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Concepția și acțiunea revoluționara a 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, la baza 
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in viața

întreprinderea 
minieră Uricani

Sarcinile de plan — 
realizate ritmic, integral

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

2. Ce măsuri politice mtrepnnd

organizațiile de partid pentru 
îndeplinirea planului?

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

Azi răspund: ing. CAROL SCHRETER, directorul minei, TRAIAN 1IAMZ, 
secretarul comitetului de partid și președinte al consiliului oamenilor muncii, 
ION STOI, președintele comitetului de sindicat 

„Succesele sînt asigurate de condițiile create
. 1. Ing. CAROL SCHRE- 

TER: „Rezultatele înre
gistrate în prima decadă 
a lunii ianuarie sînt la 
nivelul așteptărilor, fie
care sector și-a reali
zat și depășit - sarcinile 
planificate. Un rol 
sebit la obținerea 
tor realizări l-au 
soluțiile tehnice adopta
te și finalizate la cele cut. Acest aspect

deo- 
aces- 
avut

două capacități de pro
ducție unde avem puse 
în funcțiune complexe
le de mare înălțime. Cît 
au fost șl sînt de efici
ente măsurile aplicate o 
demonstrează creșterile de 
producție înregistrate în 
aceste două abataje, creș
teri cu 50 la sută față 
de realizările anului tre- 

ne-a

determinat să intensificăm 
pregătirea unul nou pa
nou unde, de asemenea, 
va fl introdus un com
plex mecanizat de ma
re înălțime. Tot pe linia 
asigurării capacităților de 
producție amintesc și pre-

Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

In cinstea aniversarii
Unirii

producțiilor record
In cinstea apropiatei 

sărbători a Unirii, minerii 
Văii Jiului, mobilizați de 
organizațiile de partid, 
sindicat și U.T.C., au de
clarat perioada 16—21 ia
nuarie „Săptămîna pro
ducțiilor record**. Prin- 
tr-o mobilizare de excep
ție, prin organizarea e. 
xemplară a producției și a 
muncii și asigurarea asis
tenței tehnice pe toate 
schimburile, colectivele de 
oameni al muticii din 
C.M.V.J. vor cinsti prin 
fapte de muncă cea de-a 
125-a aniversare a Unirii 
principatelor române, săr
bătoare scumpă poporu
lui român

Spirit revoluționar 
atitudine

parcursul actualei 
etape, marcate de obiec
tive de maximă însemnă
tate pentru progresul mul
tilateral al patriei este ne
cesară intensificarea preo
cupărilor colectivelor de 
muncă în vederea mobi
lizării și punerii în valoa
re a tuturor resurselor 
creșterii economice, la ni
velul și în ritmurile pre
văzute de planul anului 
1984. La baza acestei ce
rințe trebuie să se situeze, 
așa cum a indicat secre
tarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o susținută mun
că politică, organizatori
că și educativă desfășura
tă de orcanele și organiza- 

' țiile de partid pentru în
tărirea răspunderii comu
niștilor, a tuturor oame
nilor muncii față de înde
plinirea sarcinilor de plan, 

în climatul constructiv 
al organizațiilor de partid, 
dezbaterile deschise, ani
mate de dorința comuniș
tilor de a contribui la în
lăturarea neajunsurilor a:i 
condus în decursul anilor 
la formarea și dezvolta
rea spiritului combativ,

com bați vă 
de partid

înaintat, atît de necesar 
pentru dobîndirea unei noi 
calități în munca și via
ța de partid. In cele mal 
multe unități miniere din 
Valea Jiului, pe fondul u- 
nei combativități sporite 
s-a acționat cu principia
litate și răspundere comu
nistă pentru activizarea 
cadrelor tehnice și a mun
citorilor, îmbunătățirea a- 
sistenței de snecjalitate a- 
cordate formațiilor de lu
cru, asigurarea condițiilor 
de îndeplinire a normelor 
pe toate schimburile, pen
tru întărirea disciplinei 
tehnologice și instaurarea 
unei ordini exemplare , în 
procesul muncii. O activi
tate rodnică nu poale fl 
concepută fără o discipli
nă exemplară și, pornind 
de la această condiție pri
oritară a realizării planu
lui, organizațiile de partid
— ne 
re la 
șurat
— au 
te-nției 
firmărea

referim cu deosebi- 
cele care au desfă- 
o muncă eficientă 
situat în centrul a- 
promovarea și a- 

spiritului revo-

Adunări generale ale oamenilor muncii

II

i

i
I
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I
I I

I

minerească
■ In ziua de 13 ia

nuarie, șase întreprin
deri miniere din cadrul 
C.M.VJ. și-au 
preliminarul, 
un plus de 
de peste 1500 tone 
cărbune.
| Intre acestea, se 

remarcă în mod deose
bit mina Lonea cu 680 
tone de cărbune extras 
suplimentar, Livezeni, 
Aninoasa șl Bărbăteni

H De la începutul a- 
nului, în fruntea între
cerii socialiste continuă 
să se afle LM. Aninoa
sa cu un plus de 3600 
tone de cărbune, ur
mată de minele' Paro- 
șeni (plus 3070), Petrila 
(plus 
(plus 
(plus

H ■ 
puiul 
natul 
Jiului 
ducție 
sarcinilor de plan 
400 tone de cărbune.

Bl Există premise ca 
Cîmpu lui 

depășească 
(datorate și 
nefavorabil), 

întreprin- 
cu

depășit 
cumulînd 
producție 

de

Vulcan 
Urlcani

2780), 
2500) și 
2275).
La zi, de

anului, 
minier 

i realizează o pro- 
suplimentată 

de

la înce- 
Combi- 

Valea

și cariera 
Neag să 
greutățile 
ținuți jiui 

rînd, 
a fost dotată 

îl autobasculante 
mare capacitate, 
ui ușura prelua- 

în condiții maj bu-

Hotâriți sa-și Îndeplinească
exemplar prevederile

In aceste zile, în 
unitățile economice au 
adunări generale ale 
memior muncii și ale 
mitetelor de sindicat 

. secții, sectoare și întreprin
deri, care analizează re
zultatele obținute în anul 
recent încheiat, stabilesc 
măsuri tehnico-economi- 
ce și politico-organizatori- 
ce pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan 
șl a angajamentelor asu
mate în întrecerea socia-

toate 
loc 
oa_ 
co
pe

listă pe anul 1984.
Asemenea adunări au a- 

vut loc în zilele de 12 și 
13 ianuarie, pe schimburi, 
și la sectorul IV al 
Petrila. Cu 
răspundere 
în calitate 
producători 
ai bunurilor 
minerii, oamenii

Teodor RUSU

I
5
♦
I
n

Di ■

în.: 
de 
cai. 
rea 
ne a producției de căr
bune și transportul a- 
cesteia în gara Bărbă- 
teni.

I
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125 de ani de la
Unirea principatelor romane

noap-
1859

La legi nouă, om nou“

I.M. 
exigență și 
muncitorească, 
de proprietari 
și beneficiari 

materiale, 
muncii

(Continuare In pag. a 2-a>

Exameneie, sinteză a
în primele zile ale sesiunii de exame

ne de ie Institutul de mine, rezultatele 
bune obținute de studenți la cele mai 
multe discipline de studiu — unele a- 
preciate ca fiind dificile — exprimă an
samblul de măsuri consacrate acestui e- 
veniment. „încă din timpul semestru
lui, ne mărturisea prof. dr. ing. Nicolae 
Dlma, prorector al institutu.ui, secreta
rul comitetului de partid din I.M.P., 
s-au desfășurat, consultații după un pro
gram diferențiat, în special pentru stu
denții cu lacune în cunoștințe, la fiecare 
disciplină aplicindu^se un sistem de lu
crări de control, totodată plamficîndu-se 
activități suplimentare de laborator. Se
siunea a fost pregătită cu mai mult 
simț de răspundere și din partea stu
denților : cei care manifestau dezinteres 
au fost puși în discuția adunărilor ge
nerale ale A.S.C., ale organizațiilor de 

, partid, în colectivele de catedră ale ca
drelor didactice".

Tot acest ansamblu de măsuri se con
cretizează și își dovedește eficiența, în 
această etapă. Pregătirea continuă a stu
denților și cunoștințelor lor sînt apreci
ate cu multe note bune, cuprinse între

Șeful țle echipă Du
mitru Hortopan și orta
cii din formația de lucru 
pe care o conduce in 
cadrul sectorului I de 
la mina Vulcan.

pregătirii studențești
7 și 10. Astfel s-au comportat în prime
le două zile ale sesiunii, la Geologie, 
grupa 1304 (examinator șef lucrări Ana 
Dobrescu) și 1284 de la Facultatea de 
mine (examinator șef lucrări Ștefan 
Haralambie). Rezultate bune și foarte 
bune s-au obținut la disciplinele „Săpa
rea și susținerea lucrărilor miniere1' 
cu prof. dr. ing. Nicolae Lețu (anul IV 
mine, grupa 1246) și cu șef lucrări dr. 
ing. Emil Marica (anul IV mine, grupa 
1254), „Măsurări electrice1* cu șef lucrări 
ing. Dumitru Cathi (studenții din grupa 
2171, anul III, Facultatea de mașini și 
instalații 
port minier* 
Andrei (anul IV mine,
conf. dr. ițig. Maria Hirian (anul IV mi
ne. grupa 1250).

în biblioteci și în cămine studenții 
se pregătesc intens. Pe coridoare, înain
te de a intra la examene, revăd în gra
bă, cu emoție și febrilitate, ultimele a- 
mănunte. Sesiunea de examene, sinteză 
a pregătirii lor, este încă la început; în 
flecare zi însă se înmulțesc rezultatele 
bune.

miniere), „Instalații și trans- 
cu prof. dr. ing. Magyar! 

grupa 1262) și

Despre votul din 
tea de 4—5 ianuarie 
(de la Muzeul de Științe 
Naționale) al Adunării E- 
lective din Moldova, în fa
voarea colonelului Cuza, 
ce nu era de față, dar era 
binecunoscut ca 
consecvent pentru

■ țărilor române, urr 
funcționar scria că 
fost acordat „prin 
unea exercitată de 
alegătorilor veniți din 
nuturi”, iar publicistul N. 
Gane a consemnat în „A- 
mintirile" sale, că „strigă
tul de entuziasm, care iz- 

momente 
tuturor nu 

Aplau- 
uralele: 

Cu- 
zidurile

luptător 
Unirea 

înalt 
el a 
presi- 
masa 

ți-

bucni în acele 
din piepturile 
se poate descrie, 
zele, aclamațiile, 
„Să trăiască Alecu 
za!“... zguduiau 
palatului.

în salutul rostit i 
Kogălnlceanu, în 
Adunării Elective a 
dovei, la alegerea ca domn 
a Iul A.I. Cuza, făcînd a-

. pel la tradiția istorică, 
spunea; „Prin înălțarea 
ta pre tronul lui Ștefan 

■ cel Mare, , s-a înălțat . In< 
săși naționalitatea româ
nească. Alegîndu-te de 
capul său, neamul nostru 

o 
a voit să-t 

si-ă- 
pentril 

Ale-

de M. ’ 
numele '

Mol-

a voit să suplinească 
veche datorie, 
răsplătească sîngele 
moșilor tăi vărsat 
libertățile publice, 
gîndu-te pe tine domn în 
țara noastră, am voit 
arătăm luhiii aceea ce 
tă țara dorește: ia 
nouă, om nou“. încă 
se produsese votul d

■ București, 
ționalității 
lui era 
cutul istoric, de necesitatea 
prezentului.

în Țara Românească, 
unde cercurile conserva
toare își asiguraseră pre-

Prof. Cornel PLATON

să 
toa- 
!‘lgl 
nu 

; la 
dar ideea na- 
țării, neamu- 

reclamată de tre-

(Continuare In oae a t-a'
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(Urmare din pag. I)
Din activitatea consiliilor populare

Locul Baniței în rîndul 
comunelor fruntașe 

tune și grupuri mai mari 
de case cu centrul co
munei, a podețelor, ex
tinderea zonelor verzi, a- 
vem în față un bogat 
palmares de fapte, ridi-

X
portante -sarclnî/pe ..--tare fiîc, erau și sînt foarte bu- 
trebuie să le rezolvăm la • - .............-
un nive.1 calitativ superi
or constă în întărirea 
controlului îndeplinirii 
sarcinilor izvorîte din ho- 
tărîrlle organelor supe
rioare de partid și a pro
priilor hotărfri, a sarcini
lor trasate membrilor de 
partid de adunările gene
rale, de comitetele de iului -avem suficiente, nu-

va crește’ cu 23'la sută. ww/zzw//zz/z///zzzz/zr/zzzzzz^/z>«zz//ZAW///zzzzzzrzz/zrzw//zzzz»

Steagul rojo
a

specifice activității organî» 
zației de sindicat. Vom ac
ționa mai concret pentru 
organizarea șt desfășurarea 
întrecerii socialiste la ni* 
vei de sectoare, secții, brN 
gâzi, formații de lucru, e- 
chipe pornind de la cel 
mai elementar obiectiv —* 
cunoașterea sarciniloi e- 
conomîce șl terminînd cu 
popularizarea operativă 
(prin aceasta înțelegînd 
popularizarea zilnică) a 
celor care au rezultate deo
sebite în muncă. Pentru a* 
ceasta, pe lîngă folosirea 
propagandei vizuale, Vonț 
organiza schimburi de eX* 
periență și mese rotunde, 
consfătuiri între colective
le sectoarelor.

Nu vom precupeți nici - 
un efort pentru stabiliza-

ne, vin în sprijinul înde
plinirii prevederilor de plan 
șl îmbunătățirii muncii de 
partid, trebuie valorificate. 
Iar ca valorificarea lor să 
fie deplină, trebuie orga
nizat un control riguros al 
îndeplinirii sarcinilor. Mij
loace șl forme de organi
zare și realizare a contro

'gătirea a tocă două aba
taje în stratul 18, dar to 
blocuri diferite. Pentru 
creșterea vitezelor de avan
sare și urgentarea lucrări
lor de pregătiri vom folosi 
două combine de înaintare.

Prin aceste măsuri, pro
ducția realizată din a- 
batajele frontale la nive
lul întregii întreprinderi

Cantribuțîa harnicilor 
locuitori ai comunei Ba
nița la fondul de mărfuri 
centralizat al statului în 
anul 1983 este exprimată 
de următoarele cifre: 
peste 67 tone de carne cîndu-se în expresie va- 
(vie), 725 hl de lapte, a- lorică la peste 1 150 000 

lei, ceea ce revine mai 
mult de 1000 lei pe fie
care locuitor al comu
nei. Este concretizarea 
inițiativei și stăruințe
lor depuse pe parcursul 
unui an rodnic de co
mitetul comunal de partid, 
de consiliul popular, de 
deputății Maria Pavel, 
Lucreția Stoica, Nistor 
Stoica, Ion Marcu, Ion 
Sălășan, Alexandru Ku
lik, Petru Mănescu, a tu
turor locuitorilor comu
nei.

în acest an vor fi a- 
limentate cu apă curen
tă complexul comercial, 
dispensarele (uman și 
veterinar), grădinița, pre
cum și gara și locuințele 
muncitorilor de la carie
ra de piatră. Programul 
consiliului popular pre
vede, de asemenea, în
ceperea construcției pri
mului bloc cu 12 aparta
mente, -pentru cadrele 
didactice și alte cadre 
care în prezent fac na
veta din Petroșani, bloc 
cu spații comerciale și 
pentru diferite servicii 
destinate populației, a- 
firmarea prezenței in
dustriei mici prin unita
tea Autoscrvice și atelie
rul pentru confecții me
talice, punerea în funcți
une a unui gater care să 
satisfacă cerințele locui
torilor comunei, a unei 
prese pentru producerea 
uleiului comestibil din 
semințe de dovleac. Sar* 
cinile, inclusiv cele pro
prii ale lucrătorilor con- . A _ '_ XS_ .
........ ..1 a trei tău- 
rașî, a cel puțin 40 de 
iepuri de casă și realiza
rea a 20 000 kg fin, sînt 
bine stabilite și cunoscu
te. Urmează preocupări
le, eforturile pentru în
făptuirea lor, a - auto- 
gospodăririi judicioase 
și eficiente, singura în 
măsură să înscrie și aă 
mențină Bănița în rândul 
comunelor fruntașe din. 
județul nostru.

Toma ȚAȚARCA

, --------—- - ----------- -

proape 5 tone de lină, 
Printre crescătorii de a- 
nimale fruntași, cu un 

' aport substanțial la rea
lizarea acestei sarcini e- 
conomice prioritare, se 
numără Petru Jitea, Ion 
Jitea, Ion Dragotă, Gheor
ghe RusU, Petru Marcu, 
Ion Poenar, Lucreția 
Ungur, Gheorghe Ân- 
ghel și alții. Urmărind 
valorificarea și sporirea 
potențialului pămîntului, 
deputății consiliului
popular, lucrătorii din a- 
paratul acestuia, s-au 
preocupat de realizarea 
contractelor încheiate cu 
statul, au desfășurat îm
preună cu cetățenii ac
țiuni de curățire și fer
tilizare a pajiștilor și fî- 
nețelor. Prin desecări șl 
lucrări de combatere a 
eroziunii solului a fost 
redată circuitului agricol 
o suprafață de 27 hecta
re.

Bilanțul activităților 
gospodărești ale locuito
rilor comunei —- harnici 
crescători de animale, 
cultivatori de pămînt și 
muncitori în diferite 
întreprinderi —, cuprin
de fertilizarea cu îngră
șăminte naturale a între
gii suprafețe arabile (95 
ha), a 280 ha finețe, ex
tinderea prin desțeleniri 
și desecări a terenurilor 
cultivabile cu 5 ha, plan
tarea a 3000 pomi fruc
tiferi, obținerea unor 
producții bune de car
tofi, alte legume și plan
te furajere.

In domeniul lucrărilor silîului popular, constând 
comunale, în 1983 au fost în cresterea a trei tău- 
realizate aducțiunea și a- 
limentarea cu apă a cen
trului comunei ~ 
generală, un număr 
case ale cetățenilor 
consiliul popular). A fost 
amenajat, inclusiv 
aducțiune de apă supli
mentară, apreciatul Iz
vor rece din comună. A- 
dăugînd la aceste reali
zări lucrările de întreți
nere a rețelei de drumuri, 
foarte extinsă, care asi- JU< 
gură legătura celor 9 că-
X.,g ,

(Școala 
de 
Și

prin

la legi nouă, 
am nou“

(Urmare din pag. I)

ponderența în Adunarea 
Electivă, sprijinul maselor 
populare 6-a afirmat și 
mai impunător, dovedin- 
du-se decisiv pentru des
fășurarea evenimentelor 
în favoarea partidei unto-

încă în zilele de 23 și 23 
ianuarie, la chemarea 
fruntașilor unioniști, mii 
de țărani nu numai din 
satele vecine București
lor, ci chiar și din altele 
mai îndepărtate, din jude
țele Ilfov și -- - 
au pătruns 
masîndu-se 
•populația bucureșteană pe 
Dealul Mitropoliei.

In acele momente, după 
turn scria publicistul N,T. 
©rășanu „poporul nu mai 
prezenta o adunătură de 
oameni, ci o mare vie ale 
•arii valuri abia se puteau 
mișca, și... amenința 
năvălească pe uși și 
ferestre în cameră, 
șă-și susție drepturile 
principiul său". 
U-.... (Va urma) J

Electricianul Balint 
Tolnai și fratele său, 
mecanicul Ioan Tolnai, 
sînt doi meseriași a- 
preciați pentru munca 
depusă în cadrul Fa
bricii de pline din Lu- 
peni. In imagine, cei 
doi verifică panoul e- 
lectric al uneia dintre 
modernele cuptoare de 
coacere.

Dîmbovița, 
în Capitală, 
laolaltă cu

„SUCCESELE SÎNT ASIGURATE 
DE CONDIȚIILE CREATE"

Alte măsuri întreprinse 
constau în îmbunătățirea 
aprovizionării formațiilor 
de lucru cu materiale, uti
laje, piese de schimb și 
subansamble. Pentru a- 
ceasta, în cursul lunii ia
nuarie, vom pune în func
țiune la sectorul II B un . . __ _
monorai de mare capaci- miletul^ de partid pe în- teva dintre acestea și “ea 7ormatiiîor" de"~iucru

Am ajuns - foarte pe scurt: informările . . '.
prezentate de membrii de 
partid în adunările gene
rale, discuțiile individuale 
organizate de b.o.b, discu
țiile de la locurile de 
muncă și cu oricare alt 
prilej".

3. IOAN STOI: „Măsuri
le și acțiunile pe care le 
vom iniția în acest an vor 
viza: creșterea productivi
tății muncii, reducerea con
sumurilor de energie, mate
riale și piese de schimb, 
calificarea, policalificarea 
și perfecționarea personalu
lui muncitor și stabiliza
rea forței de muncă. Pen
tru îndeplinirea acestor sar
cini vom folosi i

late care va avea o lungi- treprindere. < r 
me de 500—600 rn, și care la această convingere în 
va servi unul din comple- urma experienței acumu

late. Realizam, elaboram 
planuri de măsuri foarte 
bune, cu termene și res
ponsabilități judicios în
tocmite, dar ceea ce lăsa 
de dorit era tocmai urmă
rirea îndeplinirii 
programe și 
muncă. Cam 
se întîmpla 
nerile făcute 
în adunările 
ale oamenilor muncii în a- 
dunările reprezentanților. 
Cu toate aceste măsuri și 
propuneri care, neîndoiel-

wummHmmmmmrmunm/mmmmmmtrmfm/uum
partid de Ia nivelul sec- mal că trebuie folosite e-
toarelor, de biroul și co- fieient. Amintesc doar cî- 

dlntre

xele mecanizate de mare 
înălțime. Se lucrează in- 
tens și la introducerea ce
lui de al doilea monorai, 
la sectorul III, de aceas
tă dată pentru aprovizio
narea unul număr însemnat 
de abataje.

în luna ianuarie vom 
obține un plus de 3 000 tone 
de cărbune pentru cocs, 
iar la sfîrșitul. trimestru
lui I plusul va fi de 3000 
tone.

2. TRAIAN IIAMZ: 
„Convingerea noastră, a or
ganizației de partid este 
că una dintre cele mai im-

acestor 
planuri de 

același lucru 
și cu propu- 
de comuniști 
generale sau

repet și insist, pentru sta
bilizarea formațiilor de 
lucru și nu doar a oame
nilor în cadrul întreprin
derii, pentru că o formai 
ție de lucru stabilă, omo
genă, înseamnă o formație 
puternică, orlcînd capa* 
bilă să-și îndeplinească 
sarcinile de plan și în o* 
rice condiții. Vom insista 
pe calificarea personalului 
muncitor din subteran. Nu 
vom neglija asigurarea 
condițiilor sociale optime 

și nici respectarea cu stric
tețe a normelor de protec
ție a muncii, dealtfel nici 
măsurile privind întărirea 

metodele ordinii și disciplinei,

Hotărîți să-și Îndeplinească 
exemplar prevederile

(Urmare din pag. I)

din sector au discutat și 
aprobat darea de seamă a- 
supra activității desfășura
te de conducerea tehnică, 
de organizația de sindicat 
și au stabilit măsurile pen
tru realizarea lună de lu
nă a sarcinilor de plan 
la producția de cărbune 
ce îi revine sectorului în 
acest an, celelalte pro- 

e-bleme ale activității 
conomico-sociale.

Se știe, că și în anul 
trecut sectorul IV și-a a- 
dus o importantă contri
buție Ia realizările de pres
tigiu pe care colectivul 
minei le-a obținut, evi- 
dențiindu-se prin realizări 
și depășiri ale sarcinilor 
de plan brigăzile ; conduse 
de Ștefan Alba, Gheorghe 
Brînzan, Gheorghe Toma, 
Mihai Ignat, Vasile Aione- 
seî. în cadrul dezbaterilor, 
pe marginea dării de sea
mă și a măsurilor ce pri
vesc crearea tuturor con
dițiilor tehnico-economi- 

ce, de ordine și discipli
nă pentru realizarea pla
nului pe 1984, Nicolae Bo
boc, loan Bodenlosz, Cons
tantin Opreanu, Mihai Ro- 
taru, Chiriac Pricop, Du
mitru Panțucu, Boyte Iu- 
liu, Vasile Constantin, 
loan Kbtosz, Gheorghe 
Brînzan, Mircea Buia, Vio
rel Pîrja, Susana Țele- 
gredean, Grigore Grăjdan, 
llarie Bora, au venit cu 
propuneri și soluții pen
tru mai buna aproviziona
re a locurilor de muncă 
cu materiale și piese de 
schimb, grijă și atenție 
față de noii încadrați în 
muncă și preocupare pen-

tru stabilizarea și califi
carea lor, întărirea 
plinei tehnologice 
muncii, respectarea 
gramului de lucru. Au sus
ținut și a-au angajat să 
muncească în așa fel in
cit sectorul lor să-și ono
reze și depășească planul 
pe 1984 cu cel puțin 1000 
de tone de cărbune șl.să 
obțină însemnate econo
mii la costurile de pro
ducție.

în cadrul adunărilor ce 
au avut loc pe schimburi 
și la care au participat 
majoritatea component,ilor 
sectorului IV, în cuvântul 
lor au susținut chemarea 
la întrecere socialistă lan
sată de brigada . 
Alba către toate brigăzile 
din Valea Jiului care ex
ploatează abataje fronta
le cu susținere individuală. 
Brigada se angajează să 
realizeze peste sarcinile de 
plan o producție de 10 000 
de tone de cărbune, o pro
ductivitate a muncii mai 
mare cu 750 kg/post, di 
minuarea cheltuielilor de 
producție cu 5 lei/tonă, e. 
oonomisirea a 100 mc lemn 
de mină, 40 mc cherestea 
2000 kWh energie electri
că, reducerea consumului 
de cenușă cu 2 puncte fa
ță de realizările anului 
1983, stabilizarea a 10 noi 
încadrați în muncă. Com
ponent ai brigăzii, cei
lalți vorbitori, conducerea 
politică și tehnică a secto
rului au susținut inițiati
va brigăzii lui Alba, conș- 
tienți că prin realizările 
ei, ale celorlalte brigăzi, 
sectorul își va onora e- 
xemplar sarcinile anuale 
la producția de cărbune.

disci- 
și a 
pro-

Ștefan

■ '*■

(Urmare din pag. I)

luționar, a inițiativelor co
muniste, a atitudinii îna
intate, de intransigență fa
ță de abateri. Exemple pot 
fi enumerate din rfndul 
multor organizații de bază 
de la minele Petrila, Vul
can, Paroșeni, Lupeni șl 
altele unde exigența, com
bativitatea, spiritul revo
luționar au contribuit la 
înlăturarea unor neajun
suri, au sprijinit creșterea 
realizărilor economice. în 
urma intensificării 
oii politice, creșterii 
lulul conducător al 
irizațiilor de partid, 
mării combativității,

mun- 
ro- 

orga- 
afir- 

....... ____ ____ _T„, an
trenării cadrelor tehnice și 
de muncitori la o activita
te susținută. Combinatul 
minier înregistrează la a- 
cest început de an un ritm 
bun de lucru confirmînd 
că se acționează stăruitor 
pentru, valorificarea resur
selor interne de creștere a 
producției, pentru obține
rea unor rezultate eco
nomice tot mai bune.

„Noi sîntem revoluțio
nari, și trebuie să rămînem 
revoluționari dacă vrem să 
fim comuniști" — a arătat 
secretarul general al parti
dului Ia Consfătuirea de 
lucru de la Mangalia. în 
acest spirit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a trasat 
ca indicație de Inestima
bilă valoare să se pună 
mai mare accent pe culti
varea spiritului de luptă, 
de angajare comunistă în 
fața greutăților, la mod

obiectiv, trebuie să ară* 
tăm că în cadrul unor 
sectoare miniere care în* 
că nu realizează ritmla 
sarcinile de plan, poten
țialul organizațiilor de par* 
tid nu este pe deplin va* 
lorificat tocmai din cauza 
manifestării scăzuje ai 
combativității față de u- 
nele neajunsuri. Sint to* 
lerate încă unele atitudini 
de automulțumire, de des* 
curajare în fața greutăți-, 
lor, sînt tolerate și o sea
mă de abateri de Ia disci* 
plina tehnologică și de 
plan. Iată de ce este ne
cesar să se pună accent 
pe afirmarea și promova
rea combativității comu
niștilor, a atitudinii lor 
înaintate, pe fondul căreia 
fiecare membru de partid 
— muncitor sau conducă- 

. tor al procesului de pro* 
ducție — să fie antrenat 
la îndeplinirea integrală 
a sarcinilor de plan; Să 
răspundă în fața organi
zației de bază, a colectivu
lui asupra modului to care 
își îndeplinește îndatori
rile politice și profesiona
le.

Urmind întocmai indi* 
cațiîle și orientările ..sg* 
cretarului general al parti
dului, organele și orga ni* 
zațiile de partid trebuie, 
șt pot să asigure — prin* 
tr-o muncă politică supe
rioară — o eficiență eres* 
dadă în mobilizarea co* 
lectivelor la îndeplinirea 
planului economic pe 
nul 1984. ■

LA MINA VULCAN, 
este în curs de amena
jare noul punct de in
formare și documenta
re politico-ideologică al 
Comitetului de partid. 
Punctul de informare își. 
va desfășura activitatea 
pe bază de program și 
va fi un bun sprijin în- 
vățămînlului politico- 
ideologic de partid, sin
dicat și U.T.C.

AGENȚIA de voiaj a 
stației C.F.R. Petroșani

a fost redeschisă într-un 
local nou, situat pe bu
levardul Republicii bloc 
69, tronson F (lîngă ma
gazinul de electrice).

LA GALERIILE ’.Că
minul artei" din Bucu
rești a fost deschisă o 
expoziție organizată de 
filiala Deva — Petroșani 
a U.A.P. Expun 22 de 
artiști plastici, din jude
țul Hunedoara, prezenți 
cu peste 80 de lucrări de 
pictură, grafică și sculp
tură. Din Valea Jiului 
participă Iosif Tellman și 
Eugen Bencău. (I.D.)

SPECTACOLE. An
samblul flocloric „Seme-

nicul" din Reșița, lau
reat al Festivalului Na
țional „Cîntarea Româ
niei", prezintă miercuri, 
18 ianuarie ax., la orele 
17 și 20, fel sala Casei 
de cultură din Petro
șani, un . spectacol ex
traordinar de muzică și 
dansuri populare cu în
drăgiți! cântăreți ■ Ană- 
țeni Vasile Conia, Tra
ian Jurchela și Pavel 
Jurcă. Biletele s-au pus 
în vînzare la Agenția 
Casei de cultură. (T.Ț.)

Rubrică realizată de
Ion MUSTAȚA

I
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U N O A Ș T EM PATRIA

în ge- 
a fost

Zi de ianuarie, la munte.
loto: P. VASILE, Petroșani

de 
in

și

Printre altele, emiterea
. ___un

al suveranității 
respectiv și

Apariția banilor 
hanal, a monedei, 
legată de o anumită dez
voltare economică a so
cietății omenești. Nu 
ne-am propus însă a stă
rui asupra legităților 
cane conduc acest proces. 
Printre altele, <__ R
unor bani constituie 
atribut 
statului 
ne-am aștepta ca o ase
menea cerință să fi ac
ționat și’ în istoria noas
tră antică. Cu toate a- 
cestea, nici Burebista — 
acel minunat bărbat get, 
unificatorul și înteme
ietorul primului stat din 
Istoria noastră, și nici 
Decebal, regele erou, cre
ier al rezistenței anti
romane, nu au emis mo
nede care să le păstreze 
chipul. în activitatea J~ 
schimb s-au folosit 
tens monede grecești 
romane, iar mai tîrziu, i- 
mitații dace ale acestor 
monede. Cum am amin
tit deja, vorbind despre 
imitații, nu procedeele 
tehnice utilizate la bate
rea acestor monede au 
constituit impedimentul 
pentru o societate ajun
să — mai ales aceea din 
vremea lui Decebal — la 
apogeul civilizației 
rulai. Baterea 1- 
nu avea nici un 
Avem, dealtfel, o 
mărturie în acest 
descoperirea în < 
Tilișca a unor 
monetare folosite la con
fecționarea imitațiilor 
romane. O explicație ar 
sta în cantitatea sufici
entă de monedă — ori
ginale șl imitații, aflată 
în circulație și deci ne- 
lipsa unei emisiuni au
tohtone. Ipoteza se sus
ține greu, mai ales in 
prezența factorului pres
tigiu la care, firește au 
ținut ambii noștri, jnain-

înfățișează pe Coson — 
cu alte cuvinte și aici a 
operat, chiar în relația 
cu un străin, regula ta- 
bu_ului. O altă enigmă 
care dă multă bătaie de 
cap, o constituie lipsa 
unei cantități corespun
zătoare de fragmente ce
ramice — resturile unor 
vase din care s-a mîncat 
și s-a băut, pe locuri un-

iași. Chiar în vecinăta
te au existat personali
tăți politice pe o supra
față mult mai redusă și 
care, totuși au emis mo
nede. Atunci, unde este 
răspunsul 7 Din studiul 
numeroaselor vestigii ale 
unor cetăți dace, rezul
tă că aici au fost găsite 
o mulțime de piese cio
plite în piatră — anca
dramente de porți, chei de știm bine că au trăit 
de boltă, minunata pie-
țfrmtf/mmtummmmm ,

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri 

iniiniuuuiiinnrinHiHiih

și luptat autohtonii: for
tificații din val de pali» - — -ț piatj-g,

nu 
de

l fie- 
monedei 

secret, 
bună 
sens 

cetatea 
stanțe

să numită „soarele de 
andezit", baze și bucăți 
de coloane ș.a., dar nici 
unde nu a fost descope
rit, înfățișat în piatră, 
chipul omenesc. Este po
sibil ca anumite implica
ții ale credințelor reli
gioase dace să fi oprit 
redarea chipului uman și 
poate chiar într-un ase
menea tabu să stea lip
sa unor emisiuni mone
tare autohtone. S-ar pu
tea replica prin desco
perirea de_a lungul tim
pului în diverse puncte 
ale teritoriului nostru a 
unor curioase monede 
zise de tip „Koson“ — 
ele înfățișează pe avers 
trei personagii umane, 
iar pe revers, un vultur. 
S-a discutat mult în ju
rul acestor monede bă
tute — se pare, de Ml 
Brutus, pentru plata u- 
nor servicii făcute de re
gele dac Coson — Coti» 
so. Curios, nici unul din 
„cosonii" descoperiți nu 
poartă semne de uzură, 
indicii că au circulat, eî 
fiind de la bun început 
obiectul tezaurizării. Ori
cum, nici un personaj e- 
xistent pe avers nu îl

sadă, cetăți 
etc. Așa de pildă,* 
demult, zile întregi 
căutări într-un mare o- 
biectiv militar dac s-au 
Soldat cu recoltarea cî- 
torva fragmente cerami
ce dace. Pentru alte o- 
biecte purtate de luptă
tori — arme, scuturi ș.a. 
există o explicație: du
pă luptă întreg cîmpul 
trecea prin „pieptenele" 
învingătorului, dar cine 
se lăcomește însă la niș
te biete cioburi rezulta
te din spargerea unor 
oale sau cești ? Reflec- 
tînd îndelung am găsit 
explicația — considerăm

* noi, cea mai potrivită. 
Știm că în vechime zdro- 

a 
confecți- 
— de ar 
numai la

bitoarea majoritate 
obiectelor erau 
onate din lemn 
fi să ne gîndim 
acelea pe care luptătorii 
le-au luat cu ei într-un 
loc întărit: cofe, 
țe, căni, linguri, 
șl poate altele a 
întrebuințare nu *ne-o a- 
mintim acum. Se știe, cu 
toată durata sa lungă, o- 
blectul din lemn ori frag
mentul dintr-un aseme
nea obiect, nu este menit 
posterității. Astfel se ex
plică absența ceramicii 
în mari cîmpuri de con- 
ccntrare-dace.

Dr. V. MORARU 
„>

doni- 
blide 
căror

Știați
...astăzi se poate afirma 

cu certitudine că pe teri
toriul României au existat 
preocupări în domeniul 
matematicii și astronomiei 
încă de acum două mii 
trei sute de ani 7 Acestea 
sînt concluziile la care 
s-a ajuns în urma studie
rii unui fragment de ca
dran solar descoperit în 
zona sacră a cunosc U'-ei 
cetăți de Ia Histria. . Ca
dranul păstrat parțial este 
Unul dintre cele mai vechi 
și perfecționate. cadrane 
sferice cunoscute pînă a- 
cum în lume.

că,.,
...Tipărirea celor 

vechi încercări de 
ficație în limba 
aparține Iui Varlaam ? A- 
cestea fiind cuprinse în
„Cartea românească de 
învățături" — Iași 1643, 
Ia rîndul ei una dintre ce
le mai răspîndite cărți din 
țările românești ale vre

mii.
...Vîrsta hărții pe care 

Ioan Honterus a dese
nat-o pe hîrtie, înainte de 
a o grava în lemn în ve
derea tipăririi ei în atla
sul său publicat în anul 
1542 este de 442 de ani ?

mai 
versî- 

română

O partidă pe săptămâna V

în fața tablei 4

cu 64 de pătrate
Azi J.J. Rousseau și I. Turgheniev

O partidă istorică, în 
care-1 recunoaștem, desi
gur, pe marele scriitor 
francez ca un pasionat ju
cător de șsh, bun prieten 
cu marele Phillidor. Parti
da următoare s-a desfă
șurat în anul 176Q la cas
telul Montmorency. De re
marcat finalul partidei în 
care „pionul Kamikadze" 
decide !

PARTIDA ITALIANĂ» 
Alb : J.J. Rousseau — 
Negru: de Conti.

1. e4-e5; 2. Cf3-Cc6; 3. 
Nc4-Nc5; 4. c3_De7; 5.
0-0_d6; 6. d4-Nb6; 7. Ng5- 
fC; 8. Nh4-g5 ?! ; 9. Cg5 !- 
fg5; 10. Dh6-Rf8; 11. Ng5- 
Dg7; 12. f4-e • d4; 13. f5 !!- 
dc3; 14. Rhl-cb2; 15. Ng8 
balD; 16. f6 !!-Rg8; 
Ig7-Ne6; 18. Nf6 I

(1—0).
Se pare că este puțin 

cunoscut faptul că în tim
pul șederii sale la Paris 
marele scriitor rus Ivăn 
S. Turgheniev a fost un 
obișnuit al celebrei „Cafe 
de La Regence". Partida 
următoare s-a desfășurat 
la. Paris, în anul 1861. •

Dh5; 12. Cf3-Dg6; 13. Nd3_ 
Dg2; 14. Tfl-Cc6; 15. o-o-o- 
Cg4; 16. Tdel-M6; 17. dȘ- 
Cce5; 18. Ce5-Ce5; 19. 
Tgl-Df3; 20. Te3-Df6; 21. 
Nc3_Cd3; 22. Dd3-De7; 23. 
Ng7-Tg8; 24. Teg3-o-o-o; 
25. Der-b6; 26, Dh6_Dc5; 
27. Nd4-Dc4; 28. Tc3-Tgl; 
29. Rd2-Dc3; 30. Rc3-Tg4; 
31. Dh5-Tf4; 32. D«?5-Tf3; 
33. Rb2-Tg8; 34. Nc3-Na4 1; 
35.---- --- ~ -
37. M4-Tff2:
39. Dh8-Rb7
41.

Dd4-Tg2;

; 40. M5-ed
ed5-Td5; 42. M6-Nf5 

43. Df6-Tc2; 44. Rb4-a 
45. Ra4-Tc7; 46. Rb3_Tb 
47. Ra4-Nd7.

(»—D
Culese de

. Sorin POPA,
Liceul matetuatică-fizică. 

Petroșani

FLORI DE GHEAȚA
(CRONICĂ RIMATA)

dacă se mai odihnește... 
Ar dori o avansare 
însă-acolp-i muncă multă 
și nu prea are chemare 
să ia urma greului... 
(Si-asta-ar însemna să intre 
drept în... GURA LEULUI), 
Secretara l-a poftit 
să ia loc și i-a zîmbit; 
atmosfera s-a-ncălzit 
și-a surîs și el într-una ? 
„Cît de dulce-i, ca niciuna 1" 
și-a-ntrebat-o cum o cheamă.
(Cum s-o cheme?... MĂTRĂGUNĂ) 
S-a întors pe nemîncate 
din plimbarea la piață 
și i-a pus discret în față 
două flori, mai deșirate : 
„Ți-am adus două... MUȘCATE 1“ 
L-a privit cu răutate: 
„Eu- te rog să mă-nțelegi
...să-mi aduci doar floii întregi !" 
Pînă cînd or înflori 
florile adevărate,
— punct de sprijin în viață — 
(cine nu-și dorește-o floare) 
se vor mulțumi cu astea, 
reci și albe, FLORI DE GHEAȚA. 
(Numai cînd nu este soare).

Mircea ANDRAȘ

Seara se mai lasă ceață 
și mai este frig în zori... 
cît timp încă nu îngheață, 
să ne mai gîndim la FLORI. 
...Cei de la canalizare 
au săpat un șanț în lung, 
cei de la curent, în lat, 
spațiile nu mai ajung, 
nu-s mai locuri de umblat, 
se sapă pe orice timp 
— și-n mijlocul gerului —- 
(deși multe gropi se fac 
de... FLORILE MĂRULUI). 
El i-a dat consoartei sale 
un diminutiv „în ton“.
S-o strige-a găsit cu cale: 
„Dragea mea, FILODENDRON 1“ 
Eu de asta nu mă mir, 
oricînd poți ca să pricepi, 
(de i-ar fi spus TRANDAFIR, 
că îi semăna mai mult 
...fiindcă ăsta-avea și țepi). 
Ieri, soția, i-a adus,

.i.-:' 'Ea este considerată ca fi—,
• ind cea mai veche hartă ( 

a țării noastre întocmită ’ 
de acest ilustru umanist 
originar din Brașov. j

.-Parcul dendrologies, 
„Ariniș" de la Gura Hu
morului cuprinde un mare 
număr de arbori și arbuști 
exotici aclimatizați Ia con
dițiile aspre de climă din 
nordul Moldovei ? Printre 

aceștia, nucul negru, amour- 
ul, magnolia 
din semințe 
țările calde.

...fizicianul, 
matematicianul 
Bacaloglu este cel clintii 
român care își înscrie nu
mele în terminoiogia ști
ințifică internațională 7. 
El a fixat o nouă defini
ție a curburii suprafețe- 
ior, superioară celei pro
puse anterior de Gauss: 
„curbura lui Bacaloglu".

„jn. 1889, Ia Expoziția 
Universală de Ta Paris, fa
brica de hîrtie din Bnșteni, 
întemeiată cu puțini 
în urmă, obține 
I pentru calitatea 
selor ei ? Acest 
fost cu âtît mai mare, știut 
fiind că ca s-a confruntat 
cu fabrici de veche tradi
ție din Europa.

Culese de 
ing. Hie BREBEN

etc, proveniți 
primite din

chimislul și
Emanuel

ani 
premiul 
produ- 

succes- a

fiind o fire mai concretă,
1 cinci garoafe, mov, de seră, 

ca fiind ziua dumnealui, 
Ia o dată mai discretă.
(El îî spuse că preferă 
de cinci zile-o... MARGARETA),

' Șeful Său îi urmărește
cit:-se plimbă, cît muncește,

GAMBITUL DAMEI:
Aib: 1. Maczuski — 
gru : I. Turgheniev.

1. d4„d5; 2. c4-e6; 
Cc3-Nb4; 4. f3-c5; 5. 
Nc3; 6. bc3_Da5; 7. 
Of6; 8. Dc2-Nd7; 9. 
dc4; 10. fe4-cd4; 11,

17.

Desen de Mihai BARBU.
Nd2-

e<-
Cd4-

Tehnici și civilizații străvechi (III)
Potrivit însemnărilor nul venusian de 584 de 

și aprecierilor făcute pî- zile și stabiliseră durata 
nă acum, în antichitate anului pămîntesc la 365, 
au existat tehnici care, 2420 zile (rezultatul 
conform reprezentărilor xăct, obținut 
curente, n-ar fi trebuit 2422!) și ca treaba 
să existe. Sîrguința noas- fie treabă ne-au mai lă- 
tră de a colecționa di- sat și un calendar calcu- 
verse descoperiri n-a a_ lat pentru 64 de milioa- 
juns însă nici pe departe 
pînă la capăt.

Ma'yașii erau înțelepți 
ei au atins Un pivei su
perior de> civilizație. De 
la ei a rămas, an calen
dar remarcabil, precum 
și calcule la un nivel de 
necrezut. Cunoșteau a-

azi:
e- 

365, 
să

ne de ani ! Se poate pre
supune că vestita ecua
ție venusiană ar fi pu
tut fi calculată numai de 
un creier electronic. In 
orice caz, este greu să-ți 
închipui că ea a fost re
zolvată de un popor care 
trăia în junglă! (I.B.)

I
I
J
I
I
I
I
I
1

I

Tarif ț 
de supraviețuire

O nouă psihoză, „supra- 
viețuitorismul", a apărut 
și a luat proporții în Sta
tele Unite. Ea atinge di
verși entuziaști, care se 
pregătesc să supraviețu
iască unui cataclism nucle
ar. „Supraviețuitorîștti" își 
îndeamnă semenii nea
tinși de acest morb să se 
obișnuiască a trăi in locuri 
sălbatice și să renunțe la 
binefacerile civilizației, i 
Acest „nou val" s-a dove- ■' 
dit a fi o afacere de mari { 

......“ F

j 
I

busines- 
relevă 

promp- 
oferit 

•" mi

proporții pentru 
smeni. După cum 
presa occidentală, 
ții afaceriști au 
„supraviețuitoriștilor' 
meroase servicii, cum ar i 
fi, de exemplu, „stagii de ! 
supraviețuire". Pentru „ba» i 
gatela" de 2000 dolari, ci ; 
promit șă-și învețe- client \ 
ții diferite metode pentru 
a face provizii de aliment ! 
te și diverse, obiecte de j 
strictă necesitate. De ase
menea, 
dea lecții de... 
re. împotriva cui ? 
ceastă 
mintă, 
leyi", 
Primii __ . .
lecții, ceilalți percep tari? i 
le de supraviețuire... .<

ei se angajează să 
âutoapăra- I 

A- i 
întrebare nu fră» I 
pare-.se, nici pe „e-j 
nici pe „profesori".

iau conștiincioși |
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Acfiuni in favoarea păcii 
pentru dezarmare

HELSINKI 14 (Agerpres). în acest sens, este lansat 
într-o declarație adaptată un apel pentru înghețarea 
de cea de_a 10-a conferin- armamentelor nucleare, 
ță a Uniunii finlandeze a urmînd a se trece .apoi 
comitetelor pentru pace din la distrugerea lor totală, 
întreprinderi se relevă ne
cesitatea adoptării unor 
măsuri eficiente pentru în
sănătoșirea situației inter
naționale și dezvoltarea re
lațiilor dintre statele eu
ropene, pe calea deschisă 
de Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Eu
ropa; Rezoluția cere eli
berarea Europei de armele 
nucleare și începerea ne
gocierilor pentru reducerea 
numărului lor pe continen
tul european, ca un prim 
pas pe calea denucleariză- 
rii continentului.

Totodată, se exprimă ne
cesitatea creării de zone 
denuclearizate în nordul și 
în centrul Europei, precum 
și în Balcani.

★

TOKIO 14 (Agerpres). 
Locuitorii insulei Miyako 
din arhipelagul nipon au 
adresat Ministerului Apără
rii o petiție în care cer 
anularea hotărîril privind 
construirea pe insulă a 
nul aerodrom pentru 
vioane americane.

BELGRAD 14 (Agerpres). 
Ședința lărgită a Prezidiu
lui R.S.F. Iugoslavia, des
fășurată la Belgrad, sub 
președinția Iul Mika Șpi- 
liak, președintele Prezidiu
lui R.S.F.I., a apreciat — 
după cum transmite agen
ția Taniug — că evoluția 
generală a situației inter
naționale, criza din relați
ile economice dintre state, 
tensiunea dintre blocuri și 
sporirea cursei înarmărilor

u-
a-

Congresul Partidului Comunist 
din Austria

VIENA 14 (Agerpres). La 
Viena s-au deschis lucră
rile oelui de-al 25-lea Con
gres al Partidului Comu
nist din Austria, la care 
participă 250 de delegați, 
precum și un număr în
semnat de delegații ale u- 
nor partide comuniste șl 
muncitorești de peste ho
tare.

Partidul Comunist Român 
este reprezentat de tovară
șul Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al 
P.C.R.

Președintele
Comunist din
Franz Muhri, a
raportul de activitate inti
tulat „Situația politică și 
sarcinile partidului"

C.C. al

Partidului 
Austria, 

prezentat

Rezoluție 
a Consiliului 

de Securitate 
al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE. 
(Agerpres). Consiliul 
Securitate âl O.N.U. a 
doptat, în unanimitate,

14 
de 
a- 
o 

rezoluție prin care se cere 
autorităților din Republica 
Sud-Africană comutarea pe
depsei cu moartea pronun
țată împotriva militantului 
de culoare Benjamin Maloiz 
Malesela, membru al Con-" 
greșului Național African 
(C.N.A.), organizație ce ac
tivează în ilegalitate în 
R.S.A Documentul a fost 
aprobat în urma unei reu
niuni de urgență a Consi
liului, convocată la cere
rea grupului țărilor africa
ne la O.N.U.

au creat o situație în care 
orice nouă încordare a re
lațiilor pune în pericol ceea 
ce a creat omenirea pînă 
în prezent.

Prezidiul R.S.F.I. conside
ră că trebuie depuse efor
turi în acest an pentru o- 
prirea actualului curs ne
favorabil și periculos al 
evenimentelor și deschide
rea de perspective în direc
ția întăririi păcii și coope
rării pe plan mondial, prin 

, reluarea d lalogului și nego
cierilor. Ca și pînă acum,.
Iugoslavia va depune e- 

forturi In acest sens.
S-a subliniat, de aseme

nea, că Iugoslavia va con
tinua să ducă o politică de 
menținere a bunelor rela
ții cu țările vecine șl cu 
alte state din Europa și 
din lume, fiind încredin
țată că, în acest fel, con
tribuie la consolidarea pă
cii mondiale.

I PETROȘANI — T No
iembrie: Balul de sîm- 1 
bătă seara; Paringul: Că- 

I ruța cu mere; Unirea: 
Adio, dar rămîn cu tine.

LONEA: Secretul ci- 
frulul.

ANINOASA: Pintea.
■ VULCAN: Melodii 

Costinești.
LUPENI

( Marele vals,
URICANI: Iubire,» 

soare.
I 
I

Calendar săptămînal
16 IANUARIE
— La Casablanca (Maroc) încep lucră

rile Conferinței islamice la nivel înalt
— Se împlinesc 15 ani de cînd a fost 

realizată prima stație orbitală experi
mentală prin joncțiunea navelor cosmice 
„Soiuz 4“ și „Soiuz 5“

— Vizita secretarului de stat al S.U.A., 
George Shultz, în Suedia (16—18)

— Reuniunea neoficială a miniștrilor 
de externe ai țărilor membre ale 
N.A.T.O., la Stockholm.

17 IANUARIE
— La Stockholm se deschid lucrările 

Conferinței pentru măsuri de încredere . 
și securitate și pentru dezarmare în' 
Europa

—, Premierul R.P. Chineze, Zhao 
Ziyang, începe o /vizită de o săptămînă In RJ*. Benin (21—23). 
în Canada (17—23) 22 IANUARIE ’

— Secretarul general al O.N.U., Javier — Cea de-a 14-a sesiune a Uniunii
Perez de Cuellăr, întreprinde o vizită Interparlamentare Arabe (Sanaa — R.A. 
de două zile In Mali '(17—19) Yemen).

— Are loc Conferința Partidului Na
țional din Australia.

18 IANUARIE
— La Washington, președintele S.U.A. 

are convorbiri cu primul ministru al 
Malayeziel.

19 IANUARIE
— Secretarul de stat al S.U.A., George 

Shultz, întreprinde o vizită. în Norvegia
— Președintele Francois Mitterrand e"

fectuează o vizită de două zile la Mo- naco - - • .
— Vizita secretarului generai al O.N.U. 

în Niger. (19—21)
— Premierul francez efectuează o vi

zită în Portugalia (19—21)
21 ianuarie
— Vizita secretarului general al O.N.țJ.

l'e«W
■ SANTIAGO DE CHI

LE. Partidul Comunist din 
Chile a adresat tuturor chi
lienilor apelul de a parti
cipa, în luna martie, la o 
grevă generală pentru „a 
pune capăt dictaturii mili
tare", pentru revenirea ță
rii la un regim civil de
mocratic și restabilirea ins
tituțiilor constituționale.

■ VIENA. în Austria, 
totalul șomerilor înregistrați 
oficial echivala în decem
brie anul trecut cu 5,6 ia 
sută din populația activă a 
țării. în cursul Ultimei luni 
a anului trecut, rata șoma
jului a crescut cu 0,9 la 
sută.

B WASHINGTON. S.U.A. 
au vîndut, în ultimii ‘ ’
ani, regimului rasist de 
la Pretoria, materiale mi
litare în valoare de 28,3 
milioane dolari, încâlcind 
astfel embargoul impus de 
Consiliul de Securitate a- 
sțipră livrărilor militare 

. către Republica Sud-Afri
cană, se arată intr-un ra- 

. port întocmit de o firmă 
neguvernamentaiă din Sta
tele Unite, citat. de agen- 

- ți Ce France Presse și Reu- 
tcri ' ' ' •

trei

BELGRAD. în cadrul ac
țiunilor de dezvoltare a ba
zei de producție pentru ._T .-- A~
combustibili, anul acesta au .... . \ . ba domeniul cercetărilor zo-

. devenit operative, în Iu- ăU Și îmbunătățirea călită- prin exportarea a peste 50 otehnice experimentează
goslavla, mai multe mine V» produselor. de patente de investiții în obținerea, pe cale chirur-
- '■ ■■ .. . . . diferite țări ale lumii. Ins- gicală și nechirurgicâlă, de

capitala ti tutui dă proiectare pentru embrioane de vite cornute
industria anvelopelor din marL în cazul introducerii
Iaroslav (U.R.S.S.) a realizat acestei metode pe scară
un complex automatizat de largă, s-ar putea obține de
producere a pneurilor. ja anjmale extrem de pro-

Prunul de acest fel din ductive un număr mai ma-
UJt.S.S., complexul — ‘ în pg je urmași decît în cazul
componența căruia intră aplicăril însămînțărilor ar-
12 roboți industriali — per- tificiale obișnuite. -----——ț
mite realizarea pneurilor de 
diferite dimensiuni în con- ★

BEIJING. Unitățile in 
— ... . . dusiriale de resort din

acest mare oraș al Chinei, o particularitate a insta- R p chineză vor produce, 
Investițiile alocate în pe- lației constă în structura pînă sfîrșitul acestui an

nu. rioada 1979—1983, pentru 8a modulară și în inter- ---
realizarea acestui obiectiv 
de mare importanță socia
lă,reprezentînd una din
tre pripritățile construcției 
socialiste în actuala etapă, 
au fost — după cum rele
vă agenția China Nouă — 
echivalente cu totalul in
vestițiilor similare în toți 
cei 29 de ani anteriori.

*
MOSCOVA. Cunoscut 

pentru succesele sale ma
terializate, între altele,

o»»- • lupta pentru creșterea e-Știri din țar de socialiste

★
BEIJING. In < .

R.P. Chineze, Beijing, au 
fost construite, în ultimii 
cinci ani, 350 000 de aparta
mente, în clădiri cu 5 pînă 
la 16 nivele. Este rezulta
tul susținutelor eforturi pe 
care le-au făcut în acești

de extracția cărbunelui de 
diferite capacități. Printre 
acestea figurează și nouă 
mină de antracit din apro
pierea orașului Mostar (din 
RJS. Bosnia și Herțegovi- 
na). Capacitatea de pro- 
ducție a noii exploatări es
te de 350 000 tone de căr- . , ...
bune pe an. Rezervele de an* guvernul central și or- 
cărbune de Ia Mostar sînt

. estimate la circa 20 mi- 
. lioane tone.

★
PRAG A. Chiar din pri

mele zile ale anului, 
meroase colective de mun
că din RJS. Cehoslovacă au 
trecut la realizarea pro
gramului de fabricare de 
produse industriale noi, eu 
performanțe superioare. 
Printre ele se numără și 
roboții și manipulatoarele 
industriale, a căror pro-

■ ducție va crește, în acest 
an de 1,7 ori. Roboții și 
instalațiile automate vor 
permite sporirea considera.

Ț bilă a productivității mun-

Industria anvelopelor din embrioane de vite ' cornute 
mari. în cazul introducerii

producere a pneurilor.

ganele locale în direcția
asigurării de condiții co- .. ...
răspunzătoare de locuit dițiile unei intervenții mi- 
pentru oamenii muncii din nime din partea omului, 
acest mare oraș al Chinei. o

18,00

ver-

13,00 Album duminical, 
(p.c.) In cuprins: 
Telex, muzică popu
lară, umor, muzică 
din operetă,
suri, balet, desene 
animate, circ, sport. 
Film serial : „Viața 
lui Leonardo da 
Vinci", (color)

I 
I 
I 
I i 
I I 
I 
I
I 
I
I I 
I I 
I 
r«

l”TT35~Lumea copiilor. |
12.35 Telefilmoteca de |

ghiozdan : . „Pino-1
chio“. • I

1 
I 
I 
I 
I
I I

18.35 Micul ecran pentru I
cei mici. 1

la 19,00 Telejurnal, (parțial 
color)
Concertul formați
ilor muzicale ale 
Radioteleviziunii.
Film artistic: „La 

. răscrucea marilor
furtuni", (color)

■ 21,30 Melodii de neuitat,
lembrie: Femeia dispăru- 21,50 Telejurnal, (parțial
tă; Paringul: Yeti, omul color),
zăpezilor; Unirea: în fa- ■■ ?
ța ușii închise.

LONEA: Sub acelașt 
cer.

VULCAN: Călărețul
fără cap.

LUPENI: Adio, 
rămîn cu tine.

URICANI: Prăpastia
aur.

— Cultural: 
I—II. -19,20

fără
20,05

, 16 IANUARIE

PETROȘANI: 7 No

tă; Paringul: Yeti, omul color),.

16 IANUARIE

de

TV

15 IANUARIE

dar

20,00

20,20

20,35

21,20

Telejurnal, (parțial j 
color)
Arc peste timp: 
Ianuarie 1859 
1984.
Film artistic în 

rial, (color) „Pentru 
patrie". '
La zi în 600 de se
cunde, , ... ;
Tezaur folcloric.
(parțial color)
Telejurnal! (parțial < 
color) 1

24

se-

9,00
9,30

10,00
10,30

Almanahul familiei. 
De strajă patriei. 
Muzica pentru toți. 
Viața satului, (p.c.)

21,30

f)

ÎNCADREAZĂ muncitori necalificați pen
tru a-i califica, prin cursuri de calificare, în 
meseriile:

. — operatorAhiinist — femei și bărbați
— fochiști centrale termice — bărbați.
Pe perioada cursurilor de calificare per 

sonălul va fi retribuit cu 1525 lei lunar.- 
înscrierile și informații suplimentare la 

sediul întreprinderii din Lupeni, strada Vîs- 
cozei nr. 1

I

I
I
I I
» ...
I
I
I 
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

miniera 
Halea de Brazi

ÎNCADREAZĂ PftIN CONCURS
■ 4 maiștri minieri (investiții) subteran
■ 1 maistru mecanic subteran.
Concursul va avea loc la sediul întreprin

derii din orașul Uricani, strada Aleea Tranda
firilor nr. 6, în ziua de 20 ianuarie 1984.

Retribuția conform Legii nr. 57/1974.

6,56 milioane receptoare de 
televiziune, coJcr și alb-ne- 
gru. Capacitatea anuală de 
producție a fabricilor de 
producere a televizoarelor

cu 222 000 mai mult decit
■ în anul piecedent — rele-
' vă agenția Cin ha Nouă.

“ '; suficientă
pentru acoperirea cererii 

șț. interne, ncmaifiind necesară
PRAGA. Angajați, alături importarea unor asemenea

de toți oamenii muncii, în aparate.

șanjabilitatea subansam- 
blelor. . ’

Productivitatea comple
xului este de două-trei an- 
veiope pe minut. Potrivit 
speti aliștilor, complexul 
permite eliberarea a 120 de 
muncitori calificați, care 
pot fi folosiți în alte sec- Producția este 
to&re.

T

i
- i

color este de 520 000 unități, .(

Mica publicitate
- PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bran- 
dabur Cullță, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă, (75)

PIERDUT carnet de 
student pe numele Bîrsă- 
ianu Ioan, eliberat de Ins
titutul de mine Petroșani, 
îl declar nul. (73)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr,

ANUNȚ

2696, eliberată- de Institu
tul de mine Petroșani; O 
declar nulă. (70) '

PIERDUT legitimație de 
■ serviciu pe numele Boz- 
; bici Monica, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (71) ,

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pulu 
Dorinei, eliberată de l.M. 
Paroșenl. O declar nulă. 
(72) \

DE FAMILIE j / '[

Colegii din Atelierul electric al Preparației Pe* 
trila transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate, 
prin pierderea celui care a fbst bunul nostru coleg 

POPA VIOREL
I (74)
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