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Brigadierul Ghcza Kalman și ortacii din brigada 
pe care o conduce îri cadrul sectorului II de la mina 
Paroșeni, lucrează cu bune rezultate la săparea unei 
galerii colectoare în stratul V blocul V de la orizon
tul 360 al minei, tn imagine, șeful de schimb Francisc 
Tama.ș, alături de ortacii loan Silveșan și Grig ore 
Groapă, din cadrul brigăzii.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNITI-VAl

La minele Văii Jiului

însemnate

în 12 ianuarie

Producție record în 
acest an $ 34000 tone,

Minerii Văii Jiului răspund prin, fapte demne de 
muncă la chemarea conducerii superioare de partid 
și de stat de a spori producția de cărbune coesifica- 
bil și energetic. Joi, 12 ianuarie, din bazinul carbo
nifer Valea Jiului feat extrase PENTRU PRIMA 
DATA IN ACEST AN peste 34 000 tone de cărbune, 
depășind âstfel planul zilei cu 562 de tone. Din cele 
11-Întreprinderi miniere, șapte au raportat depășirea 
sarcinilor de plan.

MAI MARE
: fost 

de la 
extras 

zilei 
aștfel

■ CEL
PLUS AL ZILEI a 
realizat de minerii 
Uricani, care au 
peSte preliminarul 
549 tone, cumuliad 
de la începutul lunii un 
plus de 3 000 tone de căr
bune. în fruntea întrecerii 
socialiste pe mină se află 
sectorul II B, din cad Ai 1 
căruia s-a remarcat în mod 
deosebit brigada condusă 
de Ilie Amorăriței eare 
într-un abataj echipat cp 

' complex mecanizat de sus
ținere .și tăiere obțin pro
ductivități de 15—16 tone 
:e post.

Noile linii 
de preparare 

din Petrila 
funcționează 

la capacitate
După ce au trecut cu 

bine examenul practic al 
probelor tehnologice în 
sarcină, cele două noi linii 
de spălare a cărbunelui de 
la preparația din Petrila 
funcționează la capacita
te. în primele zece zile 
ale acestui an colectivul 
preparației a prelucrat zil
nic circa 8000 tone de 
cărbune cu un grad sporit 
de recuperare globală, a- 
sigurfnd cantități supli
mentare de cărbune pen
tru semicoca. Datorită ex
ploatării judicioase a celor 
două linii de preparare, în 
prezent sînt asigurate 
condiții pentru prelucra
rea a 350 tone de cărbune 
pe oră, fapt eare permite 
preluarea întregii, produc
ții de Cărbune de la I.M. 
Donea și I.M. Petrila în 
condițiile in care se sim
te lipsa silozului-tampon 
pentrit cărbunele brut. 
Constructorii de la șantie
rul 1 Petrila I.C.M.M., ca
re au construit noile li
nii de preparare, au atacat 
lucrările din etapa a II-a, 
finală, de construcție a a- 
cestul important obiectiv 
in cadrul tăruia se acor
dă prioritate silozului pen
tru cărbunele brtr (VS.)

■ RITMICITATEA ȘI 
CONSTANȚA REALIZĂRI
LOR caracterizează în 
acest început de an acti
vitatea I.M. Aninoasa, ca
re, cu cete 120 tone extra
se suplimentar in această 
zi, a ajuns la un plus do 
3 500 tone de cărbune.

■ DEPĂȘIRI ALE PRE
LIMINARULUI zilei 
joi, 12 ianuarie, au 
portat și colectivele de 
neri de la Petrila (plus 
tone). Vulcan 
Livezeni (347 
ja (285 tone) 
(102 tune).

de
ra- 
mi-
450

(442 tone), 
tone), Dîl- 
și Paroșeni

>■

Cunoașterea și respectarea legilor țării— 
datorie a fiecărui cetățean

teristice societății socialis
te și comuniste".

Pornind de la această 
cerință, întreaga activita
te educațională, de cunoaș
tere și aplicare a legilor 
țării, ca și a transpunerii 
în viață a normelor eticii 
și echității socialiste, 
are în Valea Jiului

In evoluția statului so
cialist, edificarea societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate constituie ur> 
veritabil salt spre nou, a- 
tît în domeniul economi- 
co-social. al conștiinței so
ciale în ansambiu, cît și 
în cel al conștiinței indi
viduale. In această privin
ță ne sînt călăuză "si în
demn cuvintele rostite de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de la înalta 
tribună a Congresului al 
XII-lea al partidului: „Se 
impune, de asemenea, să

ANCHETA ZIARULUI 
la început de an

întreprinderea 
minieră Vulcan

Sarcinile de plan 
realizate ritmic, integrai

1, Măsurile întreprinse vă asi
gură condițiile îndeplinirii pre
vederilor de plan pe 1984? Cum 
încheiați luna ianuarie și trimes
trul.,I ?

2. Ce măsuri politice întreprind

organizațiile de partid pentru 
îndeplinirea planului?

3. Ce măsuri și acțiuni și-a 
propus organizația de sindicat 
în sprijinul -producției?

Azi răspund: ing. CRISTIAN DINESCU, directorul tehnic al minei,
ARPAD CR1ȘAN, secretarul comitetului de partid și președintele con
siliului oamenilor muncii, ILIF. DIACONII, președintele comitetului de 

sindicat

„Vom menține ritmul pe care ni l-am impus"
ductivitatea muncii a cres
cut cu 1,5 tone pe post, 
iar producția pe abataj 
și lună a sporit cu 700— 
800 tone de cărbune.

La sectoarele VI și VII 
vom avea permanent în 
funcțiune cite două aba
taje frontale cu tăiere 
mecanizată, iar la secto
rul V. unde avem brigăzi 
foarte bune, omogene, ca
re scot cite două cîmpuri

Dorin GHEȚA

1. CRISTIAN DINES
CU: „Ne-am. îndeplinit și 
depășit prevederile de 
plan ale primei decade și 
vom menține ritmul pe 
care ni l-am impus. Mă
surile luate încă din ul
tima parte a anului tre
cut sînt o garanție a a- 
firmației făcute. Concret. 
Am extins tavanul de re
zistență. La sectorul Ill 
toate abatajele sînt cu ta
van de rezistență și în 
aceste condiții vom avea 
permanent în funcțiune 
trei combine de

dintre care una — CA- 
FS-l de fabricație româ
nească — este în premie
ră absolută. în stratul 5 
din blocul IV, de aseme
nea, toate abatajele sînt 
cu tavan de rezistență și 
o bună parte din cele ale 
stratului 3 tot din blocul 
IV (ambele la sectorul II). 
Rezultatele fiind verifica
te, vom extinde tavanul 
de rezistență și la cele
lalte blocuri. Spuneam că 
rezultatele au fost verifi
cate” și cifrele - sînt eloc-

abatăj rente in acest sens: pro-

'I

I

C sporească combativitatea 
propagandei, ă tuturor mij
loacelor politico-educative 
împotriva mentalităților și 
concepțiilor înapoiate ce 
se mai manifestă în socie
tatea noastră, a tendințe- 

. lor de parazitism soția! și 
Căpătuială.- a oricăror 
fluențe ideologice șl 
tale străine, pentru 
zarea fermă a întregii 
sociale pe principiile
cii și echității socialiste, 
pentru dezvoltarea rela
țiilor umane noi, de res
pect, stimă șl intr-ajuto
rare intre oameni, carac-

in-
mo
așe- direcții fundamentale 
vieți acțiune. în primul 
eti

două 
de 

riad

(Continuare iu pag. a 2-a>

I Lăcătușii Victor 
căci și Gheorghe 
doi meseriași de 
din cadrul halei de 
taj a mașinilor minie
re de la I.U.M. Petro
șani. lucrează la monta
rea unui reductor. 
Foto: Șt. NEMECSEK

So-
Jiga, 
bază 

mon.

125 de
unirea principatelor

„Fericirea generațiilor 
viitorului"

Ioan DRAIA, 
procuror șef, Procuratura 

locală Petroșani

(Continuare' in pag. a 2_ai

în ședința Adunării Mol
dovei din 1 octombrie 1857, 
Mihail Kogălniceanu a dat 
expresie, eu mare forță, 
sentimentelor poporului : 
„Dorința cea mai genera
lă. acea hrănită de toate
generațiile trecute, acea
care este sufletul genera
ției actuale. acea care,
împlinită, '-a face ferici
rea generațuior viitorului 
este unirea Principatelor 
urr-un singui stat, o uni
re care este firească, le
giuită și ne i cărată,’ pen- 
tra că în Moldovă și în 
Valachia sintem același 
poper, omogen identic ca 
nici un altul, pentru că 
avem același început, ace
lași nume, aceeași limbă, 
aceeași religie, adeeașî is
torie și aceleași speranțe

Colectivul de oameni ai 
muncii de la A.U.T.L. Pe
troșani a adaptat, anul tre
cut, 18 motoare de pe au
tobuzele destinate trans
portului în comun, pen
tru a putea folosi combus
tibil lichid și gazos. Prin 
aceasta, consumul de mo
torină la suta de kilome
tri rulați a scăzut în me
die cu 20 de litri, reali- 
zîndu-se astfel 
economii. A vi nd 
rezultatele bune 
cu aceste motoare cu 
blă combustie, 
se lucrează la adaptarea a 
cinci motoare de pe auto
camioane SR 113 și la do
uă motoare de pe autouti
litare.

în puțineie zile care au 
trecut din acest an, colec
tivul acestei autobaze a 
economisit două tone de 
motorină și 400 kg ulei. 
(Gh. B.) ’

însemnate 
iii vedere 

obținute 
du*

în prezent

„CULTURA - 
ARTĂ

H Al doilea „8“ al mi
nerilor: Cînd se lasă totul 
in seama directorului și 
bibliotecarei...

■ Pur și simplu des
pre... frumos.

aceleași trebuințe de în
destulat, aceleași hotare de 

de 
de 
a- 

îndepli- 
i pro

„Un:... 
într-un

păzit, aceleași dureri 
trecut, același viitor 
asigurat și, In sfîrșit,' 
ceeași misie de î 
nit...". După care a 
ptis printre altei»: 
rea Principatelor 
singur- stat sub numele de 
România". In același sens 
s-a pronunțat la 9 octom
brie și adunarea ie la 
București. Care aU fost «la
titudinea, poziția și hotă- 
rîrile puterilor europene 
curh au gîndit ele „să so
luționeze" — incandescen
tă pentru interesele lor in 
această zonă geografică — 1. 
problema principatelor ?

Prof. Cornel PLATON 

(Continuare in pag. a 2-a)
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Vom menține ritmul
(Urmare din pag. I) pre-

mina 
deve-

sfîr- 
vom a- 
și un 
și sus- 
Pentru

MOMENTUL 
măsură eficientă in
Zilele trecute am participat, la 

Petrila, la un „moment educativ**, 
nit tradițional Ia această întreprindere 
în zilele de retribuție. In speță este 
vorba despre o experiență care merită 
să fie extinsă și Ia alte întreprinderi: 
cei care au „comis** nemotivate, pe baza

dintre care 
teaptă afară. în 
soției. N-are pic de ruși
ne. Nu ștfc să spună alt
ceva decît că îi trebuie 
mîncare pentru copii. 
Cînd a făcut 4 nemoti-

sprijinul producției
unor situații primite de la sectoare, sînt 
chemați în fața comisiei de disciplină 
pentru a-și motiva actele de indiscipli
nă și a se angaja ca pe viitor să nu se 
mai întîmple. Prezentăm o „radiografie 
a ultimului „moment educativ**.

Ioan Miclea . are trei 
copii — Claudia, Mihaela 
și Cristina, primele două 
eleve la Școala generală 
nr. 6. Este un „client" 
permanent al comisiei de 
disciplină. în decembrie 
a făcut 5 nemotivate. De 
fiecare dată, în fiecare 
lună.' a dat cîte o declara- 
ție-angajament, dar de
geaba. „Ce, eu sînt mai 
prost la mina asta", spu
ne; Nu tovarășe Miclea 
nu sînteți mai prost, dar 
ce este sigur este că lu
na viitoare, dacă mai 
faceți nemotivate nu veți 
inai fi deloc la mină. Ci
tăm din declarația lui 

'■ Ilie Dina, din sectorul 
VI: „Am făcut nemotiva- 

: te din cauză că am avut 
copilul în stare amelio
rată, gravă". Ei. bravo ! 
Declarații la fel de hilare 
au mai dat Ion ~ 
trescu (sectorul 
sile Donose (1), 
Chițescu (III) și

Urmează un 
penibil. în fața 
Gheorghe Jar, lăcătuș la 
sectorul II, tată a 4 co
pii între un an și 6 ani,

cel mic aș- 
brațele

ummmmunmmmmm

O experiență la 
îndemîna sindicatelor
uuinnmiuuuiiHiiintim

i Dumi- 
IV), Va- 

Vasile 
alții.
moment 

comisiei.

vate în octombrie, 19 zi
le foaie de boală în no
iembrie, 3 nemotivate în 
decembrie, iar în ianuarie, 
în doar 8 zile a lipsit de 
două ori nemotivat, nu 
s_a gîndit la copii ? E o 
„perlă" veche la comisie. 
Tot din < 
manitare, ■ 
desfăcut 
muncă, a 
Pînă cînd 
clemență ?

Mihai Fîț, miner 
sectorul III, 44 de 
și-a luat recuperări 
pă ureche". De fapt 
torii minieri îl știu, 
zilele de retribuție 
mai așteaptă.

considerații U- 
după ce i s-a 
contractul de 
fost reîncadrat, 
va beneficia de

gem, băieți, nea Mlhai e 
la sindicat la... săpunea- 
lă“. Păcat de părul alb ! 
Mai reținem, dintre cei 
„abonați** la asemenea 
momente pe Ilie Tăbăran, 
din sectorul III, cu 6 ne- 
motlvate în decembrie. 
Motivează sec : „Iar am 
călcat pe bec". S-a pro
pus trecerea Iul. pe timp 
de trei luni, în depozitul 
de lemne,-„în stațiunea... 
Bușteni", cum și-a per
mis să glumească. La fel 
a pățit și ortacul său 
Vasile Nemțeanu, tot 
cunoștință veche a 
misiei.

Din discuțiile purtate 
cu maistrul principal 
loan Bodenlosz, ing. 
Mircea Rusu, 
Gheorghe Șerban, 
ședințele sindicatului 
Susana Mareș, de 
roul personal, 
acestei comisii, am 
țeles că experiența 
mentului educativ" 
rezultate burfe, de 
mai multe ori, cei 
trec o dată pe aici, 
ua oară nu mai vin.

pre_ 
Și 

la bi- 
membrii 

în- 
„mo- 

a dat 
cele

Mircea BUJORESCU

a do-

In cadrul secției îm- 
buteliere de la Fabrica 
de lapte și produse lac
tate Livezeni, echipa 

de muncitoare condusă 
de Dorina Ameîian pre
gătește instalația pen
tru umplerea sticlelor 
cu lapte.

Foto: Șt. NEMECSEK

pe aripă și schimb, vor 
menține constant nivelul 
realizărilor. De fapt acest 
sector are la zi o produc
ție suplimentar extrasă de 
peste 2 300 de tone căr
bune. Două sectoare mai 
au încă unele probleme 
de rezolvat, dar acestea 
vor fi depășite curînd. O- 
ricum, sectorul VII pînă 

' la sfîrșitul luni își va în
deplini integral prevederi
le de plan. La sectorul IV 
va mai dura pînă cînd vom 
obține rezultate dorite, dar 
nu prea mult t*mp

O activitate care 
creat anul trecui 
me o constituie 
tea de transport, 
re este în curs 
vare. Evacuarea cărbunelui 
extras se face în totalitate 
pe flux de transport cu co
vor de cauciuc la sectoare
le III—IV—VII. iar la o- 
rizontul 360, unde s-au 
montat deja două benzi, se 
lucrează intens și la mon
tarea celorlalte 7. Avem în 
construcție două silozuri cu 
o capacitate totală de 1400 
tone de cărbune, cu ajuto
rul cărora vom putea în- 
siloza aproape întreaga 
cantitate de producție ex
trasă într-o zi, astfel îneît 
să nu mai avem problemele 
care apăreau în procesul 
de producție datorită stag
nărilor din fluxul de trans
port.

' Pentru a ne asigura un 
număr sporit de capacități 
de producție, conduce-ea 
minei și-a propus — și va 
fi realizată această dorin
ță — să redeschidă cît mai 
grabnic zonele cu rezerve 
imobilizate de focurile en
dogene. Vreau să precizez 
însă că, noi, prin realiza
rea sarcinilor de plan la 
lucrările de pregătiri sta
bilite pentru anul 1983 
ne-am asigurat capacități
le de producție necesare în-

.^Fericirea generațiilor Viitorului
(Urmare din pag. Ir

Convenția de la Paris, 
din 19 august 1858, înche
iată potrivit Tratatului de 
la' Paris, din 18 
1856 între Austria, 
ța, Marea Britanie, 
Rusia, Sardinia, 
instituia pe mai 
.garanția colectivă 
terilor contractante 
2). dar mai ales că „Pute
rile publice vor fi încre
dințate în fiecare princi
pat (s.n.) unui hospodar 
(domnitor — n.n.) și unei 
adunări colective, acțio- 
nînd în toate cazurile pre
văzute convenției, cu con
cursul unei comisii cen
trale comune celor două

martie 
Fran- 

Prusia, 
Turcia, 
departe 
a pu- 

(art.

principate.. “ (art. 3). A- 
ceste prevederi ca și toate 
celelalte însemnau de fapt, 
în pofida voinței clar ex
primate de Adunările ad- 
hoc, admiterea doar a u- 
nei uniri parțiale, limita
te, reprezentată de o comi
sie centrală legislativă 
Focșani și o 
sație comune 
principate.

în aceste 
ca de atîtea ori în istoria 
noastră, intervine .rolul de
cisiv al maselor populare, 
care au găsit calea pentru 
a înfăptui Unirea Princi
patelor, eludîndu-se 
fel decizia Convenției 
la Paris.

(Va urma)

la 
curte de ca_ 
celor două

împrejurări,

ast- 
de

(Urmare din pag. I)Z------------- ---------
cunoașterea, însușirea și 
înțelegerea profundă, în li
teră și în spirit, a legilor, 
în al doilea rînd asi
gurarea condițiilor opti
me, a unui climat propice 
recuperării morale, re
dresării celor care au să- 
vîrșit abateri și reintegra
rea lor, prin muncă, in 
viața socială. în desfă
șurarea acestui proces sînt 
implicate organisme de ■ 
partid, de stat și obștești: 
colective de educație juri
dică, brigăzi -complexe de 
muncă și educație 
nistă, colective de 
mare .și con 
Cu sprijinul 
ției juriștilor 
ci piu, aceste 
obștești și-au 
tăt activitatea, 
la problemele privind 
integrarea în muncă a 
lor care au săvîrșit aba
teri și au fost încredințați 
colectivelor de muncă și 
educare, la o activitate mai 
largă, incluzînd populariza
rea legilor, discuții și a- 
dunări cetățenești, sim
pozioane șL conferințe în 
școli, întreprinderi său 
cartiere. „Tribuna demo
crației",‘ „Sfatul omeniei", 
„judecata munci
torească", consultații ju
ridice, dirigenția mun-

comu_ 
îndru- 

t r o 1. 
Asocia- 

muții.din
organisme 

extins trep- 
trecînd de 

re-

ne-a 
proble- 

activita- 
dar ca

de rezol-

deplinirii integrale a 
vederilor anului 1984.

O altă măsură — la 
șitul trimestrului I 
vea în funcțiune 
complex de tăiere 
ținere mecanizată,
acest complex a fost pre
gătit un panou care oferă 
condițiile necesare folosi
rii eficiente a mecanizării. 
Și cu această ocazie do
resc să mai fac o ultimă 
precizare: mina Vulcan nu 
a folosit complexele meca
nizate în ultima vreme nu 
datorită conservatorismului 
ci pentru că nu au exis
tat condiții de zăcămint 
prielnice.

Răspunsul la ultima în
trebare este simplu: 
ianuarie 
un plus 
cărbune, 
cu plus 
bune".

2. ARPAD CRIȘAN: 
„Principala noastră sarci-’ 
nă, izvorîtă din sarcinile 
trasate de conducerea 
partidului nostru, mai a- 
les din documentele Con
sfătuirii de la Mangalia, din 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie anul 
constă în ridicarea 
lui calitativ al 
noastre activități 
primul, rînd, al muncii de 
partid. Am asigurat t-i

luna 
o vom încheia cu 
de 5000 tone de 
iar trimestrul I 

8000 tone de căr-

trecut, 
nivelu- 
întregii 
Și, în

tot 
timpul conducerea activită
ții economice de către or
ganizația de partid. Mem
brii de partid trebuie să 
fie prezenți în punctele 
cheie ale procesului de 
producție. Această proble
mă. la mina noastră este 
rezolvată. Din 63 de con
ducători ai brigăzilor 
subteran, doar 8 nu 
membri de partid, 
aceste formații aproape toți 
șefii de schimb sînt comu
niști, sau oricum în ca
drul schimbului există 
membri de partid. Un sin
gur maistru minier din cei 
77 nu este membru de

din 
sînt 

dar în

partid, iar în ceea? ce pri
vește șefii de sectoare, ser
vicii, compartimente toți 
sînt membri de partid. în 
felul acesta, conducerea, 
coordonarea și controlul în
tregii activități le are, așa 
cum este și firesc, organi
zația de partid care, prin 
membrii săi transmite în 
rîndul oamenilor muncii toa
te sarcinile care ne revin 
din hotărîrile organelor su
perioare de partid și a pro
priilor 
singur 
în această direcție: preve
derile izvorîte din genera
lizarea acordului global, a 
activității în flux con timpi, 
sau cele ale noului meca
nism economico-îinanciar, 
bine însușite de membrii de 
partid, au fost explicate 
tuturor oamenilor muncii 
din sectoarele, formațiile de 
lucru, sau de la locurile 
de muncă unde își desfă
șoară activitatea. Rezulta
tele obținute sînt o con
firmare elocventă a acestei 
preocupări constante**.

3. ILIE DIACONU: ,O 
sarcină deosebită pentru or
ganizația noastră de sindi
cat, în acest ’ an, o 
tituie organizarea și 
fășurarea întrecerii socia
liste. Primul obiectiv în a- 
ceastă direcție îl constituie 
popularizarea criteriilor în
trecerii socialiste. Trebuie 
să-i determinăm pe oamenii 
muncii lâ activități susținu
te pentru a deveni frun
tași. în felul acesta ne în
deplinim și o sarcină cu 
profund caracter patriotio 
— asigurarea independen
ței energetice a țării și în 
același timp recompensarea 
cîștigătorilor întrecerii.

Aceasta nu înseamnă că 
vom omite din preocupări
le noastre și, celelalte acti
vități proprii organizației 
de sindicat, pe care le vom 
realiza la un nivel superior, 
așa Cum sînt indicațiile or
ganului de partid.

măsuri. Un 
exemplu

Cnns- 
des-

I 
t 
I
I

CURSURI DE CALI
FICARE. La mina Ani- 
noasa primul curs de ca
lificare va începe în da
ta de 17 ianuarie și va 
pregăti 32 de mineri. La 
sfîrșitul lunii va începe 
un alt curs de calificare 
pentru meseria de me
canici mașini și utilaje 
care va fi frecventat de 
25 de cursanți.

MUNCA PATRIOTICA. 
Tinerii de la I.M. Lonea 
organizează astăzi o ac
țiune de muncă patrio
tică în sprijinul produc
ției. în program este pre
văzută aprovizionarea lo
curilor de muncă cu ma
terial lemnos, recupera
rea unor armături 
și descongestionarea 
lor de acces.

nou bloc de locuințe — 
blocul 79, cu 4 etaje și 
magazine la parter. Cons
tructorii au și trecut la 
trasarea fundației. (I.D.)

TH
căi-

în
Petro- 

eliberat

AMPLASAMENT, 
vechiul centru al 1 
șaniului a fost 
amplasamentul pentru un

CABINET JURIDIC. 
La clubul sindicatelor din 
Petrila ființează, cu 'bune 
rezultate,' un cabinet de 
consultații juridice, săp- 
tămînal, în fiecare
miercuri. Consultațiile
sînt organizate de juriș
tii Constantin Boaiu, Ilie 
Șerban și Maria Borca 
și vizează îndeosebi rela-

citorească etc. In ultimii 
ani s-au luat, de asemenea, 
măsuri pentru judecarea 
unui număr mai mare de 
procese la fața locului, în 
întreprinderi, case de cul
tură sau cartiere din Va
lea Jiului, pentru a face 
din judecarea unui proces 
declanșarea unei reacții 
ferme în combaterea ma
nifestărilor antisociale.

din 
mai 
De- 

abateri
legilor

că în întreprinderile 
municipiul nostru se 
constată încălcări ale 
crețului 400, alte 
de' la prevederile
(în gospodărirea judicioasă 
a valorilor materiale, " în 
comportamentul din viața 
socială, în procesul de e- 
ducație și continuă supra
veghere a tineretului etc.). 
După cum s_a subliniat în

Cunoașterea și respectarea

Punctul de pornire 
formarea și dezvoltarea 
conștiinței, juridice îl cons
tituie existența unui act 
normativ special, Decretul 
468/1971, cuprinzînd mă
suri pentru îmbunătățirea 
activității de popularizare 
a legilor. Punerea sa în 
aplicare, în special cu spri
jinul membrilor* Asociați
ei juriștilor, a prilejuit și 
cel mai mare număr de ac
țiuni întreprinse în loca
litățile Văii Jiului, expu
neri, conferințe,' simpozioa
ne, informări periodice a- 
6Upra modificărilor legis
lative etc. Necesitatea des
fășurării acestqr acțiuni 
este determinată de faptul

repetate rînduri, acțiunea 
de popularizare a legilor 
nu este însă o acțiune sim
plă. Pe lîngă răspunde
rea ce o implică, ea soli
cită un dezvoltat spirit 
organizatoric pentru cu
prinderea tuturor forțelor 
umane și materiale necesa
re la realizarea ei. Trebu
ie să remarcăm și faptul 
că, după cum a demon
strat practica, asemenea 
genuri de acțiuni pot alu
neca ușor spre formalism 
sau găsesc audiență înde
osebi la publicul alcătuit 
din oameni corecți, de re
gulă aceiași aproape de

fiecare dată și receptivi la 
chemări. S-au dovedit foar
te utile și consultările ofe
rite . în diferite forme de 
către consilierii juridici din 
unele întreprinderi sau 
alți juriști, cărora oame
nii muncii au putat astfel 
să li se adreseze în ca- • 
drul unor cabinete, cum 
este cel de la Casa de cul
tură din Petroșani, în mod 
individual, pentru a primi 
clarificările și sfaturile so
licitate.

Concluziile care se des
prind din analiza proce
sului desfășurat în Valea 
Jiului, pentru cunoașterea 
și respectarea legilor sta
tului nostru, pun în evi
dență necesitatea 
testării exigenței și 
mității față de cei 
nesocotesc legile țării 
regulile de conviețuire so
cială, față de cei care au 
tendința de a duce o viață 
parazitară, păgubesc avu-> 
tul pbștesc, încearcă să lo
vească în baza economică și 
orînduirea noastră.

Se cere. în continuare 
organizarea unoi acțiuni 
bine concepute, cu spriji
nul tuturor factorilor eu a- 
tribuțiunl în prevenirea 
infracțiunilor, a desfășu
rării unei tot-mai laigi ac
tivității politico-educative.

evi- 
mani- 

fer- 
care 

Și

țiile de muncă, 
me de impozite, 
de stat și allele.

proble- 
alocații 
(M.B.)

peri-EXCURSIE. în 
oada 21—27 aprilie, O.J.T. 
filiala Petroșani ' organi
zează excursie în R.D.G. 
Transportul se face cu a- 
vionul pe ruta București
— Berlin — Otstam — 
Leipzig — Weimar — 
Dreșda — Elveția Saxonă
— Berlin —• București. 
Cei interesați se pot a-

dresa Ia O.J.T. Petro
șani unde se primesc în
scrieri.

INGENIOZITATE ? Co
operativa „Unirea" a „îm
bogățit" dotarea unități
lor de croitorie cu scau
ne... mobile. în cazul de 
față, croitorii, ca să poa
tă pedala la mașinile de 
cusut trebuie să adapte
ze la scaune -frîne, ori 
să-și cumpere centuri de 

siguranță. Ingenios ? (M.B.)

Rubrică realizată de 
Gheorghe BOȚEA

ÎN ORARȘUL LU- 
PEN1 a fost trasat contu
rul fundației unui nou 
bloc de locuințe. Este 
vorba de blocul 4 A. care 
va avea 7 etaje și spații 
comerciale lă parter. Noul 
bloc va fi construit în 
primul semestru al anu
lui. (V.S.)

V
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Se împlinesc, mttne, 134

p o e t u

Ince- 
fru_ 
Mai

.. noas- 
în prezentul 
să se cons-

poezie

a-i auzi 
frumos și

a 
se 

ul
ii descope

rim în postură unui asi-

Consi- 
po- 

și cultură 
ing.

Cînd se lasă totul in seama 
directorului și bibliotecarei 

împlinirile în activita
tea cultural-artistică și 
instructiv-educatfVă, des
fășurată sub egida clubu
lui muncitoresc din Lbnea, 
sînt îndeobște cunoscute, 
fiind relevate și cu prile
jul recentei adunări de da
re de seamă a consiliului 
său de conducere. Și totuși, 
activitatea clubului sufe
ră sincope îngrijorătoare 
nu asigură, In Calitate de 
creatori și beneficiari ai 
actului cultural-artistic, 
participarea unui număr 
mare de mineri de la I.M.
Lonea.

Păducel, secretarul comi
tetului de partid pe mină, 
desfășurarea unor acțiuni 
politico-ideologice și cul_ 
tural-artistice nu numai la 
club, ci și cît mal aproape 
de locul de muncă al mi
nerilor, deci în. sala de a- 
pel, apoi la căminele de 
nefamjliști. la casa de o- 
dihnă a minerilor de la 
Voivodul. Vom sărbători, 
în continuare, cu ajutorul 
formațiilor artistice, frun
tașii în producție, pe cei 
ce ies la pensie. Pentru 
înființarea sau completarea norat instituția, am frun- 

... formațiilor artistice trebu- zărit darea de seamă a.
— Multe manifestări, re- 'ie să asigurăm o mai bună • nuală. Cifre umflate, care 

aduc aminte 
de steagurile 
lui Pristanda 
— mai mult 
de 290 de ac
țiuni pe anul 
trecut, dar la 
manifestările 

politico-ideologice media 
participării nu atinge 24 
de auditori. Animatorii ac
tivității — profesori și e- 
ducatoare. Acțiuni rapor
tate cu cartea, nelegate de 
calendarul aniversar, 175...

— .152, mărturisește cu 
fermitate bibliotecara Vio
rica Nagy.

Trecem în revistă acti
vitatea de joi după-amia- 
ză. Trei puști joacă biliard, 
o tînără nădăjduiește în 
cercul de croitorie, forma
ția de muzică ușoară re
petă zgomotos, celelalte 
acțiuni există pe... hîrtie. 
Instrumentiștii sînt munci
tori la... I.U.M.P. (patru) 
și ARUC (unul), deci ca și 
taraful (din Cimpa), rfu au 
tangențe cu mina. Concluzia 
—a] doilea „opt" al minerilor 
de la Lonea se petrece, 
de foarte multe ori, oriun
de altundeva decît la club. 
Arcadie Ardelean. direc
torul așezămîntului, aflat 
la început de drum, tre
buie sprijinit, îndrumat, 
dar și controlat. De unul 
singur nu se poate fa.-e 
treabă, oricîtă bunăvoin
ță ai avea...-

* Ion VULPE

.4? ■

Comitetul de partid pe 
mină are datoria să 
murească situația, să 
dem care este poziția 
ganizației U.T.C., prin 
nia secretarului adjunct 
Gheorghe Bereș.

— E drept că la nive
lul sectoarelor, nu am fă
cut prea mult în acest do
meniu, nu am mobilizat 
tinerii la acțiunile cultu. 
ral-artistiee.

în așteptarea directoru
lui clubului Arcadie Ar
delean, care, joi, nu a o-

Lingă statuia Luceafărului
Pe glezne, flori albe de iarnă
Ți-au pus
Și n-au spus prea multe cuvinte...
Fiecare, cu fruntea ori buzele, au atins 
rece icoana-ți din piatră, 
și fiecare te-a numit .
Făt-Frumos ■ ; ; ...AA? .
din lacrima versului, ■
și fiecare te-a numit.
Făt-Frumos
din lacrima timpului...

Alexandra Nicoleta SĂNDULESCU

Recital
de

marcă tova
rășul Mircea 
Sîrbu, pre
ședinte al Co
mitetului oră
șenesc de cul
tură și edu
cație socia
listă Petrila, 
nu respectă selecție a talentelor 

rîndul oamenilor muncii 
de la mină, reprezentați 
deocamdată prea puțin în 
activitatea clubului.

La nivelul minei există 
un for democratic, 
liul de educație 
litică 
socialistă, președinte 
Horia Marian, care ar tre
bui să îndrume și să con
troleze activitatea mențio
nată. Foiletînd documen
tele care evidențiază stilul 
și metodele de muncă am 
remarcat că acest aspect 
este aproape ignorat, deno
tă mult formalism în ac
tivitate. lntrebînd-o pe 
Maria Urs, președinta co-’ 
misiei de femei, ce respon
sabilități are în consiliu a 
ridicat din umeri, în cele 
din urmă acceptînd că „au- 

din 
acest organism. Replică, la 
care energeticul șef Horia 
Marian reacționează :

— De fapt eu. ca secre
tar adjunct cu probleme de 
propagandă, n-ar trebui să 
fiu președinte al acestui 
for, funcția ar reveni ju
risconsultului, Constantin 
BoariU. 1.

programa- 
rea ; există perico- 
gramarea; există perico
lul organizării acțiunilor 
doar de. dragul lor, nu să 
răspundă interesului pu
blic. Prea puține cadre cu 
munci de răspundere de 
la I.M, Lonea sprijină ac-

- tivi ta tea clubului, spre e- 
remplu. cursurile Univer
sității cultural-științiflce 

sînt lăsate doar în seama 
profesorilor din Petrila. 
Noul director este lipsit de 
experiență, dar, nemobili
zat, consiliul de conduce
re ca și colectivul de spri
jin al bibliotecii, lasă totul 
în seama directorului, res
pectiv a bibliotecarei.

— în perioada următoa
re, ne lămurește președin
tele comitetului sindicatu
lui pe mină Dumitru Răs
coleau, vom inaugura un tomat" ar face parte 
cerc foto și un cineclub. 
Ne vom strădui să reînfi
ințăm formațiile artistice 
dispărute. Dealtfel vom 
avea un taraf de muzică 
populară, o formație de 
muzică ușoară, vom revi- 
taliza brigada artistică.

— Ne interesează, con
tinuă dialogul nostru Ilie
muiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiHiiiuHiiHiiiiii/ii/iiiiiiiiiiii/iiiin 
>

w
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Un popor, cu inimi demne de iubire, 
conștient de drumul care îl așteaptă, 
a-nțeles sublimul gestului UNIRE, 
alegînd cu voia calea cea mai dreaptă. 
Intr.un ceas în care lie simțim stăpîni 
pe-un crîmpei de cer, boltă strămoșească, 
am simțit că sîntem NOI, ARDEALUL tot 
și MOLDOVA toată, ȚARA ROMANEASCA 
Mai păstrăm eroii ce-au căzut, prin ani, 
singele mai iese din pămînt în maci 
ne mai doare-o urmă, mai durăm o faptă, 
ne trăim UNIREA, calea cea mai dreaptă 
și sîntem de-o viață și ROMANI și DACI.

, La’ sediul Oficiului mu
nicipal de poștă și teleco
municații Petroșani, cercul 
literar „Mesagerul" va sus
ține, astăzi, un recital de 
poezie, dedicat marelui e- 
veniment „Unirea princi
patelor". Vor citi din cre
ațiile proprii: Rahela 
Barcan, Elena Dumitru. > 
Angela Atoicoiu, precum și 
alte • creatoare de poezie 
din acest cerc literar. (M. 
ANDRAȘ)

Rahela BARCAN

Nu prin cuvinte...
Dacă'am privi Țara numai prin apele curse, 

j Numai prin ochii înerți ai statuilor,
Prin sîngerîndele albii odată, demult 
Dacă ăm privi Țara numai cu ochiul 
Cu depărtarea In suflet 
Blestema-ne-vor urmașii 
Căci Țara trebuie privită 
așa cum este — întreagă 
Nu prin cuvinte, care niciodată îndeajuns. 
Nu vor putea spune.

Ion Pascal VLAD

Astăzi, la orele 17 
20, în cocheta sală 
clubului sindicatelor din 
Vulcan, Teatrul de stat 
Valea Jiului din Petro
șani va susține specta
cole cu piesa „Steaua 
fără nume" de M. Se
bastian. Cu aceasta, 
spectacolele susținute 
în Valea Jiului își în
cheie seria, urmînd ca 
în săptămîna viitoare 
să se întreprindă uif 
turneu în localitățile ju
dețului.

șl V '
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.....1» f
după legile frumosului. De . 
aceea, omul zilelor 
tre, angajat 
său, trebuie 
trîngă și la o reprivire a 
căii străbătute pînă la a- 
cesta, să-și ridice — cum 
s-a zis — individualitatea 
la rangul speciei. „Forme
le prin care pare să fie 
trecut spiritul se află încă 
în adîncimile prezentului 
său" — a zis Hegel; sau: 
„Anatomia omului ne ofe
ră o cheie pentru înțelege
rea anatomiei maimuței" — 
a reformulat mai tîrziu 
Marx, limpezind ideea: 
trecutul supraviețuiește în 
prezent; prezentul îl poate 
explica, dar trecutul îl ri
dică pe acesta la înțelege
re Pe baza acestor reflec
ții metodice avem speran
ța că forarea în depusele 
straturi teoretice privind 
frumosul și ariv fie ele 
,a.e celei mai timpurii an- 

___ „_____  - tichități pornind întot- 
zentului nostru trebuie s_o deauna de ia structura pre- 
privească cu o atenție zentului, poate să aducă la 
sporită, cu cît centrul vie- -mmină adevăruri ale aces- 
ții sale pare a fi ocupat ' 
mai mult de știință, iar 
preocupările sale de deci
ziile privind rezultatele 
științei și consecințele a- 
cestora. Frumosului și ar
tei se pare a li se fi rezer
vat o poziție marginală. 
0 indiferență le împrej- 
mme pretutindeni în lu
me, dar ea este condam
nabilă din perspectiva de
venirii omului și a trans
formării societății. O deve
nire și o transformare, ca
re, conform concepției 
marxiste, trebuie 6ă fie și

jțlllj. Frumosul nu 
pe cu noțiunea de 
mos. La fel și arta.

'exact se_ află întotdeauna 
în situația de a reîncepe, 
iar noțiunea, în cea ulte
rioară, de redefinire. Și ori 
de cite ori realitatea le 
ajunge problematică de-a 
lungul Istoriei, trecînd 
prin momente de „criză", 
s-a căutat reașezarea lor 
teoretică. Așa s-a născut și 
O istorie a acesteia. O 
istorie pe care omul pfe-

tora. Adevăruri, prin care 
ne ridicăm la înțelegerea 
noastră, ca ființe creatoare 
și autocreatoare și după 
legile frumosului, ființe 
trăind și-n orizontul artei. 
Acestui om al prezentului, 
omul antic (și nu numai) 
din aurora civilizațiilor 
noastre îi vorbește Jntr.o 
limbă pe care o receptea
ză ca proprie. Numai că 
trebuie să facem liniște în 
noi și în ceea ce ne îm- 
prejmuie pentru 
cuvintele despre 
artă.' ■ '

Dumitru

Formația de balet 
Școlii generale nr. 
Petroșani, laureată 
Festivalului Național 
„Cîntarea României", 
in timpul evoluției pe 
scena Casei de cultură 
din Petroșani, în cadrul 
unui program dedicat 
părinților.

Foto: Șt NEMECSEK
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de ani de la nașterea ce
lui care a inaugurat o 
eră nouă în dezvoltarea 
poeziei românești — M. 
Eminescu. Prin ceea ce a 
lăsat moștenire spirituali
tății noastre, poetul a de
venit cea mai înaltă întru* 
pare a geniului poetic na
ționali

După începuturi mo
deste. geniul lui, trezit 
de cugetarea filosofică, 
se revelează dintr-o dată 
cu toată puterea unei 
deosebite vieți spiritua
le și cu o unică-' și înflă
cărată ardoare pentru 
frumos. Problemele ma
jore ale vieții și ale gîn- 
dirii umane găsesc în E_ 
minescu un cuget pasio
nat, care le privește și le 
analizează prin prisma 
unor perspective cu to
tul originale. Tulburat de 
neliniștea absolutului me
tafizic, răscolit de enig
mele de-a pururi nedes
tăinuite ale vieții și fră- 
mîntat de îndoiala care 
căuta zadarnic ostoirea ......
rațiunii dezmembrate de smulge și din acest 
nesiguranțe, într-un in- tim refugiu, ȚI
telectualism dus la ex-

ces, poetul român păs.. ' duu căutător al mîngîie- pede, cald și înțelept, în 
rii supreme, în concepția tîlnim afirmarea unită 
budistă a liniștei depline, ‘ții românești eterne, groa- 
ideea renunțării la viață, 
a cufundării în sine, în 
acea Nirvană, care nu 
este altceva decît sfărî- 
marea lanțurilor exis,, 
tente și stingerea izvoru-

trează în cele mai adinei 
cute ale ființei sale un 
înflăcărat sentiment 
dragoste de țară și de 
popor. -

Sentimentul tragic al 
vieții, adînc implantat în 
inima poetului, coexistă

într-o indistructibilă le
gătură cu acela al trage., 
diei românismului cotro
pit de străini, iar cînd 
Eminescu urmărește 
scape din perimetrul 
implacabil al durei rea
lități contemporane și cu 
care a intrat intr-un ire
mediabil dezacord, el se 
refugiază nu numai în 
sferele visului metafi
zic („Sărmanul Dionis“), 
ci și în trecutul nostru 
istoric („Scrisoarea 
IIl_a“). Cînd poetul

lui suferințelor umane, 
prin înăbușirea - tuturor 
dorințelor („Glossă") ur- 

. mează. la foarte mult 
să timp, după acea violentă 

izbucnire a sentimentului 
de iubire de țară, în acea 
deznădăjduită explozie 
patriotică pe care ne-o 
aduce „Doina", scrisă cu 
prilejul dezvelirii statuii 
lui Ștefan cel Mare în 
Iași,

î'ntîlnim în paginile 
poetului cugetător evlavia 
pentru tipurile de cinste, 
bărbăție și măsură, , în- 
tîlnim cunoașterea și pre
țuirea scrisului vechi, lim_

za de cotropirea străină, 
care ucide conștiințe, 
piedică o desfășurare 
sfarmă un viitor.

Eminescu a fost și 
mine un mare poet 
zestrat cu un inegalabil 
dor de a plăsmui, de a 
combina idei și de a crea. 
Eminescu a fost un pose
sor al unei uriașe voințe, 
prin care a pătruns în 
tot ce a produs spiritul 
omenesc de pînă atunci, 
reușind să muncească cu 
un zel rar întîlnit. El a 
fost omul care a simțit 
în toate fibrele ființei sa
le zvîcnind single îna
intașilor săi cărora- le-a 
zidit un sanctuar spiri
tual ca nimeni altul. E_ 
minescu a fost, așa cum 
afirmă Garabet Ibrăilea-* 
nu ...„un organism com
plet. A avut totul, toată 
gama senzațiilor com
pletată, inteligența înaită. 
El a concentrat în sine 
vîrstele omenirii și vîrs-

- tele omului". A
Prof. Ionel PĂDUREANU
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★
BELGRAD 13 (Agerpres). 

în cadrul unei conferințe 
de-presă, purtă torul de cu-

I.UPEN1 - 
Marele va's.

VULCAN — 
rul: Melodii la

13,00 Telex,
13,05 La sfîrșit de

URICANI: Iubire
soare.

Schimb de mesaje între 
președintele Nicolae Ceaușescu 

și regele Nepalului

Acord-cadni de cooperare 
industrială și tehnologică 

e— j...... citiîntre China și S.U.A.
KATMANDU 13 (Ager

pres). Din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și a tova
rășei-Elena Ceaușescu, au 
fost transmise regelui Ne
palului, Birendra Bir Bi- 
kram Shah Deva, și regi
nei Aishwarya Rajya Laxmi 
un salut prietenesc și cele 
mai bune urări de sănăta
te și fericire personală, de 
progres, pace și prosperita
te poporului nepalez.

Exprimînd calde mulțu
miri, regele Nepalului a

rugat să se transmită tova
rășului Nicolac Ceaușescu 
și tovarășei Elena 
Ceaușescu, din partea sa 
și a reginei, cordiale salu
tări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire per
sonală, de pace, bunăstare 
și progres poporului român.

Scliimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea de 
către regele Nepalului a 
tovarășului Vasile Pungan, 
ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice 
internaționale.

\\ ASHINGTON 13 (A-
gerpres). După încheierea 
convorbirilor' oficiale cu 
președintele S.U.A., Ronald 
Reagan, premierul Consiliu
lui

du-1 ușor pe tractoristul 
afumat înainte de a tra
ge din țigară. Cînd a- 
burii alcoolului s-au ri
sipit, cum zice romanța 
„ca fumul de țigară", și-a 
dat seama că s-a... 
tot căutînd în van 
misul de conducere.

RAUU STOPAT
O depășire ca în fil

mele de groază, acciden
tul a fost totuși evitat 
în ultimă instanță. Ne- 
respectarea regulilor de 
circulație i-a atras însă 
conducătorului auto Ka
rol Kolcsar, de la Auto
baza C.M.V.J. Petroșani, 
o sancțiune aspră, dar 
meritată, menită să-l 
convingă că și panglica 
de asfalt din Uricani fa
ce parte din 
drumurilor publice, 
să-i faci: cine intră 
depășire 
altădată 
cedează.

AȘI, PĂGUBAȘI
încă de 

nului sînt 
te rofilii" 
că uneori 
stare de... 
tate. Numai în seara zilei 
de 8 ianuarie și diminea- 

' ța zilei următoare au fost 
surprinși într-o aseme
nea ipostază conducăto
rul auto amator Toa- 
der Cerbu (2-HD-7123), 
îfronistul lacob Mendel 
Rostaș, (36-B-3552) și 
conducătorul auto pro
fesionist Ion Iulian Ma
ria (31-HD-7884, autoba
za C.M.V.X, coloana Lu- 
peni). Așadar, o galerie 
cuprinzătoare 
de (păgub)ași ai volanu
lui, fiindcă, măcar pen
tru o vreme, vor deveni 
pietoni consecvenți.

TRACTOR-TAXI
Unui alt companion 

de-ăl lui Bachus, ■ Petre 
Popa, tractorist la I.U.M. 
Petroșani, îi ardea, bu
za, în noaptea de 10 spre 
11 ianuarie, după o ți
gară. Cum nu mai avea 
iarba... aceluia, a pornit 
cu tractorul la cabana 
Rusu, să cumpere țigări. 
La întoarcere spre Petro
șani, bidiviii-putere s-au 
dovedit nărăvași, răs- 
turnîndu-1 și accidentîn-

la începutul a- 
semne că „hal- 

paharului ur
la volan în 
inponderabili-

tre China șl S.U.A. s-au 
înregistrat unele progrese. 
„Desigur rămîn multe de 
făcut pentru a rezolva cu 
adevărat' problemele afla
te în suspensie între țările 
noastre și a realiza coope
rarea pentru care ne-am 
angajat".

La Casa Albă a fost sem
nat de către președintele 
Ronald Reagan și premie
rul Zhao Ziyang, un a'cord- 
cadru de cooperare indus
trială și tehnologică între 
China și S.U.A.

de stat al R.P, Chine- 
Zhao Ziyang, a decla
ră vizita sa la Washing- 
a fost apreciată de 

ambele părți ca fiind folo
sitoare, iar discuțiile avute 
au fost „prietenești, sincere 
și serioase", ele contribuind 
la „sporirea înțelegerii re
ciproce" — relatează agen
ția China Nouă. Vizita a 
dovedit că în relațiile din-

categoria 
Ce 
în 

și triplează / 
i-a aminte

In preajma Conferinței de la Stockheim, pentru măsuri 
securitate și dezarmare in Europa

f STOCKHOLM 13 (Ager
pres). Primul ministru al 
Suediei, Olof Palme, a re
levat, intr-o cuvîntare, ma
rea însemnătate a Confe
rinței pentru măsuri de 
încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Ea_ 
ropa care urmează să ss 
deschidă la Stockholm. 
Conferința, a spus el, poa
te deveni un pas impor
tant pe calea realizării li
nei păci trainice și stabile 
în lume. în context, pre
mierul suedez s-a pronun
țat împotriva armelor nu
cleare.

vînt al Secretariatului fe
deral pentru Afacerile Ex
terne al R.S.F. Iugoslavia, 
a declarat — în legătură 
cu apropiata Conferință din 
capitala Suediei pentru mă
suri de încredere și securi
tate și pentru dezarmare 
în Europa — că țara sa 
„așteaptă ca la Sțokholm să 
aibă loc un dialog politic 
substanțial asupra aspecte
lor militare ale securității 
europene în vederea depă
șirii confruntărilor și a ne
încrederii existente". „Con
ferința de la 
a spus el — 
dopte măsuri 
cu implicații 
lung a căror 
contribui la 
încrederii și

Stockholm — 
trebuie să a- 
concrete și 
pe termen 
aplicare ar 
consolidarea 

securității în

Europa" — relatează agen
ția Taniug.

★
BONN 13 (Agerpres). Cu 

prilejul primirii membri
lor corpului diplomatic a- 
creditat la Bonn, președin
tele R.F. Germania, Karl 
Carstens, a adresat un a- 
pel tuturor factorilor poli
tici de răspundere din lu
me să facă totul pentru ca 
anii *80 să constituie Un 
deceniu al dezarmării — 
informează agenția D.P.A. 
Referindnse la apropiata 
conferință de la Stockholm, 
președintele R.F.G. a evi
dențiat că aceasta consti
tuie un pas important pe 
calea continuării procesu
lui dialogului și cooperării • 
între Est și Vest, început 
la Helsinki.

Potrivit statisticilor ofi
ciale italiene. Roma ar' fi 
devenit „capitala" vest_eu- 
ropeană a traficului de he
roină, iar peste 200 000 de 
tineri italieni consumă cu
rent stupefiante puternice 
— heroină, cocaină. în 1983, 
poliția italiană a reușit să 
confiște în țară aproape 300 
kg heroină șî peste 200 kg 
cocaină.

Duminică, 15 ianuarie 
a.c., au dreptul de circu
lație autoturismele pro
prietate personală, cu nu
mere . de înmatriculare 
CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circu
lație al Miliției munici

piului Petroșani

tâmmâ. (parțial co-

■ GUVERNUL SPANIEI 
a înlocuit pe principalii 
patru comandanți ai for
țelor armate ale țării, a- 
ceastă măsură fiind ultima 
din cadrul programului său 
de reforme menit să pună 
armata sub un control mai 
direct al puterii civile de 
statx— transmite agenția 
U.PJL într-un interviu a- 
cordat ziarului „Diaria de 
Navarra", noul șef de stat 
major al armatei terestre, 
generalul Jose Maria Saenz 

\ jde Tejada, a calificat drept 
f pozitiv programul de re

formare a armatei aplicat 
de guvern. ' . ,

Un raport pesimist 
al Biroului Internațional 

al Muncii
NAȚIUNILE UNITE 13 

(Agerpres). Biroul Inter
național al Muncii, orga
nism specializat al O.N.U., 
a dat publicității Ia Gene
va raportul intitulat „Si
tuația în domeniul muncii 
pe plan mondial", în care 
subliniază că, în prezent, 
în țările industrializate oc
cidentale există 35 milioa
ne de șomeri. Șomajul, se 
spune în document, scoate 
la periferia societății mai 
ales tineri, femei și mun
citori cu calificare mai 
redusă.

Unul dintre oamenii cei 
mai bătrini din Marea Bri
tanie — posibil cel 
bătrîn! — a încetat 
viață la vîrsta de 108 ani 
în locuința sa din orășelul 
Morecambe. Henry Norman 
născut la 6 ianuarie 1876, 
a decedat la 9 ianuarie , 
la destul de mult timp du
pă ce fusese respins din 
se: viciul militar, pe vremea 
războiului cu burii.

în raport se propune o 
.analiză comună a situației 
de către toate țările afec
tate de acest fenomen';' la 
care să participe experți ai 
unor organisme internațio
nale specializate, arătîndu. 
se că s-ar putea convoca. 
o conferință internațională 
în domeniul șomajului.

în raport se scoate în 
evidență, totodată, situația 
dificilă cu care sînt con
fruntați, în țările occiden
tale, muncitorii emigranți.

Indonezia. cea de-a cin_ 
cea țară din lume în cla
samentul demografic, va a_ 
vea, pînă în 1989, 180 mi
lioane de locuitori, din ca
re aproape jumătate 
fi sub 19 ani, astfel 
rezultă din ultimele
anunțate de Biroul central 
de statistică, la Jakarta.

în prezent, această țară 
numără 161 milioane de 
oameni.
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iembrie: Balul de sîm- 
bătă seara; Unirea: Adio, 
dar rămîn cu tine; Pa- 
ringul: Căruța cu mere.

Uh legăm’înt pen
tru eternitate, 
portaj.
Săptămîna politică. 
Telejurnal, (parțial 
color)

— Sport.
Ritm și grație, (co
lor)
Teleenciclopedia.
Film serial: „Fron
tul invizibil".
Ninge la varietăți 
Spectacol muzical- 
umoristic.
Telejurnal, (parțial 
color).

— Sport.
22,20 Invitații

16,45
19,00

Din lumea științei și tehnicii
ternă necesarul energetic. 
De aceea, industria a înce
put să fabrice mici instala
ții pentru exploatarea re 
surselor energetice locale 
atît tradiționale, cît și so
lare și eoliene. Recent, sta
ția de cale ferată Besanat- 
tam de pe linia Madras' — 
Bangalore a fost conectată 
la o instalație solară, iar 
pe litoralul statului Gud- 
jarat au fost montate insta 
lăți solare de desalinizare 
a apei.

La Uzina de utilaje hi
droenergetice de la Harkov 

î s-a construit un nou tip 
=de turbină destinată hidro- 
centralei care se va cons_ 

htrui pe îrtîș în Siberia. 
(Noul agregat, care va a- 
<rea o putere de 230 000 
fcW, se deosebește de cele-

1 Salte turbine construite pî- 
r, nă acum prin faptul că fo- 
E'lcsește mai eficient ener- 
r gia rîurilor de cîmpie. No- 
I ua turbină dispune de pale 

care își pot schimba un- 
i ghiul de înclinație în func
ție de viteza cu care curge 
Eăpa. Pentru hidrocentrala 
? de pe îrtîș, uzina din Har

kov va construi șase ase
menea agregate.

★
India își intensifică efor

turile în direcția rezolvă
rii problemelor energetice 

l cu care se confruntă econo~ 
ț mia națională. Astfel, au 
' fost electrificate 300 000 din 

cele 560 000 așezări rurale 
ale Indiei. Dar, la ora ac
tuală economia indiană 
nu-șî poate satisface în to- le nucleare au furnizat a_ 
talitate din producție ■ in- proape 100 miliarde kWh,

★Ponderea petrolului 
consumul mondial dc ener
gie s-a redus în ultimii ani 
de Ia 40 la circa 35 la su
tă și sînt de așteptat alte 
reduceri, informează re

vista „Revolution Africaine" 
Nu trebuie uitată, arată 
revista, nici intrarea im
petuoasă în scenă a ener
giei produse de centralele 
nucleare și de sursele de 
energie regenerabile sau 
netradiționale. în Franța, 
de pildă, în 1981, centrale»

în

adică circa 40 la sută din 
producția totală de electri- 

această 
la sută, 
sută, 
sută,

citate. în Suedia 
parte este de 36 
în Belgia de 22 la 
Japonia de 17 la

. R.F.G. de 15 la sută, 
SAJ.A și Marea. Britanie 
cîte circa 12 la

★
Referindu.se 

giile utilizate 
plorarea și 
rea resurselor

sută

în 
în 
în 
de

Societatea națională 
Aquitaine, șantierele 
Bretania și Comex lucrează 
la un sistem capabil să 
înlocuiască prin teiecoman- 
dă de la suprafață o sec
țiune a conductei subma
rine deteriorate în întregi
me.

Elf 
din

la tehnolo- 
pentru ex- 

exploata-. 
de hi

drocarburi de origine ma
rină, cotidianul fancez „Le 
Monde" scrie, între altele, 
că instalarea de conducte 
submarine a progresat foar
te repede. în 1968, arată 
ziarul, era posibil să se ins
taleze țevi de 22,5 cenți, 
metri în diametru, la o 
dîncime de 135 metri; 
1975, se instalau țevi 
80 cm 
150 m, 
50 cm 
250 m, 
talează 
giană de 70 cm, la o adînci
me dc 250 m. Deja Compa
nia franceză a petrolului,

a- 
in

de 
de

la o idincime 
iar în 1978, țevi
Ia o adîncime 
în prezent, se ins- 
o conductă norve-

★
Pînă la sfîrșitui secolu

lui, oamenii vor scăpa de 
cariile dentare, 'susține dr. 
Harald Loe, directorul Ins
titutului american de cer
cetări stomatologice din 
Bethesda, statul Maryland.

Pe termen lung, susține 
mediul american, una 
dintre descoperirile cele 
mai promițătoare va fi, fă' 
ră îndoială, identificarea 
genei emailului dentar. 
Astfel, el a anunțat că la 
Universitatea din Califor
nia se fac încercări de rea
lizare pe cale sintetică a 
unor olene a acestor gene. 
Stomatologii vor putea ast
fel umple cavitățile provo
cate de carii cu „ciment" 
perfect identic emailului 
dentar.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Budea- 
nu Elena. eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (67)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ordog 
Bella, eliberată de E.G.C.L. 
Lupeni. O declar nulă. (67)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rădoi 
Ioana, eliberată Se I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(66)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bota 
Mircea, eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. (65)

PIERDUT ștampilă T.C.H.

0952. O declar nulă. (64) 
PIERDUT legitimație spe

cialitate călătorie nr, 469 
eliberată de I.G.C.L. Vul
can. (65)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Leban 
Ilina, eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. (62) 

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cornea 
Mihai, eliberată de 
A.U.T.L. Petroșani. O de
clar nulă. (61)

PIERDUT carnet student 
pe numele Crișan Ildiko. 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. îl declar 
nul. (70)

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA, soacra, cumnații și nepoții anunță cu du
rei e în suflet dispariția fulgerătoare a celui care a 
fost

POPA VIOREL
înmormîntarea va avea loc duminică, ora 13, dc la 
domiciliu — Dărănești, 72. (68)

SOȚIA și copiii anunță cu durere împlinirea unui 
an de la dispariția scumpului nostru soț și tată 

ȘEULEAN VASILE
(69)
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