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Săptămina producțiilor record
Minerii Văii Jiului au dovedit că-și respectă cu* 

vîntul dat la începutul acestei săptSmîni. Colective
le unitfițHof extrag, zi de zi, producții suplimentare 
de cărbune cinstind astfel aniversarea Unirii princi
patelor române, sărbătorirea, la 26 ianuarie, a zilei 
de naștere a secretarutaî general al partidului, te- 
tiiul președinte ai Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, omul de numele căruia se leagă mărețele 
înfăptuiri obținute în ultimele două decenii de Româ
nia socialistă.

Oamenii muncii din Valea cărbunelui raportează 
Minerului tor de onoare, realizarea și depășirea sar 
cinilor de plan ta nivel de C.M.V.J.

■ Șapte întreprinderi 
miniere — I.M. Itoaea, 
I.M. Petrita, I.M. Dîlja, 
LM. Livereni, I.M. Vul
can, I.M. Lupeni și I.M. 
Uricani și-au depășit 
sarcinile aferente zilei 
de 19 ianuarie. Produc
țiile suplimentare 
cuprinse între 100 
(I.M. Dîlja) și 220 
Lupeni). ■ . . _

, moașe în cursul acestei 
■" I.M. Lupeni, prin săptămîni se înscriu , și 

rezultatele obținute în minerii de ta Î-M. Lo- - - nea, care aproape 2;
, ,, .. înscria, zi și-au -realizat și de-

. întreprinde rite pășit sarcinile de plan,
miniere fruntașe. Cea în fruntea întrecerii so
mai mare cantitate .de cialiste situîndu-se sec- 
tărbune extrag uupii* ^plusSTm^toV™ 
mentar de la începutul « v

^anului — 771 tone — o Gh. SPÎNU

înainte de intrarea 
în șut, marstrnl Dumi
tru Buga, șeful echipei 
de transport a sectoru
lui VI de la mina Dîl- 
Ja, distribuie . ortaci
lor sarcinile de șervici.

Foto: Șt NEMECSEK

O înaltă îndatorire patriotică
Creșterea producției agricoli 

vegetale și animale 
gospodăriile populației 

făcută în cuvîntare și în
Programul unic dezbătut 
și care evidențiază ade
vărul că sectorul socialist 
— de stat și cooperatist — 
al agriculturii noastre va 
avea în continuare rolul 
hotărîtor în asigurarea au- 
toaproviztonării și a fon
dului de stat. Totodată, 
trebuie mai bine valorifi-: 
cat șt- potențialul produc
tiv al gospodăriilor per* 
sonale ale țăranilor co
operatori și producători 
particulari. In acest scop 
toți deținătorii de terenuri 
agricole au obligația să le 
lucreze, să cultive întrea
ga suprafață și să crească 
animale. Aceeași obliga
ție revine și unităților in
dustriale și sociale care au 
în folosință suprafețe de 
teren agricol.

In Valea Jiului există 
un puternic sector al pro
ducătorilor agricoli parti-

in. w.-

sînt 
tone 
(I.M.

cursul acestei săptămîni, 
a reușit să se 
printre

are sectorul III, unde 
brigăzile conduse de 
Mihai Blaga și Laszio 
Matyus, prin depășirea 
zi de zi a productivită
ții muncii cu aproape 
1000 kg/post, au reușit 
să scoată la lumina zilei 
o cantitate suplimentară 
de cărbune de 800 tone.

■ Cu rezultate fru
moase în cursul acestei

„Cu mai multă bunăvoință 
și preocupare, ne putem redresa

Livezeni a avut, 
început de an, un 
foarte bun, reu_

un minus de producție de 
600 tone de cărbune. Ce se 
întâmplă cu această bri
gadă? Răspunsul aveam 
să_l aflăm de la 
cesteia, Gheorghe 
care ne-a spus:

Consfătuirea de lucru de 
la Sinaia privind activita
tea în agricultură, în ca
drul căreia a fost dezbă
tut Programul unic de 
creștere a producției agri
cole în gospodăriile per
sonale ale membrilor co
operativelor agricole de 
producție și în gos
podăriile producătorilor 
particulari, program apro
bat de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
constituie un eveniment de 
însemnătate deosebită, în
scris în ansamblul preocu
părilor partidului nostru, 
ale secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru înfăptui- . __
rea botărîrilor Congresului buție la stabilirea sarcini- 
al XII-lea și Conferinței ' * ' ’ ’
Naționale ale partidului 
privind dezvoltarea pro
ducției agricole vegetale și 
animale, sporirea ^atri
buției acesteia la dezvolta
rea întregii economii na
ționale, la realizarea au- 
toaprovizionării și ridicarea

nivelului de trai al oame
nilor muncii.

Orientările cuprinse în 
cuvîntarea rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu tn 
cadrul lucrărilor consfă
tuirii se constituie într-o

in lumina orientărilor 
secretarului general 

al partidului privind 
activitatea in 
agricultură

nouă și inestimabilă centri-

" k..-

lor imediate și de perspec
tivă pentru progresul a- 
grîeulturii noastre, ramu
ră de bază, deosebit de 
importantă a economiei 
naționale, în care are loc 
o nouă și profundă trans
formare. De o mare în
semnătate este sublinierea (Continuare în pag. * 2-a)

Concepția și acțiunea revoluționara a 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, la bata

progresului societății noastre socialiste

ce?
Alte probleme tehni-

Una foarte dificilă, 
desfăcut toate „tr<ji_ 
și le-am legat de 

60

Mina 
în acest 
demaraj

„ șind zilnic să realizeze, ba
chiar să depășească sar
cinile de plan. Este ur
marea”” fireas
că a măsuri
lor tehnico- 

organizatorice
întreprinse, a 
hotărîrii fer
me a colectivu
lui de a-și
îndeplini cu cinstii sarcini- ■— Lucrăm cu un tom- 
le ce le are. Urmarea — plex de construcție româ-
la zi, un plus de peste KM nească, SMA-2. Avem des-
tone. Singurul sector de 
producție care mai „șchioa- 
pătă“ este sectorul I» care 
înregistrează un minus de 
peste 60 tone. Ne-ana o- 
prit atenția asupra uneia 
dintre formațiile de lucru trebui să j se facă repa. 
ale sectorului, cea din pa
noul 1 Sud —' abatajul 
frontal 6609, care înregis
tra, la zi, în 18 ianuarie,

țuie probleme electrome
canice. în mod normal, 
cred că unui complex me
canizat, după ce funcțio
nează un an de zile, ar

rație capitală, să i se mai 
prelungească viața. Echipa 
service a minei ar putea 
să mă ajute mai mult.

S-au 
cile“ 
transportor. Am 60 de 
scocuri și 63 de secții. In 

caz, ar 
necesară 

a 3
Am 

con- 
mi nei 

g program . de 
lucru pentru 

executarea acestei operații, 
dar nu s_a aprobat Este 
adevărat, ar dura destul 
de mult, dar după aceea 
treaba ar merge mult mai 
bine.

— Cu transportul cum 
stațiî' '

— Și acesta ne produce 
destule dureri de cap. Dese-

Mircea SUJORESCU

acest 
fi 
scoaterea 
secții, 
cerut la 
ducerea

bbbbbbbbbbbbki
în ziarul de azi

■ De la catedra, pe ma
rea scenă a festivalu
lui muncii și creației 
CÎNTAREA ROMÂNI
EI

■ Plenara 
municipal 
Roșii

(în pagina a 2-a)
■ Actualitatea în lume
■ ‘Memento
■ stop ;

(în pagina a 4-a)

Comitetului 
al Crucii

125 de ani de la formarea statului național român

ORGANIZAREA
ȘI CONDUCEREA PRODUCȚIEI 

domeniu de maximă importanță 
pentru progresul economiei

Conducerea partidului, neral al partidului, pu- 
secretarul său general, aii tem afirma că astăzi a- 
acordat permanent o a- vem o adevărată școală 
tenție deosebită proble- românească de organiza- 
melor de organizare și re și conducere, avînd ia * 
conducere a întregii noaș- bază concepția revoluția- 
tre Vieți economico-socia- nară a clasei muncitoare, 
le, îmbogățirii continue a principiile generale ale , 
conținutului teoretic și socialismului științific a- 
practic al «organizării, plicate consecvent ta con- 

conducerii producției și.» dițiile concrete ale țării 
a muncii. încă în expune
rea la deschiderea Coloc
viului privind probleme
le științei conducerii so
cietății, din martie 1972, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a subliniat 
faptul că în orînduirea 
noastră, activitatea de 
conducere socială nu, es
te un scop în sine, ci 
trebuie să urmărească în
făptuirea obiectivelor 
noastre primordiale. Pri
vind în acest sens forme
le și metodele de condu
cere și organizare, ca ur
mare a preocupării cons
tante a secretarului ge- «

noastre, la realizările 
noastre istorico-spciaie.

Numeroase sînt exem
plele prezenței personate, \ 
permanente, a iubitului 
nostru conducător în a- 1 
cest,, domeniu, atît de ' 
prestigios, al organizării 
conducerii. Așa, bunăoa
ră, programul privind i 
creșterea mai accentuată

Zoltan KIRALY, 
doctor în economie, 

consultant în organizare și 
conducere la Combinatul 

minier Valea Jiului

(Continuare in pag. a 2-a)
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La Autobaza de transport a CJA.V.J.

, în poezia epocii
Poezia „Hora Unirii11 a iul V. Alec- 

sandiî îi prilejuiește lui C. Sblliac scrie
rea poeziei „Răsunet44, în care apelul 
la unire se fondează pe stipulațiile tra
tatului de pace de la Paris, poetul în- 
cei’clhd să popularizeze aceste stipulații, 
legîndu_le de perspectiva Unirii:

„Dreptu-ne de apărare' 
Europa l-a prescris 
N-avem nici o-mpăcare 
R-n tratatul din Paris 
Europa azi ne cere 
Ce dorim să arătăm,

„Saltă, saltă Românie, 
Visul tău s-a împlinit. 
Saltă, saltă-n veseliei 
Soarta ta s-a hotărît".

>. Mteleseu, lasă să se întrevadă în

Activitate operativă, 
eficientă pentru 

continua creștere a 
producției 
de cărbune

Cerem toți ?i vrem Unire" 
Nici Gr. Alexandrescu nu rămine

D. ------- .....
versurile sale unele avantaje economi
ce ale Unirii, ca de exemplu în cel din i 
poezia „Cîntecu populara" în care, prin
tre altele, spune: !
„Moldovecinul, fără vamă,-merge liber' 

ta Buzău, ■ 
Si munteanul se-ntilnește cu-a lui frate, 

din Ceahlău...
Tot un singe, tot 6 Țeară, tot o lege,' 

tot un drit“.
Alături de generația scriitorilor de la 

1848 se impune o alta, mai tînără, din 1 
care amintim pe A. Depărățeanu, N.T. 
Orășanu, N. Nicoleanu, Gh. Melidon, Ie- 
ricescu ș.a., ale căror scrieri s-au cons
tituit calde, dar și energice îndemnuri 
la unirea românilor într-o singură țară,

....... ... in-
■ diferent la această înflăcărată acțiune 

pentru unire. în anul 1857, el dedică 
viitorilor deputați ai României versurile 
intitulate „Unirea principatelor'1, în ca
re, după ce amintește de existența ce
lor două stenie unite pe zidurile bise
ricii Stela din Tirgoviște, în chip de _______ ____ _ ___ „__  ,__ ,
simbol al Unirii, după ce evocă figuri cu ~un ~ domn ~ pămîntean, îp“ persoana 
voivodate, dă.exemple deputaților ce vor . mi Alexandru Ioan Cuza, la urcareâ că- 
fi aleși pentru a păstra „marea cauză*4. ruia pe tron, M. Kogălniceanu avea să

Demne de reținut sînt și creațiile -lui ■ spuna prinire altele: „Prin înălțarea ta 
G. Sion, dintre care amintim; „La U- pg tronul lui Ștefan cel Mare, s_a re- 1 
nire‘-, „Marșul Unirii9 sau „Triumful jngițRț iarăși naționalitatea română".

1 de la 7—9 octombrie 1857“ în care poe-
1 tul exultă. . Prof. Ionel PĂDUREANU J
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1; Despre rolul și locul 
profesorilor de limbă și 
literatură română, muzi
că, desen, în educația 
multilaterală a noilor ge
nerații de copii, în for
marea gustului estetic al 
tinerilor, Co și al celor 
mai în vîrstă, s_a scris 
mult și se va mai scrie, 
fără ca subiectul să fie 
epuizat. Procesul instruc- 
tiv-educativ, început în 
școală, se continuă 
resc în cadrul unei

fi-
so

aprecia că s-au realizat de cadrele didactice de 
o serie de acțiuni de specialitate, adevărați pro- 
bun nivel, acțiuni meto- fesioniști, oameni care au 
dico-didactice, artistice, înțeles că a fi profesor 
de cercetare științifică, de muzică sau desen în- 
toate avînd același 0- 
biectiv; creșterea nivelu- _______  ___
lui de cultură al maselor. • adevărat animator cultu-

Prin schimburi de ex_ ral, un om care făcînd

seamnă a fi un activist 
în domeniul culturii, un

un om care făcînd

_ cietăți conștiente pe de
plin de idealul de om pe

. care îl edifică. în fieca-

. re județ există, pe lîngă 

. Casa personalului didactic,
O filială a Societății pro
fesorilor de muzică și de
sen, societate . al cărei 
președinte la nivel repu-

■ blican este compozitorul, 
profesorul și dirijorul D.

1 D. Botez, personalitate 
; . proeminentă a culturii 

, muzicale românești și eu
ropene, artist emerit. în

i -municipiul nostru fpnc- 
ționeSză o subfilială," ca
re are ca centru metodo-

\ logic colectivul de specia-
• litate al Școlii generale

nr. 1. Petroșani. ■

’ de ah, moment de bilanț,
. dar și de proiecte de vi_ ........ .. .....

itor. Retrospectiv. putem municipiului sînt conduse

De la catedră, pe marea scenă 
a festivalului muncii și creației 
CÎNTAREA ROMÂNIEI

perlență, ■ invitarea unor 
personalități ale vieții u- 
niversitare de specialita
te, creație și cercetare, 
concerte și recitaluri cU 
caracter educativ, expo
ziții'de grup, alte mani
festări organizate în co
laborare cu instituțiile de 
cultură și educație socia
listă ale municipiului s-a 
reușit ca, în 1983, să se 
obțină rezultate deosebl- 
te în educația estetică a 

Sîhtem încă la început maselor, a tineretului. 
Marea majoritate a for

mațiilor de amatori ale

nul de muncă pe 1984 al 
Societății profesorilor de 
muzică și desen, subfilia
la Petroșani (președinte, 
prof. Felicia Constantines- 
cu), prevede creșterea 
ponderii acțiunilor cul_ 
tural-artistice la nivelul 
întreprinderilor și institu
țiilor, ridicarea calitativă 

“ a nivelului' artistic al
formațiilor angajate în
ediția a V_a a Festivalu
lui național „Cîntarea 
României", participarea 
tuturor cadrelor, după o 
planificare riguros întoc- 1 
mită, atît ca îndrumători 
cît și ca artiști, la viața 
spirituală a municipiului, 
în colaborare cu lnstitu- , 
țiile specializate, știmU-educație estetică, are în 

vedere cultivarea celor 
mai alese sentimente de larea activității de cerce- 
patriotism fierbinte, de tare științifică și' creație,
respect pentru valorile în mod deoSebit, acest

an va trebui să fie, ca și 
' ‘ ' b
un an al calității în în
treaga noastră viață cul
turală, primii chemați a 
asigura acest salt calita-

spirituale,.
Premiile obținute în r >, / . y; ’

. Festivalul național „Ginta- în activitatea economică, 
rea României" nu au cons
tituit și nu constituie un 
scop. în șine; adevărata 
menire este - aceea de a 
face totul pentru forma
rea omului’ societății so- ti 
cialiste multilateral dez
voltate, pentru creșterea 
gradului de cultură a 
maselor. Iată de ce pla-

Organizarea
și conducerea producției

(Urmare din pag. I)

a productivității muncii și 
perfecționarea organizării 
și normării muncii în pe
rioada 1983—1985 și pînă 
In 1990, prograrn de' ma
ximă importantă pentru 
progresul economic și so
cial al patriei noastre, se 
înscrie1 organic în cadrul 
acțiunilor și măsurilor a_ 
dop ta te în ultimul timp, 
din inițiativa- și pe bază 
orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
dezvoltarea intensivă a e- 
conpmiei naționale în ac
tuala etapă, avînd o im
portanță deosebită pentru 
înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale parti
dului, pentru ridicarea pa
triei noastre la un stadiu 
nou, superior de dezvoltare, 
pentru creșterea bunăstă
rii întregului popor.

Tovarășul N i co 1 a e 
Ceaușescu a considerat în
totdeauna că munca de
Conducere trebuie să fie
concretă, nu abstractă,' di
rectă și nu la general. în 
acest spirit secretarul ge
neral al partidului, la fie
care vizită de lucru pe ca
re a făcut-o în Valea Jiu
lui, a formulat cu precizie 
sarcinile și orientările le
gate nemijlocit de obiecti
vele și condițiile noastre de 

dezvoltarea mi-lucru, de 
neritului.

Ne este vie în memorie 
ziua de 'l septembrie 1982 
cînd, în arma vizitei în 
Valea Jiului Minerul de 
onoare al țării a sintetizat 
clarvăzător obiectivele or
ganizatorice ce ne stau în 
fcță în actuala etapă: o 
mai bună organizare a con_

ducerii, a producției și 
muncii în vederea folosirii 
mai bune a capacităților de 
producție și a potențialului 
tehnic și uman existent, 
pornindu-se de la abataje 
și celelalte locuri de mun
că direct productive, asigu
rarea activității auxiliare 
și de deservire cu un per
sonal minim necesar, rațio
nal stabilit; întărirea or
dinii și disciplinei în rîndul 
întregului personal, în toa
te sectoarele de activitate; 
întărirea rolului maistrului 
în, conducerea producției, 
creșterea autorității aces
tuia, a gradului său de an
gajare la realizarea planu
lui; sporirea productivită
ții muncii în abataje, oda
tă cu reducerea efortului 
fizic al minerilor; crește
rea eficienței conducerii o- 
dată cu reducerea perso
nalului din aparatul func
țional.

în aceste zile emoționan
te, marcate de apropiata 
aniversare a zilei de naș
tere a secretarului general 
al partidului, președintele 
Republicii, împreună ' cu 
toți minerii Văii ■ Jiului, 
conducătorii, șl organizato
rii producției miniere, își 
exprimă hotărîrea fermă 

să urmeze neabătut exem
plul strălucit pe care-1 o_ 
feră activitatea sa neobo
sită, model de conștiință 
comunistă, de patriotism 
înflăcărat și internațional 
lism consecvent, de 
namișrn și cutezanță
voluționară, de profundă 
răspundere față de desti
nele țării, față de cauza 
socialismului și comunismu
lui în România, a făuririi 
unei lumi mai bune și mai 
drepte.,

di-
re-

fi
i
I
1

Plenara Comitetului municipal 
al Crucii Roșii

Joi, 19 ianuarie a.c., în sala mică a Casei de cul
tură din Petroșani a avut loc plenara Comitetului 
municipal al Crucii Roșii. în cadrul plenarei s-a a_ 
nalizat pe baza raportului prezentat de tovarășul Pe
tru Verdeș, președintele comitetului, și a informării 
prezentate de tovarășa Maria Banu, membră a co
misiei de cenzori, activitatea de Cruce Roșie desfășu
rată în Valea Jiului în anul trecut, relevîndu-se re
zultatele pozitive și neajunsurile existente. Au luat 
cuvîntul exprimînd aprecieri la adresa muncii co
mitetului și formulînd propuneri de îmbunătățire în 
continuare a activității organizațiilor de Cruce Roșie 
din municipiu tovarășii loan Mihuț, împărat loan 
Gîngu, Maria Banu, Petru Verdeș, Nicolae Șerban. ;

Plenara a aprobat planul de muncă ăl Comitetu
lui municipal de Cruce Roșie pe semestrul I al a_ 
nului 1984.

\ -■

Ne putem
(Urmare din pag. I) și tot n_am reușit să repa

răm combina. Cîteodată mi 
se pare că sîntem negli
jați. Dacă aș fi ajutat în 
toate aceste probleme, 
reuși într-un schimb să 
tai fîșia, într-altul să e- 
vacuăm, iar în al treilea 
să recuperăm minusul. Și 
se poate.

— Cu ce propuneți con
cret să - fiți sprijiniți?

— Aș propune o expe
riență. Să mă ajute con
ducerea minei să-mi mear
gă bine combina, să Rea
sigure funcționarea ben
zilor transportoare și. ga
rantez .că-mi realizez pre
liminarul I Dar, repet, tre
buie să meargă toate bine!

Și mai avem un necaz, 
cu oamenii. Combainlerii de 
ce nu sînt plătiți la o în
cadrare corespunzătoare lu
crului la front? Adică ar 
fi de preferat să li se dea 
încadrare de miner. Dacă 
nu, să urmeze cursurile 
pentru mineri fiindcă sînt 
oameni de bază. Nu orici
ne se pricepe să lucreze 
pe combină. La Paroșeni, 
Uricani, Lupeni, comi>ain.e_ 
rii au cel puțin categoria 
a V_a. Dacă se face expe
riența pe care am propu
s-o, promit că n_o să mă 
fac de rîs cu ortacii mei. 
Cu multă bunăvoință și 
preocupare ne putem re- 
dresa. t -Ă?'■

Subscriem lă propunerea 
minerului șef de brigadă 
Gheorghe Parizek și aș
teptăm invitația de a con
semna că experiența a dai 
roade. ’ «

le întreruperi ale func
ționării benzilor ne împie
dică evacuarea integrală 
a producției. Iată, și azi 
(18 ianuarie n.n.) n-a mers 
banda 7, o bandă doar de i- 70 m, care ar trebui să

\ meargă, „să ■ fluiere", fiind 
Mai au 

întreruperi și benzile 5 și 
6. Altădată, tăiam o fîșie

aș
asigura acest sau |

tiv rămînîrid să fie profeso- ; I
' f , «tcai^a, 0oa muici 
l destul de scurtă.

• rrui. jivraț-iu v ■ J i- ■ViXi,-. ra-
ALEXANDRESCU | c.

; _ _ I în două ore. Acum nu. pu
tem s-o tăiem nici în 24 
de ore. Personal, am stat 
cîte 3 schimburi consecu
tiv pentru a putea tăia o 
fîșie, dar n-am reușit. Du
minică (15 ianuarie n.ri.) 
am stat în mină 24 de ore

rii de specialitate.
Prof. Horațiu

Echipa de lăcătuși condusă de Alexandru Antal, 
este una dintre formațiile de lucru fruntașe de la 
S.S.H. Vulcan. In imagine, o parte dintre membrii 
echipei lucrează la montarea unui set de pompe 
A.C.H.-40 x 200 Foto: Ștefan NEMECȘEK

De la centrul de 
fizica pâmînfului 
și seismologie
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CREȘTEREA PRODUCȚIEI AGRICOLE-
(Urmare din pag. I)

MC UMK tMBK IMBMB» MM» BMMMMM MM |M ’. - ' ’ ■ *’ ■ : •- • ■ . . - ’ :’ *
jana Brașov găzduiește săp_ 
tămîna viitoare cea de-a 
XIII-a ediție a Raliului re
publican ’ „Salvamont" — 
tradiționala confruntare a- 

'8 CLUBUL S1ND1CA-' nuală între toate formați- 
Re salvatorilor montani din
țară. în speranța că cele 
două echipe din Valea Jiu
lui — din Petroșani și 

— vor reprezenta

:OFmom

Centrul de fizica pă- 
mîntului și seismologie 
anunță :

în ziua de 20 ianua
rie 1984, la ora 9,24 mi
nute și 40 secunde, s-a 
produs în regiunea 
Vrancea, la adîncimea 
de 150 km, un cutre
mur cu magnitudinea 
de 5,2 (scara Richter). 
Intensitatea cutremuru
lui în zona epicentrală 
a. fost de V—VI grade 
(scara Mercali). Cutre
murul a fost simțit la 
București (IV grade), 
Focșani (V—VI grade) 
etc.

Nu s-au produs nici 
un fel de pagube mate
riale. - "

Programul unic de crește- desecări, fertilizări —, o 
re a producției agricole în susținută muncă de îndru- 
gospodăriile personale pre- măre a crescătorilor de a- 
vede' obligații ferme pri- himale și a cultivatorilor 
vind creșterea de animale de pămînt din partea ca- 
și păsări pentru a se asi_ drelor de specialitate de 
gura acoperirea consumu- pe lîngă consiliile popu
lui propriu și a contracta lare.
cu organele cooperatiste și 
de stat cantități tot mai 
mari de produse agroali- _____ ______ ___ __
mentare. Aceasta presupu- terea unui număr mal ma
ne, evident, identificarea - * -
tuturor terenurilor apte

TENOR din Uricâni pro
gramează pentru astă sea
ră „Ziua tineretului". In 
program, expunerea „Tînă- 
ra generație — viitorul na- Lupeni 
țiunii noastre", urmată de cu cinste mișcarea sporti- Gali și alții, 
o seară muzical-disțracti- vă din municipiu, le urăm _______ _ _ ____ _
vă. * ' mult succes la Poiana Bra. ția abonaților filatelici la

g- RALIUL REPUBLI- /$cAA
CAN „SALVAMONT". Po-( A/W EXPOZIȚIE. în holul

cinematografului „Cultural" *83 â apărut emisiunea fi- 
din Lupeni s-a deschis o latelică „Reproduceri de 
expoziție a cenaclului de artă românească contem-
arte plastice din cadrul - porană-pietură"; (C. Baba), 
clubului sindicatelor din ~ ’
localitate. Expoziția cu
prinde peaîe 30 de lucrări 
în ulei și grafică, aparți- 
nînd artiștilor plastici a- 
matori Petre Radu, Mar a 
Pop, Tiberiu Halasz și loan

|S FILATELIE. în aten-

seriile de mărci poștale ro
mânești neuzate pe anul

culari, întinse suprafețe de 
pajiști și pășuni. Există, de 
asemenea, o bogată tradi
ție și experiență în creș
terea îndeosebi a bovine
lor, ovinelor și porcinelor, 
în cultivarea cu legume și 
zarzavaturi a tuturor te
renurilor aflate în folo

sința micilor gospodării. 
Contribuția acestui sector 
la autoaprovizionare și la pentru culturi, desțelenirea crescătorilor de animale din 
fondul de stat ou produse 
agroalimentare, prin siste
mul de contractare, este de vegetație, care pot da 
considerabilă, dar nu o- 
glindește valorificarea în- ile pedoclimatice ale Văii 
tregului potențial al pă- Jiului, intensificarea lu_ 
mîntului de pare dispu- crărilor de ridicare a pro_ 
nem, există însemnate re_ ducției pajiștilor și fînețe- 
zdrve nepuse în valoare, lor — curățiri de arborele,-

tocilărie. Noua unitate va zări, ale cetățenilor care 
fi deschisă și pusă la dis- locuiesc în apartamentele 
poziția clientele» _ unități acestui bloc, la diferite fo- 
socialiste și persoane par
ticulare — pînă la sfîrși- 
tul lunii.

g| C1NE-L PUNE ÎN 
FUNCȚIUNE? în orașul 
Vulcan de aproape un an 
a fost dat în folosință blo
cul 3 B 2, pe Bulevardul 
Victoriei. Dar tot de atunci, 
liftul nu a fost pus în 
funcțiune. Repetatele sesi-

Valorificarea tuturor , po
sibilităților ale reliefului 
nostru montan prin creș_ 

re de animale, o mai sus
ținută participare a tuturor

acestora, procurarea de hi
brizi cu perioadă scurtă

producții bune în condiți-

Valea Jiului la autoaprovi
zionare și la fondul de 
stat cu produse agroall- 
mentare constituie o înaltă 
îndatorire patriotică pe ca
re, ca în atîtea alte împre
jurări de pînă acum,: ei 
o vor înțelege s-o înfăptu
iască fără rezerve.

Emisiunea este formată din 
4 valori la un preț unitar 
de 10 lei și se poate pro
cura de la ghișeul filatelic, 
pînă la 11 februarie a.c. 
(M. Andraș),

ES TOCILARIE. La par
terul blocului I-A din bu
levardul Republicii din Pe
troșani se află în curs de 
amenajare un atelier de

ruri locale, au rămas fără 
rezultat. Liftul nu funcțio
nează. Ar fi timpul să fie 
pus în funcțiune ! (V.S.)

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU
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La Autobaza de transport a C. M» V. L

.Rezultatele economice, 
obținute în anul 1983, în
fățișează elocvent mersul 
dinamic ascendent al Au
tobazei de transport, uni
tate înființată din nece
sitatea asigurării unui 
transport operativ și efi
cient în cadrul Combina
tului minier Valea Jiului. 
Acest deziderat, pus în 
slujba creșterii neconteni„ 
te a producției de căr
bune, a fost și rămîne 
preocuparea primordială 
a colectivului nostru, ho
tărî t să găsească și să a- 
dopta cele mai eficiente 
forme de organizare și 
de desfășurare a activită
ții, pentru a satisface ne
cesitățile de transport ă- 
le C.M.V.J. Volumul și 
complexitatea sarcinilor 
întreprinderii noastre au 
impus un stil de muncă ' 
dinamic, o apropiere per- 
mânentă de condițiile con_ 
crete, specifice activității 
din minerit, astfel îneît 
fiecare membru al colec
tivului nostru este conș
tient și responsabil de 
faptul Că lucrează pentru 
cărbune, această necesita
te stringentă a economiei 
noastre naționale. Țara, 
partidul, secretarul său 
g e ne ral tovarășul 
NICOLAE ceaușescu, 
ne cer cît mai mult căr
bune. Colectivul Autoba
zei noastre nu precupe
țește nici un efort pentru

a răspunde cu cinste a_ 
cestei chemări, asigurînd 
mijloacele necesare trans
portului producției de 
cărbune contribuim și 
noi la obținerea indepen
denței energetice a Româ
niei socialiste.

Rezultatele anului 1983

cerințelor. Vom intensifi
ca munca politică prin 
repartizarea judicioasă a 
sarcinilor pe fiecare mem
bru al colectivului, pen
tru exploatarea judicioa
să a utilajelor și mașini
lor din dotare, pentru 
gospodărirea materiilor

în preocupările noastre 
din acest an au intrat și 
cîteva măsuri care depă
șesc competența de 
zolvare a autobazei. Cu 
sprijinul C.M.V.J.,
ne-a ajutat întotdeauna 
prompt și eficient, vom 
face demersurile necesa
re pentru demararea lu-,

. crăcilor la obiectivul de

i

IIl
I

re-

care

■ BILANȚ FAVORABIL IN ANUL 1983: < La . inves.,tii ateUerul de în tone transportate, o depășire în valoare de 1200 000 investa11 „atelierul de m 
lei + La tohe kilometrice, sarcinile de plan sînt 
depășite cu 20 la sută La indicatorul venituri, 
o depășire de 32 la sută < Producția netă a cres
cut în anul trecut, față de 1982, cu 25,9 Ia sută 
+ S-au realizat beneficii suplimentare sarcinilor de 
plan în valoare de peste un milion de lei.

prime, materialelor, com
bustibililor, precum șl 
pentru a desfășura o ac
tivitate mai bună de re
cuperare, recondiționare 
și refolosire a acestora.

Ca și în perioada tre
cută, vom iniția acțiuni 
de întreținere, revizii și 
reparații la ailtovehicu- 

jnobilizatoarelor lele aflate în imobilizare, 
-- ,— i i în paralel cu asigurarea

necesarului de mijloace 
de transport pentru uni-

ne bucură și ne mobili
zează. Acum, atenția • 
noastră, a conducerii u_ 
nității, a consiliului oa
menilor muncii, a organi
zațiilor de partid, sindicat 
și U.T.C., a tuturor mem
brilor colectivului este 
îndreptată spre activitatea 
de perspectivă, spre rea
lizarea i ’ '
sarcini ale anului 1 
în această ordine de i_ 
dei, am pregătit cu mul- _ _ _ _
tă atenție și responsabi- : uțile benefictare în timp 

util, corespunzător și e_ 
ficient. Am întreprins, de 
asemenea, acțiuni hotărî- 
te în activitățile de in
vestiții, aprovizionare, 
probleme sociale, pregă
tirea și perfecționarea ca
drelor.. . .*'■■

li ta te realizarea sarcini
lor ce ne revin în acest 
an; măsurile întreprinse 
deja, sau are urmează 
să fie întreprinse ne 
dau garanția obținerii de 
rezultate pe măsura efor
turilor noastre, la nivelul

e_

treținere și reparații au
to Petroșani", care deja 

: a fost avizat de Consi
liul tehnic al combinatul 

■ Iul. De asemenea, am so
licitat și ni s-a promis 
sprijin pentru asigurarea 
și întreținerea căilor de 
acces la punctele de lu
cru (mai ales în cariere), 
precum și pentru reîn
tregirea capacității parcu
lui auto și a utilajului 
greu, conform necesaru
lui depus la C.M.V.J.

Toate aceste măsuri 
sînt menite să , confere 
muncii noastre o nouă 
calitate, superioară, în 
vederea îndeplinirii, îri 
condiții de eficiență eco
nomică, a sarcinilor ce 
ne revin pentru creșterea 
necontenită .a producției 
de ’cărbune.

Alexandru SIMION, 
directorul Autobazei de 

transport a C.M.V.J. 
; Petroșani J

’ ■ zv-'ț’
i

A

■

I A-ți onora cartea de j 
vizită... j

I : Graiul cifrelor: volu- mulți, mulți alții, care I

I

I 
I 
I

mul mărfurilor transpor- au răspuns cu promptitu- 
tate, depășit cu 30 la su- dine la- toate chemările 
tă, parcursul mărfurilor, realizîndu-?i și depășin- 
depășit cu 30 ,la sută, in- du-și ritmic sarcinile pro- 
dicele de utilizare, ■ de- prii.
pășit cu 40 la sută, ve- Stăm de vorbă cu tova- 
niturile, depășite cu pes_ rășul Dumitru Micu, se
te 1000000 lei, beneficii cretar de partid, președin
ta plus de peste 1 000 000 tele consiliului oamenilor
lei. Ce ne poate spune muncii de Ia Autobaza de
însă graiul Cifrelor, mai transport a-C.M.V.J.
mult • decît oamenii, prin — Sarcinile de plan
viul grai? pentru anul 1984 sînt

_  Am avut, într-ade- mobilizatoare și cu , de- 
văr, un an 
bun în 1983, 
ne mărfuri-

ții
țfei, sing. Gheorghe Ko“ tră din Petroșani. Co-

' pline posibili-
tăți de rea- 

SECȚIA PETROȘANI Uzare și
6ecția noas-

ronka. Oamenii noștri cu- mitetul de partid, consi-
hosc importanța muncii 
lor, pusă în slujba creș
terii producției de căr_ 
bune și desfășoară o ac
tivitate susținută pentru 
realizarea unui transport 
operativ și eficient. Prin 
respectarea disciplinei de 

I producție, întreținerea în 
. bune condiții a mijloace

lor de transport, efectua- 
r rea la timp a reviziilor 
■ tehnice, s-au Evidențiat 
! mecapicii Mihai Gheor- 

ghe, Anton Kovacs, Vic
tor Fahtini, Andrei Ioni
că, Ion Docea, Cornel Ti- 
lici, Arpad Hegedus, Ion 
Radu și alții. Avem con
ducători auto cu multă . ......
experiență la toate cele Petroșani", 
5 coloane.' Dintre mulții 
fruntași evidențiem pe 
Ion și Silviu Onea, Gheor- 
ghe Hațegan, Dumitru

• Untaru, Dionisie Bokoy, 
Traian Stelescu, Emil O- 
prea, loan și Gheorghe 
Niță, Grigore Tomescu, 
Romulus Flețan, Ion 

' Broscoi, Nicolae Paul, Va- 
| -sile Bogdan, Andrei No- 
I vac, Benone Tăslăuan și

liul oamenilor muncii au 
stabilit tin plan de mă
suri-concrete, cu sarcini 
exacte pentru fiecare or
ganizație, pentru fiecare 
membru de partid. Sîn- 
tem deplin conștienți și 
de greutățile pe care o 
să le întlmpinăm, dar le 
vom depăși pentru că a- 
verh un colectiv bun, ca
re a dat întotdeauna do
vadă de capacitate de 
mobilizare și spirit de i- 
nițiativă. Ne bucură fap
tul că în consiliul tehnic 
al combinatului s-a avi
zat obiectivul de inves
tiții „atelierul de între
ținere” și reparații

■ care ne 
crea condiții mai 
pentru îndeplinirea sarci
nilor,

...Graiul cifrelor este 
semnificativ, iar prin gra
iul oamenilor, se mani
festă hotărîrea ca, și în 
acest an, colectivul secției 
Petroșani să_și onoreze 
prin fapte de muncă și 
rezultate bune cartea de 
vizită a colectivului.

auto 
ya 

bune

I

In cariera „Victoria" a 
minei Lupeni. '

O echipă fruntașă a 
Secției din Vulcan este 
și cea condusă de loan 
Mureșan.

Carierele. Treptele 
conturate în stîncă dau 
impresia cantoanelor. 
Duminica, aici e li niș
te. Luni dimineața vu
ietul mașinilor, ' glasțl- 
rile oamenilor trezesc 
parcă la viața straturi
le așezate haotic de vre
me, din timpuri Imemo
riale. Printre ele, urfiil 
negru, negru și lat, lu
cios. Cărbunele. La 
Jleț, la Cîmpu lui Neag, 
la „Victoria" Lupeni se 
extrage cărbune de la 
lumina zilei pentru lu
mina țării.

OAMENII 
CARIEREI V

Cea mai importantă 
contribuție la extrage
rea cărbunelui în cari
ere o au mecanizatorii 
de la Autobaza , dc 
transporturi a C.M.V.J. 
Șoferi, buldozeriști, ex- 
cavatori.ști. Cupele u- 
riașe ale excavatoarelor 
mușcă din stratul gros 
de cărbune și îl așează 
în autobasculante, 0 
mișcare îentâ, molco
mă. Liniște! Cupa
transportă lumină, trans
portă cărbune.

în cariera „Victoria* 
ă minei Lupeni se a_ 
junge greu. Pantele a- 
jung, uneori,, la 45 de 
grade. Temperaturile,'
acolo, sus, sînt de mul* 
te ori mult sub zero. Și 
totuși, aici muncesc oa
meni. Stratul de cărbu
ne e gros, pe cele cinci 
trepte se ridică uneori 
la o grosime de 100 
m. Acum 5 ani, în
1979, Constantin Bu- 
rileanu, buldozerist pe 
atunci la STRA făcea 
primele descopertări.
Acum sînt alții. Tinerii 
excavatoriști Petre Stîn_ 
gaciu, Oprea Manda, 
Vasile Pătroiu, buldo- 
zeriștii Grigore Rusu, 
Petre Șamotă și loan 
Pop sînt oamenii auto- 
coloanei din Lupeni*
care asigură, aici, des- 
coperta și încărcarea 
cărbunelui din carieră.

■ ■ 1 
j

i

Pagină realizată de 
' Mircea BUJORESCU 

și Gheorghe SPÎNU 
Ilustrația

Șt. NEMECSEK

an, , prin măsurile între
prinse, sperăm să confir
măm așteptările. S-au tra
sat responsabilități exacte, 
s-au format echipe specia- De fapt, putem insera lis

ta ' fruntașilor în producție 
declarați pe anul 1983; lo
cul I Lascu Ciurea (condu
cător. auto), locul II Marcu 
Durlă (sudor), locul III Io
sif Nicolae și Ionel Lepă
data (conducători auto). 
Faptul că lucrăm la punc
te de lucru dispersate, la 
cariera „Victoria", mina Lu
peni, preparația Lupeni, 
mina Bărbăteni nu ne îm
piedică să fim uniți de a_ 
celeași gînduri și idealuri. 
Membrii colectivului nos
tru, în frunte cu comuniș
tii sînt hotăriți ca și în a_ 
cest an să facă dovada 
maturității, a angajării și 
responsabilității cu care 
muncesc, continuînd să se • 
afle la concurență, în 
sensul bun al cuvîntului, 
cu

'» -

leșcu, electricienii Dumitru 
Băzăvan, Grigore Rus și 
Marcu Durlă, strungarii 
Ion Ene și Marcel Dobre.

lizate pe agregate, chiar pe 
operațiuni tehnologice. A- 
vem un colectiv bun, unit, 
care, sub conducerea orga-

De la Aninoasa la Cîmpu lui Neag
Secția noastră din Vul

can cuprinde cinci coloa
ne, cu peste 400 de oameni 
ai muncii. Punctele de lu
cru sînt dispersate de la 
Aninoasa pînă la Cîmpu 
lui Neag; cîte două coloa
ne la Lupeni și Uricani și 
una la Vulcan. Anul 1983 
a fost un an de referință
pentru activltateâ noastră. ’ 
La nivel de secție avem 
o realizare foarte bună a 
sarcinilor de plan, care au 
fost depășite cu 44 
sută. Și în acest an sar
cinile sînt pe deplin rea
lizabile, mai ales ținînd ' 
cont de faptul că, de cu_ 
fînd, am fost dotați cu 22 
autobasculante noi, de ma
re capacitate (16 tone), ca
re sînt folosite în cariera 
'Cîmpu lui Neag. De ase
menea, am mai primit ma
șini autospeciale „Roman" 
de 7,5 tone, dotate cu port 
macara extensibil pentru 
încărcare, precum și o ma- , 
șină de 10,5 tone pentru 
probleme interurbane ur

SECȚIA VULCAN

la nizațiilor de partid este ho- 
tărît să-și îndeplinească 
sarcinile de plan. Aș evi
denția autocoloana 2 Lu
peni (șef autocoloană loan 
Rusu), 3 Lupeni (condusă 
de Gică Pateșan), 4 Uri- 
cani (Gheorghe Bucurescu). 
Pe același podium al hăr
niciei se află și colectivul 
atelierului centralizat de 
întreținere și reparații con
dus de maistrul Vasile Po
pescu. Evidențiem mecani
cii șefi de formații Da
vid Munteanu, ion Mure- 

gente. în acest început de șanu și Constantin Gavri-

secția din Petroșani.

Mihai OPRIȘA, 
șeful secției Vulcan
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Poziția României, concepția și considerentele 

președintelui Nicolae Ceaușescu privind măsuri 
de încredere și securitate și pentru dezarmare 

în Europa prezentate la Conferința 
de la Stockholm

Conferința pentru mă
suri de încredere și securi
tate și pentrU dezarmare 
în Europa reprezintă un 
eveniment politic de im
portanță majoră pentru 
procesul de edificare a 
securității și dezvoltare a 
cooperării pe continent, 
in cadrul căruia oprirea 
cursei ; înarmărilor, îm
piedicarea unui nou răz
boi și trecerea la dezarma
re constituie problema 
cardinală, chezășia asi
gurării întăririi păcii și 
colaborării.

„Noi acordăm o mare 
însemnătate Conferinței 
de la Stockholm -i: ară
ta, recent, președintele 

Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. 
Considerăm că, in actuale
le împrejurări internațio
nale și în situația care s-a 
creat în Europa, această 
reuniune pate avea un rol 
foarte important in adop
tarea de măsuri concrete 
în direcția încrederii, a 
înfăptuirii dezarmării, ce
ea ce va putea exercita o 
influență puternică asu
pra evoluției generale. In 
acest spirit, vom participa 
la conferință animați de 
dorința de a ne aduce în
treaga contribuție la întă
rirea încrederii, colaboră
rii și păcii pe continent".

Situația s-a agravat în 
mod deosebit în ultima 
perioadă ca urmare a tre
cerii la amplasarea rache
telor nucleare 
cu rază medie de acțiune 
în unele state 
pene, ceea ce a determinat 
retragerea U..1—11 ~ 
tice de la negocierile 
la Geneva și anunțarea u_ 
nor contramăsuri, 
siv amplasarea de 
zmcleare în unele 
rial iste europene, 
și în alte zone ale lumii.

România consideră că 
instalarea noilor rachete 
nu poate șl nu trebuie să 
fie acceptată ca o 
tate, că nu există 
justificare pentru 
rea la escaladarea 
înarmărilor nucleare.

în acest spiiit, pornind 
de la realitățile actuale, de 
la necesitatea stăvilirii 
cursului periculos al eve
nimentelor din Europa și 
din viața internațională 
și dînd expresie voinței 
de pace și colaborare a 
poporului român, pre
ședintele Republicii Socia-

americane

vest-euro-

Uniunii Sovie- 
de

inclu- 
rachete 

țări 60- 
precum

liste România, Nicolae 
Ceaușescu, guvernul ro
mân consideră că în pre- 

' zent se impune să se acți
oneze ferm în următoare
le direcții:

I, Oprirea lucrărilor de 
amplasare a noilor rache
te nucleare americane, 
stocarea celor addse pe 
continentul european și sto
parea aducerii de noi ra
chete în Europa de către 
S.UA. în același timp. 
Uniunea Sovietică să anu
leze sau să nu aplice con_ 
tramăsurile anunțate. Pe 
această bază, să fie relua
te tratativele de la Gene
va, pentru a se ajunge la 
un acord care să asigure 
oprirea amplasării de ra
chete nucleare cu rază 
medie de acțiune, reduce
rea și distrugerea celor 
existente, pînă la elibera
rea Europei de orice fel 
de arme nucleare, atît cu 
rază medie, cît și tactice.

II, — Adoptarea de mă
suri concrete și eficiente 
pentru oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la în
făptuirea unui program e_ 
fectiv de dezarmare, în 
primul rînd nucleare, sub 
un control internațional 
eficient; care să 
încetarea prodiicției de 
arme nucleare și trecerea 
la reducerea treptată a 
stocurilor existente pînă 
la lichidarea lor totală și 
interzicerea definitivă a 
tuturor armelor nucleare, 
precum și a celorlalte ar
me de distrugere în masă.

în acest sens, se impu
ne dinamizarea lucrărilor 
Conferinței pentru dezar
mare țle la Geneva pen
tru ajungerea Ia înțelegeri 
în problemele înscrise pe 
ordinea sa de zi, definiti
varea în cel mai 
timp a programului 
bal de dezarmare.

III, Trecerea la redu
cerea armamentelor cla
sice în cadrul unui pro
ces susținut de dezarma
re, într-o viziune de pers
pectivă, care să conducă în 
final la dezarmarea gene
rală și totală.

în acest sens, România

ne'1 (premiat la Cannes), 
au mai obținyt, în ulti
mii ani, șl alte premii de 
prestigiu.

ÎN CADRUL UNOR 
SĂPATURI ARHEOLO
GICE din regiunea Pskov, 
(U. R. S. S.) specialiș
tii au descoperit,
printre alte obiecte folo
site în antichitate, și 
Schiuri, confecționate în 
urmă cu aproximativ 
4 000 de ani.

Este interesant că, în- 
tr-o perioadă atît de 
îndelungată, forma schiu- 
rilor nu s-<a schimbat a- 
proape deloc, la cele an
tice lipsind doar canelura 
din mijlocul tălpicii. Ce
le mai vechi schiuri cu
noscute plnă în prezent 
erau apreciate a fi fost 
confecționate în urmă cu 
2 500 de ani și se află 
într-un muzeu din Oslo.

FILMUL ITALIAN 
„NOAPTEA DE LA SAN 
LORENZO1*, realizat de 
frații Taviani — Vittorio 
și Paolo — a fost desem
nat cel maj bun film al 
anului 1983 de Societatea 
criticilor de cinema din 
S.U.A. 37 de critici ai 
„celei de-a șaptea arte1* 
au decernat, de asemenea, 
titlul de cel mai bun ac
tor Iui Gerard Depandieu 
(Franța) în timp ce pre
miul pentru cea mai bună 
actriță a revenit ameri
cancei Debra Winger.

Frații Taviani, care au 
înregistrat primul lor ma
re succes internațional 
cu filmul „Padre Padro

geri între statele din re
giunile respective, puteri
le nucleare angajîndu-se 
că nu vor folosi arma nu
cleară și în general forța 
împotriva acestora.

VI. Adoptarea unor mă
suri eficiente care să con
ducă Ia creșterea încrede
rii între state și întărirea 
securității internaționale.

Pentru realizarea aces
tora, România 
următoarele 
privind măsurile care să 
fie examinate și adopta
te la prima fază a 
ferinței,

1 — Renunțarea la ma
nevre militare multina
ționale de-a lungul fronti
erelor dintre state,

2 — Crearea de-a lun
gul frontierelor dintre sta
te a unei zone de 50—100 
km, în care să nu aibă loc 
manevre, deplasări și con
centrări de forțe armate și 
armamente sau alarmarea 
unor unități importante ale 
acestora și în care să fie 
limitate forțele armate, ar
mamentele și activitățile 
militare, <*a un pas spre 
stabilirea de zone demili
tarizate.

3 — Stabilirea de-a Iun- 
asigure gul frontierelor dintre ță

rile membre ale NATO și 
țările participante la Tra
tatul de la Varșovia a ri
nul “culoar liber de arme 
nucleare și alte arme de 
nimicire în masă și, îri 
perspectivă, de orice 
mamente și forța milita
re, cu excepția forțelor de 
ordine și frontieră.

4 — Interzicerea efectuă
rii de manevre sau de
plasării cu nave sau avi
oane care au la bord ar
me .nucleare de-a lungul 
frontierelor terestre și ma
ritime cu celelalte state pe 
o zonă de 50—100 km.

5 — Limitarea forțelor 
armate participante la 
manevrele militare.

6 — Notificarea preala
bilă obligatorie a mane
vrelor șl mișcărilor mili
tare de anvergură ale tru
pelor de uscat, aeriene și 
navale.

7 — Notificarea obliga
torie a alarmării forțelor 
armate naționale sau stră
ine aflate pe teritoriul u- 
nor state, sau a unor u- 
nități importante ale 
cestora.

8 — Stabilirea unul sis
tem de informare recipro
că și de consultări siste
matice în probleme privind 
securitatea statelor și a 
continentului european, de 
prevenire și rezolvare a 
situațiilor de criză.

9 — Convenirea de mă-

scurt
glo-

fafali- 
nici o
trece-

cursei se pronunță pentru relua
rea negocierilor de la Vie- 
na, care să convină cît 
mai curînd înțelegeri pri
vind reducerea trupelor și 
armamentelor din centrul 
Europei.

IV. înghețarea cheltuie
lilor militare și trecerea Ja 
reducerea lor, 
mă etapă cu 10—15 
sută, în baza unor acor
duri negociate, eficiente.

V. Crearea de zone de- 
nuclearizate, prin înțele-

într-o pri- 
“ ' la

întrevederi ale
PARIS 20 (Agerpres). — 

Trimisul Agerpres, Cons- 
{ taritin Oprică, transmite : 
I Tovarășul Manea Mănes- 
! cu, vicepreședinte al 
! «iliului de Stat, care 

flă într_o vizită de 
tenie în Franța, s-a 
nit cu Alain Poher, 
ședințele Senatului 
coz. .

Alain Poher a rugat să 
Se transmită tovarășului 
Nicolae" Ceaușescu,, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, cele mai 
bune urări de sănătate,

cori
se a-

pre_ 
fran-

vicepreședintelui 
fericire personală și suc
cese în opera de propăși
re a României, de progres 
poporului român, de care 
îl leagă o vedic și fidelă 
prietenie.

Președintele Senatului 
francez a evocat cu deose
bită plăcere întâlnirile și 
convorbirile sale cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
de la București și Paris, 
exprimînd calde și stator
nice sentimente de prețui
re față de personalitatea 
eminentă a șefului statului 
român, față de demersuri
le și activitatea sa neobo-

suri pentru prevenirea u- 
nui conflict nuclear din 
eroare sau accident.

10 — încheierea unui 
Tratat general european 
de nerecurgere Ja forță și 
la amenințarea cu forța, 
care să conțină prevederi 
și măsuri de natură să 
facă efectivă respectarea 
securității, integrității te
ritoriale, independenței și

prezintă suveranității naționale a 
propuneri fiecărui stat participant.

11 — Nedislocarea de 
noi trupe, neamplasarea 

<30rt* de noi baze militare pe 
teritoriile altor state în 
Europa și încetarea dezvol
tării și modernizării ce
lor existente.

12 — înghețarea chel
tuielilor militare ale sta
telor participante la Con
ferința de la Stockholm, 
la nivelul anului 1984, 
pînă la încheierea unui 
acord de reducere a a- 
cestora.

13,—-încurajarea și spri
jinirea eforturilor pentru 
crearea de zone ale cola
borării pașnice și bunei 
vecinătăți, fără arme nu
cleare în Balcani, Nordul 
Europei și alte părți ale 
continentului.

14 — Interzicerea pro
pagandei de război și în
curajarea, prin mijloacele 
de informare în masă, a 
încrederii reciproce din
tre state, asigurarea drep
tului la pace, viață, liber
tate și independență al 
popoarelor.

15 — Conferința să im. . 
formeze opinia publică, du
pă fiecare etapă a sa, asu
pra progreselor obținute în 
negocierile pentru creșterea 
încrederii și securității în 
Europa.

Prezentînd aceste pro
puneri, în același timp, 
sîntem gata - să examinăm 
în spirit constructiv pro
punerile și- considerentele 
celorlalte state participan
te, orice sugestie de natu
ră să ducă la realizarea 
mandatului Conferinței, 
la crearea unui climat de 
încredere și colaborare.

ac-

a-

' Poziția României, con
cepția șl considerentele 
președintelui Nicolae
Ceaușescu privind măsuri 
de încredere și securitate 
și pentru dezarmare în 
Europa au fost prezentate 
in ședința plenară de vi
neri a Conferinței de la 
Stockholm de către mi
nistrul român al afaceri
lor externe, Ștefan An
drei, care participă la lu
crări. . .

Consiliului de Stat al României
sită pentru securitate și 
pace în Europa și în lu
me.

Mulțumind călduros, vi
cepreședintele Consiliu
lui de Stat a transmis din 
partea președintelui
Nicolae Ceaușescu urări 
de sănătate și fericire per
sonală președintelui Se
natului francez, A lain 
Poher, de prosperitate po
porului prieten francez.

în cursul întrevederii a 
avut loc un larg schimb 
de păreri privind unele 
probleme ale situației in
ternaționale actuale, în-

deosebi asupra celor euro
pene. ■ •

Tovarășul Manea Mă- 
nescu s_a întâlnit, de ase
menea, cu Charles Hernu, 
ministrul francez al apă
rării.

• *
în cursul convorbirii

au fost- discutate proble
me privind securitatea;'
cooperarea și pacea în Eu
ropa și în lume. Au fost 
discutate, de asemenea, as
pecte ale colaborării pe 
multiple planuri dintre 
Remania și Franța,

-

I

3

lan, dar pe parcurs I-au 
ieșit în cale „colindă
tori**, N-a vrut să-i cins
tească măcar cu atenția, 
unul dintre ei fiind a- 
gent de circulație, La
ajuns din urmă și l-a
„sorcovit**, pentru că se 
afla sub influența băutu- 

____ , _ _______ _ rilor alcoolice. Urare ța
rismului înregistrat sub re Pune la îndoială, pe 
nr. 1 HD 7790, Și totuși deasupra, posesia permi-. 

■“ '** ‘___________ ‘ ' * sulul de circulație „La :
anul și la mulți ani1*.

migrena
Pentru că farurile Sko- 

dei cu nr. 2 HD 982, ru- 
Iîrid pe DN 66 A, aveau 
o cumplită suferință (fa
ză lungă pe stânga, fază 
scurtă pe dreapta), un
agent de circulație i-a
făcut semn conducătoru
lui auto Andrei Lazăr 
să tragă ps dreapta. Su- 

" * ' * ț Sxa
apostrofeze 

expresii jignitoare

. ODISEE BACHICA
Ziua de... 13 ianuarie 

nu l-a oprit pe Dumitru 
Luț să urce, la vreme de 
seară, la bordul autotu-

întâlnirea cu agentul de 
circulație s-a Soldat cu 
urmări nefavorabile pen- 
tru îndrăgostitul de vo
lan. Avatarurile alcoolu
lui s-ar fi soldat cu 
mări mai grave, dacă 
s-ar fi, intervenit 
timp. ..

ur- 
nu 
la

MORALĂ
Cine șe scoală de_

mineață, departe ajunge 
și-a zis conducătorul au_ ... _ ,
to Ștefan Simian, por- păcat, cel vinovat 
nit în cursă cu autolabo- apucat să-l t 
retorul 31 PH 7248, dar cu . 
după întâlnirea cu lucră- pe cel care-și făcuse 
torii cu caschete albe conștiincios^ datoria.. Fa- J 
a parodiat într-un mod 
personal proverbul bă- 
trinesc. Ce se întîmplase 
de fapt ? în jurul orei 
7,30 a zilei de 19 ianua
rie, în jurul volanului se 
răspîndise un ciudat damf 
de alcool. Să se fi spart 

ăutolă-
a

di

vreo „fiolă1* în 
borator ? Enigma 
repede dezlegată, 
conducătorul auto 
îndemnat să sufle 
tr-o anumită fiolă, 
s-a înverzit 
Deci, cine se scoală 
dimineață și duhnește, 
dată urcat la volan, 
mendă plătește.

fost 
cînd 
fost 
' în- 
care 

imediat, 
de 
o- 
a-

a

SORCOVA
După Revelionul lucră

torilor de la I.A.C.C.V.J., 
sărbătorit la sfîrșitul 
săptămânii trecute, în 
cabana Rusu, Dumitru 
Cazan s-a avîntat la vo-

rurile var fi reglate de
sigur cu „oculistul1* vre
unui atelier de repara
ții, conducătorului auto 
îi trebuie însă ochelari 
pentru a redescoperi un
de a abandonat bunul 
simț. Se aude totuși că 
se plînge de dureri de 
cap...

Duminică, 22 ianuarie 
a.’c. au dreptul de circu
lație autoturismele pro
prietate personală, în
matriculate sub număr 
FARA SOI*.

caRubrică redactată 
sprijinul Biroului circula
ție al Miliției municipiu

lui Petroșani

tămînă (parțial co- I ‘
• "si/vrv. ■.•■■■■ ®
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I
I
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FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Femeia dispăru
tă; Unirea:. Baloane de 
curcubeu; Farîngul: Yeti 
omul zăpezilor.

LONEAi Drumrjl spre 
Rio.

ANINOASAi Și caii se 
împușcă, nu-i așa?

VULCAN — Luceafă
rul: Adio, dar rămîn cu 
tine.

LUPENI — Cultural: 
Căruța cu mere.

URICANI: Secretul 
irului. '

13,00
13,05

Ci-

TV.
Telex.
La șfîrșît de săp^

— lor), ■
16,30 Columne ale isto

riei — Azi, muni
cipiul Slatina.

16.45 Săptămîna
17,00 închiderea 

mului.
19,00 Telejurnal 

color). 
Sport.
O melodie 
dans.. 
Teleencicloped ia. 
Film serial: 
„Frontul invizibil*' 

‘(color). .
21,00 Caravana umoru

lui.
21.45 Telejurnal (parțial 

color).
— Sport.

22,00 Mondovision 
lor).

22,20 Invitații" televizi
unii.

politică.
prbgră

(parțial

19,20 un

(co-
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