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La I. M. Livezeni

Dotarea tehnică - 
folosită intensiv, eficient I
Ce se întîmplă cu complexele 

mecanizate ?
6 complexe 
aflate în do-

I i

1
X.

Din cele 
mecan izate 
tarea' minei Livezeni, în 
prezent sînt în funcțiune 
patru. Din celelalte două 
care nu sînt in funcți
une, unul și-a amortizat 
cheltuielile și a fost pro
pus pentru casare, după 
ce a funcționat din anul
1979. Cel de al doilea 
complex se află din lu
na martie 1983 in stare 
de nefuncționare în fostul 
abataj frontal 6604, pa
noul 5. Menționăm că a- 
cest complex a funcțio
nat din luna septembrie
1980. Din martie 1933, de 
cînd acest complex zace 
nefolosit în panoul 5, în
treprinderea a plătit a- 
mortismente pentru el 
în valoare de peste 3,5 
milioane lei. Să vedem 
însă cum sînt folosite ce
lelalte 4 complexe meca
nizate.

Din datele furnizate de 
șefa biroului programa
rea și urmărirea produc
ției, ing. Emilia Pintea. 
reiese că productivități- 
le obținute în cele pa
tru abataje frontale e- 
cliipate cu complexe 
susținere și tăiere 
canizată sînt mai 
decit cele obținute în a- 
batajele cu susținere cla
sică.

de 
me- 
mici

în sectorul .II, pe stra
tul 5. complexul de sus
ținere și tăiere mecani
zată care a fos. pus în 
funcțiune din luna mar
tie 1982, în abatajul fron
tal 6607 pancul 2, reali
zează producții medii 
de 150 tone/zi, ceea ce 
corespunde unei pro
ductivi lăți medii de 4,2 
tone/post. Or, în abata
jele frontale cu 
nere clasică se 
frecvent productivități de 
circa 8 tone/post.

La sectorul I funcțio
nează, din luna octom
brie 1982, un .complex 
de susținere și tăiere 
mecanizată într-un aba
taj frontal pe stratul 5, 
blocul VI, cu lungimea 
frontului de 99 m și cu 
o producție medie zilni
că de 230 tone. Produc
tivitatea medie reali
zată în ultimele 12 zile 
din luna decembrie în a- 
cest abataj este 
tone pe post.

In abatajele 
cu susținere 
mecanizată 6607 

obțin producții 
zilnice cuprinse

Viorel STRĂUT, 
Gheorghe SPÎNU

Cu planul 
anual îndaplinit

După cuit n-ea informat- 
prin telefon, ieri, sing. 
Ion Țopa, șeful sectoru
lui IV de la I.M. Uri
cani, harnicul colectiv al 
acestui sector și-a îndepli
nit sarcinile planului 
nual. Este primul 
de la I.M. 
raportează 
planului pe acest an îna
inte de termen.

La obținerea acestui 
succes meritoriu au con
tribuit buna organizare a 
producției și a muncii pe 
schimburi, folosirea judi
cioasă a utilajelor din do
tare, depășirea cu 35 la 
sută, în medie pe lună, a 
productivității muncii. Me
rită cuvinte de laudă pen
tru realizarea șj depăși
rea lună de lună a sarci
nilor de plan, minerii din 

conduse de 
Nistor, loan

cx- 
sector 

Uricani care 
îndeplinirea

l
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AM FOST Șl EU LA
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Deși m-am născut 
doar cu patru decenii 
în urmă, am fost și eu, 
atunci, la 1 Decembrie 
1918, la Alba lulia. A- 
cest sentiment îl tră
iesc în fiecare început 
de decembrie de cind 
am aflat semnificația 
marelui eveniment.

îmi dau această sen
zație paginile de is
torie, poeziile și cînte-
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X
i cele în care trăiesc fap- 

o 
a-

tele străbunilor, se 
glindesc speranțele 
tunci împlinite, răsună 
glasurile zecilor de mii 
de români aflați acolo 
în < cașul unității tutu
ror plaiurilor țării.

Inima-mi spune că 
am fost acolo unde s-a 
scris, prin voința una
nimă a întregului meu 
neam, o nouă șl glori
oasă pagină de istorie 
sub fardurile atîtor stea
guri tricolore mingi ia te 
de soarele libertății șj 
al independenței.

M. MIRCEA

se 
d ii

susți- 
obțin

formațiile 
Gheorghe 
Cercel, lanoș Doboș și An
drei Tbkcș, care se situea
ză pe locuri de frunte în 
întrecerea Socialistă. (V.S.)

încheierea lucrărilor sesiunii
Marii Adunări Naționale

au 
sesiu- 

de-a 
Marii

Vincri dimineață 
continuat lucrările 
nii a opta a celei 
opta legislaturi a 
Adunări Naționale.

La sosirea in sală, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, au 
fost salutați de depumți 

. deosebită 
Și

fost salutați 
și invitați cu 
căldură, cu îndelungi 
puternice aplauze.

Au particip 
în calitate de 
vitali, membri ai C.C. 
P.C.R., ai guvernului, i 
ducători ai unor instituții 
centrale, organizații dc 
masă și obștești, oameni 
de știință și cultură, 
riști.

Lucrările ședinței 
fost deschise de tovară
șul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări 
Naționale.

în continuarea ordinii 
de zi a sesiunii, tovarășa 
Alexandrina Găinușe, vi- 
ceprim-ministru al guver
nului, a prezentat expu
nerea la Programul pri
vind autoconducerea și au- 
toaprovizionarea pentru 
asigurarea bunei aprovi
zionări a populației cu 
produse agroalimentare și 
bunuri industriale 
sum pe 
tombrie 
țembrie

După

zia-

au

de con-
1 oc-
30 sep-

perioada
1983 —
1984.
discuția generală,

Marea Adunare Naționa
lă a aprobat, în unanimi
tate, acest document, ca
re constituie încă o do
vadă a grijii permanen
te a partidului și statului 
nostru, personal a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru creșterea producției 
bunurilor de consum 
a fondului 
destinat 
populației, 
rea continuă 
de trai al întregului po
por.

La ultimul punct dc pe 
ordinea de zi, tovarășul 
Dumitru Apostoiu, secre
tar prezidențial și al Con
siliului de Stat, a prezen
tat proiectele de legi pi li
tru aprobarea decretelor 
cuprinzînd norme cu pu
tere dt? lege emise de Con
siliu! de Stat după se
siunea a șaptea a Marii 
Adunări Naționale. iar 
tovarășul Ioan Sălăjan, 
președintele Comisiei cons
tituționale și juridice a 
M.A.N., a expus raportul 
acestei comisii, care a a- 
vizat favorabil proiectele 
de legi.

După discuția pe arti
cole a tuturor proiectelor 
de lege înscrise la acest 
punct al ordinii de zi. Ma
rea Adunare Națională a 
adoptat, în unanimitate, le
gile pentru aprobarea de
cretelor cuprinzînd norme 
cu putere dc lege emise dc 
Consiliul de Stat după se-

și 
de mărfuri 
aprovizionării 

pentru ridica- 
a nivelului

siunea a șaptea a Marii 
Adunări Naționale.

în continuarea ședinței, 
Marea Adunare Națională 
a aprobat, în .unanimitate, 
propunerile Biroului 
M.A.N. privind unele mo
dificări in componența 
comisiilor permantnte ale 
M.A.N., avînd în vedere 
că în ultima perioadă li
nii membri ai acestora au 
fost numiți în guvern.

în încheierea lucrărilor 
sesiunii a opta a celei 
de-a opta legislaturi a 
luat cuvîntul președintele 
Marii Adunări 
care a adresat 
Biroului 
Naționale, 
citări și 
urări de 
împliniri 
tivitate

Naționale, 
din partea 

Marii Adunări 
Călduroase Coli
cele mai bune 
sănătate și noi 
în rodnica ac- 
a deputațllor 

consacrată realizării cu 
succes a sarcinilor deo
sebite ce le revin în o- 
pera de făurire a societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, 
în realizarea neabătută a 
politicii interne și exter
ne a partidului și statu
lui nostru, pentru întîrn- 
pi narea celei cle-a 40-a 
aniversări a revolu
ției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă 
și antiimperialistă si a 

Xlîî-lea 
cu

antiimperialistă
Congresului al : 
al partidului i 
zultate tot mai bune 
toate sectoarele de activi
tate.

re
in
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întărirea rîndurilor 
organizațiilor de partid 

preocupare continuă, 
perseverentă

de 4,9

frontale 
și tă ere

Și

(Continuare in pag- a 2-a>

landul forestier, ocrotit
continuu!

Pentru afirmarea la 
nivel calitativ superior 
roiului lor conducător 
întreaga activitate

Silvicultorii din Valea 
Jiului au continuat in a- 
cest an eforturile pentru 
ocrotirea și refacerea pă
durilor. Vă rugăm tovară
șe ing. Ilie Macarie, să vă 
referiți, în primul rînd, la 
bilanțul cu care încheie a- 
nul 1983 lucrătorii din ca
drul Ocolului silvic Pe
troșani.

— Rezultatele 
în acest an — ca 
și în cei anteriori 
trează străduința 
eforturile depuse 
înfăptuirea 
bilizatoare ce 
cultorilor din 
de perspectivă și din pla
nul anual privind gospo
dărirea pădurilor în ge
neral. Ocolul nostru a pre
dat pentru valorificarea in
dustrială în anul pe care 
îl încheiem o cantitate de 
80 000 mc masă lemnoasă. 
In același timp a realizat 
plantări pe o suprafață de 
208 ha. iar pe alte 530 de 
ha s-au efectuat lucrări 
de îngrijire a plantațiilor 
tinere. Consemnăm deci 
încă un an de plantații

obținute 
deafttel
—ilus- 
noastră, 
pentru 

sarcinilor mo- 
revin silvi- 

prosramul

masive, de 
plantațiilor i 
anii trecuți, 
re a rezervelor 
lemnoasă și 
lor pădurii, 
care a contribuit 
colectiv 
ocolului.

— Ce 
crătorii 
tă perioadă de iarnă ? 

putea crede că 
intr-o pe. îoadă 
N u este deloc 
prezent sîntem 

mobilizați ca și 
Și 

Ul- 
de 
Și

a 
în

1 îngrijire 
efectuate 
de valorifica- 

de masă 
a subproduse- 
rezultat la 

întregul 
de silvicultori al

preocupări au lu- 
ocolului în areas-

— S-ar 
ne aflăm 
„liniștită", 
așa. In 
la fei de 
in perioada primăverii 
a verii. Am finalizat în 
timele zile acțiunea 
extragere din pădure 
valorificare a brazilor pen
tru .,pontul de iarnă", pre- 
dînd CPVILF 1500 brazi. 
Folosind prilejul pe care 
ni-1 oferiți, țin să sublinie'z 
că cetățenii interesați își 
pot procura brazii pentru

Interviu consemnat de
Toma ȚÂTARCA

(CoJtlnuar* ut o>a. a i-gi

Trei ortaci, prie
teni, trei mineri frun
tași din sectorul I al 
minei Pelrila, brigadie
rii Constantin Alexa și 
Ștefan Dorofte și or
tacul lor Costică Lupu.

Foto: Șt. NEMECSEK

I
I

I
I

I

un 
a 

în 
politi

că și economico-socială, în 
mobilizarea colectivului 
minei la înfăptuirea exem
plară a Sarcinilor d - creș
tere a producției de căr
bune, în condiții de efici
ență sporită, organele și 
organizațiile noastre de 
partid acordă o atenție de
osebită întăririi continue 
a rîndurilor lor. Actio- 
rand cu responsabilitate, 
în med sistematic, în spi
ritul înaltelor exigențe 
subliniate de sec-etarul ge
neral al partidului la Ple
nara C.C. al P.C.R. din 
martie a.c., comitetul nos- 

de partid, comitetele 
partid și organizațiile 
bază din sectoarele mi
au acționat eu stăruin- 
pentru primirea în 

buni 
elec- 
prin

primirea 
partid a celor mai 
nimeri și muncitori 
tromccanici care 
munca și întreaga lor com
portare in producție și so
cietate dovedesc că meri
tă cu prisosință înaltul ti
tlu de comunist. Totoda
tă, o deosebită atenție se 
acordă pregătirii politice

'i<
a celor ce solicită primi
rea în partid, înarmării a- 
cestora cu principiile de 
bază ale politicii partidu
lui, cu prevederile statu
tare, astfel ca la primirea 
lor în partid fiecare să do
vedească certe calități mo- 
ral-politice, să fie capabil 
să răspundă în bune con- 
dițiuni cerințelor pe care 
le pune partidul în etapa 
actuală in fața membrilor 
săi.

Conducând in mod judi
cios întreagă activitate de 
întărire a rîndurilor parti
dului, pe baza studiilor a- 
nuale de perspectivă, orga
nizațiile noastre de bază 
au primit în 1983 în rîn- 
d uri le 
bri, 
neri, 
crcază
productive, iar 12 

femei. O bună preocupare 
pentru creșterea rînduri
lor partidului au dovedit 
birourile oi ganizațtilor 
bază- nr. 2. 5a, 5b, 6,

Marcu BOANTA, 
secretarul comitetului 
partid de la I M. Fetrila

lor 36 de noi mem- 
în majoritate ti- 
dia care 30 lu- 
în activități direct 

sînt

dc
7,

de

SIMPOZION
(Continuare io pag. a 2-a)

I 
I
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de comunicări tehnico-științifice
La Institutul de mine din Petroșani 

s-a deschis, ieri, simpozionul de comu
nicări tehnico-științifice cu tema „Noi 
tehnologii de extracție și valorificare a 
substanțelor minerale utile". Această 
manifestare științifică, dedicată aniversă
rii a 65 de ani de la Marea Unire, 
sintetizează cele mai actuale preocu
pări de cercetare cu scopul de a spori 
contribuția cadrelor didactice șl stu
denților la perfecționarea mineritu

lui, la punerea în valoare a unor noi 
metode și tehnologii de lucru. După 
deschiderea festivă a simpozionului, 
lucrările au continuat în patru sec- 

| țiuni — mine; prepararea șl va
lorificarea substanțelor minerale uti
le; utilaje și mașini miniere; electrifi
cări și automatizări în industria mi
au-ră — în cadrul cărora se prezintă

I
1
I
I-

135 de comunicări științifice în sistem 
Poster.

La simpozion participă specialiști 
din Întreprinderile miniere și instituți
ilor de cercetare și proiectare din Va
lea Jiului și din țară, cadre didactice 
din învățămîntul superior minier din 
Petroșani și Baia Mare* studenți.

Această manifestare științifică, deve
nită tradițională la Institutul de mine, 
reprezintă o sinteză a legăturii neîntre
rupte, a integrării procesului de învă- 
țămint cu practica și cercetarea ști

ințifică. Toate comunicările prezentate la 
acest simpozion tratează diverse aspecte 
concrete ’ ....................
prinzînd 
practică,

ale activității din minerit, cu- 
idei noi, cu aplicabilitate 
contribuie la creșterea pro-

T. SPĂTAR»

(Contiauarc ia pag • 2-a)
I 
I
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Agendă pionierească
Pentru pionierii din 

Vulcan, această perioa
dă premergătoare vacan
ței de iarnă este deose
bit de bogată în mani
festări politico-educati
ve și cultural-artistice. 
De curînd, pionierii din 
toate școlile orașului au 
participat la faza orășe
nească a concursului de 
propagandă vizuală. Pe 
primele locuri s-au cla
sat Casa pionierilor șl 
șoimilor patriei (locul I), 
Școala generală 1 (II),
Școala generală 5 (III), 
în cadrul festivalului co
ral pionieresc „Copiii 
cîntă patria, partidul, pa
cea" s-au calificat pen
tru faza municipală : 
clasele I—IV, locul I, 
Școala generală nr. 4, II
— Școala generală nr. 5; 
clasele V—VIII, locul I, 
Școala generală nr. 5; II 
Școala genera”' nr. 4, III
— Școala generală nr 
1. Petru faza municipa
lă s-au mai calificat gru

pul cameral al Casei pio
nierilor șl șomilor patri
ei și grupul coral came
ral în limba maghiară 
de la Școala generală 
nr. 4. O acțiune foa-te 
reușită a avut loc du
minică la Casa pionieri
lor și șoimilor patriei. 
Au participat peste 400 
de pionieri, membri ai 
cercurilor tehnico-apli- 
cative și cultural-artis
tice. Cu acest prilej s-a 
vernisat șl o expoziție 
cu lucrările colegilor 
noștri de la cercurile de 
'■onfecții, automatizări 
miniere. Programul a 
mai cuprins un specta-. 
col realizat de membrii 
ansamblului artistic al 
Casei pionierilor, jocuri 
distractive și de isteți
me, tombolă, reuniune.

Subredacția 
„CUTEZĂTORII" de la 
Casa pionierilor și șoi

milor patriei Vulcan

Răspundem 
cititorilor

FLOREA BELCIUG, Pe- 
trila: Am stăruit pe lin
gă conducerea E.G.C.L. 
Petrila să rezolve proble
ma — eventual obligînd 
vecinul dv. la suportarea 
costului reparației. Se ve
de că nu am fost înțeleși. 
Nu-i prima dată. O aten
ționăm încă o dată, poate 
de... „gura lumii" o va fa
ce.

ERNEST KISS, Petro
șani: Demersurile făcute de 
redacție au dus la rezolva
rea primei probleme sesi
zate de dv. Cealaltă proble
mă se află deja în aten
ția organelor competen
te, ca urmare a sensibili
zării acestora de către 
dv și redacție.

Oră în cabinetul de 
fizică de la Liceul in
dustrial minier din Pe
troșani. tn mijlocul e- 
levilor din clasa a X-a 
R, profesoara Rodica 
Lepădata.

Foto : Cristian ȘTEFAN

Simpozion
(Urmare din pag I)

ducției de cărbune pe ba
za progresului tehnicii și 
tehnologiilor de extracție.

Astfel de manifestări, 
■care realizează un viu 
dialog științific, reliefea
ză ..efortul specialiștilor 
de. a traduce în realitate 
sarcinile stabilite la Con
gresul . al Xll-lea și Con
ferința Națională ale 
partidului pentru a se 
realiza independența e- 

nergetică a țării. Valorifi
carea tuturor resurselor 
de materii prime creează 
științei și tehnicii sar
cini sporite, actualul sim
pozion organizat de Ins
titutul de mine fiind o 
materializare a preocupă
rilor rodnice, continue, 
desfășurate în cercuri 
științifice în care acti
vează cadre didactice, 
etudenți și specialiști din 
minerit.

Simpozionul continuă 
ți astăzi.

(Urmare din pagina I)

8b și 8c care au urmărit 
nu numai creșterea nume
rică, ci și pregătirea te
meinică, politico-ideologică, 
a viitorilor comuniști. Ast
fel, toți tovarășii avînd 
perspectiva primirii în 
partid au fost încadrați în 
învățămîntul politico-
ideologic, respectiv, în 
cursul „Probleme funda
mentale ale statutului parti
dului", cu:*s la care parti
cipă de fapt toți membrii 
de partid primiți în ulti
mii doi ani. Cei care so
licită primirea în partid 
sînt încredințați, totoda
tă, membrilor b.o.b. și u- 
nor comuniști cu expe
riență care îi ajută în pre
gătirea politică, în perfec
ționarea profesională, în 
îndeplinirea sarcinilor de 
producție și obștești. Ace
eași preocupare respon
sabilă, perseverentă o do
vedesc aceste birouri față 
de tinerii comuniști și du
pă primirea în partid. A- 
cestora li se încredințea
ză sarcini de complexitate 
progesivă, fiind ajutați de 
membri ai b.o.b. și alți 
comuniști cu vechime, mai 
ales de cei care le-au dat 
recomandări, să-și ducă la

îndeplinire în bune con
diții sarcinile încredința
te, iar după cîteva luni li 
S- cere să raporteze în a- 
dunările de partid asu
pra îndeplinirii acestor 
sarcini. Astfel, în cursul 

anului 1983 peste 700 de 
membri de partid, dintre 
care mulți nou primiți, au 
prezentat informări în a- 
dunările generale. Atenția

r
TINE- 
fiecare 

Comitetul municipal

Dotarea
Ce se

(Urmare din

tehnică — Moșită intensiv, eficient! 
întîmplă cu complexele 
pag. I)

tre 130 tone și, respec
tiv, 550 tone. Curios lu
cru însă, la serviciul 
programarea - urmărirea 
producției ni s-a spus că 
în aceste abataje pro- 
ductivitățile sînt de 10,4 
și, respectiv, 13,8 tone 
pe post. Dar este greu 
de crezut că la un aba
taj frontal cu susținere 
și tăiere mecanizată, a- 
vînd lungimea frontului 
de 90 m, unde se reali
zează o producție medie 
zilnică de... 130 tone,

se poate obține o pro
ductivitate medie de 
10,4 tone pe post. Aceas
ta ar însemna că pe fie
care schimb se află doar 
4—5 oameni 1?

Avansările lunare cu
prinse între • și 18 ml 
pe direcție în toate cele 
4 abataje cu susținere și 
tăiere mecanizată sînt, 
de asemenea, cu mult 
mai mici față de cele 
obținute la alte între
prinderi miniere din ba
zinul nostru carbonifer 
care dispun de condiții 
asemănătoare, cum este

mecanizate ?
cazul I.M. Paroșenl, un
de se realizează circa 
30—40 ml.

Dintr-un calcul sumar 
reiese că' pentru cele 6 
complexe mecanizate s-a 
plătit în ultimele 11 luni 
suma de peste 59 mi
lioane lei drept amortis
mente. Evident că pro- 
ductivitățile și avansă
rile realizate în aceste 
abataje nu Justifică chel
tuielile, nu sînt la nive
lul posibilităților, nu asi
gură eficiența economi
că prevăzută.

Fondul forestier, ocrotit 
și dezvoltat continuu!

(Urmare din pag. I)

„pomul de iarnă" de la 
unitățile CPVILF. Mă a- 
dresez totodată cu un apel 
călduros tuturor iubitori
lor pădurii de a sprijini 
acțiunea de prevenire a 
unor abuzuri în legătură 
cu „pomii de iarnă". A- 
vertizez pe cei ce sînt ten
tați să săvîrșească ase
menea fapte că riscă să 
suporte pedepsele aspre 
prevăzute de H.C.M. 920/ 
1973. Pădurarii, întregul 
personal al ocolului este 
în teren, angrenat în in
tensificarea pazei și nu 
vom ezita să aplicăm cu 
hotărâre măsurile de sanc
ționare împotriva celor vi- 
novați.

— S-a săvlrșit oare vre
un abuz de natura celor 
de care ne ocupăm 7

— Din păcate, da. A- 
lexandru Vereș din Petri
la, spre exemplu, a sus
tras, în scopul valorifică
rii la preț de speculă un 
număr de 11 brazi. Fiind 
identificat, i g-a aplicat — 
așa cum prevede liotărî- 
rea legală la care m-am 
referit — o amendă de 
2000 lei, va fi obligat să 
suporte paguba produsă șj 
deferit organelor de jus
tiție. Pentru același nu
măr de brazi sustrași a- 
buziv, va suporta sancți
uni identice și Atila K6- 
răzsi, iar lui Gheorghe 
Stoica, pentru doi brazi tă- 
iați abuziv i s-a dat o a- 
mendă de 1000 lei și este 
obligat la plata despăgu
birilor.

Cei ce se pretează la a- 
scmenea abuzuri nu au 
decît să plătească I

ATENȚIE! CUM 
FOLOSIȚI LUMINILE 7

Unii dintre conducăta' 
rii auto ori nu au înțeles 
cum trebuie să foloseas
că luminile cînd vizibi
litatea este redusă, ori nu 
vor să le folosească cores
punzător. Stînjenesc ast
fel pe ceilalți partici- 
panți la traficul rutier. 
Pentru această abatere 
de la regulamentul de cir
culație au fost sancționați 
de agenții de circulație 
loan Bălan (31-HD-7542) 
și Ștefan Didirea (31-HD- 
5260).

„BOALA" TRATATA 
CU... VODCA

In seara zilei de 14 de
cembrie 1983, Tiberiu Zi- 
lani era de serviciu pe 
autobasculanta 31 11D 7787. 
Subit s-a îmbolnăvit și a 
rugat un coleg de muncă 
sâ-i conducă el mașina. A- 
cesta, om săritor, a încer
cat să îl ajute și a trecut 
la volan. La prima „ali
mentară" care ie-a ieșit în 
față în orașul Vulcan, cel 
„bolnav" a cerut să o-

tre de bază pentru educa
rea și mobilizarea colec
tivelor de oameni ai mun
cii din sectoarele minei 
Petrila la îndeplinirea sar
cinilor de plan. întărirea 
numerică și calitativă a 
rîndurilor organizațiilor 
de bază a contribuit la o 
mai bună repartizare a 
forțelor acestora la locuri
le de muncă.- Astfel, din

A

întărirea rîndurilor 
organizațiilor de partid
■ *■■***■■■■■■ V ■ V ■■■■ B t ■ 1 • V ■ S >*■■**■■ ■ Bțf

ce se acordă Integrării 
membrilor de partid nou 
primiți în exigențele vie
ții de organizație, preocu
pările stăruitoare pentru 
educarea lor politică, dis
cuțiile individuale cu co
muniștii în b.o.b. au avut 
ca efect întărirea calitati
ve a rândurilor organiza
țiilor de bază, a spiritului 
revoluționar, de exigență 
și responsabilitate în via
ța de partid, în întreaga 
activitate politică ce o des
fășoară organizațiile noas

cele 49 de formații de lu
cru, 46 sînt conduse de 
membri de partid, iar din 
cei 80 de maiștri, 78 sînt 
comuniști. O dovadă a 
participării efeseînde a co
muniștilor la soluționarea 
problemelor pe care le ri
dică viața de partid, acti
vitatea productivă este și 
faptul că lunar, la dezba
terile adunărilor genera
le participă în medie cite 
160 de comuniști, făcînd 
propuneri pentru îmbună
tățirea muncii de partid.

Sin tem conștienți, desi
gur, că în activitatea de 
primire și educare a noi
lor membri de partid e- 
Xistă o seamă de neajun
suri. Avem organizații de 
bază, ca cele din sectoa
rele I, III și IV care, deși 
dispun de posibilități, nu 
au obținut în cursul anu
lui rezultate pe măsură. 
De asemenea, nu toate or
ganizațiile de bază se pre
ocupă stăruitor de pregă
tirea politică a celor ce 
solicită primirea în partid, 
de educarea membrilor de 
partid nou primiți, nea

junsuri constatate mal a- 
leș în activitatea birouri
lor organizațiilor de bază 
nr. Ic, 3b, 4b, 8a. Toate a- 
ccste neajunsuri au fost 
temeinic analizate de or
ganele și organizațiile noas
tre de partid, în spiritul 
orientărilor și sarcinilor 
trasate de secretarul ge
neral al partidului la cons
fătuirea de la Mangalia, și 
acționăm cu fermitate șl 
exigență pentru a ridica 
munca politică șl organi
zatorică, inclusiv activi
tatea de primire In partid, 
la nivelul cerințelor ac
tuale.

I
I 
I 
l

REVELIONUL 
RETULUI. Ca în 
an,
Petroșani al U.T.C., orga
nizează, la Casa de cultu
ră, „Revelionul tineretu
lui", în cadrul căruia or
ganizatorii oferă o seacă 
de neuitat, CU Plugușor, 
răVâșe, concursuri de dans, 
tombolă, umor, „Miss Re- 
•elicn", muzică, surprize, 

cadouri de la un... tânăr

Moș Gerilă. Invitațiile se 
pot procura de la sediul 
Comitetului municipal al 
U.T.C. (M.B.)

MAGAZINELE de legu
me și fructe din Valea 
Jiului sînt abundent apro
vizionate cu mere și roșii 
de seră, varză, gogonele 
și castraveți murați. A- 
flăm de la CPVILF că în 
rețeaua de desfacere de 
profil vor intra în urmă
toarele zile 20 de tone de 
struguri.

vezeni al 
meșteșugărești „Unirea’ 
fac pregătiri în 
deschiderii unei secții 
bobinat 
ce. Se preconizează 
noua unitate să-și 
pă activitatea în 
parte a lunii 
1984.

LA ADRESA 
Magazinul de 
și desfacere a 
realizate de 
cooperatori 
nostru s-a mutat la parte-

Cooperativei 
se 

vederea 
de 

motoare electri
ca 

încea- 
prima 

ianuarie

NOUA, 
prezentare 
produselor 

meșteșugarii 
din județul

SERVICII. în cadrul nou-
de unități - rul blocului 1B de pe Bului complex

pentru servicii de la Li- levardul Republicii — Pe-

troșani, vizavi de clubul 
cultural studențesc.

PE URMELE ---------
ȚILOR. Potrivit 
mului stabilit, 
18 decembrie, vînătorii din 
cadrul Filialei Petroșani a 
AJVPS se vor afla 
nou pe urmele 
lor. Se organizează 
multe vînători în 
realizării sarcinilor 
plan la carne de 
Autorizații pentru 
le în teren și alte 
se obțin de la sediul fi
lialei.

DEZBATERE. In

M1STRE- 
progra- 

duminică,

din 
mistreți- 

mai 
scopul 

de 
vînat. 
ieșiri- 
relațil

ca~

popu^
de 

reu-

drul acțiunii de 
larizare a măsurilor 
combatere a bolilor 
matismale, la I.M. Lupeni, 
are loc astăzi dezbaterea 
cu tema „Fizioterapia — 
factor activ de recuperare 
în afecțiunile 
la mineri".
este organizată de Direcția 
sanitară județeană. (V.S.)

Rubrică realizată de 
Toina ȚAȚARCA

reumatice 
Dezbaterea

I
I
I

pi-ească puțin n:așlna să 
facă ceva cumpărături. 
Spre surprinder ?a colegu
lui, acesta se întoarce cu 
o sticlă de vodcă. Avînd 
acum „medicamentul", a 
schimbat ruta și a plecat 
spre Petroșani. Fiind o- 
prit de agentul do circu
lație în cartierul Aero
port, nu a putut să-și jus
tifice deloc prezența lui 
acolo. Pentru schimbarea 
traseului șl-a primit „por
ția", dar conducerea în
treprinderii nu are nimic 
de spus ?

MAȘINA LA PIAȚA, 
ȘOFERUL LA TÎRG
în ziua de 16 decembrie, 

Alexandru Lucacs, con
ducător auto la I.T.A. 
Petroșani a adus mașina 
31 HD 3884 in parcarea 
de la piața de alimente 
din Petroșani și a plecat 
să viziteze tîrgul de porci. 
După ce a pierdut „o gră
madă de timp" ă revenit 
la mașină, dar... spre sur
prinderea lui era așteptat 
de agentul de circulație, 
care și-a făcut datoria.

CA EREMIA..,
Conducătorul auto Fran- 

cisc Aufmesser, strunind 
caii putere ai autoturis
mului 1 HD 6531, a negli
jat pericolul creat de ghea
ța care s-a format pe ca
rosabil. . Circulind pe stra
da Maleia, a nimerit cu 
mașina ca „Eremia cu oiș
tea în gard", adică a in
trat Intr-un imobil. Cum 
arată autoturismul, e ușor 
de presupus. Nu-i păcat?

★
Duminică, 18 decembrie 

a,c., au drept de circulație 
autoturismele proprietate 
personală, înmatriculate 
sub număr FARA SOȚ.

Rubrică realizată cn 
sprijinul Biroului circula
ție al Miliției municipiului 

Petroșani
i
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IN UNIVERSUL CĂRȚILORși distreze"Cine știe să muncească, știe să se
N-am plecat de la pre

misa că întotdeauna mo
rala expresiilor gnomi
ce se adeverește, deși, 
sinceri să fim, cînd am 
trecut pragul întreprin
derii miniere Livezeni, 
gîndul ne-a dus la vor
ba „omul care știe să 
muncească, știe să se și 
distreze". Oricum mine
rii din Livezeni au ră
mas datori economiei 
naționale pîcdî în ultimi 
lună a anului cu o în
semnată cantitate de căr
bune...

Așadar, fără 
căți, ->entru 
rea activității 
artistice la I.M. 
zeni. Secretarul 
tulul sindicatului, 
Aurelian C’ iță, ne 
gură că există i 
mente muzicale, oameni 
care știu să cînte la ele, ........... ......... ..
în viitor se poate deci five frumoase, 
conta pe două formații 
de muzică ușoară, 
pectlv, populară.

— Club nu avem, In
tervine tovarășa Viorica 
Rusu, în calitate de se
cretar adjunct al comite
tului de partid pe mină. 
Totuși există o bază ma
terială : 
costume 
Biblioteca minei, în for
mare, cuprinde deja 
peste 400 de titluri. 
Mulți dintre artiștii noș
tri amatori, soliști instru
mentiști sau vocali, 
petrec timpul liber

pre] ud e- 
descoperi- 

cultural- 
Live- 

comite- 
sing.

> asi- 
instru-

res-

instrumente, 
naționale etc.

își 
la

I. îmi îngădui într-un 
șir de note — prezenta 
fiind începutul — să în
fățișez unele considera
ții despre frumos și ar
tă. Deși în sinea lui o- 
mul consideră că știe ce 
este frumosul și ce este 
arta, vine o vreme cînd 
se întreabă „ce sînt ?“ și 
se vede neajutorat, în 
imposibilitate de a răs
punde. Dar se surprin
de fascinat de căutarea 
acestuia, de obiectul de 

| care se leagă realizarea 
sa, nu doar ca ființă 
teoretică și morală, ci șl 
ca întruchipare întru fru
mos. Și, îndatorat misiu
nii, într-un prim ceas nu 
poate să spună ce este 
arta, decît că o face, dar 
într-un al doilea, nu-și 
mai acceptă această slă
biciune și trece, dintr-o 
lăuntrică necesitate, la

■ o ambițioasă cercetare a 
' naturii frumosului și a 

artei. E drept, trebuie să 
se sprijine mai mult pe 
dimensiunea teoretică a

Nici un alt gen nu ar 
trebui șă rîvnească la lo
cul pe care îl merită în 
cadrul mișcării artistice 
de amatori din munici
piul nostru teatrul. Se 
știe, la Petroșani, există 
un colectiv profesionist, 
cu experiență și prestigiu, 
care îndrumă, prin ac
tori talentați și compe- 
tenți, formațiile de pro
fil din Vale și județ. Sfe
ra dezideratelor nu aco
peră totuși realitatea, în
trucît în actuala perioadă 
se' constată o stare evi
dentă de declin, concre
tizată în dispariția unor 
formații, in învechirea re
pertoriului, lipsa de spec
tacole.

— în ceea ce privește 
teatrul, inaugurează discu
ția noastră președintele 
Consiliului municipal de 
cultură și educație socia
listă, Vasile Chirculescu, 
în același timp director 
adjunct al Teatrului de 
stat Valea Jiului, în edi
ția a III-a a Festivalului 
național „Cin ta rea Româ
niei" am atins apogeul,

cultură a sindi- 
unde am fost 

în colectiv cu 
„Zilei întreprin-

mutarea filialei 
do- 

dIus, 
clubu-

casa de 
catelor, 
găzduiți 
prilejul 
derii"

Prin
C.C.S.I.T.U.M., mina 
bîndește spațiu în 
totuși problema 
lui rămîne în suspensie. 
Producția pe primul 
plan, a declarat cu

»
tice în colaborare cu or
ganizațiile «indicatelor 
de la IPSRUEEM și de 
la întreprinderea de tri
cotaje, aflate în apropie
re, întrucît mina are bă
ieți, iar celelalte unități, 
fete, ni s-a răspuns:

— E problema U.T.C.- 
ului, nu ne amestecăm.

împreună cu matema
ticianul Mircea Preda,

rezumă 
corni- 

pe mi-

■ Peste 40 000 volume, o „zestre" cu care s-a» 
putea mîndri orice bibliotecă ■ De la începutul a- 
nului, la biblioteca de pe lingă Casa de cultură din 
Petroșani, au fost înregistrați peste 2500 de cititori, 
care au împrumutat peste 38 000 de volume ■ Pa
tru biblioteci volante, cu activitate permanentă 
■ Numeroase acțiuni politico-educative, organizate 
la căminul de nefamiliști.

în urmă un fost director, 
care nu suporta repetiți
ile formațiilor.

Viitorul rezervă, 
tem informați,

sîn- 
perspec- 

cînd mi
na va avea locul ei de 
odihnă. Entuziaști care 
pot contribui la revitali- 
zarea activității artisti
ce, au fost descoperiți, 
spre exemplu inginerul 
șef Constantin Ionescu 
va fi mobilizat în îndru
marea orchestrei 
zică ușoară și a 
artistice (ambele 
diu de intenție), 
acțiunea de redresare în 
acest domeniu 
ză greu. Un 
concret. Cînd 
rat organizarea 
nifestări

de rau- 
brigăzii 
în sta- 
Totuși

demarea- 
exemplu 

am suge- 
unor ma-

cultural-artis-

Slu 
I S

■ • •

rumos
cîndființei sale, dar din 

în cînd va face apel și 
la sentimente. După 
unii, studiul frumosului, 
după alții studiul artei 
constituie obiectul dis
ciplinei ce foarte tîrziu, 
abia în 1750, avea să-și 
găsească adevăratul nume 
prin tratatul lui Baum
garten, numit Aesthetica. 
De aici și controversa 
dacă ea reprezintă o ști
ință antică sau modernă, 
controversă ce se bazea
ză, în același timp, și 
îndeosebi, pe felul cum 
sînt definite frumosul șl

în faza de masă au parti
cipat 11 formații de ama
tori, am dobîndit două 
titluri de laureat prin tea
trele muncitorești din Lu- 
peni și Petrila. Din păca
te, rezultatele ultimei edi
ții a festivalului nu au 
darul să ne mulțumească;

secretar adjunct al co
mitetului de partid pe 
miră, dar și în calitate 
de președinte al Consi
liului de educație politi
că și cultură socialistă 
de la mina Livezeni, în
cercăm să analizăm com
ponența 6ocio-profesio- 

nală, planul și stilul 
muncă ai acestui 
democratic. Avem 
surpriza să constatăm o 
mostră de formalism 
cras. Consiliul 
doar pe hîrtie.

putut 
facem

Doar 
am fost aleși, 
interlocutorul

de 
for 

însă

— N-am 
timp să 
de muncă, 
septembrie 
se scuză 
nostru.

Astfel se face că, deo
camdată, în munca mul-

tor activiști obștești pe 
tărîm cultural primează 
scuzele.

— Am fi avut „mon
taj", dar ne-am lovit de 
lipsa textului etc, etc.

Concluziile le 
noul secretar al 
tetului de partid 
nă, Petre Pușcaș.

—• Desigur, producția 
se situează pe primul 
plan, dar tiebuie să de
terminăm oamenii mun
cii să participe în timpul 
lor liber, în zilele de 
repaus, la organizarea 
și desfășurarea unor ac
țiuni cult ural-d is trac ti- 
ve și artistice antrenan
te, care lărgesc orizontul 
lor spiritual. Se știe, ast
fel de acțiuni contribuie 
la sudarea și disciplina
rea colectivului, asigură 
o emulație și în produc
ție.

Un adevăr care trebu
ie verificat de practică 
șl la Livezeni. în acest 
sens, Consiliul de edu
cație politică și cultură 
socialistă • trebuie să-și 
trăiască viața, să nu se 
confunde cu președinte
le său. Dimpotrivă, toți 
cei 15 membri au în
datorirea să contribu
ie la redresarea activi
tății cultural-artistice, 
în colaborare cu corn sa 
de specialitate a sindi
catului și cu organiza
ția U.T.C. pe mină.

Ion VULPE

Aparent simplă, munca 
cu cartea, activitatea u-
nei biblioteci are un rol
însemnat în educarea 
maselor de oameni ai mun
cii, contactul cu litera ti
părită, cu valorile litera
turii naționale șț univer
sale mijlocind calea 
cunoaștere, spre noi 
zonturi culturale, 
într-o bibliotecă, 
rent care ar 
trunzi într-un 
ai sentimentul 
un alt fel de 
care doar personajele fie
cărei cărți vorbesc în șoap
tă, dintre coperți, împăr
tășind destine, bucurii și 
suferințe.'

Cu acest sentiment 
pătruns zilele trecute 
biblioteca de pe lingă 
sa de cultură din Petro
șani. Bibliotecara Caroli
na Kaproș ne-a vorbit 
despre cei peste 2500 de 
cititori, mineri, alți mun
citori, pensionari, intelec-

spre 
ori- 

Intrînd 
ind’fe- 

fi ea, pă- 
alt univers, 

de liniște, 
liniște, în

am 
în 

Ca

arta. Cele două realități 
au fost studiate, in func
ție de diferitele perioa
de Istorice, separat, îm
preună sau cu suprafețe
le suprapunindu-se par
țial. Omul antichității 
grecești, al vîrstei ado
lescentine, descoperi
toare a frumuseții și iu
birii (a „celuilalt"), a ar
moniei și „cosmos“-ului, 
le-a tratat separat, fru
mosul, intrînd în triun
ghiul de aur: adevăr— 
frumos—bine, iar arta 
rămînînd 6ă fie studiată 
aparte (v. Dialogurile lui 
Platon și Poetica lui 
Aristotel).
teticii europene 
ne se găsesc, firește, 
Ideile și concepțiile 
pre frumos și artă 
grecilor, istoria lor 
perind aproape o 
de ani: o perioadă 
halcă, alta clasică ți 
tima

Poetica
Originile es- 

moder- 
!, în 

des-

„elenistică",

Dumitru VEDEA

găsi 
planul 

în...
Artistul plastic ama

tor Traian Popa, din 
Lupeni, in mijlocul 
citorva dintre creațiile 
sale.

există

TIPOGRAFUL

mie

loan CHIRAȘ,

O treaptă, apoi alta, succesiuni de trepte 
Vibrează cald văzduhul... Mi-e inima chezaș, 
Că-nvăț să fiu un sculptor al lumii

noastre drepte 
Zboruri de vis și fapte adun în vingalac 
Ca sunetul ideii în marmură cioplit 
Și aerul fierbinte, stirnit de timpla arsă, 
Se răsucește, suplu, eoloană-n infinit!...

cît mai dese întîlnirl eu 
publicul.

— La asemenea dezi
derate, susține Nicolae 
Gherghe, directorul tea
trului de stat, răspund 
cele două colective ale 
teatrului muncitoresc „Ana 
Colda" din Lupeni, loca-

mai multe formații 
teatru, sînt amintite 
cest sens efemei-ele 
tive artistice de pe 
minele Aninoasa, 
Livezeni, 
ale căminelor culturale 
Cimpa și Cîmpu lui Neag. 
Scăderea numărului lcr.

de 
în a- 
colec- 
lîngă 

Lonea, 
de la I.U.M.P.,

Se așteaptă o replică fermă 
din partea iubitorilor Thaliei

mai sînt în activitate doar 
șapte formații, cile două 
la Lupeni și casa de cul
tură, pe lingă așezăminte- 
le culturale din Vulcan, 
Uricani și Petrila (ultima, 
în curs de constituire). Cît 
privește îndrumarea ac
torilor profesioniști, am 
răspuns, mai degrabă soli
citărilor dm județ, am 
cam uitat de formațiile 
din muncipiu. Concluzia; 
care se desprinde: trebu
ie să avem formații via
bile, care să-și permanen
tizeze repertoriul, să aibă

litate în care a existat o 
secție de regie a Școlii 
populare de artă, și for
mațiile casei de cultură. 
Există formații teatrale și 
în școli, la Liceul de ma- 
tematică-fizică a fost pu
să în scenă, 
regizorului nostru j 
Șoma, piesa lui I.D. 
bu „Frunze care 
La I.M.P., tinerii
Adrian Zavlovschi și Flo- 
rica Dinicu îndrumă for
mațiile de montaj și, res
pectiv, teatru.

Cu ani în urrnă existau

•»

cu ajutorul
Marcel

Sîr- 
ard“. 

actori

lipsa de preocupare a u- 
nor activiști culturah- 
obștești, care ar putea 
dlca nivelul calitativ 
teatrului muncitoresc 
l-ar putea extinde în alte 
unități (cooperative meș
teșugărești, unități spita
licești etc) trebuie puse în 
legătură și cu 
Studiului, experimental 
cenaclului dramatic 
Colda", de pe iîngă 
trul de stat Valea Jiului. 
Acest laborator artistic 
veritabil avea darul să-i

ri
al 
și

dispariția
Și 

..Ana 
Tea-

familiarizeze pe iubitorii 
Thaliei, să-i ajute la îm
bunătățirea mijloacelor lor 
de expresie artistică. Dia
logul artistic apropiat de 
locul de muncă, spectaco
lele pe platformele in
dustriale din municipiu ar 
avea o rezonanță de bun 
augur pentru calitatea ma
nifestărilor și, de ce n-am 
spune-o, ar rezulta benefi
cii atît pentru teatrul pro
fesionist, cît și pentru a- 
șezămintele 
versificarea 
a genurilor 
folcloric — 
pentru copii etc), iată 
altă direcție demnă 
urmat care impune ca 
corolar o analiză minuți
oasă a stării de fapt șj o 
„replică" fermă din partea 
factorilor (de la nivelul 
municipiului, întreprin

derilor și instituțiilor) cu 
responsabilități cultur île, 
ale organizațiilor de 
dieat și U.T.C.

culturale. Di- 
repertoriaiă, 

(teatru clasic, 
realizat de Și 

o 
de 
un

sin-

i

i

Sever NOIAN

tuali, elevi șț studemți, 
care, de la Începutul a- 
cestui an au împrumutai 
mai mult de 38 000 de vo
lume. Apoi, despre activi
tatea celor 4 biblioteci 
volante (la căminele de 
nefamiliști ale I.M. Dîlja, 
I.C.M.M., Fabrica de pîine 
și Asociația pensionarilor), 
unde cărțile se împrospă
tează trimestrial și unde 
au loc, săptămînal acțiuni 
politico-educative. Are si 
un necaz; la mina Livezeni 
nu găsește condiții pen
tru înființarea unei bi
blioteci volante la cămin. 
Dar insistă, poate...

O idee interesantă : în 
bibliotecă sînt organizate 
expoziții permanente „Col
țul propagandistului", „Col
țul depanatorului radio- 
TV“, „Colțul șoimilor pa
triei", pentru a ușura ci
titorilor accesul la cărțile 
preferate. Am mai văzut 
o expoziție permanentă 
de carte social-politică, sub 
genericul „Operele tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
inestimabil izvor de inspi
rație și orientare econo
mică, politică și filozofi
că pentru întregul nos
tim popor".

Rîndurile de față se cons
tituie într-un omagiu adus 
celor ce muncesc 
tea, dar și ca o 
la biblioteca de 
de cultură, unde
Kaproș vă pune la dispo
ziție cartea dorită.

Mircoa BUjORESCV

cu car- 
invitație 
la casa 

Carolina

CARNET

i

!

I

i

Și acest sfîrșit de 
săptămînă cuprinde o 
bogată paletă de mani
festări cultural-artisti’-1 
ce și distractive pe a- 
genda așezămintelor de 
profil din Vale. Astăzi- 
la ora 17, în Sala ar
telor, a Casei de cultu
ră din Petroșani, își 
dau întîlnire membrii 
cenaclului de literatm- 
ră s.f., iar mîine (11) 
în sala mică, filateliștii 
au ca subiect de con
versație cosmonautica 
oglindită în timbre, rria- 
ximafilie etc. B Tot 
astăzi, (18) pe scena 
clubului din Vulcan, 
artiștii amatori din o- 
raș vor realiza spec- 
tacolul „Laudă mun
cii" B La Aninoasa 
(13) microconcertul cu 
același generic se va 
desfășura în sala de a- 
pel B La cinematogra
ful „Retezat" (17) din 
Uricani, dezbaterile 
„amfiteatrului artelor" 
vor poposi în domeniul 
celei de a șaptea arte, 
iar la Petrila invitații 
genului își vor 
ma părerile, 4a 
rotundă, privind 
gramele oferite 
cest

expri
mase 
pro- 

în a- 
an și așteptările 

lor pentru '84. El în 
toate cluburile munci
torești din municipiul 
nostru și la Casa de 
cultură a sindicatelor 
din Petroșani, seara 
zilei de duminică este 
dedicată muzicii și dan
sului, invitația va alra-- 
ge, desigur, rnulți tineri. 
(IV.)

! 
I

■
i
i■i
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Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Wojciech Jaruzelski
"VARȘOVIA 17 (Ager- 

pres). Un schimb de me
saje între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român șl tovarășul Woj
ciech Jaruzelski, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.UJ»., 
a avut loc cu prilejul vi
zitei efectuate, în perioada 
12—16 decembrie, la invi
tația C.C. al P.M.U.P., de 
tovarășul Mill DjbrescU,

membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
în R.P. Polonă.

Din partea tovarășului 
Nicolae Qeaușescu a fost 
transmis un cordial salut 
și cele mai bune urări to
varășului Wojciech Jaru
zelski, împreună cu urări 
de succes deplin în activi
tatea P.M.U.P. consacrată 
construirii societății so-

1 a e
cor- 
pre- 

tovâ-

Rezoluții adoptate de 
Adunarea Generală a 0. N. U.

Tn problema
NAȚIUNILE UNITE 16 

(Agerpreș). Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a adop
tat 27 de rezoluții cu pri
vire la diferite aspecte 
ale dezarmării — relevă 
agențiile France Presse, 
Reuter și U.P.I. într-una 
din aceste rezoluții, Adu
narea Generală a O.N.U., 
avertizînd asupra crește
rii pericolului nuclear. 
..condamnă hotărît, necon
diționat și pentru totdea
una războiul nuclear ca 
fiind contrar conștiinței 
și rațiunii umane**, „una 
dintre cele mai monstruoa
se crime împotriva uma
nității și violarea dreptu
lui uman suprem — drep
tul la viață**. Alte rezo
luții se pronunță pentru 
înghețarea armamentelor

Cij privire la refugiații palestinieni și politica 
Israelului în teritoriile arabe ocupate

Au fost, totodată, adop
tate o serie de rezoluții în 
legătură cu diferite aspec
te ale politicii Israelului în 
teritoriile arabe 
într-unul din 
cumente, 
rală a O.N.U.

dezarmării
pas 

pentru 
for- 

pcn- 
de- 

în

nucleare, ca un prim 
spre dezarmare, 
interzicerea Utilizării 
ței' în spațiul cosmic, 
tru crearea de zone 
nuclvai-izate, inclusiv 
Orientul Mijlociu, convo
carea unei conferințe in
ternaționale însărcinate 
cu examinarea transfe
rului către țările în curs 
de dezvoltare a unor- re
surse eliberate prin re
ducerea bugetelor milita
re etc.

De asemenea, Aduna
rea Generală a adoptat o 
rezoluție prin care se pro
nunță pentru organizarea, 
pînă în anul 1988, a U- 
nei a treia sesiuni specia
le consacrate dezarmării, 
după cele din anii 1978 
1982.

cialiste in Polonia priete
nă.

Din partea tovarășului 
Wojciech Jaruzelski și a 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P. au fost transmise 
tovarășului N i c o 
Ceaușescu mulțumiri 
diale pentru mesaj, 
cum și un cald salut
răsese și cele mai bune u- 
rări de succes în edificarea 
socialismului în România

Schimbul de mesaje a 
fost ocazionat de întîlniri- 
le pe care tovarășul Miu 
Dobrescu le-a avut cu to
varășii Jozef Czyrek, Mi- 
roslaw Milewski și Tadeusz 
Porebski, membri ai Birou
lui Politic, secretari ai C.C. 
al P.M.U.P., Wlodzimierz 
Mokrzyszczak și Jan Glotv- 
czyk, membri supleanți 
ai Biroului Politic, secre
tari ai C.C. al P.M.U.P.

Acțiuni in favoarea 
păcii, de 

condamnare a 
războiului nuclear

ROMA 16 (Agerpreș). La 
chemarea sindicatelor de
mocrate, la Bologna a avut 
loc o demonstrație pentru 
pace și dezarmare. Mii de 
oameni au parcurs străzile 
orașului purtînd lozinci ca 
„Pace și locuri de muncă!**, 
„Nu rachetelor!". La mitin
gul care a urmat demons
trației s-a adoptat 
către toți oamenii 
din- Italia de a-și 
lupta pentru pace 
tindere.

*

ți

$ PRIMUL MINISTRU 
AL BELGIEI, Wilfried Mar
tens, a anunțat că progra
mul de austeritate al gu
vernului său va fi menți
nut și în 1984. Obiectivul 
prioritar, a spus el, este 
acela al asanării finanțe
lor publice, al căror de
ficit se ridică, în 1983, Ia 
nivelul record de 15,3 ia 
sută din produsul național 
brut.

memento
FILME

16,45
19,00

un apel 
muncii 

activiza 
și des-

VIENA 16 (Agerpreș). 
Luînd cuvîntul în parla
ment, Fritz Marsch, secre
tar al Partidului Socialist 
din Austria, a respins doc
trina „unui război nuclear 
limitat", arătînd că primele 
victime ale acestuia ar de
veni locuitorii continentu
lui european. Vorbitorul a 
.relevat necesitatea adoptă
rii de măsuri eficiente pen
tru oprirea cursei înarmă
rilor și înfăptuirea dezar- 

amării, în primul rind 
dezarmării nucleare.

o rezoluție 
autorizează 

cu încă 
a man-

NAȚIUNILE UNITE 16 
(Agerpreș). Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a adop
tat cu 147 voturi și o ab
ținere (Israel) 
prin care 
extinderea 
trei ani
datului Agenției Națiuni
lor Unite de ajutor și lu
crări pentru refugiați pa
lestinieni din Orientul Mij
lociu (UNRWA), care ur
ma să expire la 30 iunie 
1984 — informează agen
ția U.P.I.

ocupate, 
aceste do- 

Adunarea Gene- 
condamnă 

„anexarea de către Israel 
a unoi- părți din teritoriile 
ocupate, înființarea de 
noi așezări israeliene în a- 
ceste regiuni, recurgerea 
la practici represive îm
potriva populației arabe".

Orientul Mijlociu, în pragul 
„unei confruntări între marile puteri 
* O declarație a regelui Hussein al Iordaniei

STRASBOURG 16 (Ager- 
pres). Intr-o cuvîntare ros
tită în fața Parlamentului 
European de la Strasbourg, 
regele Hussein al Iorda
niei a avertizat Statele Fi
nite că recentul acord de 
cooperare strategică în
cheiat cu Israelul a adus 

■regiunea Orientului Mijlo
ciu în pragul „unei con
fruntări între marile pu-

ii

nc-
a 

ale

Dezamăgire, în urma deciziei 
Parlamentului (vest) european

I 
I 
I 
I 
I 
I
I

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Pe malul stîng 
al Dunării albastre; U- 
nirea : In arșița nopții.

LONEA : Omul și um
bra.

ANINOASA 1 
periculos.

VULCAN:
LUPENI — 

întoarcerea din
URICANI : 

Bucureștiului.

Viraj

A pașii.
Cultural: 
iad.

Misterele

(IV

13.00
13,05

13,30

I
I 
L.

16,30

Telex.
La sfîrșit de săp- 
tâmînă. (parțial 
color)
Fotbal: transmisiuni 
directe alternative
— Politehnica Iași
— F.C. Olt și F.C. 
Argeș — A.S.A. Tg. 
Mureș.
Columne ale isto
riei.

20,55
21,10

22,00

22,20

Săptămtna politică.
1 Telejurnal, (parțial 

color)
• Estrada muzicală. 

Teleencicloped ia.
• Film serial: Fron

tul invizibil, (co
lor)

i Ritm și grație.
) Tclefilmotccă 

aur (Gr. 
Birlic).

. color)
> Telejurnal, 

al color)
' Invitații

ziunii.

L O T O

de 
Vasiliu 

(parțial

(parți-

televi-

Numerele extrase 
tragerea LOTO din 

decembrie 1983
Extragerea I :

43, 62, 21, 86. 49, 48,
14. 58 ;

Extragerea a Il-a:
47, 87, 77, 78, 44, 71,
55. 34.

FOND TOTAL
CÎȘȚIGURI: 1 106 759
lei, din care 318 445 lei 
report la categoria I.

la
16

16,

30.

DE

Mica publicitate
blană purtată, 
(picioare) negru, 

Petroșani, 43817.

VlND 
astrahan 
nr. 4S, 
(1482)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tuna
se Viorel, eliberată de 
l.M. Bărbăteni. O declar 
nulă. (1466)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Zoltan 
Aurel, eliberată de l.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(1467)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Szat- 
maft Iuliana, eliberată de 
I.C. Vulcan. O declar nu
lă. (1463)

PIERDUT ștampilă cu 
următorul antet: Intreprin-

ANUNIURI

I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I

I
I 

J

derea pentru administrarea 
cantinelor și cazare Valea 
Jiului, cantina Aninoasa. 
O declar nulă. (1464)

PIERDUT carnete de 
student pe numele Stoian 
Alin și Rîjniță Gheorghc, 
eliberate de institutul de 
mine Petroșani. Le decla
răm nule. (1477)

PIERDLUT legitimație 
bibliotecă (periodice) nr. 
1232. eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. 
O declar nulă. (1480)

TIERDUT legitimații 
bibliotecă (periodice) nr. 
4474 și 4476, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declarăm nule. 
(1484)

PE FAMILIE

ÎN URMA RESPINGE
RII, în Folketing (parla
ment) a proiectului de bu
get pentru anul fiscal vi

sitor, primul ministru al 
i Danemarcei, Poul Schlue
ter a anunțat dizolvarea 
forului legislativ și orga- 

; Mizarea de alegeri genera
le anticipate, la 10 ianua
rie 1984, informează agen
țiile United Press Interna- 
iional și Reuter.

Guvernul minoritar con
dus de Poul Schlueter — 
primul premier conserva
tor din anul 1901 — a fost 
confruntat, fncă de la for
marea sa, în decembrie ’ 
nul trecut, cu numeroase 
probleme dificile, între ca
re rate ridicate ale inflației, 
șomajului șl un ridicat de
ficit bugetar.

INTR-O DECLARAȚIE 
dată publicității la Gene
va, după o IntUnire de două 
zile, reprezentanții a nouă 
țări europene neutre și 
nealiniate — Austria, Fin
landa, Suedia, Elveția, Ci
pru, Malta, Iugoslavia, 

| Liechtenstein și San Ma- 
* rlno — apreciază că ar fi 
fdc dorit ca la Conferința 

pentru măsuri de încrede
re și securitate și pentru 
dezarmare fn Europa, care 
urmează să înceapă la 
Stockholm la 1? ianuarie 
1884. toate statele partici
pante se fie reprezentate 
de miniștri; de externe.
'îaOACHA 9» •PMINVSTRAT1A» retvosnnL «tt. « BălcMS»

t

LONDRA 16 (Agerpreș). 
Primul ministru britanic, 
Margaret Thatcher, a de
clarat, în Camera Comune
lor, că este „profund de
zamăgită" de decizia Par
lamentului (vest) european 
— organ consultativ al Pie- 
ții comune — de a în
gheța rambursarea sumei 
de un miliard dolari, pe 
care C.E.E. ar urma să

ROMA 16 (Agerpreș). 
Partitura unei serenade 
inedite pentru flaut și 
pian de Ludwig van 
Beethoven a fost descope
rită, recent, de doi cunos- 
cuți muzicieni italieni, ca
re au achiziționat-o în- 
tîmplător de la un anticar 
din Arezzo. Flautistul Ro
berto Fabriciann și pianis
tul Alberto Neri au decla
rat că serenade respecti
vă, în Fa major, struc
turată în trei părți, este 
semnată de Beethoven si 
adresată unui editor muzi
cal florentin.

★
BEIJING 16 (Agerpreș) 

Aproape 10 000 km parcurși 
în 63 de zile pe bicicletă. 
Aceasta este performanța 
unui tînăr chinez, 
Qingchun, absolvent 

acest an al facultății 
economie, care a preferat 
bicicleta în locul avionu
lui, pentru -a ajunge do la 
Beijing ia Llhas», capita
la provinciei Tibet, unde

Wane 
in 
de

o restituie Marii Britanii, 
în martie 1984, relatează 
agenția Associated Press. 
Șeful guvernului britanic 
a cerut conducătorilor 
celorlalte nouă țări mem
bre ale Pieței comune să 
facă „eforturi susținute" 
pentru a soluționa deza
cordurile financiare care 
au provocat eșecul con
ferinței la nivel înalt a 
C.E.E., de la Atena.

FAPTUL DIVERS

ceruse să fie repartizat du
pă 1 terminarea
Dacă se are în vedere că 
podișul tibetan, căruia 
se mai spune și acoperișul 
lumii", 
tudinea 
față de 
clistul" 
urce și 
roase culmi muntoase, 
nele cu înălțimi de peste 
5 000 m, se va putea tra
ge ușor concluzia că ac
tul lui a fost cu adevărat 
temerar. Dar, în acest fel, 
— după cum a declarat îa 
sosirea în Llhasa —, el 
și-a realizat un vis nutrit 
de mulți ani.

★
WASHINGTON 16 

gerpres). Orașul Los 
geles deține tristul re.wȘ 
ai S.UJV. (■ ce privește

studiilor.

i

este situat la alti- 
medie de 4 000 m. 
nivelul mării, „ci- 
fiind obligat să 
să coboare nume- 

u-

tA 
An-

I

teri". După cum transmit 
agențiile U-P.l. și A.P., su
veranul liașcmit a apre
ciat, de asemenea, că 
garca, în continuare, 
drepturilor legitime
poporului palestinian, ' ne- 
recunoașt'rea O.E.P. ca 
unic reprezentant legitim 
al acestuia au complicat și 
mai mult situația din zonă. 
Tergiversarea. soluționării 
problemei palestiniene — 
aflată în centrul oricăror 
reglementări globale în O- 
rientul Mijlociu — „ar pu
tea submina liniștea și pa
cea altor țări din regiune", 
a apreciat regele Hussein.

C CONSILIUL DE SECU
RITATE AL O.N.U. a con
venit să prelungească pe 
o perioadă de încă șase 
luni mandatul forței O.N.U. 
de menținere a păcii în Ci
pru. Actuițul in.u dat al 
acestei forțe a e-- i irat joi 
noaptea.

numărul spargeriloi la ins
tituții bancare. Potrivit da
telor publicate de F.B.l. 
în acest an, în orașul res
pectiv s-au comis spargeri 
Ia 750 de instituții banca
re față de „numai" 600— 
700 la New York și 200— 
250 ia Chicago.

★
BONN 16 (Agerpreș). Po

trivit cifrelor publicate de 
o comisie guvernamentală 
vest-germană. în ultimii 
zece ani în R.F.G. s-a în
registrat cea mai mică ra
tă de creștere demografică 
din lume. Dacă această 
tendință se va menține, a- 
rată statistica, numărul 
locuitorilor țării va scădea, 
pînă în anul 2030, la 38.28 
milioane, de la 61,43 mi
lioane, în prezent. Comi
sia atrage atenția asupra 
necesității adoptării de mă
suri pentru a schimba a* 
ceastă tendință, de natură 
să provoace probleme gra
ve pe plan economic și so
cial.

Colectivul secției chirurgie a Spitalului mu
nicipal Petroșani este alături ci-' asistenta Lentila Ră
descu, în marea pierdere suferită prin decesul fulge
rător al soțului ei

Sing. RADESCU IOAN (1476)
jji ■ in «i

Colectivul secției de recuperare din Spitalul 
Petroșani, este alături de colega lor I.enuța liădescu, 
în greaua încercare suferită prin moartea năpras
nică a soțului ei. Sincere condoleanțe. (1478)

Familia Burlec Aron, dcplînge dispariția prema
tură a celui ce a fost ;

RADESCU I. PUIU. (1481)

Colegii de la I.P.C.V.J. Petroșani sint alături din 
tot sufletul de familia îndoliată, prin pierderea

Sing. RADESCU IOAN.
Sincere condoleanțe. (1483)

FOȘTII colegi de liceu regretă din toată inima 
dispariția prematură a celui care a fost un bun 
coleg și prieten adevărat

RADESCU IOAN
Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Fiicele, fiul, ginerii și nepoatele, anunță cu adîn- 
că durere dispariția prematură a tatălui, socrului și 
bunicului iubit

HULUBA EMII.
înmormîntarca va avea loc azi, 17 decembrie 

1983, ora 12. (1479)

Cu adîncă durere soția, fiica și ginerele, anunță 
împlinirea a doi ani de cînd ne-a părăsit pentru 
totdeauna, cel care a fost

SICORA ADOLF ♦
îl vom păstra în suflet (1489)

Familia anunță împlinirea Unul an de la dis
pariția celei care a fost o joție, tnamă și bunică 
minunată

CZIMBALMOȘ MARÎA. C14T1>
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