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I.M, LONEA

Sub preșsdinția 
tovarășului NICOLAE CEAUSESCU

ȘEDINȚA
CONSILIULUI DL STAT

830 tone 
pesta sarcina zisei

Rezultat remarcabil, ob
ținut de mina Lonea în 
ziua de 22 decembrie: co
lectivul de muncă al a- 
cestei întreprinderi a ex. 
tias o producție de 830 ro
ne de cărbune pes.e sar
cinile de plan. Este o rea
lizare care atestă că mi
na Lonea are un sfîrșit 
de an bun și iși pregătește 
temeinic producția anului 
viitor.

In fiuntea întrecerii so
cialiste de la I.M. Lonea
se află sectorul II, care 
a realizat de la începutul 
acestei luni o producție su
plimentară de 400 tone, 
în condițiile depășirii pro
ductivității muncii în căr
bune, cu 700 kg/post. De 
ia maistrul Petre Bolog, 
normatorul sectorului, a- 
flăm că cele mai bune for
mații de lucru sînt brigă
zile conduse de Dumitru 
Paraschiv, Gheorghe Ghi- 
ciuc, Gheorghe Poenaru și 
Dumitru Dăscălescu. (Gh.S.)

Avantajele mecanizării
• Beneficiind din plin de 
Iavan-ajelc mecanizării, 

brigacm condusă de cunos-
I cutai frontalist Pavel De_ 
■ diu, din sectorul l al 
| I.M. Aninoasa, continuă să 
• realizeze și în aceste zi- 
Ile de sfîrșit de an pro

ducții record la extracția
| de cărbune.

După cum ne informea

Cu planul anual îndeplinit
Sectorul /// al I. M. Uricani

Minerii sectorului III de la I.M. Uri
cani au răspuns prin fapte de muncă la 
chemările secretarului general al parti
dului de a spori producția de cărbune 
cocsificabil. Eforturile depuse de_a lun
gul anului de acest colectiv s-au ma
terializat în 5 000 tone de cărbune ex
tras peste sarcinile de plan. Cele 5 000 
de tone reprezintă îndeplinirea sarci
nilor de plan pe întreg anul 1983 cu o 
săptătnînă mai repede.

La realizarea sarcinilor de plan anua
le înainte de termen au contribuit în 
egală măsură toate cele 4 brigăzi din 
abatajele sectorului conduse de Dumitru 
Izvoreanu, Ștefan Baciu, Ion Nichițelea 
și Ion Volocaru, care lună de lună și-au 
depășit sarcinile de plan. Din rîndul 
acestora cu cel mai mare plus, peste 
1 500 tone, se înscriu minerii din abata
jul frontal echipat cu susținere indivi
duală condus de Dumitru Izvoreanu, 

care lună de lună au depășit producti
vitatea muncii cu peste 400 kg pe post, 
aflîndu-se mereu în fruntea întrecerii 
socialiste pentru a da țării cît mai mult 
cărbune. Prin realizarea unor lucrări de 
pregătiri de bună calitate și la timp de

către brigada condusă de Simion Bu_ 
descu, șl această brigadă a contribuit la 
realizarea sarcinilor anuale de plan 
înainte de termen. Minerii din această 
brigadă au pus în valoare două mari ca
pacități de producție, de unde se ex
trage zilnic peste jumătate din produc
ția sectorului. în prezent brigada lu
crează la pregătirea unui nou abataj 
frontal în stratul 5, care va asigura o 
producție zilnică de peste 250 tone de 
cărbune.

La depășirea planului anual cu Un 
aport deosebit se înscriu și electrolă- 
cătușii din formațiile conduse de Cons
tantin Vlad, Ilie Scurtu și Aurel Pîrciu, 
sub directa îndrumare a maistrului e- 
lectromecanic Spirache Angheloiu, care 
au executat la utilajele din dotare re
vizii și reparații de bună calitate, men. 
ținîndu-le de-a lungul întregului an în 
perfectă stare de funcționare. Pentru a 
putea interveni rapid și eficient în ca
zul unor avarii și pentru a scurta du_

Gh. BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

I’xin realizare» pe luna în curs, la zi, a 1863 
tone cărbune peste plan, minerii din brigada con
dusa de Constantin Ciobănei^, se situează în frun
tea întrecerii socialiste la întreprinderea minieră 
Paroșeni. In imagine, un aspect din abatajul fron
tal dotat cu complex mecanizat de susținere, tă
iere și transport a cărbunelui.

loto : Șt. NEMECSEK

ză ing. Mircea Petrescu, 
șeful sectorului, producția 
extrasă suplimentar de a- 
ceastă formație de lucru 
de la începutul anului, 
este, la zi, de peste 17 500 
tone de cărbune.

De curînd brigada ’u- 
crează cu un nou com
plex mecanizat SMA-2, 
cu care obține producti

vități sui>erioare sarcini
lor cu 2 tone/post. Este 
confirmarea faptului .ă 
în această formație de 
lucru există un climat de 
angajare responsabilă, a 
tuturor membrilor colec
tivului care se afirmă in 
munca din abataj ca ade_ 
vărați mineri tehnicieni.
(M.B.)

CONSFĂTUIRE 
organizată de revista 

99idunea de partid66
Ieri a avut loc la De

va, o consfătuire organi
zată de redacția revistei 
„Munca de partid", cu 
sprijinul biroului Comi
tetului județean de partid, 
avînd ca temă: „Spirit 
angajant, poziție militan
tă, ofensivă în întreaga 
muncă de partid", în lu
mina orientărilor și sar
cinilor cuprinse în cu_ 
vintarea secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. la Consfă
tuirea de lucru pe pro
blemele muncii organiza
torice șî politico-educati
ve de la Mangalia.

(Continuare în pag. a 3-a)Nu este admis nici un rabat de la legile conviețuirii noastre sociale!
I

Extragem dințr.una din 
scrisorile sosite pe adresa 
miliției din orașul Vulcan, 
tocmai din satul Șulța, co
muna Agăș, județul Bacău: 
„Mă numesc Maria Mihai. 
Vă rog respectuos să-mi 
trimiteți vești despre si
tuația celor patru fete ale 
mele; Eugenia, Onorina, 
Elena și Viorica, plecate 
de acasă cu mai mulți ani 
în urmă și mai ales des
pre soarta nepoților..." O 
mamă se adresează oame
nilor legii pentru a afla 
vești despre proprii ei 
copil.

O mamă care a muncit 
ani mulți la I.F.E.T. Agăș 
— Bacău pentru a crește 
patru copii, care șl-a u- 
mezit palmele cu sudoarea

Vineri, 23 decembrie 
a.c., a avut loc ședința 
Consiliului de Stat, pre
zidată de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii So
cialiste România.

La lucrările ședinței au 
participat, ca invitați, vi- 
veprim-miniștri ai gu
vernului, miniștri, alți 
conducători de' organe 
centrale, președinți ai u- 
nor comisii permanente 
ale Marii Adunări Națio
nale.

în cadrul problemelor 
înscrise pe ordinea de 
zi, Consiliul de Stat a 
dezbătut șj adoptat: De
cretul privind desfășura
rea prevederilor Planu
lui național unic de dez
voltare economico-socială 
și Planul de dezvoltare 
a agriculturii și industri
ei alimentare ale Repu
blicii Socialiste România 
pe anul 1984; Decretul pri
vind desfășurarea indica
torilor financiari prevă- 
zuți în Bugetul de stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1984; Decre
tul privind paza bunu
rilor și Decretul privind 
scoaterea din inventar a 
animalelor de muncă.

în continuare. Consi
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CULTURĂ - 
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La consfătuire au par
ticipat secretari și secre
tari adjuncți de comitete 
de partid, secretar! de or
ganizații de bază din 
întreprinderi și de pe 
șantiere, din unități a- 
gricole, din institute de 
cercetare și proiectare, 
activiști ai comitetelor 
municipale, orășenești și 
comunale șl ai comitetu
lui județean de partid, 
alte cadre.

Dezbaterile în cadrul 
consfătuirii au fost con
duse de tovarășul Radu 
Bălan, prim_secretar al 
Comitetului județean de 
partid.

frunții pentru a le asigu
ra toate cele de trebuință 
Eugeniei, Onorinei, Elenei 
și Vioricăi, lansează un 
apel pentru a afla vești 

Anchetă so Hală
despre fetele ei care au 
dat-o uitării. Să fi uitat 
oare cele patru surori, i u 
o alarmantă ușurință, de 
mama lor ajunsă la anii 
bătrineții și aflată departe, 
în Moldova? Dar să deru
lăm pe scurt constatările’ 
oamenilor în uniformă al
bastră...

Prima dintre surori, Eu
genia Mihai, are 32 de ani 

liul de Stat a examinat 
și ratificat o serie de tra
tate, acorduri șl convenții 
încheiate între Republi
ca Socialistă România și 
alte state.

Tratatele, acordurile șl 
convențiile ratificate de 
Consiliul de Stat reflectă 
politica partidului și sta
tului nostru de amplifica
re continuă a colaborării 
politice, economice, cultu
rale, tehnico-științifice și 
în alte domenii, cu toate 
țările, fără deosebire de 
orînduire socială, de a ac
ționa împreună cu acestea 
pentru cauza destinderii, 
înțelegerii și păcii în lu
me.

Toate decretele men
ționate au fost, în preala
bil, examinate și avizate 
favorabil de comisiile 
permanente ale Marii 
Adunări Naționale, potri
vit competenței acestora, 
precum și de către Con
siliul Legislativ.

Consiliul de Stat a dez
bătut și aprobat Raportul 
privind aducerea la înde
plinire a hotărîrii Con
siliului de Stat cu privire 
la dezbaterea în consili-

(Continuare în pag. a 4 a)

REPERE 
la sfîrșit 

de săptămînă
Așczămintele culturale 

din municipiul nostru 
propun, pentru acest sfîr
șit de săptămină, o Iar-
gâ suită de manifestări 
cultural-artistice și dis
tractive, în măsură să 
răspundă tuturor prefe
rințelor oamenilor mun
cii.

@ La Casa de cultură a 
sindicatelor din reședința 
de municipiu este progra
mată pentru astăzi (sala 
artelor, ora 19) întîlnirea 
membrilor cenaclului s.f. 
„Orion" Seara zilei de 
mîine este rezervată, în 
majoritatea cluburilor și 
la casa de cultură, iubito
rilor muzicii și dansului 
© La palatul cultural din 
Lupeni este programată 
astăzi o dezbatere pe te
ma concepțiilor religioase 
în raport cu educația a-

(de fapt pare mai în vâs
lă). Trăiește în concubinaj, 
cu nici ea nu mai știe al 
cîtelea bărbat. Are o fată. 
Mi reia, de 13 ani, elevă în 
clasa a VII-a E la Școala 
generală nr. 5 din Vulcan. 
Complet nesupravegheată, 
„chiriașă" a mai multor 
rude sau chiar persoane 
străine, .Mircla parcă este 
copilul nimănui, pe cale 

d.c a apuca pe un drum 
greșit. Fără controlul și 
coordonarea mamei — cea 
mai competentă și autori
zată persoană, datoare să 
se ocupe de educația co-

Cristian ȘTEFAN, 
ca sprijinul Miliției 

orașului Vulcan
(Continuare în >— a 2-a)
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La începutul sezonului de iarnă

Salvamontiștii
dar... adresează și

sînt la datorie
cîteva recomandări

— A
Paring 
schi și, 
fiecare

in 
desezon 

întotdeauna, 
ridică sar-

fost inaugurat 
noul 
ca 

iarnă
cini specifice în fața sal
vatorilor montani. V_am 
adresa deci, tovarășe Mi- 
tu Bîrlida, în calitate de 
șef al echipei Salvamont, 
o întrebare firească: cum 
este pregătită echipa din 
Petroșani pentru 
sezon de competiții 
drumeții montane, 
tru îndeplinirea misiunii 
sale în acest anotimp ca
re cheamă spre pîrtiile 
de schi și la drumeții tot 
mai mulți amatori?

— Echipa noastră se
prezintă în fața exigen
țelor noului sezon al
sporturilor de iarnă cu o 
formație omogenă, 
în componență 12 
sportivi apți 6ă-și 
plinească misiunea, 
de 
s-a 
bri 
vit 
de

noul 
și 

pen_

avînțl 
tineri 
înde-
Față 

echipasezonul trecut, 
mai întărit cu 3 mem_ 
tineri care au absol- 
cursurile de iarnă și 
vară ale școlii națio

nale Salvamont. în 
vința condiției fizice, 
tem bine pregătiți, 
ceasta ca urmare a 
trenamentelor desfășurate 
cu perseverență, a pre
gătirilor pe care le des
fășurăm și în prezent, în 
condiții de iarnă. De a- 
semenea, continuăm cursul 
de prim-ajutor, pentru 
reîmprospătarea cunoștin
țelor, dat fiind că 
sfjrșitul lui ianuarie 
așteaptă confruntările în 
cadrul ediției ’84 a Ra
liului național Salvamont 
de la Poiana Brașov.

— Despre ce noutăți 
putem vorbi în privința 
dotării materiale?

— Prin grija primă
riei, dotarea echipei s_ 
îmbogățit cu 8 perechi d 
schiuri, două corturi, ia 
prin autodotare ue-am 
completat baza materială 
cu un troliu pentru sal
varea din zona abruptă, 
cu scripeți și blocatoaie. 
în privința dotării cu ce
le necesare, ne bucurăm 
și de sprijinul per
manent al conducerii 
I.P.S.R.U.E.E.M. și al Spi
talului municipal. Și o 
chestiune de perspectivă :

i___________________________

pri- 
sîn-
A-
an-

(Urmare din pag. I)

membrii echipei vor fi 
dotați cu echipamente de 
protecție prevăzute de 
normativele Salvamont. 
Așadar, din toate puncte
le de vedere, sîntem bine 
pregătiți, apți .de acțiune 
în orice situație ce se va 
ivi în noul sezon pentru 
prevenirea accidentelor și 
salvarea celor în pericol.

— Care sînt acțiunile 
„la zi” ale echipei ?

— Echipa se află 
datorie... non-stop;

de acțiune al 
Vom ruga șj i 

să ne ajute, a 
mai fă< ut-o, în

la 
în

zeazâ prematur și schiu. 
rile. Tot pentru preveni
rea accidentelor, am pre
gătit afișe cu traseele din 
cîmpul 
chipei.
dacția
cum a
da recomandări în vede
rea prevenirii accidente
lor.

— Acum, la început de 
sezon, și pe baza învă
țămintelor din anii tre- 
cuți, ce recomandări ați

Interviul săptămînii

din
Și 
se

face schiorilor și drume
ților?

— Schiorii să aibă toți 
legături bune 

de 
Și, 
să
a-

fiecare sîmbătă și dumi
nică patrulăm pîrtiile. 
Punem accent pe acțiunile 
de prevenire. Am ridicat 
indicatoare.avertizoare în 
zonele periculoase 
Paring. Atenționăm 
verbal schiorii care
aventurează în coborîri 
prin zone periculoase. Mă 
refer mai ales la pîrtiile 
de sub teleferic, și de - pe 
poiană, pînă jos la sta
ția telescaun ; sînt 
necurățate integral 
bolovani și cioturi,
aceea, pînă zăpada e mi
că, recomandăm schiori
lor să evite coborîrile 
prin aceste zone. E pe
riculos și, în plus, se u-

zone 
de 
De

schiuri și 
și să evite consumul 
alcool cînd fac sport, 
încă o mare problemă: 
respecte -toți regulile 
cestui sport: să evite vi
teza excesivă, 
directe, 
pîrtiile sînt 
de regulă cu mulți 
pii. m

, unii iresponsabili 
se lansează în 
„în direct" fără 
controleze. Avcih 
me și cu turiștii 
schiază. Mulți copii 
losesc pungile de plastic 
pentru a coborî pe pante

abrupte; or, prinzînd vi
teză se pot accidenta 
foarte grav. Alții apar pe 
pîrtiile de schi cu săniu
țe. Or, pîrtiile de schi 
nu sînt pentru săniuțe. 

„Zăpada fiind mare să
niile se afundă. Alții sca
pă săniile neocupate și îi 
lovesc pe ceilalți. Răul 
cel mare îl constituie, 
însă, urmele cu care 
brăzdează pîrtiile și în 
care dacă intră un schiu, 
schiorul se dezechilibrea
ză și-și poate foarte u- 
șor fractura piciorul.

— Să sperăm că vom 
avea mai puține aseme
nea fenomene 
generatoare de 
accidente. In orice caz, Ie 
dorim
succes 
pentru 
deplin

nedorite 
posibile

Fochistul Paul Cherecbeș și mecanicul loan 
Tolnay reglează temperatura la cuptorul de coace
re de la una din liniile tehnologice ale fabricii 
de pline din Lupeni. Foto : Șt. NEMECSEK

(Urmare dio pag l)

coborîrile 
mai ales cînd 

aglomerate, 
co- 

Pentru că mai sînț 
care 

coborîri 
să se 
proble- 

care nu 
fo_

salvamontiștilor 
în noul sezon, 
a-și îndeplini pe 
datoria.

— Urez și eu succes
schiorilor și iubitorilor 
de munte, adică un se^ 
zon plin de satisfacții, în 
care să nu aibă nevoie 
de intervenția noastră. 
Dorim din toată inima să 
fim simpli sfătuitori în 
decorul naturii. Și pen
tru că se apropie noul 
an, în numele salvamon
tiștilor, urez „La mulți 
ani", sănătate și fericire 
tuturor !

Interviu realizat de 
loan DUBEK

rata, de staționare a u_ 
tilajelor, aceștia au orga
nizat activitatea de repara
re a 
draulice, 
pinioane 
lături de 
trolăcătușiț sectorului, la 
realizarea sarcinilor ' de 
plan înainte de termen au 
contribuit și artificierii 
Dumitru Opriș, Vasile Ma

unor cuplaje 
reductoare 

in subteran, 
minerii "și

nolache, Mircea Șerbănoiu 
și Ion Burlacu, care au 
răspuns mereu prezent la 
solicitările minerilor -și au 
respectat totodată cu s*i• c_ 
fețe normele de felini; a 
securității muncii, 
realizarea sarcinilor 
plan cu șapte zile 
devreme, minerii sectoi 
111 au posibilitatea să 
tragă pînă la sfieșitul 
nului peste 5 500 tone 
cărbune în plus față 
sarcinile de plan.

Prin 
de 

mai 
ruiui 
ex

u
de 
de

la 
ne

Ca.n totdeauna, salvainontiștii sini la datorie.

pilului ei — Mircla are 
toate șansele să ajungă un 
rebut social. Acum, în al 
doisprezecelea ceas, cu 
sprijinul colegilor, a ca
drelor didactice, poate și a 
mamei în a cărei conștiin
ță rațiunea trebuie să tri
umfe, acest copil trebuie 
călăuzit pe calea cea drep- 
tă.

A doua fată a
Mihai este Onorina Lascăr. 
Are 30 de ani 
rezultați din 
cărei amintire 
poartă demult, 
știe nici de 
iubirii de mamă, de care 
au atîta nevoie cei doi co
pilași cărora le-a dat via
ță. La vîrsta ei, să nU-și 
dea seama oare că această 
conduită contravine legilor 
morale ale societății noas
tre? Să nu înțeleagă to
tuși că a se complace în 
situația concubinajului este 
fără nici o perspectivă ?l

Și a treia dintre surori, 
Elena Kiss a părăsit de 
mai multă vreme canoane
le nescrise ale legilor fa
miliale. Trăiește tot în 
concubinaj. „Preocuparea*' 
pentru creșterea 
earea celor trei 
sale constă în: 
timpurie a celei 
școlarizarea... la 
celei mijlocii și 
rea în „familie**

noastre

Măriei
Lszzăr. 

și doi copii 
căsătoria a 

n_o mai 
Nu vrea să 
sentimentul

și edu_ 
fete ale 
căsătoria 

mai mari, 
Simeria a 
menține- 

a mezinei

care frecventează cursurile 
clasei a IV-a. Cert este că 
celor trei fete ale sale le 
lipsește o părticică din 
căldura iubirii de mamă 
pe care numai o adevărată 
mamă poate să le-o dea.

Mezina familiei, Viorica 
Bradu, a adoptat același 
mod de a trăi: în concubi
naj. Nu lucrează nicăieri. 
Nu vrea să apeleze Ia a_ 
cest drept și obligație so
cială, nu dorește să facă 
parte din marea familie a 
oamenilor muncii. Trăieș
te în mod parazitar, st’.- 
dînd astfel cele mai ele
mentare norme ale socie
tății noastre, ale eticii ș 
echității, ale conviețuirii 
sociale.

ratru surori, Eugenia, O- 
norina, Elena și Viorica, 
patru destine identice fără 
aici o perspectivă demnă. 
Este știut faptul că liniștea 
și armonia climatului fa
milial nu pot fi clădite 
prin concubinaj.

Așadar patru surori, la 
anii unei maturități depli
ne, au uitat de existența 
mamei lor care le-a cres
cut și 
muncii și comportării dem
ne în societate, au uitat —

sau neglijat — 
nobilă menire 
anume aceea de 
propriilor copii, 
optim pentru o 
multilaterală și 
să.

în Urma discuțiilor pur
tate cu organele de mili
ție, credem că cele patru 
surori își vor analiza mo
dul de viață în mod critic, 
vor elimina ceea o 
nedemn în existență 
Sînt oameni la anii

cea mai 
socială și 

■ a asigura 
, climatul 
dezvoltare 
armonioa-

educat în spiritul

I

■ INSIGNE.
A.CJî. ni se anunță că 
au sosit insigne de me
rit pentru conducătorii 
auto amatori, membri ai 
Automobil Clubului Ro
mân, care nu au comis 
accidente, nu hu fost im
plicați in evenimente ru
tiere și nu au fost sanc
ționați de lucrătorii ser
viciului circulație în ul
timii cinci ani. Așadar, 
așii volanului se cunosc.

zile peste 0 grade Cel
sius. Zăpada căzută din 
abundență in ultima pe
rioadă s_a topit. Pe toa
te drumurile municipiu
lui nosti u, ca urmare a 
acestui fapt, s-.i acumu
lat un strat mai mull 
sau mai puțin consistent 
de mizgă. Pe unele por
țiuni ale carosabilului mai 
persistă >i gheața. A- 
vînd în vedere această 
stare a pla'd»1 mei caro
sabile, se recomandă tu
turor conducă*.orilor auto 
maximă prudență, să 
reducă viteza pînă ia 
limita evitării oricărui 

leze vi_ 
indițiiîe atmos- 
trafic rutier și 
drumului.

CAM SCUMPA 
„AFACEREA...”

Vineri, 23 decembrie
conducătorul auto 

ionel Duca aparținînd
S.U.G.T..C t'radea, șan
tierul Lupeni, se deplasa 
ia volanul autobasculan
tei 31—BH—3144, de la
Lupeni - spre Petroșani. 
Fără să țină scama de
poleiul de pe suprafața 
carosabilă și să reducă 
viteza pînă la limita evi
tării oricărui pericol, pe 
strada Băncildni din ls- 
croni, a intrat cu viteză 
excesivă intr-o curbă, a 
pierdut controlul mașinii, 
părăsind șoseaua, după 
care s_a oprit în imob._ 
lul cu numărul 244. Dm 
cauza neglijenței conducă
torului auto, Ionel Duca, 
o mașină și un imobil au 
fost grav avariate. Cam 
scumpă „afacerea"...

RECOMANDĂRI
Mercurul termometre

lor a urcat în ultimele

viteza ] 
evitării 

pericol, să-șj co, 
teza cu 
ferice de 
cu starea

Rubrica realizată 
sprijinul Biroului 

circulație ai 
municipiului

Dacă era 
Capitala, 
unde au 
nistele să
Așteptăm
și telefonic, dar nu de la

C-

anul!).

înțelepciunea trebuie 
învingă. Pot și trebuie s-o 
facă toate palm, acum pî
nă nu_i prea tîrziu. Pro
babil vor fi ajutate, îndru
mate și sfătuite de oame
nii din jur, din colective
le de muncă, de vecini, de 
toți cunoscuții care vor 
să-și aducă contribuția la 
îndreptarea conduitei in 
viață a Eugeniei Mihai, O- 
norinei Lascăr, Elenei Kiss 
și Vioricăi Bradu.

Vom reveni cu aspecte 
privind modul cum evolu
ează viața și activitatea a- 
cestor patru surori, pentru 
a consemna — sîntem con
vinși — numai vești bune 
pe care vrem să le trimi
tem și acasă, în Moldova, 
la mama lor care încă mai 
așteaptă.

de acum, după insigna de 
merit.

■ TELEFONICA. In
formăm conducerea Ofi
ciului municipal de poștă 
și telecomunicații că tele
fonista de serviciu di» 
ziua de 22 decembrie, di
mineața, de la poșta din 
Petrila, a întârziat o co
mandă cu Petroșaniul 
peste o jumătate de oră. 

o comandă cu 
cit dura? De 
învățat telefo- 
țipe la abonați? 
măsurile (chiar

Petrila, 
(M.B.)
| NOUTĂȚI ÎN SOR

TIMENTELE DE PRO
DUSE LACTATE. De la 
Fabrica de produse lacta
te aflăm „lansarea" pe 
piață a unui nou produs. 
Este vorba de gustoasele 
batoane cu miere și lap
te, un produs asemănă
tor cu ciocoi? ta de casă. 
Vi-1 recomandăm eu plă
cere! (M.B.)

ÎE BILETE DE TRATA
MENT. Oficiul municipal 
pentru probleme de mun
că și ocrotiri sociale din 
Petroșani pune la dispo-

DUnf.nică. .5 decembrl. 
a.c., au drept de circula
ție autoturismele piof 
tate personală înmiiți 
late sub număr t'U

Miliției 
Petroșani

ziția pensionarilor bilete 
de tratament pentru pe
rioada trimestrului I al 
anului viitor, în stațiu
nile balneoclimaterice : 
Buziaș, Căciulata, Covas- 
na. Eforie Nord, Felix, 
Geoagiu, Herculane, Sîn- 
georz, Olănești, Tușuad, 
Vatra Dornei, Vața
Jos etc.

Rubrică realizată de 
Ion VULPE
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In perioada 10—22 decembrie 1983 in toate ora
șele municipiului Petroșani s-a desfășurat concursul 
coral pionieresc „Copiii cîntă patria, partidul și pa
cea", modalitate tradițională prin care micii artiști 
sărbătoresc aniversarea Republicii. Integrat etapei de 
masă a ediției a cincea a Festivalului național „Cîn- 
tarca României", concursul a prilejuit o foarte utilă 
trecere în revistă a formațiilor corale pionierești din 
municipiul nostru. Juriul etapei municipale, format 
din profesorii Adrian Schweitzer, Horațiu Alexau- 
dresci! si Gin 1 Petrescu, a reușit să audieze toate 
formațiile cslisicate după etapa orășenească, realizînd 
un schimb de opinii la modul „concret" cu fiecare 
dintre conducătorii artistici ai formațiilor. Acest 
schimb de idei s_a realizat și la nivelul fiecărui oraș 
in parte, membrii juriului fiind prezenți și în cadrul 
juriilor orășenești. Audierea celor 40 de formații pre
zente în concurs, a dus la desprinderea unor concluzii 
pe care le redăm in rezumat, ele uimind a fi pre
zentate pe larg profesorilor de muzică în cadrul cer
cului pedagogic de specialitate.

Festivalul coral municipalpartidul
Concursul și_a atins pe 

deplin scopul, constituind 
un mijloc de educație pa
triotică a copiilor, de e_ 
ducație muzicală, prin el 
ăsîgurîndu-se permanenti
zarea activității ' artistice 
în școli. S-a ajuns la eon- 
„uzia că nivelul calitativ 

al formațiilor s-a menținut 
ridicat, după încheierea .. 
tapei republicane a ediției 
a IV-a a festivalului „Cî v- 
tarca României". In cele 

multe cazuri, reperto- 
ales s-a caracterizat 
varietate tema.iă. 
dificultăți de ordin 

rezolvate ,.u 
‘e dintre for-

<• i-
nr.

V— 
cla

mai 
rinl 
prin 
prin
in terpre tativ, 
succes de unele dintre 
moții. bflm ca wiemnhl 
rurile școlilor gen-rale 
1 — Lupeni, clasele 
VIII, nr. 2 Lupeni — 
sele 
nr. 1 
triia, 
11—IV, 
coral 
al Școlii ge
nerale nr. 1 — 
această ultimă formație 
iad prezentă pe scenă 
afi’ă de concurs.

Dirijorii s-au 
-e piese apropiate 
Dili ta tea copiilor, 

teica lor de

II—IV, 
- Pe_ 

clasele 
grupul 

cameral

și paî
traducerea 
de concurs 
piese folk.

O carență 
rală a constituit-o lipsa de 
omogenitate a vocilor. 
Mai avem formații care 
„țipă" pe scenă, in loc să 
ciute, fapt ce duce la de
zechilibru vocal. La acest 
capitol, singurele formații’ 
care s-au apropiat de .pro
dusul muzical finalizat au 
fost corurile școlilor gene
rale nr., 1 Lupeni, clasele 
V—Vili, nr. 2 Lupeni și 
nr. 1 Petrila, clasele II— 
IV, grupurile corale came
rale de la școlile genera
le nr. I Petroșani și nr. 4 
Vulcan. Un element foarte ; 
important, deseori negli
jat, din păcate, îl consti
tuie pronunția textului, pe 

con- 
,,de a- 

cele 
sînt 
„în-

în repertoriul 
coral a unor

aproape gene.

Vernisată recent, expo
ziția de pictură și grafică 
a cercului de creație al 
clubului sindicalelor din 
Lupeni. dedicată aniversă
rii Republicii, relevă ma
turizarea artistică a picto
rilor amatori îndrumați de 
Iosif Tellmann, dar și pre
dilecția lor pentru peisa
jul montan. A doua „co
lectivă" din acest an im
pune atenției lucrările lui 
Petre Radu („Cioban din 
Retezat" și peisaje), care 
iși gradează tonalitățile 
prin filtrul sensibilității. 
Cele cinci peisaje semnate 
de muncitorul Ion Gali e- 
vocă procesul de desăvâr
șire a personalității sale 
artistice, limpezirea stilu
lui. O tehnică dificilă a- 
bordtază Cornelia Balint, 
absolventă a Școlii popu
lare de artă, linogravura 
colorată, ambițiile sale 
vizînd însă și portretul 
monumental („Țăran").

Intre numele devenite 
familiare cercului, care cu
prinde artiști din toată 
Valea, Paraschiva Maran, 
manifestă vădite înclinații 
pentru peisajul industrial

(„Mina Livezeni") și flori, 
în vreme ce profesoara Mi- 
liaela Grigoriu tinde spre 
o sensibilitate conceptuaji- 
zată. Viziunea cețoasă asu
pra naturii („Peisaj cu trei 
copaci") reduce paleta cro
matică, tonurile închise, 
maniera impresionistă an

tarea României", care ex
pune linogravură, — com
pozițiile, în haină ușor 
naivă, dau farmec subiec
telor din lumea folclorului 
românesc — înregistrăm 
debutul soțului ei, de a- 
semenea sedus de peisaj. 
Un alt laureat al festiva

.'.'zwzzzz/zzzzzjz,'zwzrz'zzz/z//z//zzz/ivz///zzr/zzz/zz/zz/.. tfi.>

Expoziție omagială te piețurăji gra/Jca 

O etapă de maturizare 
artistică

..-»ZZZZZ.VZzzZZZZZ/ZZicZZZZZZZZZZ,'.VZZZAWX.'ZZZZZZZZZZiWZ.VZZZZZ.W/Z/.-ZZZ

corează în solitudine. Un 
univers aparte . propune 
Vasile Vasinc, care sur
prinde figurile dragi — 
copiii, bunica. Culorile cal
de ale portretelor reven
dică un atent investigator 
al stărilor psihico. Un du
blu eveniment artistic și 
totodată familial — pe lin
gă prezența în’expoziție a 
Măriei Pop, laureată a 
Festivalului Național „Cin-

lului de anvergură reph- 
blieană (pentru ex_Iibri_ 
suri), Dafinel Doinea arbo
rează în grafică o manieră 
personală, liniile curbe, ai
doma unei priviri hologra
fice, tensionează peisajele.

Mulți dintre membrii 
cercului artistic din Lu
peni s-au exprimat public 
prin expoziții* personale, 
cum este și cazul topogra- 
fului Kiraly Szabocs, de

ia I.M. Uricani. în cadrul 
manifestării omagiale ol 
este prezent printr-o sui
tă dc portrete în cărbune, 
din ciclul „Visurile licit re
ții". Mai expun Elena Săi— 
ceanu (tempera,’ ilust ind 
un adevărat rafinament 
coloristic, în lucrarea „Lu- 
eefărul"), Ghiocela Gdnczy 
(peisaje in ulei) și Ev a 
Drăgan (tempera).

O privire de ansamblu 
reliefează fertila atmosferă 
dc cenaclu, competenta în
drumare a pictorului și gra
ficianului Iosif Tcllsiann, 
care permite, ba chiar în
curajează pe fiecare din
tre elevii săi să se expri
me7 cit mai personal. A- 
vem de-a face deci cu 
exprimări și tehnici artis
tice diferite, cu trăiri emo
ționale intense,- într-un cu- 
vîiit privirea cuprinde un 
mănunchi de lucrări care 
concretizează o etapă de 
afirmare artistică a cercu
lui de artă plastică din 
Lupeni, dar și a fiecărui 
artist în parte.

Ion VULPE

PE MARGINEA
l Xl-.i ÎNTRECERI

Petroșani,
fi
ni

orientat 
de sen_ 
de pu- 

înțelegere 
(Școala generală nr. 1 —
Petroșani, grupul coral-ca- 
meral de limbă maghipră 
al Școlii generale nr. 4 — 
Vulcan). Au fost însă si
tuații cind s-au abordat 
piese care depășesc posibi
litățile interpretative ale 
copiilor (Școala generală 
nr. 6 — Petrila. corul cla
selor V—VIII, Școala ge
nerală nr. 2 — Lupeni, 
corul claselor V—VIII) sau 
piese facile, cu mult uni- 

ț on și acestea, nereaiizate 
artistic (corurile Școlii ge
nerale nr. 6 Petrila — cla
sele II—IV și Școlii genera
le nr. 3 — Lupeni). Tre
buie evitate situații de ge
nul interpretării ă două 
piese de același autor din 
totalul de trei, mai ales 
cind acesta este un .autor 
nereprezențativ, după cum 
neinspirată ni se pare in-

alocuri 
soanele , 
tac“ și 
„finale" 
deseori 
ghîțite". Fac ex

cepție fericită în acest sen 
corurile școlilor generale 
nr. 1 Petroșani și nr. 2 
Uricani, clasele V—VIII. 
Sc impune o mai mare a- 
tenție la respirație, la fra
zare în general, la toate 
formațiile.

Prezentăm rezultatele 
concursului coral „Copiii 
cîntă patria, partidul 
pacea".

Coruri, mari, clasele 
VIII: premiul I: școlile 
nerale nr. 1 Lupeni și 
1 Petroșani; premiul 
școlile gen-'rale nr. 2 
triia și nr. 2 Uricani; 
mini HI: Școala generală 
nr. 5 Vulcan; clasele li— 
IV: premiu I — școlile ge
nerale nr. 2 Lupeni și 1 
Petrila, premiul II — Școa
la gen. nr. 5 Petroșani, 
premiul III — școlile ge
nerale nr. 2 Petrila, nr. 2 
Uri&ni și nr. 4 Vulcan: 
coruri de cameră: premiul 
II: C.P.Ș.P. Vulcan; gru
puri corale camerale: pre
miul I — Școala generală 
nr. 4 Vulcan (limba ma
ghiară).

și

V— 
ge- 
nr. 
Ii:

Pe- 
pr«_

I

ț

Ii II. înainte de a ne în- 
’ drepta expunerile des- I pre frumos și artă spre
* geneza realității lor, se 
| cade a ne întreba: ce 
■ principiu ne îngăduie să I supunem atenției lumea
• estetică, acum cind pro-

I* bleme de un alt ordin 
par a solicita stringent 
interesele omului? Care 

I necesitate ne îndeamnă 
J să aducem frumosul și 
* arta în arena dezbateri- 
I lor deschise de circums- 
■ tanțele social-politice ale 
» timpului? E o datorie să 
I consulți „ceasul* și nc_ 
■ voile pe care le slujești, 
I slujindu-te ca ființă u- 
I mană. Este știut că tot 
1 mai multe voci, încă din 
I secolul trecut, în special

Hegel și Marx s_au pro
nunțat că realitatea 
timpului lor nu mai e 
„priincioasă artei", „Fi
ică a libertății", cum a 
numit_o Schiller, arta în
cepe să fie concurată de 
„folosul" (economicul-u- 
til), care ajunge „marele 
idol al epocii". Condiția 
ei social-istorică sc pro
blematizează. Omul, în 
ipostaza sa de creator de 
frumos și artă. începe Bă 
supună reflecției întregul 
dramatism al problemei 
și. în mod profund, fi
ințarea 6a. El știe că în 
fața propriei rațiuni tre
buie să se prezinte ori- 
cînd cu întreaga sa zes
tre realizată de toți de 
pînâ la el. Se cunoaște

PATRIA
PATRIA, acest lărîm de aur,
Străiucește-n freamătul Conștiinței 
LIBERTATEA, meșter faur 
și triumf'sublim al biruinței.

Cupele de glorii, clipele muncite. 
Drumul spre victorii, nriini bătătorite. 
Miile de inimi, picuri de sudbăre, 
Fiecare suflet poartâ-n el o floare,.

Fiecare fapt i-o dovadă vie
că aici am fost, sîntem și vom fi.
NOI ce ne_am născut pe această glie.
NOI, făuritorii noii Românii.

Un trimuf sublim al biruinței.’ 
LIBERTATEA, meșter făui ar. 
Străluccște-n farmecul conștiinței, 
PATRIA, acest tărîm de aur.

Mircea ANDRAȘ

I

V
• ț

I

I

Pledoarie
La recenta plenară a 

Comitetului municipal 
de cultură și educație 
socialistă, viitorul pro
gram al manifestărilor 
poiitica-ideologice și 
i ulttiral-educalive a 
suscitat, cum era și fi
resc. discuții aprinse, in 
final contuiîndu-se o 
concluzie pi eiioasă — nu 
nuiu.ru! acțiunilor de 
acest gen trebuie sa 
impresioneze cit, mai 
ales, nivelul lor calita
tiv. La realizarea ma
nifestărilor programate 
la nivelul unei locali
tăți, comiți tul respectiv 
de cultmă și educație 
Sdtialisiă are datoria 
să-și asigure sprijinul 
■i colaborarea iuturor 
factorilor interesați (or
ganizațiile U.T.C., de 
sindicat, femei ele), mo
dul de organizare și

argument
desfășurare a acțiuni- i 
lor. Altfel, forțele se 
dispersează, activitatea 
poartă uneori girul for
malismului, acțiunile „la i 
concurență" ncasigurind 
o selecție calitativă, în i 
funcție de preferințele j 
și preocupările celor 
care doresc să-și lăr
gească orizontul poli
tic și spiritual, să-și de
săvârșească aptitudinile 
artistice, tn plan com
petitiv se adeverește 
morala proverbului Ia- i 
tin, care solicită „non 
multa, sed multum", a- 
dică să nu prezentăm 
în concursuri, festiva- ! 
luri, manifestări orna- | 
giale doar formații dc | 
dragul numărului lor, ci j 
în funcție de calitatea : 
actului artistic. (Red
VION)

t

Corul Școlii generale 
nr. 1 din Petroșani (di
rijor, prof, llorațiu A_ i 
lexandrescu) laureat al j 
Festivalului național ■ 
'„Cîntarea României", e- j 
diția a IV-a. j
Foto: Cristian ȘTEFAN ;

REPERE -
(Urmare din pag. O f

că, polemic și revoluțio
nar -u starea de fapt din 
timpul lor, Marx și En
gels solicitau pentru rea
lizarea omului, trecerea 
din „imperiul necesității" 
în „imperiul libertății", 

în al comunismului în

țeles ca realizare deplină 
a naturii umane, „ca de
săvârșit naturalism—uma
nism, ca desăvârșit Uma- 
nism=naturalism“. Cu a- 
cest proiect uman de în
deplinit, omul trebuia și 
trebuie, nu numai să se 
elibereze de servi tuli, ci 
să-și ridice munca la 
rang de frumusețe, să 
facă din simțuri teoreti
cieni și din artă o di
mensiune umană. Reve
nind asupra celor două 
întrebări, răspunsurile se 
pot formula acum simnhi: 
este un principiu con
substanțial ființei umane, 
frumosul și arta țin de 
structura mi ti mă a omu
lui ca om; im necesita
tea constă tocmai în

proiectul pe care omul îl 
are de realizat: o lume, 
care să fie a sa șj pe 
măsura lui umană, din 
care nu pot să lipsească 
achizițiile anterioare, a- 
dică acele trei dimensiuni 
fundamentale, descoperi
te încă de greci: adevă
rul, binele și frumosul. 

De aceea, ne vom în
toarce sau ridica la isto
ria problemei. Metaforic 
spus, fiindcă povestea o- 
muiui în istorie nu se 
poate istorisi fără Poves
titor, trebuie nu numai 
să-1 ascultăm, ci să în
țelegem î n ce-i constă 
preaomeriescul ei farmec; 
frumusețea și arta.

Dumitru FELEA

I

I
I
I
I
I
I
1
I

J

teistă, pe cînd sala mică a 
clubului din Uricani găz-, 
duiește un fructuos dialog 
dedicat responsabilității șe
fului de brigadă, ca ora 
politic, conducător și edu
cator al formației de mi- 

’■ neri O interesantă ex_ 
I poziție de carte (ora 10) se 
J anunță la biblioteca clu

bului sindicatelo’- din Vul
can, sub genericul „Româ
nia — factor activ al cola
borării și cooperării inter
naționale" Cele două 
așezăminte culturale din 
Petrila îi invită, în aceas
tă seară, pe tineri la con
cursuri cu public gen „Cine 
știe răspunde", vizînd isto
ria contemporană a patriei 
noastre, iar la Aninoasa (18) 
va fi evocată personalita- 
U-a artistică a „Luceafăru
lui" cîntrcului romă.iese, 
Ciprian Porumbescu £ Din 
acțiunile programate pen
tru mîine menționăm spec-, 
lacolelc omagiale dedicatei 
Republicii, realizate de for-a 
mațiile artistice ale clubu-1 
rilor din Vulcan și Lonea.
(LV.)

nuiu.ru
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ȘEDINȚA 
CONSILIULUI DE STAT
(Urmare din pagina I)

ile de conducere ale ■ mi
nisterelor și celorlalte or
gane centrale a analize
lor efectuate de comisiile 
permanente ale Marii A_ 
dunări Naționale privind 
aplicarea legislației în di
ferite domenii de activi
tate,

.în continuarea lucrări
lor înscrise pe ordinea de 
zi, Consiliul de Stat a 
discutat și aprobat Pro
gramul privind analizele 
ce se vor efectua în anul 
1984, din însărcinarea 
Consiliului 'de Stat, de 
comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale 
în legătură cu modul în 
care organele de stat în
făptuiesc politica parti
dului și asigură aplicarea

legii în diferite domenii 
de activitate.

Consiliul de Stat a exa
minat și aprobat Raportul 
Comisiei pentru analiza 
activității de soluționare 
a propunerilor, sesizări
lor, reclamațiilor și cere
rilor oamenilor muncii 
adresate Consiliului de 
Stat, în semestrul 1 1983, 
precum și Raportul Con
siliului de Miniștri cu 
privire la soluționarea 
propunerilor, 
sesizărilor, reclamațiilor 
și cererilor oamenilor 
muncii adresate organelor 
centrale ale administrației 
de' stat, în semestrul I 
1983.

în cadrul ședinței, Con
siliul de Stat a soluționat, 
de asemenea, unele pro
bleme ale activității cu
rente.

Final de sezoo fotbalistic
In meci restanță :

Dinamo București — Corvinul Hunedoara 4—2
Vineri s_a încheiat se

zonul fotbalistic, odată 
cu desfășurarea pe stadi
onul Dinamo din Capitală, 
a partidei Dinamo Bucu
rești — Corvinul Hune
doara, restanță din etapa 
a il_a a campionatului 
o <• iziei A de fotbal. Fot- 
b .ii dinamoviști au 
r ut victoria cu sco- 
n de 4—2 (2—0), deve- 
; _ ss;fcl lider! ai vla-
so-. n.ului. Golurile au 

marcate de Dragnea 
(rs.n. 25 și 33), Turcu 
(rnin. 44) și Augustin (min. 
71), pentru Dinamo. res
pectiv Klein (mm. 64) și 
Radu (min. 83).

La jumătatea întrece
rii, clasamentul se pre
zintă astfel: 1. Dinamo 
București — 25 puncte; 2.

Steaua București — 24
puncte; 3. Universitatea 
Craiova — 22 puncte; 4. 
Sportul studențesc Bucu
rești — 21 puncte; 5. F.C. 
Bihor Oradea — 20 punc
te; 6. Politehnica Iași — 
20 puncte; 7. S.C. Bacău 
— 19 puncte; 8. F.C. Ar
geș Pitești — 18 puncte; 
9. Jiul — 18 puncte; 10. 
F.C. Olt — 16 puncte; 11. 
Chimia Rm. Vîlcea — 16 
puncte; 12. F.C. Baia Ma
re — 16 puncte; 13. A.S.A. 
Tg. Mureș — 15 puncte; 
14. Corvinul Hunedoara — 
14 puncte; 15. Rapid 
București — 13 puncte;
16. C.S. Tîrgoviște — 11
puncte; 17. Dunărea 
C.S.U. Galați — 10 puncte;
18. Petrolul Ploiești — 
8 puncte.

(Agerpres)

Vizita tovarășului 
Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al guvernului român, 
în R. P. Bulgaria

SOFIA 23 (Agerpres). — 
Corespondență de la loan 
Erhan: La Sofia au avut 
loc convorbiri oficiale in
tre tovarășii Constantin 
Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Exe
cutiv la C.C. al P.CR., 
prim_ministru al’ Guver
nului Republicii Socialis
te România, și Grișa Fi- 
lipov, membru ai B.rou. 
lui Politic al C.C. al P.G. 
Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria.

în cadrul convorbirilor 
s-a subliniat că frecven
tele întîlniri la nivel înalt 
între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general 
al C C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, le
găturile personale de pro
fundă stimă, respect și 
strînsă prietenie care e- 
xlstă între cei doi condu
cători, convorbirile avute 
și înțelegerile la care s_a 
ajuns, precum și documen
tele semnate constituie 
factori determinanți pen
tru evoluția continuu as
cendentă a relațiilor din
tre partidele, țările și po
poarele noastre.

De ambele părți a fost 
exprimată voința ca dia
logul și contactele politi
ce să fie continuate si 
extinse în toate domeniile

de interes reciproc, în 
spiritul constructiv și di
namic imprimat de con
ducătorii celor două parti
de și state.

în cadrul convorbirilor 
s-a făcut o largă informa
re reciprocă ăsupra preo
cupărilor și ...cinilor ca
re stau în fața celor două 
partide comuniste pentru 
înfăptuirea vastelor pro
grame ale construcției so
cialiste in țările respecti
ve.

în continuare s_a efec
tuat o analiză detaliată a 
stadiului îndeplinirii ho_ 
tărîrilor adoptate cu pri
lejul întîlnirilor româno- 
bulgare la cel mai înalt 
nivel, fiind examinate 
căile și posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor bi
laterale, îndeosebi pe ’ la
nul extinderii relațiilor 
comerciale și adîncirii co
laborării și cooperării eco
nomice. Pe această bază, 
s-a convenit ca volumul 
schimburilor comerciale 
din anul 1984 să fie su
perior celui din acest an. 
Au fost examinate, de a_ 
semenea, o seamă de pro
bleme privind obiective
le economice aflate în 
construcție sau care ur
mează să fie realizate 
prin eforturi comune.

în cadrul dialogului de 
lucru, desfășurat într.un 
spirit deschis, construc
tiv, de stimă șl înțelegere 
reciprocă, prim_miniștrii 
celor două țări au efec
tuat un schimb de vederi 
asupra unor probleme ac

tuale ale vieții internați
onale.

La încheierea convorbi
rilor, tovarășul Constan
tin Dăscălescu a adresat 
tovarășului Grișa Filipov 
invitația de a face o. vizi
tă oficială în Republica 
Socialistă România. Invi
tația a fost acceptată cu 
plăcere.

Tovarășul Constantin 
Dăscălescu și tovarășul 
Grișa Filipov au semnat 
protocolul privind extin
derea colaborării econo
mice între România și 
Bulgaria. *

Vineri dimineața, to_ i 
varășul Constantin Dăs_ 
călescu a depus o coroană 
de flori la Mausoleul 
„Gl.eorghi Dimitrov",

★
Vineri dimineața, tova

rășul Constantin Dăscă- 
lescu a vizitat Uzina de 
mașini-unelte din Sofia, 
unitate reprezentativă a 
industriei bulgare cons
tructoare de mașini.

în continuare a fost vi
zitat Palatul culturi' lin 
Sofia, remarcabil edificiu 
în peisajul urbanistic al 
capitalei bulgare,

*
în după_amiaza acele

iași zile a avut loc ce
remonia oficială a plecă
rii tovarășului Constan
tin Dăscălescu din capita
la R.P. Bulgaria.

Demonstrații 
împotriva 
rachetelor

BRUXELLES 23 (A-
gerpres). — Mai multe 
mii de militanțl pentru 
pace din orașul belgian 
Anvers au participat ta 
o demonstrație împotri
va rachetelor nucleare in 
Europa, pentru dezarma
re. Pe o distanță de cîrca 
6 km între consulatele 
S.U.A. și U.R.S.S., de
monstranții au format un 
adevărat „lanț uman", 
cerînd reluarea negocie
rilor sovieto-americane

OTTAWA 23 (Ager
pres). — „Canada să fie 
declarată zonă denuclea- 
rizată l", „NU — rachete
lor !“, „NU — armelor a'j 
tomice !“ — sînt lozincile 
sub care în orașul Win
nipeg a avut loc o amplă 
manifestație cu partici
parea a peste 30 000 de 
persoane.- Luînd cuvin- 
tul la mitingul organi
zat în fața sediului Adu
nării legislative locale, 
premierul provinciei Ma
nitoba, G. Pauly, a con
damnat planurile ce pre
văd experimentarea rache
telor americane „Cruisq" 
pe teritoriul canadian.

Cutremur
CONAKRY 23 (Ager

pres). — Un puternic cu
tremur de pămînt, — 6,3 
grade pe scara Richter — 
s-a produs joi în nord- 
vestul Guineei, a anunțat 
postul de radio Conakry. 
Potrivit postului de ra
dio, seismul a provocat 
moartea a cel puțin 10 
persoane și rănirea mul
tor altora, precum și pa
gube materiale.

Reuniunea la nivel înalt a țărilor 
africane de limbă portugheză 

și-a încheiat lucrările
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PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Zam- 
firescu Angela, eliberată

de întreprinderea de con
fecții Vulcan. O declar 
nulă, (m.p.)

DECES

Lenuța, soție, Cristina șl loan, copii, Emanuel, 
nepot, cu adîncă durere anunță dispariția celui ce a 
fost un minunat soț, tată și bunic

IONAȘC NICOLAE
11 vom păstra veșnic amintirea. înmormlntarea, 

azi, 24 decembrie, ora 15.

BISSAU 23 (Agerpres). 
— în capitala Republicii 
Guineea-Bissau s-au în
cheiat lucrările celei de_a 
IV_a reuniuni la nivel 
înalt a țărilor africane de 
limbă portugheză — An
gola, Mozambic, Guineea- 
Bissau, Capul Verde și 
Sao Tome și Principe. 
Dezbaterile, arată agen
țiile internaționale de 
presă, au fost consacrate 
cu prioritate examinării 
căilor și modalităților 
susceptibile să contribuie 
la extinderea cooperării 
statelor _ respective, ca un

mijloc important de con
solidare a independenței 
lor economice. Documen
tul final, dat publicității 
la încheierea reuniunii, 
evidențiază hotăra ea sta
telor respective de a-și in
tensifica eforturile pen
tru depășirea stării de îna
poiere' economică, rezul
tat al îndelungatei peri
oade de dominație colo
nială, și în acest sens,
pentru extinderea coope
rării lor reciproc-avanta-
joase în cele mai diferite | 
domenii de activitate.

PARIS 23 (Agerpres). — 
Anul viitor, peste 11,5 
milioane de tineri vor șo
ma în numai 12 țări oc
cidentale industrializate 

— se arată într-un raport 
dat publicității lâ Paris 
de Organizația pentru Co
operare Economică și Dez
voltare (O.E.C.D.). „Tine
retul a fost cel mai pu
ternic lovit de creșterea 
considerabilă a șomaju
lui în această perioadă de 
recesiune", subliniază do
cumentul. Rata șomajului 
în rîndul tineretului va fi 
în 1984, în Spania de 43,5 
la sută, în Italia — de 
34 la sută, în Franța —

de 27,5 la sută, în Mare- 
Brltanie — de 23,5 la st 
tă, în Australia ,— de 
21,75 la sută, m Canada 
— de 21,5 la sută, in 
S.U.A. — de 17 la sută 
și în R.F.G. — de 14,75 
la sută.

PARIS 23 (Agerpres). — 
Societatea franceză „Creu- 
sot—Loire", care a anun
țat în luna octombrie că 
va suprima 4000 de locuri 
de muncă, a făcut cunos
cut că numărul celor ce 
urmează să fie concediațj 
va fi de 6000 — infor
mează agenția France 
Presse.

GABRIEL GARCIA
MARQUEZ, cunoscutul 
scriitor columbian, lau
reat al Premiului Nobel 
pentru literatură, a apre
ciat, într.un interviu a_ 
cordat televiziunii pana
meze, că eforturile făcu
te de grupul de la Contadora 
au împiedicat declanșa
rea în America Centrală 
a unui război generalizat 
—- transmite agenția Pren- 
sa Latina.

POPULAȚIA NORVE
GIEI va totaliza la sfîr- 
șitul acestei luni 4 135 000 
locuitori — anunță Biroul 
central de statistică al a- 
cestel țări.

VALUL DE FRIG care 
a-a abătut de mai multe 
zile asupra celei mal

mari părți a teritoriului 
Statelor Unite, insoțit în 
unele regiuni de impor
tante căderi de zăpadă, a 
cauzat, indirect, moartea 
a 68 de persoane. Cea 
mai mare parte dintre 
victime și-au găsit moar
tea în accidente de circu
lație rutieră.

Recordul de frig a fost 
înregistrat în Montana, 
unde termometrul a co- 
borît sub —4U de grade 
Celsius.

LA ALGER S-AU ÎN
CHEIAT lucrările celui 
de-al V-lea Congres al 
Partidului Frontul de Eli
berare Națională. partid 
unic de guvernămînt in 
Algeria.

Congresul l-a reales pe 
Chadli Bendjedid în func
ția de secretar general 
al Frontului de Elibera
re Națională, și l-a pro
pus drept candidat unic 
pentru postul de pre
ședinte al statului. Dele
gații au adoptat, de ase

menea, noul statut al 
partidului, au ales noul 
Comitet Central.

PIERDERILE MATERI
ALE provocate anual țări
lor Pieței Comune de 
„ploile acide" sînt estima
te de Comisia C.EE. între 
1,4 și 4,2 miliarde dolari, 
relevă agenția France 
Presse. Cel puțin un sfert 
din pădurile vest-germane 
sînt amenințate să dispa
ră, ca urmare a „ploilor 
acide" provocate de sub
stanțe poluante, adaugă 
sursa citată.

SPECIALIȘTII CHI
NEZI au proiectat și 
construit cu succes un 
super-calculator electro
nic, cu o capacitate de 

100 milioane de ope
rații pe secundă — rela
tează agenția China No
uă. Intrat cu cîtva timp 
în urmă în operații de pro
bă, super-calculatorul a 
funcționat timp de 13 000 
ore, dovedind calități u-

nanim apreciate de oame
nii de specialitate. După 
cum menționează agenția 
citată, în momentul ac
tual numai cîteva țări din 
lume au posibilitatea să 
producă asemenea calcu
latoare.

ÎN CADRUL UNEI 
CONFERINȚE DE PRE
SĂ, ministrul de externe 
panamez, Oyden Ortega, 
s_a referit la eforturile 
consacrate păcii în Ame
rica Centrală, pe care le_a 
întreprins „Grupul de la 
Contadora" în 1983 ară- 
tînd că aceste eforturi 
vor continua și în anul 
viitor, cînd se speră că 
va fi semnat și Acordul 
de pace în America Cen
trală — transmite agen
ția Prensa Latina.
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