
al societății românești.

în forme diferite, e- 
coul răscoalei a răsunat 
cu putere în teritoriile 
locuite de români și afla
te atunci sub dominație 
străină. în Transilvania, 
îndată după izbucnirea 
marii răscoale, guvernul 
maghiar a trimis trupe 
noi în vederea întăririi 
pazei la frontierele cu 
România veche. Presa din 
Transilvania, ziare ca 
„Lupta**, Drapelul** de- 
mascau numeroase și tris

te brutalități feroce co
mise de forțele jandarme- 
rești în urma cărora sîn- 
gele muncitoresc a fost 
vărsat de baionete și 
gloanțe. Dar solidaritatea 
cu răscoala țăranilor de 
dincolo de Carpați nu a 
putut fi înăbușită. în 
conștiința neamului ro
mânesc, marea răscoală 
din 1907 a rămas vie, a- 
mintirea ei fiind reme
morată an de an. Rele- 
vînd semnificația pro
fundă a evenimentului a- 
niversar, Programul. Parti
dului Comunist Român 
subliniază următoarele i 
„Prin proporțiile și inten
sitatea ei, răscoala din 
1907 a scos în evidență 
necesitatea imperioasă 
a înlăturării relațiilor feu
dale din agricultura 
României, a rezolvării 
problemei agrare în fa
voarea maselor largi ță
rănești. Totodată, ea a 
dezvăluit marile energii 
revoluționare ale țărăni
mii, care a înscris în a- 
cel an una din pagin ile 
glorioase ale luptei so
ciale a poporului român, 
în cursul desfășurării răs
coalei din 1907 s-au ma
nifestat pentru prima da
tă în mod mai activ co
laborarea și solidaritatea 
în luptă a muncitorilor 
cu țărănimea, prevestind 
zorii alianței muncito
rești — țărănești ce avea 
să devină cea mai puter
nică forță socială și po
litică a societății noastre**.

Prof. D. PELIGRAD

Să folosim integral 
terenul agricol

(Urmare din pag. 1)

înfăptuirea 
exemplară 

a planului 
la cărbune

(Urmare din pag 1)

Conștienți că în condițiile 
crizei de materii prime ce 
se manifestă pe plan mon
dial, nouă celor ce sintem 

. proprietari și producători 
ne revine îndatorirea de a 
munci mai bine, mai efi
cient, economisind cu chib
zuială materialele, mate
riile prime și energia, pen
tru a contribui la realiza
rea exemplară a sarcinilor 
de plan, la recuperarea 
compensațiilor primite, la 
sporirea venitului național 
de care depinde creșterea 
nivelului de trai al între
gului nostru popor.

Brigada pe care o con
duc se mîndrește că a cu
cerit în anul 1981 locul I 
pe întreprindere în între
cerea socialistă. Sintem 
hotărîți să menținem și în 
acest an. lună de lună un 
Ioc de frunte în întrecerea 
socialistă, prin depășirea 
sarcinilor de plan, .răspun
zând prin fapte de muncă 
grijii pe care o are' parti
dul și statul față de noi, 
toți oamenii muncii.

Realiiări consacrate
„Zilei ceferiștilor'*

(Urmare din pag. 1)

sarcina statică s-a reali
zat în procent de 100 la 
sută. Și, pentru că oame
nii au fost cei care au 
contribuit la obținerea a- 

. cestor rezultate, prin 
promptitudine, ordine și 
hărnicie, evidențiem cîți- 
va dintre ei : Ioan Nea-, 
gu, Viorel Svichiu, Ion 
Sucală, Vasile Stoica și 
Gheorghe Sucitu — ope
ratori programatori, Ale
xandru Abrudan Și Ion 

operatoriȘtefănescu — 
tracțiune.

asemănă- 
cinstea

Aspect din atelierul 
electromecanic din Li- 
vezeni al I.R.I.U.M.P.

pentru întreținerea efec
tivelor de animale aflate 
în creștere să ajungă la 
42 625 de hectare, din ca
re 17 095 hectare pajiști 
și 25 530 hectare finețe.

Pentru a veni în spri
jinul unităților economi
ce care au gospodării a- 
nexe și consumuri colec
tive, acestora li se vor a- 
corda terenuri din fondul 
de stat sau preluat de 
consiliile populare de la 
cetățenii care nu-1 pot 
lucra, astfel ca ele să-și 
poată asigura furajele ne
cesare efectivelor de ani
male și păsări ce le cresc.

Pămîntul este al celor 
ce muncesc și nimeni nu 
are dreptul să oprească 
folosirea lui eficientă și 
rațională. Asociațiilor de 
locatari, comitetelor de 
cetățeni, deputaților le 
revine > isiunea de a i- 
dentifica și de a face cu
noscute consiliilor popu
lare suprafețele de teren 
din perimetrele construi- 
bile ale orașelor și comu
nelor care pot fi cultivate 
cu legume și zarzavaturi 
pentru consumul locui
torilor și pentru a le li
vră la fondul centralizat 
al sțatului. Importante te
renuri ce trebuie redate 
agriculturii se află în 
însăși incintele unități
lor economice. Toate a- 
ceste terenuri trebuie de
gajate de materialele și 
construcțiile vechi și folo

site pentru producerea de 
legume, zarzavaturi sau 
plante pentru furajarea 
animalelor.

Toți cetățenii trebuie să 
participe la acțiunile de 
curățire și fertilizare a 
pășunilor și fînețelor, la 
protejarea fiecărei palme 
de pămînt bun pentru 
culturi.

Consiliile populare și 
unitățile comerciale vor 
organiza acțiuni de spri
jin cu semințe și unelte 
agricole a întreprinderi
lor și cetățenilor. în acest 
scop se vor organiza ma
gazine ori raioane pentru 
desfacerea de semțnțe și 
.unelte agricole.

în scopul ridicării efi
cienței furajării anima
lelor cu fîn, lucernă, tri
foi, coceni de porumb și 
paie vom întreprinde de
mersurile necesare pentru 
producerea și punerea la 
dispoziția gospodarilor a 
unor tocătoare acționate 
manual, dar de fCSS*’*'*" Ti- 
portanță pen tr u ?"îoîbsi- 
rea eficientă a furajelor.

Asigurîndu-le o apro
vizionare corespunzătoa
re, pretindem totodată 
fiecărui proprietar de te
ren agricol — întreprin
dere, instituție ori cetă
țeni să-l lucreze bine, 
să respecte întocmai pre
vederile planurilor de 
producție și de creștere 
a animalelor. '

Lucrîndu-l cum se cere, 
să luăm de lă pămînt tot 
ceea ce el poate da pen
tru om, pentru binale lui.

viziona o proiecție de dia-
• pozitive intitulată „Din 

frumusețile patriei".

• INVITAȚIE LA „SE
RILE ZI ARULUI STEA
GUL ROȘU**. Luni la Casa 
de cultură, în sala artelor, 
debutează manifestările 
cultural-educative „Serile 
ziarului Steagul roșu". Ma
nifestarea ce are ioc mîi- 
ne este consacrată întîlni- 
rii tinerilor cu membrii 
formației „Sal va mont" r-- 

-Petroșani, după care se va

Hăr- 
de- 

prin 
ale

muncii

. • Un bilanț 
tor prezintă în 
Zilei ceferiștilor și colec
tivul stației Lupeni. 
nicia recunoscută și 
monstrată, nu odată, 
fapte convingătoare 
unor oameni ai
ca Emil Vitan, loan Su- 
ciu, Alexandru Olah, 
Constantin Surmei, Irina 
Oprean, Vasile Urzicea- 
nu, Vasile Pop și Dumitru 
Savu conduși cu pricepe
re de șeful stației, ing. 
Teodor Popescu s-a con
cretizat în cifre remarca
bile. Depășirea în luna 
ianuarie a unor indica-

tori ca „tone expediate** 
cu 1,2' la sută, reducerea 
mediei de staționare cu 
0,30 ore/vagon, dublarea, 
față de aceeași perioadă 
a anului trecut, a numă
rului de călători expediați 
și a indicatorului „călă
tori — km", încărcarea 
unui număr de peste 1300 
osii — sînt realizări care 
continuă în același ritm 
și în această lună : redu
cerea mediei de staționa
re cu 0,44 ore, expedierea 
suplimentară a peste 1800 
tone.

1 
ț 
I 
I 
I
l auzit de la șeful de echi- 
/ pă Simion Florea, de la 
I secția Livezeni a Fabri- 
j cii de mobilă Deva. A ve

nit in Valea Jiului toc
mai dinlr-unul din satele 
îndepărtate ale județului 
Bistrița-Năsăud. $e sim
te încă legat de locurile 
natale. Păstrează despre 
ele multe amintiri plă
cute, dar a venit în Vale 
să-și practice meseria de 
timplar,

— M-am stabilit aici, 
in Valea Jiului, îmi pla-

— Am venit în Vale a- 
cum 20 de ani. Am venit 
la vechea fabrică. Era 
greu acolo, dai,.. .Timpul 
a trecut.

Aceste cuvinte le-am

SATISFACȚIA
LUCRULUI BINE FĂCUT

I
I
I
I
I
II
tarea sângelui din

• ÎN CASz\ NOUĂ. în 
zona Liceului de informa
tică din Petroșani s-a dat 
în folosință un. nou; bloc, 
46 C, cu două scări și 20 
apartamente confortabile 
avind 2, 3 și 4 camere. 
Concomitent s-au finalizat 
lucrările la alte 30 aparta
mente în două blocuri din 
zona pieței Petroșani ului.

‘ • OMENIE. Colectivul • PLOMBĂRI. In sfîrșit,

\
ce aici. Tot aici lucrează 
și soția, la secția finisaj, 
din anul 1965 — mărturi
sește comunistul Simian’ 
Fior ea.

Din cei 13 oameni din 
formația sa relevăm doar 
cîteva nume demne de e- 
vidențiat ț Emerie Brasai, 
Ileana Eva, Aurora Bu~ 
ciu... „dar. ce să vi mai 
dau nutffe, toată echipa, 
sintem ca o familie uni
tă, toți pentru unul .și 
unul pentru toți", spunea 
Simion Florea.

peste 20 de ani 
lucrează aici Si- 

realizat

sa ajuns în pregătit, ca, 
la aproximativ 15 zile, să 
apară de sub . mina har
nicilor tîmplari o nouă 
garnitură. Deci e greu, e 
foarte greu de calculat.

L-am privit in continua
re cum mînuiește șuru
belnița la montarea ba
lamalelor și închizători
lor de la o garnitură 
„Țebea", i-am admirat 
precizia și măiestria, mul- ,

In cei 
de cînd 
rnion Florea a 
mult. L-am întrebat dacă 
a calculat vreodată cit 
a lucrat, cite garnituri de 
mobilă i-au trecut prin 
mină în acest timp.

— Nu știu nu m-am cînd o nouă 
gîndit niciodată la asta. 
Știința și tehnica moder
nă avansează zi de zi. De 
la o garnitură de mobilă 
care nu demult străbatea 
fluxul de montaj în una 
sau chiar mai multe luni

,p.l Ofr 11 tUVtfO» I VVl’j llt Ui.V"
țumirea sufletească atunci I 

garnitură i 
este' gata pentru ambala
re și expediție spre bene
ficiari. Era satisfacția lu- i 
crului bine făcut.

Nicu JȚRAISTARU

_ Petro- ceput plombarea gropilor
.șani a realizat în săptăriu- pe rețeaua principală de 
na încheiată astăzi, un im- circulație a Petroșaniului, 
portant număr de recoltări pe porțiunea Podul Live- 

zeni — Centru. Asemenea 
acțiuni ar trebui să se des
fășoare și în celelalte orașe 
ale municipiului . nostru, 
altfel vor avea de reparat 
telescoapele : mijloacelor de mestrul IV al acestui an. 
transport. Atențiune, însă, 
la ‘calitatea lucrărilor I

onorifice. S-au prezentat la 
laborator și au făcut donări 
onorifice de sînge un grup 
de 20 de elevi de la. Liceul 
de matematică—fizică, 60 
de oameni ai muncii din 
unități economice, precum 
și un grup de studenți de 
la Institutul ele mine./

șani âu început lucrările 
de eliberare a amplasa
mentului unui nou bloc de 
locuințe. Este vorba de ul
timul tronson al blocului 
69, care va face legătura 
între șirul blocurilor turn 
și complexul Hermes. Ter
menul de dare în folosință 
a acestui nou bloc este tri-

acțiune de colectare a fie-, 
rului vechi. Au fost-stivui-: 
te," sortate . șî încărcate în 
vațgoane 25 tone de fier 
vechi. Inițiativa apai-ține . 
organizației de partid; de 
aici care a hotărît ca în 
fiecare săptămînă, pitră/Iâ 
1 mai a.c, să întreprindă 
cîte o asemenea acțiune.

• UN NOU BLOC. în 
________ _________ zona completului . arliitec- 

laboratorului pentru recol- după ațîtea amînări a în- tonic „Ilermes" din Petro-

• ACȚIUNE VOLUN
TAR PATRIOTICĂ. Per
sonalul T.E.S.A. de la mi
na Paroșeni a organizat, 
vineri 19 februarie ă.c. o

Rubrică realizată de 
Gheorghe BOȚEA
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curioase pe Columnă (1)
i : -"t-

a solului; doar el repre
zenta forța și demnitatea 
celeilalte tabere) nu se 
mai poate accepta ideea 
mesajului scris pe o... ciu
percă. Știința scrisului 
merge mină în mină cu 
aceea a obiectului de scris 
și mai ales a materialu-

în general imaginile ca
re ilustrează Columna 
sînt de un înțeles clar ; 
marșuri, construirea unor 
fortificații, lupte, cuvîn- 
tări către armată, toate 
acestea șl altele sînt les
ne de interpretat. Există 
însă o seamă de scene a- 
supra cărora s-a discutat iui care să primească slo- 
mult în cercurile de spe
cialitate. Unele din ele au 
fost lămurite și prin con
tribuția istoricilor ro
mâni, asupra înțelesului 
altora planează însă des
tule incertitudini. Așa de 
pildă există o scenă 
gătă de primul 
care îl înfățișează 
împăratul Traian 
jurat de ofițerii cei mai 
apropiați, privind ori poa
te primind un sol. Au
diența unui sau unor soli 
nu este o raritate, aici 
lucrurile se schimbă și 
scena este mult discuta
tă tocmai din cauza ati
tudinii respectivului tri-

' AnimahH de călărie 
el sosește, un 

catîr blind cu urechile 
căzute, s-a oprit din mers. ,___ .
Instantaneul Columnei . tul încercării 
prezintă scena de o ma
nieră neobișnuită pentru 
un sol. Pur și simplu el 
cade. Piciorul și mina 
dreaptă amortizează că
derea, cel sting împreună 
cu mîna omonimă sînt 
încă în aer.,Mai există și 
alte elemente nelămuri
te. Iată, același personaj 
ține strîns în palma 
dreaptă un obiect care 
ar părea să fie o măciu
că ori poate un sul. La 
oblinc se mai găsește a-' 
gățat un obiect rotund, 
plan, cu marginile ușor 
ridicate perforat de nu-

Cititorii fotografiază

vele. O diplomație ca a 
lui becebal, capabilă să 
închege coaliții antiroma
ne eficiente, este incom
patibilă atît pentru ea cît 
și pentru aliați cu naiva 
idee a scrisului pe... ciu
percă. Dacă aceptăm i- 
poteza „solului*-, atunci 
mesajul transmis de șe
ful coaliției antiromane, 
Decebaiț, nu poate fi scris 
decît pe sulul ținut în 
mîna dreaptă a persona
jului. Nu toți autorii sînt 
de acord cu explicația de 
mai sus. Iată de pildă N. 
Gostar ajunge la părerea 
că imaginea ar reprezen
ta dejucarea acțiunii u- 
nui „comando** trimis 
să-l suprime pe Traian. 
Hilara poziție a persona- 
■jului ar fi chiar momen- 

_ __i __ L.f . nereușite.
, Modestul animal de' că
lărie, sumara îmbrăcă
minte prinsă pe umărul 
stîng al personajului, lip
sa bărbii, tunsoarea ro
mană — iată elemente 
care l-ar fi ajutat să a- 
tragă cît mai puțin aten
ția. Așa cum spuneam la 
început, discuția nu este 
încheiată. Luată în gene
ral, scena prezintă destu
le elemente care întrețin 
„focul** discuțiilor chiar 
dacă ne-am referi doar 
la acel disc perforat ce 
se găsește la oblinc. Poa- 

„u- te fi pl °are un scut gău- 
meroase orificil. Utili văd ’it menit să arate de la 
în scena amintit? primi- distanță dă purtătorul a-

■ - re o misiune . pașnică ?
Era un obiect cu o desti-, 
"nație, clâră, pentru" privi
torii' de atunci ai Colum
nei și 
astăzi,

-tem ?

le-
război, 

pe 
încon-

Carnet cultural

O-

rea unui sol bur care 
poartă un mesaj' scris pe 
o ciupercă. Drept "este că 
Traian primește soiul cu 
gesturi binevoitoare, par
că de. așteptare, brațele 
îi sini deschise. Dacă așa 
stau . lucrurile (trceînd 
peste nefireasca atitudine

re o misiune . pașnică 7

a 'cărui utilizare, 
nu o mai cunoaș-

Viorel MORARU

4
T"1

i
£
î.

t

Cronică nerimafă (57)
• Nu întotdeauna teama ,de întuneric înseamnă 

sete de lumină.
• Am primit pe inventar o mulțime vidă.
• M-aș reîntoarce bucuros in peștera. Dar mai

am unele probleme de serviciu. '
• Avea o inimă tetracamerală. Și mai avea 

un apartament cu patru camere.
• Dacă mergi la vînătoarea de ogari ia-ți și ie

purele eu tine.
• M-au invitat insistent. Probabil știau că nu 

pot veni.
• Foamea de adevăr duce adesea la devorarea 

acestuia.
• Idile rătăcite prin birouri și barouri.
• Pădurea — eterna ședință a copacilor.
• Nemurirea poate lua forma unei veșnice agonii.

Valeriu BUTULESCU

Si

♦

i

Una dintre cele mai mari 
și vechi biblioteci de ma
nuscrise armenești din lu
me — Matenadaran, din 
Erevan, iși extinde' supra
fața afectată sălilor de lec
tură și depozitelor. Cons
truită în stîncă, în centrul 
capitalei R.Ș.S. Armene, 

. biblioteca constituie și un 
monument arhitectonic de 
mare valoare. Ea cuprinde 
"manuscrise ale unor docu- 
.mente și lucrări privind 
istoria Armeniei, lucrări 
cu caracter- științific - și 
cultural, grecești, siriene, 
latine, precum și traduceri 
in limba armeană.

I

Pe cărări de
Foto : A.

munte.
BULA

sriAri ca
...în vechea cetate de la 

Alba Iulia se află o boga
tă colecție din obiecte et
nografice și de artă popu
lară ? Parte din ele sînt 
expuse în Secția de artă 
populară a Muzeului jude
țean de istorie, organizată 
în clădirea denumită de lo
calnici „Babilon". Mărturi
ile etnografice între care 
piese de port popular au
tentice din zona Munților 
Apuseni, din părțile Aiu- 
dului, Sebeșului sau ale 
Blajului, țesături, cusături 
și obiecte artistice confec
ționate din lemn, ilustrea
ză grăitor varietatea și 
frumusețea artei populare 
de pe aceste meleaguri.

...peștera cea mai lungă 
din țară este Peștera Viri
lului din Munții Apuseni 
lingă localitatea Șumcu- 
iuș ? Din ea fiind măsu- 
rați pînă în prezent 21523 
metri.

...in bălțile noastre se a- 
flă cea mai mică plantă cu 
flori din lume ? Este vor
ba de „lintița măruntă" 
(Wolfia Arhisa) care și-a 
ales acest mediu propice 
numai in România.

...primul avion care a 
decolat cu mijloace proprii 
de bord la 18 martie 1906 
a fost construit de româ
nul Traian Vuia ?

...un crater de pe lună 
poartă numele savantului

•k

Cu prilejul unei licitații 
desfășurate luna trecută la 
New York a fost pus 
vînzare un 'manuscris 
lui Abraham J.in o!n. Do
cument ui reprezintă ciorna 
unui discurs privind ine
vitabilitatea războiului 
vil din Statele Unite, 
tit.la Hartford in 
I860. Manuscrisul a 
achiziționat pentru suma de 
16 000 dolari. La aceeași li
citație, pentru suma de 6500 
dolari a fost cumpărată... 
cheia de la loja teatrului 
„Ford“ unde Abraham Lin
coln, devenit președinte 
al Statelor Unite, a fost 
asasinat de un sudist fana
tic.

17
Culese de 

ing. Hie BREBEN

în 
al

?

A’

ci-
ros-

anul
fost

ORIZONTAL : 1) Frige 
tare ! înghețați ; 2) Oeă- 

i| 
Om...

LClx. C. . J. 11 JjjFlxvVCl yX ț .4 7

rit —. în slujba omului
3) Sfîpșit de ger !
de zăpadă — Pisc în Alpi
4) Răcituri (pop) — A ști
și a nu ști ; 5) Articol
(abr. uz) — Mese ! ; 6) în
ghețată (fig). Pete ! ; 7)

: în nord ! — Stă de-o par
te ; 8) Măsură din iarnă! 
— De la tată la fiu ; 9)
Căleate-n picioare — La<! 
în S.U.A. : 10) Nărav — 
IR!

VERTICAL: 1) Apă 
tare (fig) — Acest (pop) ;

.Personalități — Reci
— Se su- 

— Rece ! ;
mu- 

.......... .... , 689
— înghețați (fig); 6) în 
cabană ! — Stă la mijloc; 
7) Spus la despărțire — 
A ! (pl) ; 8) Fără scăpa
re — înghețați : 9) Nume 
masculin — înghețată ; 
IO) înghețate.

Dicționar : APR

2)
(fig); 3) Rele! - 
pâră la roșu — _.
4) înghețat — Notă 

-zicală 5) înghețate

RAT

Ionel BURDEA,
< RISAN, Mircea 

MEDESAN

Petre

I

I

Foileton PI LOM AN IA
muncă și 
nivelului de

Pilă este u-
Este

Se

el

imposibil să-l refuze. 11 
scoate pe Y pur și sim
plu din baie care este văr 
primar cu șeful și nu se 
poate să nu pună o vor
bă bună...

Intr-una din zile un 
cetățean se plînge că i-a 
căzut fiica la examen.

— Nu-ți face probleme! 
îl asigură Pilă. ; Cunosc 
jumătate din profesori!

întreabă la ce materie 
are greutăți. Iși răscoleș
te isțorica-i agendă, scoa
te din porțmoneu fițuici 
de recomandație, gata 
pregătite, pe care serie a- 
păsat și caligrafic: „Dom
nule profesor, vă rog cit 
amabilitate să inierveniți 
pentru fiica celui mai 
bun prieten al meu... Cu

Este o boală în aparen
ță incurabilă. Se manifes
tă prin scăderea apeti
tului pentru 
„extinderea" 
cunoștințe.

Tovarășul
șor de recunoscut, 
un om „inteligent".
pricepe la toate ddmeni- 

mie de activitate. Este des
tul să căști gura și
îți șl sare în ajutor.

— Iți pun o pilă!.,. II 
cunosc, cum să nu-l cu
nosc '! Gata, e rezolvată 
problema...
. Iși scoate agenda in ca
re are notate zeci de te
lefoane. Lasă totul baltă 
și pleacă cu tine lă poștă 
să-ți rezolve problemă.

— Nu mai putem aștep
ta, acum trebuie să-i dăm 
telefon... se dovedește el 
din cale afară de amabil. 
Și dă telefoane, peste te
lefoane. Intervine prin mulțumiri și adîncă cbn- 

. cumnatul lui X, 'care are siderație" semnează ci- 
~ ~ în ideea de a fir față de el • obligație și e frabil,

ușor recunoscut piuă 
de un copil din clasa 
Iii.

Unuia nu i s-a rezolvat 
cu apartamentul. Așteap
tă de aproape un an. Pilă 
se angajează urgent 
rezolve problema.

Iși notează Ineticulos 
numele petehtului. La 

' rubrica celor care solici
tă apartamente că în al
tă parte ii are înscriși pe 
cei cu a: agatele. Da, că* 
și de acestea se ocupă. A- 
nul trecut a avut și prof- 
ces. îl dăduseră oamenii 
în judecată. De ce ?

— Pentru că am prelins 
dinainte și taxa... s-a jus
tificat el in instanță.

Taxa, în termeni ju
ridici, se chema altfel. A 
făcut și trei luni de pilț-

în-

român Spiru Haret ? A- 
ceasta ca-: o recunoaștere a 
meritelor savantului care 
e autorul studiului „Meca
nica cerească".

...linia ferată Buzău — 
Mărășești a fost prima lu
crare de acest gen din ța
ră, proiectată și executată 
numai de către ingineri și 
tehnicieni români ? Lu- . . 
crîpd în condiții grele, in 
lipsă de utilaj corespunză
tor, această linie a fost re
alizată totuși intr-un timp 
relativ scurt : doi ani. în I 
timpul construcției au fost 
ridicate și opt poduri, costul 
lucrării fiind cu 43 la sulă 
mai ieftin declt cele con- 

"duse de inginerii străini.
...primele tipografii din 

țara noastră au apărut în 
secolul al XVI-lea în ora
șele Tîrgoviște, la , 1507 ;
Sibiu, la 1529 ; Brașov, la 
1539 ; Cluj Najoca, la 1550; 
Oradea, la 1567 ; Alba Iulia, 
la 1567 ; Abrud, la 1569 ; 
București, la 1573 ; Sebeș, 
la 1580; Orăștie, la-1582 ?

...prima — ploaie artifi
cială -din lume a ' fost 
realizată în București, în 
luna mai 1931, de către sa
vanta Ștefania Mărăcinea- 
nu ? După această primă 
încercare, cu sprijinul gu
vernului francez, renumi
ta savantă mai realizează 
o asemenea performanță, 
trei ani mai tîrziu, în Sa
hara. Ștefania Marăcinea- 
nu a fost prima femeie din 
România care a făcut cer- , 
cetări în domeniul radio
activității, pe cînd lucra 

’• în institutul condus de
Marie Curie la Paris.

Umor
în pastile

LA O ȘCOALA DE ȘOFERI 
AMATORI

Instructorul: Vine 
mașină din dreapta, 
are prioritate 7

o 
cine

Cursantul > Depinde. Da- ' 
că e mai mare decît a 
mea cl, dacă e mai mică, 
eu.

bani nu -mai contabilizea
ză în viața lui. Că dacă 
nu-i scria pe caiet, cine 
putea dovedi ?!

Oamenii din întreprin- 
pe-odere 11 cunosc t-a 

oaie neagră. Și-a 
și mașina proprie la 
poziție. Dacă vreun 
are nevoie de ceva, 
se oferă să rezolve ime
diat. Pleacă și la Hațeg, 
la Tg. Jiu, la Deva, un- 
de-i nevoie să rezolve. Ce 
nu face el pentru șefii 
săi ? Mai ales că se plim
bă în timpul serviciului. 
Problema a ajuns și la 
urechea directorului, Săp- 
tămîna trecută cînd a 
fost un spectacol „tare" 
la casa de cultură, Pilă 
și-a dat examenul față de 
șeful sau cel mare. S-a 
dat peste cap și a făcut 
rost de bilete...

Cine-i pune și lui o... 
făcut și trei luni de puț- pila f! Ca să l „tratele" 
carie. Dar nu s-a învățat 'definitiv,,.
minte. De contabilizat : Â’al. URICANEANU

să

«7

* . ■
Instructorul : iar ai in

trat cu mașina intr-o groa
pă, Cînd sînt gropi să le 
ocolești.

Cursantul; Lașă-mă to
varășe, eu nici drumul nu-l 
văd ca lumea, de cum grd- 1 

" pile ! . • ■
FAMILIARE

- — De ce mergi anevoios, 
parcă șchiopătezi ?

— Mă doare piciorul ! f
— Dar ce-ai pățit ?
— Am rupt tendonul 

Achile !
— Și atunci de ce 

doare pe tine ?
: F.' ’h* 'bă ț.

O mamă vine de la 
să-și vadă băiatul, 
stătea la oraș într-un 
modern. După plecarea 
singurului musafir care se 
găsea acolo, la sosirea ei,

lut

te

Ș 

țară 
care 
bloc

găsea acolo, *Ja sosirea 
iși întrebă fiul i .

— De ce umblă ăla 
părul lung, de parcă e 
meie nu bărbat ? ■

— Așa se poartă la
— Dar el de unde e ? 
«— Din blocul vecin !

' ★
Soțul citește ziarul, 

ția îl întreabă :

eu
fe-

. a ii inireaoa : ;
— în cît sîntem azi ? *
— Nu știu.
— Păi uită-te ta ziar,! 

doar îl ai în mină.
— Da. Dar e de teri 

de azi.
: Culese. de

»r<

4 Lni
.......... 1

. Dumitru GALAȚAW ;
Petrii» 1

F
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Acțiuni pentru pace și dezarmare
FILMt

BEIJING 20 (Agerpres). 
Tovarășul Cornel Burtică 
viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării 
economice internaționale, 
care se află în Republica 
Populară Chineză, s-a în- 
tîlnît sîmbătă cu Gu Mu, 
vicepremier al Consiliului

de Stat, ministru însărci
nat cu comisia pentru im
port-export.

Au fost abordate proble
me privitoare la dezvolta
rea șl diversificarea schim
burilor și cooperării eco
nomice bilaterale exprimîn- 
du-se dorința comună de a

20 (Ager- 
francez al 

Claude

Situația din Orientul Mijlociu 
ABU DHABI 

pres). Ministrul 
relațiilor externe,
Cheysson, a declarat agen
ției de presă a Emiratelor 
Arabe Unite —- WAM — 
că în Orientul Mijlociu 
nu poate fi realizată pacea 
atîta timp cît poporul pa
lestinian nu-și va obține 
dreptul său la autodetermi
nare — informează agen
ția UPI. El a adăugat că 
„autodeterminarea este 
complet diferită de admi
nistrarea autonomă** care 
se propune în 
de la Camp David 
Egipt și Israel.

Ministrul francez 
tat planul de pace 
pentru Orientul 
ară'tînd că acesta 
prevederi pozitive.

Respingînd actul ilegal 
al Israelului privind ane
xarea înălțimilor Golan, 
Claude Cheysson și-a ex

acordurile 
dintre

a salu- 
saudit 

Mijlociu, 
conține

primat, totodată, speranța 
că guvernul de la Tel A- 
viv va da dovadă de mai 
mult realism, informează 
agenția Reuter.

-
CAIRO 20 (Agerpres). în

tr-o convorbire cu un grup 
de ziariști israelieni, mi
nistrul egiptean de exter
ne, Kamal Hassan Aii, a 
subliniat că autonomia de
plină a palestinienilor, ca
re urmează să pregătească 
exercitarea dreptului lor la 
autodeterminare, reprezin
tă un imperativ pentru 
o pace permanentă și cu
prinzătoare în Orientul 
Mijlociu. De asemenea, po
trivit agenției MEN, minis
trul egiptean a menționat 
că Israelul trebuie să re
nunțe la noi implantări în 
Cisiordania și Gaza, _ la mă
surile sale represive îm
potriva palestinienilor.

se identifica noi căi și po
sibilități de adîncire a co
laborării economice și teh
nice dintre România și 
China.

în cursul aceleiași zile, 
vlceprim-ministrul român 
a avut convorbiri cu Zhen 
Tuobin, ministrul comer
țului exterior, Rao Bin, mi
nistrul construcțiilor de ma
șini nr. 1, Qian Min, 
nistrul 
mașini 
nistrul 
gice.

La convorbiri a fost pre
zent Florea Dumitrescu, 
ambasadorul României la 
Beijing. —

mi- 
deconstrucțiilor

nr. 4, Tang Ke, mi-', 
industriei metalur-

1

MANAGUA 20 (Agerpres). 
în alocuțiunea rostită cu 
prilejul deschiderii reu
niunii de la Managua a 
Conferinței Permanente a 
Partidelor Politice din 

America Latină (COPPPAL), 
Pedro Ojeda Paullada, pre
ședintele COPPPAL, pre
ședinte al Partidului Revo
luționar Instituțional (PRI) 
din Mexic, s-a pronjințat 
pentru intensificarea efor
turilor consacrate instau
rării unui climat de pace 
și cooperare în lume, pen
tru libertate, demacrație și 
dreptate socială. „Ne pro
nunțăm ferm împotriva in
tervențiilor străine în tre
burile interne, împotriva

imperialismului și presiu
nilor economice1*, a spus el.

★ ;
WASHINGTON 20 (Ager

pres). într-un discurs rostit 
în orașul Berkley (statul 
California), arhiepiscopul 
din Seattle (statul Wa
shington), Raymond Han- 
tausen, a declarat că „în
cetarea cursei înarmărilor 
reprezintă unica politică 
rațională**. El a apreciat 
că fiecare stat are dreptul 
să îa măsuri pentru garan
tarea securității sale, dar 
a adăugat că „goana înar
mărilor nu duce la un coe
ficient sporit de securita
te, ci. dimpotrivă, la dimi
nuarea aedsteia**.

. ni

- i ■

Dobînzile bancare și recesiunea
LONDRA 20 (Agerpres). 

într-un interviu acordat 
cotidianului britanic „The 
Guardian**, cancelarul fe- 

.deral al R,F. Germania, 
Helmut Schmidt, sublinia
ză necesitatea stringentă a 
reducerii ratelor înalte 
ale dobînzilor bancare oc
cidentale,. informează agen
ția Reuter. „Nu am fost 
confruntați cu o recesiune 
mondială de aceste propor-. 
ții din anii ’30“ a spus el, 
menționînd că „recesiunea 
se poate transforma cu u- 
șurință într-o depresiune 
a lumii occidentale".

Criticile formulate de 
Helmut Schmidt la adresa 
politicii americane a dobîn
zilor bancare înalte se în
scriu în efortul concertat 
al țărilor vest-europene, 
lansat în ultimele săptă- 
mîni, pentru a determina 
Statele Unite să accepte 
reducerea dobînzilor, care 
afectează și programele 
economice ale guvernelor 
din Europa occidentală, în- 
tr-o perioadă de accentua
re a crizei economice și de 
înregistrare a unor nive
luri record ale șomajului.

TURNEU. Turneul între
prins în Cuba de dirijorul 
Iosif Conta s-a încheiat cu 
un frumos succes. Sub ba
gheta sa, orchestra simfo
nică națională cubaneză a 
interpretat, în cadrul spec
tacolului final, un program 
Mozart. Măiestria dirijoru
lui român a fost reflectată 
de presa cubaneză care a 
subliniat impresia deosebi
tă pe care a produs-o tur
neul întreprins de acesta.

DESEMNARE. Localita
tea olandeză Beerta are în 
fruntea sa un primar co
munist. Agenția United 
Press International rela
tează că în funcția respec
tivă a fost desemnat Han- 
neke Jagersma, numirea 
lui fiind determinată de 
faptul că în partea de est 
a provincie» Groningen, 
unde se află localitatea Be
erta, există o puternică in
fluență a Partidului comu
nist.

MUNIȚII
CATE. Descărcarea 
goului „ 
transported 1200 tone 
muniții pentru trupele 
mericane din R.F.G., 
portul olandez, Delfzijl 
fost anulată. ~ 
însărcinată cu transborda- 
rea munițiilor es?e supra
solicitată — și-a motivat

nedesgAr- 
car- 

American Ranger**, 
de 
a- 
în 
a 

Compania

refuzul conducerea firmei.
DECLARAȚIE. într-o 

declarație făcută . agenției 
France Presse, președin
tele Republicii Seychelles, 
Albert Rene, a relevat că 
țara sa este hotărîtă să 
continue eforturile îndrep
tate spre transformarea O- 
ceanului Indian într-o zonă 
a păcii. în același timp, el 
și-a reafirmat . atașamen
tul față de mișcarea de 
nealiniere.

PREȚURI. Parlamentul 
Austriei a aprobat majora
rea cu 13 la sută a prețu
rilor la produsele din tu
tun, informează agenția U- 
nited Press International. 
Măsura a intrat în vigoare 
la 20 februarie.

COSMONAUTICA. Agen
ția Națională pentru Spa
țiu și Aeronautică (NASA) 
a S.U.A. a procedat vineri 
la o lansare simulată a 
navetei spațiale. în pers
pectiva celui de-al treilea 
zbor experimental al na
vetei „Columbia**, prevăzut 
pentru 22 martie, cei doi 
astronauți desemnați pen
tru această misiune, Jack

con- 
Ira-

• ••••••••••••••••• •••••••••••«••••••••••••••••••••••••••••
Colaborarea multilaterală cu țările în curs 

preocupare statornică a P.C.R.,de dezvoltare
a României. Socialiste

Lousma și Gordon Fuller
ton, au efectuat o repetiție 
a procedurii de lansare.

CERERE. Biroul de co
ordonare al țărilor neali
niate a cerut, într-o scri
soare, secretarului general 
al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, „să folosească bu
nele sale oficii** pentru a 
împiedica noi acte ilegale 
ale autorităților israeliene 
împotriva refugiaților pa
lestinieni din Liban.

CONFLICTUL IRANIA- 
NO-IRAKIAN. Secretarul 
general al. O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, i-a cerut 
trimisului său special, O- 
lof Palme, să se deplaseze 
din nou în Orientul Mij
lociu, pentru a relua 
tactele cu guvernele
nului și Irakului în vede
rea reglementării politice 
a conflictului dintre cele 
două țări — a anunțat pur
tătorul de cuvînt al Națiu
nilor Unite.

DEMONSTRAȚIE. Peste 
15 000 de persoan.? au par
ticipat la Atena la o de
monstrație de pretest îm
potriva amestecului S.U.A. 
în treburile interne ale Sal
vadorului. Demonstrația a 
fost organizată de Federa
ția studenților eleni. Pe 
de altă parte, conducerea 
Mișcării Socialiste Panele- 
ne (PASOK), partidul de 
guvernămînt al premieru
lui Papandreu, a dat publi
cității o declarație care 
condamnă imixtiunea S.U.A. 
în Salvador și afirmă spri
jinul pentru poporul din 
această țară, care- luptă 
pentru libertate, democra
ție și progres.

21 februarie
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Campionii;
Unirea: Un șerif extra
terestru.

PETRILA: Tridentul 
nu răspunde.

LONEA: Ana șl ho
țul.

ANINOASA: Sacrificiu 
din dragoste, I—II.

VULCAN — Luceafă
rul : Aventuri în Ma
rea Nordului.

LUPENI - Cultural: 
Războiul stelelor, I-II. 
Muncitoresc; Cumpăna.

URICANI: Fiul mun
ților.

22 februarie
PETROȘANI — 7 No

iembrie: înainte de 
miezul nopții ; Unirea : 
Bilet de întoarcere.

PETRILA: Tridentul 
nu răspunde.

LONEA: Aventuri
în Marea Nordului.

VULCAN — Luceafă
rul : Olimpiada 40.

LUPENI — Cultural: 
Jocuri serioase ; Mun
citoresc CuinixA?;.- '

URICANI V Artrtfet 
cosmică în acțiune.

TV
21 februarie

8,00 Consultații pen
tru admiterea în învăță- 
mîntul superior, tehnic 
și agricol. 8,40 Omul și 
sănătatea. 9,00 De stra
jă patriei. 9,30 Bucuriile 
muzicii. 10,00 Viața sa
tului. 11,45 Lumea copi
ilor. 13,00 Telex. 13,05 
Album duminical. 17,00 
Telesport. 17,50 Film se
rial. Linia maritimă O- 
nedin. Episodul 8. 18,40 
Micul ecran pentru cei 
mici. 19,00 Telejurnal. 
19,25 Cîntarea Româ
niei — județul Satu 
Mare. 20,30 Film artis
tic, Banii altora. Produc
ție a studiourilor fran
ceze. 22,10 Telejurnal. 
Sport. 22,30 Arii din o- 
pere. '

22 februarie
15,00 Emisiune în lim

ba maghiară. 17,50 1001 
de seri. 18,00 închide
rea programului. 20,00 
Telejurnal. 20,25 Ciupk 
nai *81—*85. 20,50 
man foileton. Ținutei ' 
Beulah. Episodul 3. 21,40 
Cadran mondial. 22,00 
Telejurnal. 22,15 Cîntec 
tînăr — cu formația co
rală „Preludiu** a An
samblului artistic al 
U.T.C.

„Soluționarea justă și du
rabilă a problemelor com
plexe din viața mondială 
contemporană nu poate 
fi asigurată deeit cu parti
ciparea activă, în deplină 
egalitate, a tuturor state
lor, fără deosebire de mă
rime sau orînduire socia
lă. în acest context, un

în actuala evoluție eco
nomică și social-politică a 
lumii contemporane, ce 
trece printr-un proces de 
adinei transformări, o cons
tanță a politicii externe a 
Partidului Comunist Ro
mân, a statului nostru o 
constituie extinderea re
lațiilor de colaborare cu 
țările în curs de dezvolta
re. Pornind de la necesi
tățile și posibilitățile con
crete ale țării noastre și 
ținind seama de cerințele 
și tendințele ce se manifes
tă in economia mondială 
contemporană, România 
promovează cu consecven
ță 6 politică de participare 
activă la diviziunea inter
națională a muncii, de lăr
gire a relațiilor sale cu 
toate țările, pe baza princi
piilor fundamentale ale ra

rei deosebit revine țărilor 
•mici și mijlocii, țărilor în 
curs de dezvoltare, țărilor 
.nealiniate, care constituie 
marea majoritate a lumii 
și sînt nemijlocit interesa
te într-o politică de inde
pendență, colaborare și pa
ce".

Nicolae CEAUȘESCU

porturilor dintre state, por
nind de la cerința esenția
lă că orice formă de coope
rare economică sau tehni- 
co-științifică trebuie să ți
nă seama de interesele fie
cărui popor, să contribuie 
la progresul economic și 
social rapid al fiecărei țări.

Aflată ea însăși într-un 
proces complex de dezvol
tare multilaterală. Româ
nia împărtășește preocupă
rile țărilor in curs de dez
voltare pentru propășire 
și înfăptuire a unor muta
ții de structură in econo
mia și viața lor socială. 
Solidaritatea cu aceste sta
te este materializată prin 
promovarea unei politiei 
de cooperare echitabilă, 
reciproc avantajoasă, prin 
susținerea eforturilor lor 
în vederea lichidării deca

lajelor ce le despart de 
statele industrializate. So
lidaritatea cu țările în 
curs de dezvoltare decurge 
din concepția ce călăuzeș
te țara noastră în viața 
internațională, din faptul 
că ea însăși este confrun
tată cu probleme similare.

Expresia concretă a ex
tinderii și adîncirii rapor
turilor cu aceste țări sînt 
multiplele contacte directe 
între factori de răspundere 
din România și statele res
pective, o însemnătate pri
mordială avînd convorbi
rile' președintelui Republi
cii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
cu oameni politici de pe 
toate .continentele. Dialo
gurile ,1a nivel înalt, la 
București și în diverse 
capitale din Asia, Africa 
și America Latină, consti
tuie prin ele însele o ma
nifestare a atenției deose
bite pe care țara noastră 
o acordă statelor în curs 
de dezvoltare, prilejuind 
un amplu schimb de vederi 
nu numai asupra relațiilor 
reciproce, ci și asupra u- 
nui cerc larg de proble
me internaționale de inte
res comun.

Colaborarea cu țările 
în curs de dezvoltare este 
concretizată în zeci și zeci 
de acorduri interguverna- 
mentale încheiate, în creș
terea schimburilor comer
ciale cu aceste state, pon
derea lor în comerțul ex
terior al României fiind 
în permanentă creștere. E- 
forturile țărilor în curs de 
dezvoltare spre progres 
sînt sprijinite activ și con
cret prin participarea • a- 
numeroși specialiști “'ro
mâni Ia punerea în valoare 
a resurselor naturale ale 
acestor state, la construirea 
de obiective industriale și 
social-culturale, prin for
marea de specialiști ai a- 
cestor, țări în România, 
prin livrarea de echipa
ment și utilaje pe credite 
pe termen lung.

în același timp, statele 
din Africa. Asia și Ameri
ca Latină găsesc în peziția 
constructivă a României 
expresia concretă a aspira
țiilor lor de pace, prospe
ritate și progres, o solida
ritate profundă cu lupta 
lor pentru dezvoltare eco
nomică, pentru, instaurarea 
unui climat de pace și în
credere în întreaga lume.

N. CREȚU

A

întreprinderea de utilaj minier 
Petroșani

strada Republicii nr. 1, telefon 42820 • 
încadrează

— instalator tchnico-sanitar.
încadrarea se face în conformitate cu Le

gea nr. 57/1974.

Mica publicitate
VIND Trabant 601 S. ze

ro kilometri. Banița 18, Pe
troșani. (346)

SCHIMB casă colonie, 
una cameră, bucătărie, că
mară, apă în casă, grădină 
și garaj. Strada împăratul 
Traian 22/2, cu apartament 
două camere în zona pia
ță sau strada Păcii. Infor
mații între 16—20. (301)

VÎND Dacia 1300, zero 
, kilometri la bord. Informa
ții Petrila, cămin 3, camera 
.71 Barleș. (322)

GERGELY I. mulțumeș

te personalului medical al 
maternității pentru salva
rea vieții. (358)

Multe ,mulțumiri celor 
25 de studenți care au do
nat singe pentru salvarea 
bolnavei Gergely I. Latku- 
lik I. (359)

SCHIMB apartament do
uă camere Vasile Roaită 
9/19 Petroșani telefon 
43977, cu trei camere pre
fer Carpați sau Hermes. 
(360)

ÎNGRIJESC la domiciliu 
copil orice virstă. Adresați 
telefon 43259. (361)
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