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Republicii Socialiste România
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Nicolae 
Partidului 

Republi- 
15 ianua. 

a Comite, 
al P.C.K.,

Sub președinția tovarășului 
Ceaușescu, secretar general al 
Comunist Român, președintele 
cii Socialiste România, sîmbătă, 
rie, a avut loc ședința comună 
tulul Politic Executiv al C.C.
Consiliului de Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România.

In cadrul ședinței a lost examinată ac
tivitatea delegației Republicii Socialiste 
România la lucrările Consfătuirii Comite
tului Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, care 
s-au desfășurat în zilele de 4—5 ianuarie 
1983, la Praga.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și guvernul au aprobat in unanimi
tate și au dat o înaltă apreciere activi
tății desfășurate de tovarășul 
Ceaușescu în cadrul consfătuirii, 
strălucit în care secretarul general 
dului, președintele Republicii, a 
tat pozițiile de principiu, profund cons
tructive ale României, subliniind că ele 
corespund pe deplin orientărilor stabilite 

\ ___________ _______________ ___ _______ __

Nicolae 
modului 
al parti- 
prezen-

de Congresul 
Națională ale 
pirațiilor vitale ale poporului român, ale 
tuturor popoarelor, cauzei generale a des
tinderii, securității șl păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și guvernul au aprobat semnarea de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu a De
clarației politice a statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, care pune în e- 
vidență răspunderea manifestată de țări
le socialiste față de soarta păcii, hotărîrea 
lor de a acționa pentru preîntîmpinarea 
primejdiei unui război nuclear, pentru 
menținerea și consolidarea destinderii, 
înfăptuirea dezarmării, întărirea securită
ții și dezvoltarea colaborării pe continen
tul european și în întreaga lume. A fost 
exprimată satisfacția față de orientările 
de bază cuprinse în documentul semnat 
de țările participante la consfătuire, care

al XII-lea și de Conferința 
partidului, intereselor și as-

(Continuare in pag. a 4-a.

Cărbune 
peste plan

Productivități mari în 
abatajele minei Uricani
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Activizarea comuniștilor 
preocupare permanentă, orientată spre cerințele 

majore ale vieții sconomico-socialo •

Valorificînd judicios teh
nica din dotare și organi- 
zînd mai bine munca pe 
schimburi, colectivul I.M. 
Petrila a debutat in acest 
an cu realizarea în majori
tatea zilelor a sarcinilor 
sporite de plan. Pină ieri, 
față de producția de căr
bune la zi, s-au raportat 
800 tone de cărbune ener
getic peste sarcinile de 
plan. Pe primele locuri în 
întrecerea socialistă pentru 
mai mult cărbune se situea
ză minerii din brigăzile 
conduse de Ștefan Alba, 
Alexandru Lazov, Cons
tantin Cosma, Virgil Du. 
mitrașcu, Ștefan Purice, 
Constantin Duca si Titu 
Vlad.

Exprimîndu-și hotărîrea 
fermă de a înfăptui nea
bătut sarcinile ce le revin 
din documentele adoptate 
de Conferința Națională a 
partidului, colectivul între
prinderii miniere Uricani 
raportează succese deose
bite din primele zile ale 
acestui an. Prin măsurile 
tehnico-organizatorice, mai 
buna aprovizionare cu ma
teriale a 
îndeosebi 
brigăzilor 
liminarul 
numai realizat, ci și depă
șit substanțial.

Este deosebit de semnifi
cativ că depășirea sarcini, 
lor de plan s-a făcut pe 
baza creșterii- productivi
tății muncii. mai

brigăzilor, dar 
prin hărnicia 

de mineri, pre- 
zilnic a fost nu

marl depășiri ale prelimi
narului zilnic se înregis
trează în abatajul mecani
zat în care muncesc mine
rii din brigada condusă de 
maistrul electromecanic I- 
lie Amorăriței, care ra
portează zilnic o producție 
medie de circa 420 tone de 
cărbune peste plan.

Prin depășiri constante 
ale productivității muncii 
în cărbune au fost înregis
trate producții peste plan 
și la celelalte sectoa
re de la I.M. Uricani. Da
torită acestor depășiri, pînă 
ieri la I.M. Uricani au 
fost extrase peste sarcinile 
de plan la zi 487G toile de 
cărbune cocsificabil.

în spiritul hotârîrilor Con. 
ferinței Naționale, a orien
tărilor de inestimabilă va
loare teoretică și practică 
ale secretarului general al 
partidului, organele și or
ganizațiile de partid din 
Valea Jiului sînt preocupa
te de întărirea continuă a 
forței lor de înrîurire, a ro
lului fiecărui comunist în 
mobilizarea colectivelor de 
muncă la înfăptuirea exem
plară a obiectivelor ce re. 
vin unităților economice în 
cel de-al treilea an al cin
cinalului, mai ales a sarci
nilor de mare însemnătate 
privind sporirea producției 
de cărbune, necesitate im
pusă de dezvoltarea în ritm 
susținut a economiei națio
nale, de asigurarea, pină 
in anul 1985, a independen
ței energetice a țării.

„Datoria comuniștilor - 
se subliniază in Raportul 
prezentat de secretarul ge. 
neral al partidului — este 
să acționeze pentru reali
zarea tuturor măsurilor de 
dezvoltare a țării și de ri
dicare a bunăstării genera
le a poporului, in strinsă u- 
nitate și in fruntea maselor 
de oameni ai muncii".

în cadrul multiplelor for
me și mijloace de educare 
partinică și de activizare a

FLOREA 
secretar al 

municipal

MĂCIUCĂ, 
Comitetului 
de partid

membrilor de partid un rol 
de mare însemnătate revi
ne dialogului permanent pe 
care îl poartă birourile or. 
ganizațiilor de bază cu 
membrii de partid. 'Este fi
resc deci ca pe agenda fie
cărei organizații de partid 
vizînd intensificarea activi
tății politice ce o desfășoa
ră membrii de partid in 
rîndul colectivelor de mun
că, să ocupe un loc central 
- programarea, desfășura
rea și orientarea discuțiilor 
individuale spre sarcinile 
majore ce stau in noul an 
în fața organizațiilor de 
partid. Pentru ca discuțiile 
individuale să aibă o in
fluență sporită asupra acti
vității și comportamentului 
membrilor de partid, atit în 
producție cit și în viața so
cială, ele trebuie bine pro
gramate și organizate, ju
dicios eșalonate, conferin- 
du-li-se un caracter per
manent, calitatea de dialog 
responsabil și exigent asu
pra sarcinilor majore și 
stringente ce revin organi-

cărora 
tre- 
de

Și 
de 
in

zațiilor de partid respective, 
in acest domeniu, organele 
și organizațiile noastre de 
partid au acumulat o expe
riență bogată în ultimii ani. 
învățăminte valoroase se 
pot desprinde, bunăoară, 
din desfășurarea discuțiilor 
individuale în cursul anului 
încheiat, concluziile
au fost dezbătute lunile 
cute în organizațiile 
partid.

Judicios programate 
coordonate de organele 
partid, în anul trecut,,
toate cele 547 de organi
zații de bază din municipiu 
s-au încheiat discuțiile in
dividuale ; ele au cuprins a- 
proape 23 000 membri de 
partid, în toate organizați
ile dezbătîndu-se în lunile 
octombrie, noiembrie con
cluziile, rezultatele acțiunii, 
stablilindu-se cu acest pri
lej și măsurile privind acti. 
vizarea întregii mase de 
comuniști. In bune condi
ții s-au desfășurat discuți
ile inidividuale mai ales în 
organizațiile de bază de la 
minele Lupeni, Uricani, pre- 
parațiile Lupeni, Coroești 
și Petrila, I.F.A. „Vîscoza" 
Lupeni, 1, 4 și 5 de la I.M.

(Continuare în pag a 2-a)
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Detalii privind pregătirea și desfășurarea probelorSALVAMONT

(Continuare in pap. a 2-a

S AI V A M O N T

preda- 
cit mai 
de a- 

blo'-ul 
GrupU-

Ritm intens de lucru în i 
cartierul Petroșani-Nord
După darea în folosin

ță a primelor blocuri și 
apartamente din cel mai 
tinăr cartier al reședinței 
de municipiu — cartierul 
Petroșani Nord — cons
tructorii din cadrul șan
tierului 1 Petroșani al 
T.C.H. și-au concentrat 
forțele asupra obiective
lor care au termenele de 
predare depășite. Un ast
fel de obiectiv îl consti
tuie blocul 59 A, care a 
avut termen de predare 
in anul trecut. In ce 
stadiu de execuție se a- 
flâ acest bloc ? Cum se 
lucrează pentru recupe
ra1-ea restanțelor? Iată dc-

uă întrebări cu care 
verificat, la fața locului, 
preocupările constructo
rilor în prima decadă de 
lucru a acestui an, pen
tru respectarea ultimu- > 
lui termen de predare a I 
locuințelor din blocul 59 
A.

Constatările sînt îmbu
curătoare. Pentru 
rea intr-un timp 
scurt a celor 64 
partamente din 
59 A, conducerea 
lui de șantiere Petroșani

V. STRÂUȚ

I.C. Vulcan. în secto. 
rul de lansare a mate
rialului pentru lucru, 
modelele decupate sînt 
numerotate și aranjate 
pentru a intra în 
xul de producție.

+ Instruirea anuală a organelor dc partid E Rubrica „Vă informăm" E An
chetă : Cînd calea fericirii este barată de habotnicie... (în pag. a 2-a).

4 De la o duminică la alta ■ Sîntem dintotdeauna pe aceste locuri fi Turis
mul pe schiuri E Mina de sare de Ia Wieliczka E Umor (în pag. a 3-a).

< Actualitatea în lume (în pag. a 4-a). j

RALIUL REPUBLICAM

E PROGRAMUL RALIULUI
Luni, 17 ianuarie, la cabana Rusu, au loc în

scrierile, ședința comisiei tehnice și tragerea la sorți 
a echipelor pentru fiecare concurs.

Marți, 18 ianuarie, ora 10, festivitatea de deschi
dere pe platoul din fața cabanei, după care, în zona 
Rusu, respectiv pîrtia Telescaun, pîrîul Grunului, 
are loc prima probă i orientare-căutare, salvare din 
avalanșe.

Miercuri, 19 ianuarie, proba de schi și acorda
rea primului ajutor. Loc de desfășurare, ramura nor
dică a Parîngului și Slima.

Joi, 20 ianuarie, proba de salvare și transportul 
accidentaților cu akya pe pirtiile de schi. Zona : 
Parîngul Mic, pîrtia cabanei I.E.F.S., pînă la refu
giul Salvamont.

Vineri, 21 ianuarie, proba de salvare și transpor
tul accidentatului în zona de abrupt, zona Scărița.

Sîmbătă, 22 ianuarie, festivitatea de închidere a 
ediției și premierea cîștigătorilor.

E TRANSPORTUL. Pentru transportul celor 
care doresc să participe la întrecerile din cadrul 
competiției, in afara cursei obișnuite Petroșani — 
Telescaun, cu plecare la ora 8, în funcție de solici
tări, la dispeceratul A.U.T.L. din Piața Victoriei, 
Autobaza va dispune introducerea de curse supli
mentare și la ora 9. La fel, în funcție de solicitări, 
se vor suplimenta si cursele de întoarcere.

B FORMAȚIILE NOASTRE. Salvamontiștii din 
Valea Jiului se prezintă la raliu cu următoarele for
mații :

Petroșani : Dumitru Bîrlida, Alexandru Acs, A- 
lexandru Dobai, Carol Lauran, loan Sîn, Silviu Vla
dislav, Ioan Inel, Alexandru Daraczi, Valentin Fur- 
dui, Ludovic Pop, Constantin Popa, Aurică Costachc, 
Aristică Popescu.

Lupeni : Nicolae Nevezî, Iosif Iluda, Iosif Siht, 
Alexandru Kădas, Beniamin Cioantă, Gheorghe Fră- 
țilă, Ioan Malogean, loan Boască.

E ANTRENAMENTE INTENSE. Săptămîna ca
re se încheie azi, a constituit încă o perioadă de 
pregătiri intense pentru ambele echipe din municipiu 
în vedera abordării probelor din cadrul raliului.. 
Salvamontiștii din Petroșani au continuat pregătirile 
în cadrul cantonamentului de la refugiul Salvamont.

Antrenamente complexe a executat și tînăra 
echipă din Lupeni, mai ales la probele cele mai di
ficile Antrenamentele de orientare-căutare-sSlvare 
din zonă de avalanșe s-au realizat în masivul Pa
ring, pe un traseu de aproape 20 km, iar antrena
mentele la proba de salvare și transportul acciden
tatului in .un., ,( ’.ibruj. t (cobirîrea în rapel) s-au 
executat la Sohod. . — Paroșcni.

E ZĂPADA... un amănunt nu de mică impor
tanță. Desfășurarea probei, r din cadrul raliului ne
cesită o condiție indispensabilă practicării sporturi
lor de iarnă — stratul de zăpadă. Din partea sta
ției meteorologice sîntem anunțați că stratul de 
zăpadă din Paring ieri era d 32 cm.

Stratul de zăpadă care ac .peră z> ■na de desfășu
rare a raliului, asigură condiții optime practi
cării sporturilor de iarnă.
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Livezeni, 1, 5 și 8 l.M. Dil- 
ja, 1,4,5 și 8 l.M. Vulcan, 
șantierul 3 Vulcan, între
prinderea de confecții Vul. 
can, nr. 1 I.C.M.M., 1, 2 și 
3 l.M. Lonea, 2, 3 și 4 l.M. 
Petrila și altele. Aceste or
ganizații au reușit sa eșalo
neze discuțiile indl.îduole 
cu membrii de partid și ca
drele de conducere, să le 
axeze pe problemele majo
re ale activității șl compor
tării ocestora, au pus ac
cent pe discuțiile cu acei 
membri de partid care au 
fost atenționați pentru dife. 
rite abateri și cu ocazia 
discuțiilor individuole din 
anii precedent!. Eficiența 
discuțiilor se relevă și prin 
cele 4679 propuneri făcute 
de membri de partid pri- 
vințj imbunctățireo activită
ții birourilor organizațiilor 
de bază in conducerea pro
ducției, a muncii politico- 
educative, propuneri din 
care peste 3700 au fost re
zolvate. Cu ocazia discuți
ilor individuale au fost o. 
tenționoți 837 membri de 
partid, iar alții, pentru di
ferite abateri pe care nu și 
le-au remediat in pofida a- 
tenționărilor cu ocazia dis
cuțiilor individuale prece
dente, au fost sancționați. 
Eficiența discuțiilor indivi
duale se reflectă în imbu. 
nătățireo continuă a vieții 
de partid, in activizarea co
muniștilor, in creșterea pre
zenței acestora la adunări
le generale și la invățămin- 
tul de partid.

Instruirea anuala a 
organelor de partid

Programele 'de instruire pentru organele de 
partid din toate domeniile de activitate au drept 
scop să asigure însușirea aprofundată a tezelor și 
ideilor din Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a parti
dului, a botăririlor, a legilor țârii, și instrucțiunilor 
C.C. al P.C.R., a indicațiilor date de secretarul ge
neral al partidului la plenarele C.C. al P.C.R., pre
cum și cu prilejul vizitelor de lucru în Valea Jiului 
și în județul nostru.

Important în asigurarea eficienței instruirilor 
este perfecționarea modalităților de acțiune practi
că a organelor dc partid pentru a-și îndeplini în 
condițiile cele mai bune atribuțiile ce le revin, mo
dul cum să organizeze activitatea comitetelor de 
partid și a birourilor organizațiilor de bază, a co
muniștilor și întregului colectiv pentru a se achita 
în întregime de marile sarcini la producția de căr
bune, pentru realizarea planului de dezvoltare cco_ 
nomico-socială pe 1983.
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• IERI în masivul 

„Straja", în zona de la 
punctul terminus al tele, 
scaunului a fost pus în 
funcțiune un schilift. A- 
ceastă instalație ușurează 
accesul pînă în apropie
rea pădurii de brazi în 
care e adăpostită cabana 
„Straja" și oferă condiții 
mai bune de practicare a 
schiului pe versantul nor
dic, dintre stâne. Instala
ția a fost montată de o 
echipă de meseriași con
dusă de pensionarul A- 
dalbert Kato.
• O JOACĂ COST1SI. 

TOARE. Aproape zilnic, 
în cartierele din Petro, 
șani, din joacă, copiii 
aprind hîrtiile din contai
nerele pentru gunoaie. 
Este un fapt nepermis. 
Fiindcă în felul acesta 
containerele se degradea
ză într-un timp scurt, 
fără să-și amortizeze chel
tuielile. Un singur contai
ner valorează peste 4000 
lei, ca să nu ne referim 
și la pierderile de hîrtie. 
Iată deci o joacă... costi
sitoare. căreia trebuie să

Ii se pună capăt. Aviz pă
rinților I

Cu toate rezultatele ob
ținute, în desfășurarea dis
cuțiilor individuale s-au ma
nifestat și unele neajunsuri. 
Faptul că în cursul anului 
trecut au lipsit de ia adu
nările generale peste 1800 
membri de partid, că io li
nele cursuri de învățămint 
frecvența nu este corespun
zătoare, că peste 800 de 
membri de partid trebuiau

COMUNIȘTILOR
atenționați pentru diferite 
abateri, că mulți, mai ales 
din rindul cadrelor de con
ducere, nu-și îndeplinesc 
exemplar îndatoririle, nu 
desfășoară o activitate res
ponsabilă pentru realiza, 
rea sarcinilor de plan, în
tărirea ordinii și disciplinei, 
(aptul că unitățile miniere 
ou inregistrat însemnate ră- 
mîneri în urmă, denotă că 
in educarea și activizare- 
membrilor de partid se 
mențin o seamă de neajun
suri. Răminerile în urmă, 
nerealizarea unor indica
tori economico-financiari, 
menținerea absențelor ne
motivate, a unor fenomene 
de risipă, de neglijență in 
întreținerea utilajelor etc. 
dovedesc, de asemenea, că 
activitatea politico-educa-

® LA SF1RSIT DE 
SĂPTĂM1NA. La Clubul 
muncitoresc Lonea, sub 
genericul „Astăzi clubul 
vă așteaptă", comitetul 
sindical al minei a orga, 
nizat ieri „Ziua sectoru
lui 1". Tot aici, astăzi 
(ora 17), arc loc micro- 
concertul „Tinerețe, noi 
te cintăm". Protagonistă 
— formația de muzică u. 
șoară. 

© O MOSTRA de ne
glijență in conceperea 
activităților educative nc-o 
oferă clubul sindicate
lor din Vulcan. în pro
gramul său de activitate 
sc poate citi negru pe
alb : „Duminică, 16 ia
nuarie, ora 17,30“ La dls- 
co-cducativă" despre ..Cu
noașterea de conviețuire 
socială, cerință și obliga
ție a fiecărui tînăr". For
mularea — neinteligibilă, 
forma activității — miste

rioasă, probabil un cadran 
juridic sau dezbatere eti
că.

Rubrică realizată de 
Viorel STRAUȚ

tivă desfășurată de unii 
membri de partid, moi ales 
cadre de conducere, nu se 
ridică la nivelul cerințelor, 
că efectul discuțiilor indi
viduale cu membrii de 
partid pentru o-i activiza 
in vederea perfecționării 
activității productive nu a 
fost cel scontat

Pentru prevenirea acestor 
neajunsuri în discuțiile in

dividuale cu membri de 
partid in acest an, acțiune 
care trebuie să demareze 
încă din luna ianuarie, 
este necesar să se acorde 
importanță organizării, la 
nivel superior a discuțiilor 
individuale, pe baza unor 
programe bine stabilite și 
astfel eșalonate ca la sfîr- 
șitul trimestrului III ele să 
fie încheiate in toate orga
nizațiile de bază, iar in 
lunile octombrie-noiembrie 
să se dezbată și concluziile 
asupra acțiunii. Pentru a 
spori eficiența discuțiilor 
individuale, un accent cleo. 
sebit trebuie pus pe conți
nutul acestora, pe analiza 
modului cum își indeplinesc 
membrii de partid sarcinile, 
cum participă la viața de 
portid, la activitatea pro
ductivă, iar, in funcție de

NOI DOTĂRI I.A MINA VULCAN

La mina Vulcan, în a- 
ceste zile, s-a pus în func
țiune la orizontul 360, o- 
rizont dc bază al minei, 
o bandă cu lungimea dc 
700 ml. Prin această no
uă dotare tehnică s-au 
eliminat întreruperile ce 
aveau loc în transportul 
cărbunelui din subteran 
la suprafață. Deci, în mo
mentul de față, în secto
rul II producție al minei,

Cînd calea fericirii este barată de habotnicie...
Oamenii afloți pe o stra

dă din Petroșani, in acea 
zi, au rămas înmărmuriți. Și 
din/păcate, au privit cu mii- 
nile in sin, cum erau maltra
tate două femei - mamă și 
fiică. Mama, în virstă de 71 
de ani, a zăcut multă vreme 
in spital. Numai mulțumită 
priceperii și dăruirii oameni, 
lor in halate albe a fost sal
vată.,,

— Mi-ai furat bărbatul, a 
mințit atunci una dintre a- 
gresoare in fața oamenilor.

Trecătorii au părăsit locul 
incidentului, etichetind in
triga scandalului drept gelo
zie. Adevărul era însă altul, 
era vorba de o poveste tris
tă, o dramă petrecută in zi. 
lele noastre, cu doi tineri, a- 
le căror sentimente curate 
sint tirite in noroi de vrăj
mășia nefondată a unor pă
rinți.

Cu ani in urmă, deși lo
cuiau pe aceeași stradă, Var
vara și Dorel nici măcar nu 
știau unul de existența ce
luilalt. Mai apoi, ca stu- 
denți, seroliști Io I.M.P., s-au 
cunoscut, între ei înfiripîn- 
du-se o frumoasă poveste de 
dragoste. Profunda afecțiune 
i-a ajutat să biruie toate 
piedicile. Bucuria căminului 
lor a sporit odată cu apari
ția lui Daniel și, apoi, a lui 
Răzvan. De la o vreme insă 
nori amenințători s-au abă. 
tut asupra lor. Povestește 
Varvara :

— Părinții soțului meu mi-au 
propus că, dacă vreau să 
am zile bune, să trec la sec
ta ior. Altfel...

Altfel, au început certurile, 
amenințările, veninul bîrfei 

noile cerințe ce stau în 
acest an în fața organiza
țiilor de partid, să fie re
înnoite sarcinile concrete a- 
le fiecărui comunist Dis
cuțiile trebuie reluate mai 
ales cu acei membri de 
partid care au fost atențio
nați pentru diferite abateri, 
cu cei care au fost sanc
ționați pe linie administra
tivă etc. Atit cu prilejul 
discuțiilor individuale, cit 
și in adunările generale, 
membrilor de portid să li 
se solicite informări asu
pra activității ce o desfă
șoară, iar discuțiile să fie 
reluate ori de cite ori si
tuația o cere. Desigur, su
biectul central al discuțiilor 
cu membrii de partid tre
buie să-l constituie reali- 
zoreo sarcinilor de plan, 
creșterea producției de 
cărbune, calitatea acestu
ia, folosirea cu eficiență 
sporită a utilajelor din do
tare, a timpului de lucru, 
reducerea consumurilor etc. 
Trebuie sporită, de aseme
nea, răspunderea organe
lor de partid, a conduceri, 
lor economice față de so
luționarea propunerilor fă
cute de membrii de partid 
cu ocazio discuțiilor indivi
duale, propuneri care vi
zează asigurarea tuturor 
condițiilor tehnico-materia- 
le și organizatorice pentru 
desfășurareo in condiții 
optime a activității produc, 
tive, perfecționarea vieții 
social-economi ce.

sector de la care se co
lectează pe acest nou 
flux de transport pro
ducția, s-au înlăturat 
defecțiunile determina
te de transportul cu va- 
goneți. Montarea noii 
benzi s-a făcut dc către 
electrolăcătușii de la sec
toarele Vil și VIII. Lu
crarea s-a efectuat în ter
men fiind apreciată pen
tru buna ci calitate.

s-a convertit ușor in pumni 
și păr smuls.

— Noi nu avem nimic cu 
ea, mărturisește condid Mag
dalena D., mama lui Dorel.
- Cum de a ajuns bătrîna 

Ileana P., cuscra, in spital ? 
— o întrebăm.
- O fi căzut...
Fariseismul afirmațiilor sur

prinde. ,.Drept credincioșii” 
nu pregetă să arunce în 
luptă argumente mai puțin 
biblice, aslfel „iubirea de a. 
proape” se metamorfozea-

ANCHETĂ

ză brutal intr-o ură dincolo 
de închipuire, ură care de
molează fericirea propriului 
fiu. Dorel D. pendulează în
tre dragostea față de părinți 
și crudul neadevăr susținut 
de ei, dar administrat cu a- 
nasina și altora. Din fericire, 
Dorel D. este un om lucid, 
capabil să pună piciorul în 
prag, cînd e vorbo de soarta 
familiei lui. Cit ii privește pe 
părinții și sora sa...

intr-adevăr, prin Constitu. 
ție, statul nostru garantează 
dreptul religiei și cultelor le
gale, atita timp cit slujitorii 
sau credincioșii lor nu comit 
abateri antisociale, nu aten
tează la adresa libertății de 
conștiință a oamenilor. In a. 
cest sens, nu trebuie tratați 
cu indiferență acei „apostoli" 
ai cultelor sau sectelor re
ligioase în căutare de 
prozeliți, promițînd marea 
cu sorea pe lumea cealaltă,

■ Ritm intens de lucra în •
i J

i cartierul Petrosani-Nord i
I ’

'U'ina't din pag 1)

al T.C.H. a concentrat 
aici importante forțe. în
că din primele zile de 
Ipcru din noul an, media 
zilnică a muncitorilor, pe 
diferite structuri de me
seriași a fost de 120 de 
oameni. In ciuda unor 
dificultăți generale de ci- 
teva dimineți mai geroa
se, aprovizionarea cu ma
teriale s-a făcut in ritm 
corespunzător cerințelor. 
Comenzile au fost și sînt 
in general respectate. bu
năoară in ziua de 13 ia
nuarie a.c., maistrul llie 
Catilina, șeful acestui 
punct de lucru a coman
dat 10 mc de șapă. în
treaga cantitate a sosit 
pînă la ora 12. Ritmul de 
lucru se menține intens. 
Pe primele două tronsoa
ne ale blocului 59 .4 s-au 
efectuat lucrările pînă la 
acoperiș. în interior s-au 
făcut și lucrările de zu
grăveli. Formațiile de 
zugravi conduse de Nico- 
lae Tudor și Catița 'futi
lă se pregătesc să încea
pă zugrăvelile la tronso
nul C. Pe acest tronson, 
răspîndiți la diferite eta
je, îi -întîlnim pe zidarii 
din formațiile conduse de 
Dumitru Postolache, Ion 
Militaru, Dumitru Roșu, 
și Gheorghe Radeș. care 
executau compartimen
tări și lucrări de tencu
ieli. Pe paliere, construc
torii din formația lui 
Gheorghe Bețivu turnau 
șapa-suport pentru mo
zaicuri. Sus, deasupra ul
timului etaj al tronsonu
lui D, dulgherii, in frun
te cu neobositul Gheorghe 
Neagoie au ridicat ultima 
fermă și montau de zor 
țigla.

Din informațiile furni
1

incețoșează mințile unor oa
meni „mai slabi de inger” 
sau suferinzi.

- Cind am fost Io moma, 
Io spital, mărturisește Varva. 
ra, într-un salon, o sectantă 
incerca să descrie „minuna
ta viață" a celor care împăr
tășesc credința ei. N-am mqi 
suportat și am povestit pa
cientelor situația tragică in 
care se afla familia mea, da
torită „fericirii" promise in 
lumea de apoi...

Am stol de vorbă inde.

lung cu părinții și sora lui 
Dorel. Făcind eforturi im
presionante pentru o-i înțe
lege. cu dorința de a pune 
capăt certurilor .și încercări
lor Io' de o destrăma o fa
milie, de a pune in cumpănă 
soarta lui Daniel și Răzvan, 
în fond nepoții lor buni. Dis
cuția, devenită polemică, a 
derobat în invitația imperti
nentă de a... participa la 
manifestările cultului. Desi
gur, nu ne așteptam la o 
subită... pocăință. Totuși, 
mizam pe o judecată bine 
cumpănită, care să pună în 
valoare o concluzie firească 
— dacă habotnicia se dove
dește incapabilă șî fără li
mite, adepții — în acest caz 
părinții - cu totuși obligația 
morală de a nu încerca sâ 
infesteze cu ideile lor conș
tiințele altora.

Iotă insă că ' deocamdată 
disensiunile rudelor de sînge 
continuă, se va ajunge, pro.

zate de maistrul llie Ca- I 
tilina ajlăm că de la in- j 
cepului acestui an la blo- ; 
cui 59 .4 s-a înregistrat | 
un adevărat record. !n . 
numai 10 zile au fost ier- | 
minate circa 280 mc lu- ■ 
crări de zidărie. în aju- | 
torul constructorilor de la • 
blocul 59 .4 au sosit două I 
formații .de zidari, de la • 
l.upent, cele conduse de I 
Sandu Tudor — ciștigă- j 
torul primului loc in in- J 
trecerea socialistă, la in- | 
dividual, pe anul 1982 in • 
cadrul Grupului de șan- | 
Here Petroșani și de Pe--' 
tie Pirvu. Există deci | 
garanția sigură că -apar- • 
lamentele din blocul 59 I 
.4 vor fi predate benefi- ' 
darului intr-un timp ' 
scurt. .

Alături, la garsoniere, . 
sub conducerea maiștifdor | 
Petre Cosma și loan Tran- . 
tea, lucrările de montaje f 
se desfășoară, de aseme- ! 
nea, in ritm susținut. La | 
blocul 113 s-au declanșat ■ 
și se desfășoară lucrările I 
de finisări interioare, j 
La blocul 114 montajul a ' 
ajuns la acoperiș. Deși , 
sîntem în miez de iarnă. ' 
fiindcă timpul îngăduie i 
efectuarea principalelor | 
lucrări pe șantiere, cons- • 
truclorii folosesc pe de- t 
plin ziua de lucru, dove- ' 
dese hărnicie, hotărirea l 
lor fermă de a recupera j 
Tămînerile in urmă față ; 
de termenele stabilite i- | 
nițial. ,

Zona vechiului „vad co- | 
mercial" din Petroșani se ■ 
îngustează pe zi ce trece. | 
Au început să fie clibe- • 
rate amplasamentele pen- I 
tru noile blocuri care | 
vor întregi în 1983 car- > 
fierul Petroșani Nord. Sub I 
ochii noștri in aceste .zile ■ 
se naște un nou și modern • 
cartier al municipiului. I

(

bobii, de la comisio de ju
decată la judecătorie ș.a.m.d. 
Ce crede in acest sens bă- 
trina Ileana P. ?

— Nu avem nici o preten
ție față de cele întirfiplpte. 
Vrem totuși să avem pa,.e 
de liniște ; eu, fiica mea 
și familia ei.

— Soția mea are dreptate, 
împreună trebuie să ne creș
tem copiii, conchide Dotei, 
cel core e numit de proprii 
părinți sectanți „pionul ne
văzător".

— Cind ne-am căsătorit, 
intervine Varvara, soțul meu 
a consimțit să părăsească a. 
cel cult. Avem de străbătut 
un drum comun in viață ce 
core trebuie să-l urmăm, in
diferent ce anume voi spune 
membrii cultului.

intr-adevăr, căminul celor 
doi tiner este trainic, a 
străbătut cu bine c perioadă 
critică, determinată de ana
temele, blestemele și amenin
țările unor rude apropiate, 
care au pus deasupra ferici
rii copilului lor o „cauză di. 
vină", pe care îl silesc, fă- 
cînd apel pînă și la argu
mentele pumnului s-o 
împărtășească. Această în
cercare absurdă nu poate fi 
tolerată, indiferent in nume
le cui se acționează. Fieca
re om e liber să-și aleagă 
(în limitele legii, desigur), 
dincolo de prejudecăți, cre
dințe sau superstiții, drumul 
în viață, kr acest sens nici 
chiar părinții nu cu dreptul 
să bareze colea libertății 
spirituale, in fond a fericirii 
propriului copil.

lan VULPE



DUMINICA, 16 lANIAlLl Steagul roșu 3

*

Sintem dintotdeauna pe aceste locuri

Fortificații dacice 
la Ponor ici

Două din fortificații — 
primele care apar ureînd 
Valea Dreptului, acoperă 
drumul prin acțiunea lor 
dar în același timp își 
pot acorda ajutor reci
proc. Toate fortificațiile 
se sprijină pe înălțimi 
confirmînd strălucit spu
sele lui Florus — „Daci 
inhaerent montibus" — Da
cii agățați de munți. Se 
pot spune multe — și vor 
fi spuse la timpul potri
vit, nu înainte de a face 
o remarcă. In cîteva punc
te am găsit vestigiile u- 
nor construcții a căror 
dispunere, 
față, ■ 
tanță 
nff' săL

x putut 
nisme

cîmp liber în 
vizibilitate și dis- 
optimă ne îndeam- 

F eredem că aici au 
fi amplasate meea- 

• dc tipul balistci 
capabile să arunce în 
durile inamicului, la 
tanță de 500—GOO m, 
tre, lemne și poate 
materiale, „proiectile" 
nite să lovească și 
prpducă panică 
rilor. Discutînd 
Murgoi, om de 
optzeci de ani, dar foarte 
vioi și lucid, l-am între
bat arătînd cu mîna for-

rîn-
dis- 
pie_ 
alte 
me

să
ataeato. 

cu losif 
aproape

V

tificația patrulateră. cu
noscută de altfel, situată 
cu două din laturi pe 

‘calul Comățelului.
— Ce știți despre aces

te ântărituri ; ce spuneau 
părinții și moșii dumnea
voastră în legătură cu e- 
le, 
zul 
de

cine le-a folosit ? Au. 
ne-a 1

o știre 
veacuri, din 
generațiilor.

— Apoi, ăi 
ceau că le-au 
cii... Cînd a fost 
mare, zvîrleau cu 
din deal în deal...

Firește, aproape 
sprezece secole pot 
un contur curios unor in
formații dar sâmburele 
a rămas și mai înseamnă 
ceva : pe plaiurile și înăl
țimile calcaroase ale zo
nei au trăit nedezlipiți de 
pămînt generații după ge. 
nerații, urmașii dacilor. 
Altfel cum ne-ar fi con
firmat losif Murgoi, prin 
viu grai ceea ce găsisem 
în valurile împietrite ale 
Ponoriciului ?

fost cutremurat
■ venită peste

adinei mea

bătrâni zi- 
folosit da- 

bătaie 
bîrne

nouă- 
da

V. MORAKU

TURISMUL PE SCHIURI

De /rz o dumintcâ la alta
cunoaștem

patria
Știați că..

...Cea mai rapidă opera
ție de apendicită din lume 
a fost realizată la 28 
martie 1935 la un spital 
din Brașov ? Atunci, me
dicul român C. Poenaru— 
Câpleseu a operat de a- 
pendicită o tînără studentă, 
în numai zece minute, iar 
operația a reușit perfect. 
Asemenea record n-a mai 
fost egalat pînă în prezent.

„.prima mențiune scrisă 
asupra practicării patinaju
lui in România o găsim in 
presa capitalei din luna fe
bruarie 1864 ? Tar prima 
întrecere „oficială" de pa
tinaj a fost organizată pe 
gheața din Cișmigiu abia 
în 1883. La această între
cere — la probele impuse 
— s-au afirmat 13 sportivi, 
considerați ca premianții 
patinajului nostru din acea 
vreme.

. ...orașul Curtea do Argeș, 
veche capitală a Țării Ro
mânești, vestit prin monu
mentele sale istorice — 
Mănăstirea Curtea de Ar
geș și Curtea Domnească 
este la fel de renumit și ca 
vechi centru de ceramică 
românască ?

Acum, cînd 
zăpezii atrage ca 
magnet copii, tineri 
vârstnici deopotrivă, 
vietatea formelor de 
necare pe schiuri 
un subiect de 
tualitate.

O preferință 
tradițională in 
lui este schiul 
vorizat de existența unor 
centre ca Parîngul, Stra
ja Lupeni sau Pasu Vil
can, unde s-a cultivat in 
primul rind alunecarea 
vijelioasă pe schiuri.

Ce jac insă iubitorii 
drumețiilor montane pe 
timp de ianui, cînd spe
cificul unei deplasări pe 
cărările troienite este atît 
de schimbat fată de cel 
din alte anotimpuri ?

Turismul 
pare a fi cel 
răspuns, el 
deopotrivă 
schiorul alpin 
tul, intr-un 
montan deosebit de înzes
trat cum este cel al de> 
presiunii Petroșani.

La prima vedere turis
mul pe schiuri se poate 
confunda cu mersul

Culese de 
ing. llie BREBEN

NouIă(i inica*o^tehnice în niinerit

Gheară de suspendare
Această gheară slujește la suspenda

rea șinelor de monorai de cadrele TH 
din galerie. Se compune din două părți 
laterale, sub formă de cîrlige, care cu
prind TH-ul, și o parte de îmbinare al
cătuită dintr-un șurub cu piuliță și 
ochct de legătură cardanică, de care se

fixează lanțul de suspendare a șinei. Du. 
pă „agățarea1' ghiarei de TII se- va stân
ge piulița pînă cînd cele două opritoare 
din partea interioară a cârligelor se u- 
nesc. Prin aceasta se permite o libertate 
de mișcare a ochctului de legătură car- 
danîcă evitîndu-se în același timp ru
peri ale lanțului de suspendare. Această 
gheară poate suporta solicitări pînă la 
49 KN.

plasări pe schiuri in zona 
de creastă a masivului, 
care prezintă avantajul 
existenței unor pante li
ne, alternate de lungi tra
see situate pe curbe de 
nivel plane. Anumite 
părți ale Parîngului pre
zintă zone asemănătoa
re, precum nu ni se par 
de neglijat o serie de văi 
care duc spre cabane pi
torești ca Voievodu, Au- 
șelu, Obirșia Lotrului sau 
Bula.

Fără a insista asupra 
unor detalii privind echi
pamentul și elementele 
de tehnică strictă legate 
de practicarea turismu
lui, pe schiuri, pledăm în 
favoarea lui mai degrabă 
prin argumente senti
mentale, convinși că în- 
cercînd și dumneavoas
tră magnifica solitudine 
a turismului pe schiuri, 
îi re(i rămîne fideli.

zăpadă, prin așa zisul 
„pas alunecat", cel mai 
important element al teh
nicii mersului pe schiuri. 
In realitate acest marș 
se asociază coborîrilor 
relaxante și — evident — 
urcușurilor, care 
tează un gen de 
ce înseamnă în 
timp sport, dar 
facție estetică — 
vietatea peisajului 
nit. Turistul pc schiuri e- 
vită excesiva aglomerare 
a pirtiilor alpine, el cau
tă liniștea pădurilor în
mărmurite în troienii albi 
sau „singurătatea" 
telor zone alpine in 
se pierde, punct 
intr-o imensitate 

nu trebuie să fie 
in ale schiului, mersul 
miraculoasele tălpici 
lemn fiind accesibil 

în- 
necesită

inal- 
care 

negru, 
albă, 

un

desigur
Valea Jiu- 
alpin, fa-

paradisul 
un 

■fi 
va- 

alu-
devine 

strictă ac-

Aurel DULA

pe schiuri 
mai bun 
satisfăcînd 

drumețul 
sau fondis- 

perimetru

★

★

asigură
pe z5 ce trece o 
tot mal complexă.

Progresul tehnic 
omului, 
moarte

Economia unui stat e să
nătoasă atunci cînd toate

Celor
mine o
Să-și însușească 
altora.

fără merite lc ră- 
singură soluție, 

'meritele

Culese de A Ido DANEȚIU

Umor

i
i

Mina de sare de la
Wieliczka

u-

stabili
ți nor lu- 

minie-

și e 
cerc 
doarme.

Culese de
D. R. GALAȚAN

BUDNY, 
la ziarul 
rabotnieza"

Antony
redactor

„Trybuna
din Katowice, R.P. Polonă

— Cum ați pătruns 
culise, cine v-a dat 
să intrați aici ?

— Am aprobare verbală...
— S-o vedem !

★
— Mămico, mă tem 

o să se strice vremea.
— Ce te face să crezi ?
— A căzut barometrul.
— De unde știi ?
— L-am scăpat din mină.

★
Pacientul întreabă medi

cul dacă fumatul influen
țează gîndirea.

— Deloc, răspunde 
dicul, deoarece acela 
gin dește și întrezărește pe
ricolul, nu fumează.

★
Tânăra mamă se uită spre 

noul născut și spune : 
Abia are o săptămînă 
leit taică-su. Cum 
să-i spun o vorbă

comple- 
mișcare 
același 

și salis- 
prin va- 

înlîl-

El 
as 
pe 
de
tuturor vârstelor, iar 
vățarea lui nu 
un timp îndelungat.

Masivul Vilcan pare a 
fi un teren fertil pentru 
practicarea turismului de 
iarnă, folosind ca bază 
de plecare binecunoscu
ta cabană Pasu Vilcan, de 
unde se pol efectua

Cronică nerimată (88)

N.R. Pentru condițiile Văii Jiului, unde 
se cunoaște în actuala etapă o mare extin
dere a monoraiului, adaptarea unui ase. 
menea sistem de suspendare, cu func
ționare simplă și ușor de realizat in ate
lierele proprii ale minelor — reprezintă 
o soluție de mare valoare practică, in 
măsură să satisfacă eficient o cerință a 
momentului.

formele muncii sînt pe de
plin rentabile.

★
Avem aceleași patimi în 

singe. în minte, taina ace
luiași

neori se întîmplă să plîngă 
tocmai pentru faptul că a 
plătit.

Cel 
gcdie

păcat.
★

care merge la o tra. 
plătește să plîngă. U-

★
Te poți murdări și cu 

praf de curățat.

Va’eriu BUTULESCU

SFSiEiWS rebus

zlceastă mina, cunoscu
tă în Polonia și in întrea
ga lume figura în anul 
1978 între primele 12 mo
numente ale patrimo
niului civilizației umane

■ij/rfinntizxuuitiinttinritrtiiitiiiinirrrniitnHinimiiir-

respirator.
Sarea de Wieliczka este 

supranumită „sarea vie
ții" avind in compoziție 
o cantitate considerabi
lă de microelemente.

pe lista în
tocmită de
UNESCO.
Este cea mai

veche mi
nă de nare
din Eu ropa
Centrală. Astfel, încă din 
secolul al Xlll-lca 
început aici 
sării geme prin i 
miniere. Se găseau 
cele mai mari cristale 
halit, adică clorură 
natriu în stare pută, 
prezent la Wieliczka 
află o mină în stare 
funcționare, un muzeu 
arhicunoscut și un sana
toriu aflat în adine pen
tru vindecarea unor a- 
feețiuni ale aparatului

s-a
exploatarea 

metode 
: aici

de 
de
In 
se 
de

aproa- 
galerii 

muzeul 
km. In 
orizon-

se

Mina însumează 
pe 300 de km de 
și camere in care 
reprezintă doar 5 
mină, există nouă
turi din care două 
exploatează. Restul cons
tituie o minunată relicvă 
a unui trecut minier im
presionant. In anul 1974 
oamenii de știință de la 
Academia de mine din 
Kracovia au elaborat un

proiect în scopul salvării 
numeroaselor vestigii a- I 
menințate de degradare. 'f 
Nu este un lucru simplu. 
Spre exemplu, se vor in

troduce 
subteran 
milioane 
tri cubi 
rambleu pen
tru 
zarea 
crări 

re monumentale.
Programul, deși dificil, 

este riguros înfăptuit în- 
trucit el urmărește per
petuarea uneia din cele 
mai impunătoare mărtu
rii ale geniului uman 
ni vers al.

ORIZONTAL : 1) Ghea
ță.. ascuțită — Bătut la 
hochei ; 2) Bi» ! — lmacu- 
lați (fig.) ; 3) Refren din 
baltă — Mircea Lupu — 
Termen 
„franco" 
înălțime 
5) Abia 
La revelion va fi 
(pl.) — Pană de despicat; 
7) Localitate în Franța
— Ocol ; 8) Arc părul nins
— Petrol... străin; 9) Foar
te mare — Aceasta ; 10)
Fluviu european — Sport 
do sezon.

VERTICAL; 1) Nămeți 
(sg.) — Locuitor din

comercial pentru 
(abr.); 4) Este la 
— Odaie (pop) ;

mai vorbește ; 6) 
„albă"

dul Africii ; 2) Colind — 
A frige... cu apă ; 3) Re
feritor la munții Carpați; 
4) Tania Florescu — Ma
ma noastră (fig.) ; 5) Ur. 
mă... fără sfîrșit ! — Cap 
de girafă ! — Rîu în An
gola . 6) Vals pe mare — 
Ren ' 7) Pămînt galben — 
La revelion începem unul 
nou ; 8' Nesățioși; 9) Fă
cui
lingă București ; 10) Bar- 
bișon... păsăresc — ...A- 
tena, zeița înțelepciunii.

Dicționar : FCO. PAU,

Localitateiască
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Ședința comună a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 

Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România

(Urmare din pag. I) 

se pronunță pentru pro
movarea fermă în relațiile 
dintre state a principiilor 
deplinei egalități, respec
tării independenței și su
veranității naționale, nea
mestecului în treburile in
terne și avantajului reci
proc, nefolosirii forței sau 
amenințării cu forța.

S-a apreciat că in actua
la situație internațională, 
cînd in lume s-au acumu
lat uriașe arsenale de ar
mament de toate tipurile 
și, în primul rînd. arma
mente nucleare, care pun 
în pericol însăși existența 
civilizației și a vieții pe 
planeta noastră, problema 
fundamentală a epocii con
temporane o reprezintă 
preîn timpi narea războiului 
și asigurarea păcii. în a- 
cest context, a fost subli
niată importanța poziției 
exprimate de secretarul 
general al partidului nos
tru privind necesitatea 
realizării unei largi cola
borării a forțelor realiste, 
antiimperialiste, a tuturor 
popoarelor in vederea o. 
pririi cursului periculos 
al e\ enimentelor spre con
fruntare și război, pentru 
afirmarea hotărită a poli
ticii de destindere și pace.

S-a dat o înaltă aprecie
re sublinierii care se face 
în Declarație că în lupta 
pentru prevenirea războ. 
iului, trebuie făcut totul 
pentru unirea eforturilor 
popoarelor în vederea în
cetării cursei înarmărilor, 
trecerii la dezarmare, în 
special la dezarmare nu
cleară. In acest scop, Co
mitetul Politic Executiv, 
Consiliul de Stat și Guver
nul consideră că o impor
tanță deosebită ar avea în
ceperea, în cel mai scurt 
timp, de negocieri directe 
între statele participante 
la Tratatul de la Varșovia 
și statele membre ale 
NATO, pentru încheierea 
unui acord privind înghe
țarea cheltuielilor militare 
și trecerea la reducerea 
lor ulterioară în procente 
sau in expresie absolută, 
fondurile astfel eliberate 
urmi nd a fi folosite pen
tru dezvoltarea economi. 
co-socială a statelor res
pective, inclusiv pentru 
susținerea eforturilor de 
progres ale țărilor in curs 
de dezvoltare.

Avînd in vedere că chel
tuielile militare ale celor 
două blocuri reprezintă 
mai mult de 80 la sută din 
cheltuielile militare mon
diale. Comitetul Politic E- 
xecutiv, Consiliul de Stat 
și guvernul apreciază că 
o mare însemnătate ar 
avea adoptarea de către

WASHINGTON 15 (A-
gerpres). Președintele Sta
telor Unite, Ronald Rea
gan, a conferit, la Wa
shington, cu secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar. In cursul 
întrevederii a fost abor
dată o gamă largă de as
pecte ale situației interna
ționale, printre care criza 
economică mondială și re

țările membre ale NATO 
și țările participante la 
Tratatul de la Varșovia a 
unei hotăriri privind opri
rea acestor cheltuieli Ia 
nivelul anului 1983 și tre
cerea Ia reducerea lor cu 
cel puțin 20 la sută pînă 
în 1985. în acest spirit, a 
fost reafirmată hotărîrea 
României privind aplica
rea măsurilor stabilite de 
Conferința Națională a 
partidului, de a nu spori 
cheltuielile militare pînă 
in 1985 peste nivelul anu
lui 1982.

In cadrul ședinței comu
ne a fost evidențiată ne
cesitatea intensificării ne
gocierilor de la Viena pri
vind reducerea forțelor ar
mate și armamentelor în 
Europa centrală și realiza, 
rea, în acest sens, a unui 
acord într-un interval care 
să nu depășească doi ani. 
O mare însemnătate ar a- 
vea ajungerea la o înțele
gere între U.R.S.S. și 
S.U.A. privind inițierea 
unei anumite reduceri a 
trupelor și armamentelor 
din Europa centrală, pe 
baza exemplului reciproc, 
urmind ca după această 
primă etapă să se continue 
negocierile și să se treacă 
la o nouă reducere și mai 
substanțială.

Avînd în vedere situația 
deosebit de gravă existen
tă pe continentul euro
pean, ca urmare a acumu
lării unor imense cantități 
de arme, îndeosebi nuclea
re, Comitetul Politic Exe
cutiv. Consiliul de Stat și 
Guvernul Republicii Socia
liste România consideră că 
trebuie făcut totul pentru 
oprirea amplasării de noi 
rachete cu rază medie de 
acțiune, pentru a se trece 
la retragerea și distruge
rea celor existente, la eli
berarea totală a Europei 
de arme nucleare, atît cu 
rază medie de acțiune cit 
și tactice.

în acest cadru. România 
acordă o mare însemnăta
te tratativelor de la Gene
va, dintre U.R.S.S. și S.U.A., 
în problema armamente
lor strategice și a rachete
lor nucleare cu rază me
die de acțiune, apreciind 
că realizarea unor înțe
legeri corespunzătoare ar 
avea o deosebită impor. 
tanță pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare și pace.

Au fost, de asemenea, 
subliniate concluziile și 
considerentele conținute în 
Declarație cu privire la 
întărirea securității și co
operării în Europa, reie- 
vîndu-se in mod deosebit 
importanța principiilor și 
prevederilor Actului final 
de la Helsinki, care trebu

Agendă diplomatică
percusiunile acesteia asu
pra țărilor în curs de 
dezvoltare.

Un accent deosebit a 
fost pus pe necesitatea 
creșterii rolului O.N.U. în 
soluționarea echitabilă a 
marilor probleme ale lumii 
de astăzi.

ie să fie respectate cu 
strictețe și aplicate in via
ță cu consecvență și fer
mitate, ca un tot unitar, 
în cadrul ședinței s-a evi
dențiat ca fiind de o mare 
actualitate încheierea, în
tr-un timp cît mai scurt 
și cu rezultate pozitive, 
a reuniunii de la Madrid, 
care să ducă la convoca
rea unei conferințe consa
crate întăririi încre
derii și dezarmării în Eu
ropa, la asigurarea conti
nuității procesului de edi
ficare a securității și co
operării pe continent, în
ceput la Helsinki, organi- 
zîndu-se în acest scop noi 
reuniuni. A fost apreciat 
faplul că statele reprezen
tante la consfătuirea de 
la Praga și-au reafirmat 
poziția în sprijinul ținerii 
viitoarei reuniuni la 
București.

în legătură cu proble
mele europene, a fost, de 
asemenea, relevată impor
tanța creării de zone libe
re de arme nucleare, în 
nordul Europei, în Balcani 
și în alte regiuni ale con
tinentului.

Comitetul Politic Execu
tiv, Consiliul de Stat și 
guvernul subliniază însem
nătatea deosebită pe care, 
o are reafirmarea în De
clarația politică a necesi
tății desființării concomi
tente a blocurilor militare 
— NATO și Tratatul de la 
Varșovia — a lichidării ba
zelor militare străine și a 
retragerii tuturor trupelor 
străine de pe teritoriul al
ter state.

Sa dat o înaltă apreciere 
noii propuneri de pace cu
prinse în Declarație cu
privire la încheierea între 
statele participante la
Tratatul de Ia Varșovia și 
statele membre ale NATO 
a unui tratat cu privire 
la nefolosirea reciprocă a 
forței militare și menține
rea de relații pașnice, tra
tat deschis tuturor celor
lalte state.

In cadrul ședinței co. 
mune. a fost evidențiată, 
totodată, importanta su
blinierii în Declarație a 
necesității lărgirii colaboră
rii și cooperării economice 
și tehnico-științifice, în
prezent și pe termen lung, 
între țările socialiste, în
CAER,. în scopul sprijinirii 
dezvoltării economice și
sociale a ficărei țări, solu
ționării cu forțe unite a 
problemelor economice ce 
pot apărea și înfăptuirii 
cu succes a programelor 
de construcție socialistă și 
comunistă, de rid eare a 
nivelului de trai, materia! 
și spiritual, al popoarelor 
lor.

Comitetul Politic Execu
tiv, Consiliul de Stat și

CIUDAD DE MEXICO 
15 (Agerpres). Intr-o de
clarație făcută cu prilejul 
primirii unei delegații de 
senatori americani, pre
ședintele Mexicului, Mi
guel de la Madrid Hurta
do, a condamnat politica 
de intervenție străină în 

guvernul consideră nece. 
sar să se acționeze pentru 
lichidarea subdezvoltării 
și reducerea decalajelor 
în dezvoltarea economică, 
pentru așezarea relațiilor 
economice mondiale pe o 
bază echitabilă și demo
cratică, pentru începerea 
urgentă a negocierilor în 
vederea instaurării noii 
ordini economice interna
ționale.

Comitetul Politic Execu
tiv. Consi'iul de Stat și 
guvernul reafirmi poziția 
României socialiste, care se 
pronunță pentru începe
rea negOiicHlor. cu piuti- 
ciparea tuturor statelor, în 
vederea opririi, cursei î- 
narmărilor și convenirea 
de măsuri practice, con
crete în domeniul dezar
mări — în primul rînd al 
dezarmării nucleare.

Comitetul Politic Execu
tiv, Consiliul de Stat și 
guvernul apreciază că De
clarația Politică a statelor 
participante la Tratatul 
de la Varșovia constituie 
o nouă bază pentru ca ele 
că înceapă negocieri cu 
țările NATO și celelalte 
state — fără condiții prea
labile —, să se acționeze 
în direcția dezarmării, a 
salvgardării păcii și întă
ririi securități.

Pornind de la gravitatea 
deosebită a situației de 
pe continent, de la aspira
țiile popoarelor europene 
de a trăi la adăpost de 
orice amenințare de răz
boi, Comitetul Politic E- 
xecutiv. Consiliul de Stat 
și Guvernul Republicii So
cialiste România consideră 
că acum, mai mult ca ori- 
cînd, este necesar să se 
treacă fără întîrziere la 
tratative, la acțiuni con
crete pentru dezarmare, 
destindere și pace.

Declarația politică ex
primă dorința țărilor par
ticipante la Tratatul de 
Ia Varșovia de a acționa 
pentru dezarmre, de a 
discuta propunerile țărilor 
NATO și ale altor state, 
pentru ca, împreună, să 
se ajungă la înțelegeri și 
rezultate comune potrivit 
năzuințelor de pace ale po. 
poarelor noastre, ale Eu
ropei și ale întregii lumi.

Comitetul Politic Execu
tiv, Consiliul de Stat și 
guvernul reafirmă hotărî
rea României socialiste de 
a acționa împreună cu ce
lelalte state de pe conti
nent, de a face totul și 
de a-și aduce întreaga con
tribuție la politica de pace 
și dezarmare, de destinde
re, respect al independen
ței tuturor popoarelor, de 
înțelegere și colaborare in
ternațională.

treburile interne ale altor 
state și s-a pronunțat pen
tru o soluție, politică în 
conflictele interne din A- 
merica Centrală — trans
mite agenția Prensa Lati
na.

Delegația de senatori a- 
mericani întreprinde un 
turneu de documentare în 
America Latină, urmînd 
a vizita, între alte țări, Sal
vadorul, Venezuela, Peru, 
Brazilia și Barbados.

FILME
16 ianuarie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Femeia din Ur
sa Mare ; Unirea : Tatăl 
meu Alfons.

LONEA : Julek.
VULCAN — Luceafărul:

Iubește, iubește dar nu-ți 
pierde capul.

LUPENI — Cultural : 
Prietenii.

URICANI : Nici măcar 
n-ăți visat.

17 ianuarie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Femeia din Ur
sa Mare ; Unirea : Tatăl 
meu Alfons.

LONEA : Julek.
ANINOASA : Bonner

fiul.
VULCAN — Luceafărul: 

Iubește, iubește dar nu-ți 
pierde capul.

LUPENI — Cultural :
Prietenii.

URICANI : Nici 
n-ați visat.

A

întreprinderea 
de Construcții și Montaje 

Miniere Petroșani
»

cu sediul in Petroșani, strada Mihai Viteazul 
nr. 11

ÎNCADREAZĂ DIRECT SAU PRIN 
TRANSFER, pentru șantierele Petrila, Live- 
zeni, Vulcan, Lupeni și Uricani, următorul 
personal :

■ lăcătuși montatori de utilaje și con
fecții metalice

■ electricieni în construcții

■ instalatori sanitariști și încălzire cen
trală

■ zidari roșari tencuitori

■ dulgheri construcții generale —
■ muncitori necalificați (bărbați) avînd 

vîrsta de 17 ani împliniți, pentru calificare 
prin cursuri de scurtă durată, fără scoate
re din producție în meseriile de zidari, dul
gheri, lăcătuși, instalatori încălzire și me
canici mașini și utilaje

■ pensionari cu limită de vîrstă pentru 
o perioadă de 3 luni, avînd calificare în 
meseriile de lăcătuși, electricieni și instala
tori, pentru lucrările de la Preparația Pe
trila și din orașele Petroșani, Vulcan, Lu
peni și Uricani.

Retribuirea se face în acord global.

Relații suplimentare se pot obține zil
nic la biroul personal-învâțâmînt-retribuire, 
telefon 42670 sau 42671, interior 41.

Mica publicitate
SCHIMB garsonieră con

fort I cu apartament cu 
două sau trei camere, zona 
Hermes sau Piață. Infor
mații luni 17 ianuarie o- 
rele 12—20 la telefon 42490. 
(56)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tăz- 
lăuan Lazăr Liviu, elibe
rată de I.M. Petrila. O de
clar nulă. (51)

TV.
16 ianuarie

8,00 Consultații pentru 
învățămîntul seral. 8,30 
Almanahul familiei. 9,00 
De strajă patriei. 10,00 
Viața satului. 11,45 Lu
mea copiilor. 13,00 Album 
duminical. 18,40 Micul 
ecran pentru cei mici. 
19,00 Telejurnal. 19,20 Că
lătorie prin țara mea. 
19,40 Cîntarea României 
— Gala laureaților Con
cursului de cîntece mun
citorești, patriotice și re
voluționare. 20,20 Teleci- 
nemateca : Ciclul „Mari 
actori". Sunetul muzicii. 
Ultima parte. 21,45 întîl- 
nire cu opera, opereta și 
baletul. 22,20 Telejurnal. 
22,30 închiderea progra
mului.

17 ianuarie
15,00 Telex. 15,05 Emi

siune în limba maghiară. 
17,50 1001 de seri. 18,00 
închiderea programului. 
20,00 Telejurnal. 20?2& Pa
noramic economic. 2u,50 
Tezaur folcloric. 21,15 ț 
Roman foileton. Docherii.
Episodul 8. 21,45 Serena- 

măcar da tinereții — muzică u- 
șoară. 22,00 Telejurnal.
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