
Ședința Comitetului Politic
Executiv al C. C. al P. C. R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, vineri, 20 aprilie, a avut loc 
ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat ra
portul cu privire la îndeplinirea normelor de 
consum pe anul 1983. Din analiza prezentată 
a reieșit că, anul trecut, in condițiile creș- 
rii producției industriale, consumurile la u- 
nele resurse principale s-au Situat sub nivelul 
celor din 1982. Cu toate acestea, anul trecut, 
pe ansamblu, consumurile realizate nu s-au 
încadrat în normele stabilite, ceea ce a dus 
la un consum suplimentar de materii prime 
și materiale. Pornind de la această situație, 
Comitetul Politic Executiv a hotărit ca, in 

cursul lunii mai, să se facă o analiză amănun
ți pe fiecare minister și ramură economică, 
r ului cum se realizează normele de con- 
i fixate, a măsurilor stabilite pentru în
cadrarea riguroasă in aceste norme. S-a ce
rut ca guvernul și ministerele producătoare, 
împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, 
Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor fixe, Con
siliul Național pentru Știință și Tehnojogie să 

, ia toate măsurile și să asigure - prin acțiuni 
’ de reproiectare și modernizare a produselor, 
de reducere a greutății acestora - încadrarea 
în consumurile stabilite prin planul pe 1984, 
pe fiecare produs în parte, și, totodată, să 
studieze și să găsească in continuare noi căi 
și posibilități de reducere și mai accentuată 
a acestor consumuri, astfel incit in toate ra
murile economiei naționale și in toate unită
țile de producție să fie pe deplin puse in 
valoare marile rezerve care mai există in 
această privință.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a 
a analizat și aprobat propunerile de îmbună
tățire a Programului de valorificare superioa
ră și creștere a bazei de materii prime mine- 
ale și energetice primare, pentru perioada 

1984—1990. Elaborate pe baza indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, aceste propu
neri, au in vedere mărirea progresivă a fondu
lui național de rezerve la toate substanțele 
minerale utile, îndeosebi la petrol, gaze și 
cărbuni. ;

Apțpbind aceste propuneri și considerindu-le 
ca minime. Comitetul Politic Executiv a cerut 
guvernului, Ministerului Geologiei și celorlalte 
ministere producătoare de materii prime mi
nerale și energetice primare să ia măsuri fer
me pentru adincirea studiilor și cercetărilor in 
acest domeniu, îndeosebi pentru intensifica
rea și extinderea activității geologice in ve
derea punerii in evidență a noi rezerve, în
deosebi de cărbuni, petrol, gaze, minereuri și 
alte substanțe minerale utile.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și a- 
probat, de asemenea, o serie de măsuri pri
vind perfecționarea activității in industria pre
fabricatelor folosite în construcția de locuin
țe, în vederea ridicării calității acestora, a 
îmbunătățirii proprietăților lor termoizolante, 
precum și a reducerii consumurilor de ener
gic și materii prime. De asemenea, au fost

La I.M. Aninoasa
Productivitatea - grevată de nereafizarea

Continuing seria de a- 
nalize privind modul cum 
se. acționează pe linia rea
lizării indicatorului de e- 
ficiență economică — pro
ductivitatea muncii — în 
întreprinderile miniere 
din cadru] C.M.V.J. astăzi 
ae-am oprit asupra între- 
Vinderii miniere Aninoa- 

•sa. în trimestrul I din a- 
Șcesț an, minerii Aninoasei 
ki-au depășit sarcinile de 
plan cu peste 6000 tone 
de cărbune. Producția ex
trasă suplimentar este ro
dul unei bune organizări a 
țnuncii și respectării dis
ciplinei tehnologice la toa

te locurile de muncă afe
rente minei. Ritmic, în fie
care lună din primul tri
mestru, extracția cărbune
lui s-a făcut eficient. Pro
ductivitatea muncii a fost 
depășită cu 37—80 kg pe 
post, la nivel de întreprin
dere, 444—869 kg pe post 
în abataje și 585—1211 kg 
pe post în cărbune. Cu a_ 
ceste rezultate mina ra
portează la sfîrșitul tri
mestrului depășirea indi
catorului de eficiență eco
nomică la toate niveluri
le. Important pentru acest 
colectiv — toate seed arete 
de producție și-au realizat

Brigada condusă de minerul Radu C. Ion din sectorul V al minei Petrila se menține cu consecvență în 
rindul fruntașilor in întrecerea socialistă pe mină, in imagine șeful de schimb Fânicâ Mocănașu, alături de 
cițiva ortaci, componenți ai brigăzii mai sus amintite. Foto: Șț. NEMECSEK

discutate și aprobate propunerile plivind ma
jorarea suprafețelor camerelor la unele tipuri 
de apartamente ce urmează a fi construite.

Comitetul Politic Executiv a examinat, apoi, 
un raport privind activitatea pe care au des
fășurat-o anul trecut, Comisia centrală ți 
comisiile județene pentru îndrumarea și con
trolul unitar al aplicării legii privind contro
lul provenienței unor bunuri ale persoanelor 
fizice care nu au fost dobîndite in mod licit. 
S-a apreciat că, în anul 1983, acționindu-se 
cu mai multă fermitate, în spiritul legii men
ționate, a crescut preocuparea pentru preve
nirea cazurilor de încălcare a prevederilor 
legale și a normelor eticii și echității socia
liste, pentru combaterea tendințelor de înavu
țire și de dobîndire a unor venituri fără mun
că, a speculanților și elementelor corupte, a 
tuturor acelor care prin actele lor antisociale 
provoacă daune avutului obștesc, lovesc in 
interesele societății, ale oamenilor muncii. A- 
probînd raportul prezentat, Comitetul Politic 
Executiv a cerut organelor de stat cu atribu
ții în acest domeniu să acționeze, în conti
nuare, cu cea mai mare hotărîre, pentru apli
carea fermă a prevederilor legii privind con
trolul provenienței bunurilor și veniturilor do
bîndite pe căi ilicite.

In continuare* în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat o informare cu 
privire la vizita oficială de prietenie efectuată 
în România, în perioada 6-9 aprilie, de to
varășul Jose Eduardo dos Santos, președinte
le M.P.L.A. - Partidul Muncii, președintele Re
publicii Populare Angola.

Comitetul Politic Executiv a aprobat rezulta
tele dialogului la nivel înalt româno-angolez, 
apreciind că el deschide noi perspective dez
voltării relațiilor dintre țările noastre, in inte
resul ambelor popoare, al cauzei păcii și co
laborării internaționale. Aprobind îh unanimi
tate înțelegerile convenite în timpul vizitei, 
Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri 
pentru transpunerea lor în viață.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a informat, de asemenea, despre 
vizita de prietenie pe care a făcut-o împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, în zilele de 
12—13 aprilie, in Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia, la invitația Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative Iugoslavia și a Pre
zidiului Comitetului Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

Comitetul Politic Executiv a dat o deosebită 
apreciere rezultatelor vizitei, care a marcat 
un nou și important moment in evoluția as
cendentă și rodnică a relațiilor dintre Româ
nia și Iugoslavia, dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia.

Aprobind, în unanimitate, rezultatele vizitei, 
Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri 
pentru înfăptuirea, in cele mai bune condiții, 
a înțelegerilor convenite privind dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor tradiționale româno- 
iugoslave ,a colaborării dintre țările, partide- 
și popoarele noastre, vecine și prietene.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de 
asemenea, probleme curente ale activității de 
partid și de stat.

și depășit productivitatea 
muncii în perioada amin
tită.

Că la mina Aninoasa s-a 
acționat pe linia extrage
rii cărbunelui în cantita
te cît mai mare și cu efi
ciență sporită o spun și 
rezultatele sectorului I cu 
ponderea cea mai mare 
în totalul producției. în 
luna ianuarie sectorul a- 
vea un minus de 449 tone 
de cărbune, dar depășește 
productivitatea muncii cu 
26 kg pe post. în luna fe
bruarie și martie cînd pro
ductivitatea muncii a spo
rit eu 300—400 kg/post, a

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN IȚI-VAI
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în întîmpinarea zilei de 1 Mai, 
colectivele miniere raporteazâ 

îndeplinirea planului pe patru luni
SECTORUL IV, I.M. LUPENI

Cel mai mare și mai mecanizat sec
tor din Valea cărbunelui, sectorul IV, 
de la I M. Lupeni, raportează, în cinstea 
zilei de 1 Mai, îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor de producție pe 
primele patru luni din acest an.

Buna organizare a muncii a fost con
cretizată, în această p^ftpadă, în extrac
ția unei producții suplimentare de 19 500 
tone de cărbune pentru cocs. Plusul a- 
cumulat a fost obținut pe baza depă
șirii productivității muncii în abatajele 
mecanizate cu peste 1000 kg pe post 
față de cea planificată.

La acest succes și-au adus contribuția, 
în mod deosebit, minerii mecanizatori 
din brigăzile conduse de comuniștii 
Constantin Popa, Teodor Boncalo, Paul
Grasu și Aurel Manda.

Rezultate pe măsura preocupărilor
Pe agenda de lucru a 

colectivului întreprinderii 
de fire artificiale „Vîscoza" 
Lupeni figurează și recu
perarea unor materiale re- 
folosibile, pentru a fi valo
rificate. Și se poate spune 
că se obțin rezultate re
marcabile, In primul tri
mestru al acestui an, față 
de sarcina prevăzută în 
plan, la hîrtie s-a recupe- 

crescut și producția de căr
bune extras pînă la nive
lul sarcinilor de plan și 
chiar al depășirii acestora 
cu 1000 tone de cărbune. 
O analiză succintă asupra 
acestor cifre demonstrea
ză o corelație între can
titatea și eficiența cu care 
se scoate cărbunele din 
subteran. Dovadă ca se 
merge pe principiul „cît 
mai mult cărbune extras 
cu maximum de eficiență”.

Gh. SMNU

(Continuare in pag. a 2.ai

^ECUPERARE 
: /ECONDITIOWARE 
JIaefolosire

rat cu 1,5 tone mai mult, 
însemnate depășiri s-au în
registrat și la cupru, plumb, 
aluminiu, bronz și fontă, 
întreaga cantitate de ulei 
prevăzută prin repartiție în 
primul trimestru a fost ă- 
sigurată datorită livrării la 
timp a uleiurilor minerale 
uzate. In activitatea de 
recuperare a materialelor 
refolosibile merită să fie
evidențiate colectivele a- 
telierelor filatură și meca- 
no-energetic.
c. „Rezultatele noastre ar 
putea să fie și mai bune 
— ne_a spus tovarășul Cor- 
neliu Marin, șeful biroului 
aprovizionare al I.F.A. Vîs
coza, îndeosebi la metale

Sugestia, pentru conduce
rea stației C.F.R. Petroșani, 
găzduită recent de ziarul 
nostru a fost recepționată și 
se transpune în fapte. La 
poarta feroviară a munici
piului se văruiește de zor; 
fîntina cu apă de băut de 
pe peron a fost reparată. 
Presupunem că preocupări
le gospodarilor de aici vor 
continua și se vor concre
tiza prin noi lucrări de în
frumusețare, atît la imobi
lele . propriu-zise cît. și în 
incintă, inclusiv pe taluzul 
dinspre strada Fr. Engels. 
Cîteva fapte vestitoare de 
frumos am constatat' și la 
intrarea din partea sudică 
în municipiu. Plantările de 
tuia șl alte specii ornamen
tale făcute pe spațiile vi

SECTORUL V, I.M. VULCAN
Cu cele 11 228 tone de cărbune extrase 

suplimentar de la începutul anului, mi
nerii, maiștrii și inginerii din cadrul 
sectorului V al I.M. Vulcan întîmpină 
marea sărbătoare a oamenilor muncii 
din întreaga lume, ziua de 1 Mai, cu 
planul pe primele patru luni îndeplinit. 
Cantitatea suplimentară de cărbune ex
tras este rodul bunei organizări a mun
cii, a aprovizionării ritmice eu mate
riale și piese de schimb la locurile de 
muncă. Semnificativ în această perioa
dă este faptul că brigăzile direct pro
ductive și-au realizat și depășit sarci
nile de plan.

Cele mai bune rezultate le-au obți
nut formațiile conduse de Traian Borșa 
— plus 5971 tone de cărbune, Paraschiv 
Ciurescu — plus 4045 tone și Marin Pe- 
trache — plus 1141 tone. (Gh. S.) 

V

dacă am dispune de un 
aparat de sudură. Conform 
normativelor în vigoare, 
fierul vechi, fon ta și ’ piesele 
de oțel trebuie debitate 
prin sudură pînă la anumi
te dimensiuni. In primul 
trimestru au fost predate 
doar 10 tone de fier vechi,. 
deși avem posibilități de a i 
preda mult mai mult. La j 
fontă, de asemenea, antV 
realizat doar o tonă. încă 1 
din prima săptămină a tri- ' 
mestrului II am reușit să 
realizăm- în întregime sar
cina de plan la cupru. Sîn- 
țem hotărîți să facem to
tul pentru a reda eircui-
tului economiei naționale 

’cantități cît mai mari de 
materiale recuperabile".

Rezultatele bune dobîndî- 
te pînă în prezent consti
tuie garanția înfăptuirii a— 
cestui angajament cărei o- 
norează colectivul I.F.A. 
„Vîscoza" Lupeni. (V.S.) 

Ecouri... frumoase
rane din zonă sînt comple-ț 
tate fericit de preocupări- • 
le districtului de drumuri I 
— care a consolidat și lăr
git o porțiune din acosta- ; 
mentul șpselei —, Consiliu- ; 
lui popular municipal — ! 
care a dispus tencuirea a- j 
dăpostului transformatoru- { 
lui din intersecția Iscronl 
—, conducerii depozitului i 
PECO Vulcan — care re- j 
novează: stația de distribui- ) 
re Livezeni —, și altora. 
Sînt aceste ecouri,., frumoa- ț 
se uri rezultat concret si j 
al pledoariilor gospodărești î. 
susținute d 
Alte lucrat 
atît la cele 
și în interk 
supra lor v

: ziarul nostru, j 
i sînt în curs, J 
două intrări cît J 
rul orașului. A—I 
>m reveni. (T. T->|S
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Sesizări fără răspuns

După 10 zile
S-au împlinit zece zile 

de la redeschiderea în 
noul spațiu, modern,

Comemorarea nașterii lui V. I. Lenin
Vineri după-amiază a 

avut loc în Capitală o a- 
dunăre festivă consacrată 
aniversării a 114 ani de 
la nașterea lui Vladimir 
Ilici Lenin, întemeietor și 
conducător al Partidului 
Comunist al .Uniunii So
vietice și al statului so
vietic, eminent gînditor 
marxist, militant de seamă 
pentru cauza maselor largi 
muncitoare din Rusia, pen-

tru triumful socialismu- 
uil și comunismului în lu
me.

La adunare, organizată de 
Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R., au partici
pat oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții a_ 
le Capitalei, activiști de 
partid și de stat, membri 
de partid cu stagiu în i- 
legalitate, reprezentanți ai 
științei, artei și culturii, ai

tineretului, ofițeri și mi
litari.

Activitatea de înflăcărat 
revoluționar, personalitatea 
marcantă ale lui Vladimir 
Ilici Lenin au fost evocate 
de tovarășul Ion Ștefănes- 
cu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.

(Agerpres).

Casa pionierilor și șoimilor patriei din 
Petroșani se înscrie, alături de institu
țiile similare din Lupeni, Petrila și 
Vulcan în amplul proces instructiv-edu- 
cativ al tinerei generații. Pe lingă nu
meroasele cercuri țehnico-aplicative aici 

• funcționează cercuri artistice în cadrul 
cărora copiii își desăvîrșesc pregătirea

pentru a deveni cetățeni de nădejde ai 
patriei, își etalează calitățile creatoare 
și interpretative.

In imagine aspect din cadrul cercului 
radio TV, unde micuții radioamatori de
prind tainele diodelor, . tranzistorilor, 
condensatorilor. (M,B.)

Foto : N. ȘTEFAN ■

. . . . din
complexul Hermes, a ma
gazinului de prezentare și 
desfacere a întreprinderii 
de tricotaje Petroșani. Vîn- 
zările realizate se ridică la 
peste 150 000 lei, adică me
dia zilnică a vînzărilor de
pășește 15 000 lei, ceea 
ce denotă aprecierea deo
sebită a tricotajelor rea
lizate de tînărul colectiv 
al întreprinderii și bu
na servire a publicului a- 
sigurată de Irina Braicu, 
responsabila unității.

Răspundem 
cititorilor

■ ALEXANDRU BIAM, 
Petroșani: Asociația de
locatari 5B ne-a prezentat 
o situație pentru anii 
1982—1983 și trimestrul I 
1984, din care rezultă 
clar că nu există greșeli 
de calcul privind plata 
încălzirii, apei calde, apei 
potabile, gunoiului, cana- 

. Jizării și taxelor de către 
dv. Au fost; în schimb, 
întîrzieri din partea I.M. 
jJvezeni în privința a- 
chitării gratuităților dato
rate asociației și a dv., 
care nu ați plătit servici
ile de care ați beneficiat 
lunar, nici trimestrial, ci 
semestrial. ■ C. ANA- 
BELLA, Petroșani: Am
atenționat conducerea
A.U.T.L.P. pentru obliga
rea taxatoarelor și a con
troloarelor să poarte e- 
cusoane. O facem din nou 
la sesizarea dv. ■ R.M.,
Petroșani: Am reținut in
tenția dv. bună cu refe
rire 
și a 
tali.
care 
însă 
nevaloros, 
uscat și a 
re pentru 
ÎMI RC 
I.P.C.V.J. Petroșani: 
ne-ați furnizat 
cesare — ziua (zilele), 
ventual și orele la 
șoferii autobuzelor de 
linia de transport în 
mun Petroșani — Uricani 
nu opresc în stația Aero
port I (Parîngul) la în
toarcere —, și din această 
cauză discuția noastră cu 
conducerea A.U.T.L.P. nu 
s-a finalizat cu măsuri 
concrete. în vederea luă
rii unor măsuri concrete, 
puteți trimite conducerii 
autobazei detaliile absolut 
necesare.

la ocrotirea 
arborilor

In cazul concret 
ni-1 relatați, a 
vorba

pomilor 
ornamen- 

pe 
fost

de un pom 
pe jumătate 

existat aproba- 
tăierea lui. 

E A CETEAN,
Nu

datele ne- 
e- 

care 
pe 

co-

Productivitatea, grevată de nerealizarea pregătirilor
'Urmare din pag !>

Productivitatea muncii 
a sporit cu 648 kg pe post 
în abataje în condițiile în 
care posturile prestate la 
fronturile direct produc
tive (în cărbune) s-au men
ținut la nivelul planificat, 
ceea ce demonstrează o mai 
bună organizare a întregii 
activități la locurile de 
muncă, o aprovizionare rit
mică, operativă cu materi
alele și piesele de schimb 
necesare formațiilor de lu
cru și, nu în ultimul rînd, 
o asistență tehnică la nive
lul exigențelor impuse 
sarcinile’ mereu sporite 
creștere a producției 
cărbune.

de 
de 
de

Pentru acest trimestru, 
al doilea trimestru al a- 
nului, garanția îndeplini
rii cu succes a prevederi
lor de plan la cel mai im
portant indicator — pro
ductivitatea muncii — și 
pe această bază și a pro
ducției de cărbune extras o 
constituie punerea în func
țiune a noi capacități de 
producție dotate unele cu 
complexe mecanizate, al
tele cu susținere indivi
duală. Dar nerealizarea la 
termenele planificate a lu
crărilor de pregătire a 
condus la întîrzierea pune
rilor în funcțiune a capa
cităților amintite. La toate 
acestea se adaugă și repe
tatele înfundări ale silozu
lui ce colecta producția

din lucrările de pregătiri 
aferente sectorului I și V. 
într-o astfel de situație, 
mina nu numai că nu 
și-a îndeplinit prevedrile 
de plan stabilite, dar a în
registrat și o restanță de 
peste 9000 tone de căr
bune. Cauzele care le-au 
determinat aceste neîmpli- 
niri, constituie și principa
la direcție de acțiune spre 
care trebuie să-și oriente
ze- activitatea consiliul oa
menilor muncii, conduce
rile întreprinderii și ale 
sectoarelor, toți oamenii 
muncii de la I.M. Aninoa- 
sa, astfel îneît colectivul să 
se numere și în acest tri
mestru printre întreprin
derile fruntașe ale Văii 
Jiului.

De mai bine de 7 luni, 
din toamna anului trecut, 
la intrarea de pe scara a 
II_a a blocului de locuințe 
nr. 18 din strada Indepen
denței — Petroșani, infil
trații puternice de apă au 
provocat căderea tencuielii 
de pe o mare suprafață, 
iar corpul de iluminat este 
inutilizabil. De ce ? Fiind
că prin copertina de la 
intrare, apa ploilor, a zăpe
zilor din iarnă, s-a scurs 
ca prin ciur. In tot acest 
răstimp, responsabilul co
mitetului de cetățeni de

pe scara a Il-a, tovarășul 
loan Bîrlan, a sesizat a- 
sociația de locatari și sec
ția E.G.C.L. Petroșani în 
repetate rînduri. Pînă în 
prezent sesizările, inclusiv 
o adresă oficială a Asocia
ției de locatari 5 B către 
E.G.C.L. Petroșani, au ră
mas fără răspuns.

Oare cite sesizări sînt ne
cesare pentru a sensibiliza 
E.G.C.L. pentru o simplă 
reparație de izolare care 
produce pe zi ce trece tot 
mai multă pagubă în fon
dul locativ ? (V.S.)

Întîrziere de neînțeles
Cititoarea Ana Boca din 

Lupeni, bulevardul Păcii, 
blocul 31, ap. 52, scara IV 
reclamă, de peste șase luni, 
la E.G.C.L. că încă de cînd 
s_a mutat cu familia în a- 
parlamentul amintit ă so
licitat să i se pună linole
um în apartament (acesta 
a „dispărut" între momen
tul recepției blocului și 
pînă cînd s-a mutat) și ușa 
de la dormitorul mic, a- 
ceasta lipsind. Repetatele 
cereri au rămas însă și a- 
cum fără rezultat. Nu ace.

lași lucru s-a întîmplat In
să la apartamentul de ală
turi, nr. 50. Motivul nu este 
altul decît acela că acolo 
domiciliază o... încadrat^ a 
E.G.CiL. ! Aici promptitu
dinea cu care s-a pus lino
leumul a fost ireproșabjlă« 
De atunci conducerea 
E.G.C.L. s-a schimbat. Nu 
însă și situația apartamen
tului 51. Sperăm că vom. 
primi curînd un răsptms 
favorabil. »

Al. TATAR

Părinți și copii

Totul a început într-o 
zi eînd o fată timidă de 
16 ani ni s-a adresat cu. 
rugămintea de a mulțumi 
celor care au ajutat-o să 
trăiască liniștită. întîm- 
plările ne-au determinat 
să ne aplecăm cu atenție 

cazu- 
Da- 

la
Pe

■ ÎMPĂDURIRI. Cam
pania de împăduriri înre
gistrează, 
în raza Ocolului silvic din 
Petroșani, o intensitate 

prezent 
cu mo- 
foioase, 
sfîrșitul

în această lună,

o
deosebită. Pînă în 
s-au plantat 60 ha 
lid, larice, 
urmînd ca 
campaniei să fie împădu
rite 205 ha.

pini, și 
pînă la

□
tată, 
feră

■ râtul concubinajului, Da
niela care fusese crescu
tă de bunică cu dragoste 
nu și-a putut menție e- 
chilibrul moral și s-a 
reîntors de multe ori a_ 
colo unde găsea iubire 
— la mama mamei sale. 
Povestea se complică și 
ar fi necesare multe pa
gini pentru a 
descrie în a- 
mănunt cal
varul aces

tei copile afla
tă la o vîrs
tă cînd nu are puterea 
de decizie, cînd părerile 
și convingerile despre 
viață și 'oameni nu-i sînt 
sedimentate. Daniela tre
buie ajutată. Dar cine 
s-o facă ? Atunci în pe
regrinările ei ochii i 
s-au îndreptat spre cel 
care i-a dat viață și a 
părăsit-o — tatăl ei/ acum 

Olte- 
găsit

Concubinajul
In această atmos- 
viciată de provizo-

atmosfera visată și iar la 
bunica, la Lonea. Și iată 
cum dragostea 
tă a buneii, repulsia 
mană a părinților 
și a tatălui vitreg 
făcut dintr-un copil 
16 ani un „nomad”,
reu pe drumuri, mereu 
cu „bocceluța” în spate, 
lipsită de orice suprave
ghere, Danielă a apucat

exagera- 
inu- 
buni 

au 
de 

Me-
și răbdare asupra 
lui minorei Tatiana 
niela Ciobanu, elevă 
Școala generală nr. 1 
troșani. Așadar... .

...Născută dintr-o căsă
torie nereușită, Daniela a 
fost crescută de bunică 
pînă la 10 ani. Apoi ă 
fost luată de mama 
probabil nu pentru 
gostea ce i-o purta, 
dintr-un sentiment 
tern care mai tîrziu 
devenit nedeslușit, 
ma fetei are un concubin, 
căruia i_a dăruit un copil, 
alături de cel cu care a 
venit concubinul. De fapt 
mama Danielei a născut 
de patru ori, de fiecare maistru undeva în
dată pruncii avînd alt llia. Nici aici n-a

ei, 
dra

ci 
ma- 

a 
Ma-

Aeestea sînt faptele. 
Dar dincolo de ele în
trezărim cauzele care au 
aruncat acest copil în de
rivă. Mama, Viorica Po
pa s-a purtat ca o ade
vărată mamă? Tatăl fu
gar a avut vreun colțișor 
al inimii în care să să- 
lășluiască Daniela? De ce. 
alerga această copilă im- 
plorînd, dacă nu milă, 

ci căldură și 
înțelegere, la 
Motru, la 

Lonea, la Pe
troșani, la 

Vulcan și
iar la Lonea? Dacă a fost 
un copil rău, nu cumva 
a fost „tolerată" doar 
pentru cei 500 lei pen
sie alimentară? Am stat 
de vorbă cu Viorica Po
pa, cu al său concubin, 
cu Daniela, cu vecinii 
mamei sale, cu rudele și 
profesorii. Părerile sînt 
împărțite dar un lucru 
rămîne cert — avem de-a 
face cu un copil deose
bit, datorită climatului

familial, datorită aces
tui flagel social care este 
concubinajul.

Acum, deși bunica a 
decedat, o mătușă cu su
flet, Sava Anciu din Lo
nea îi poartă de grijă. 
Daniela are rezultate bu
ne la învățătură.

...Vine însă o vîrstă la 
care părinții au
de copii, iar copiii 
minte cum au avut 
rinții grijă de ei. 
uiți asta, Viorica 
Iar ție Daniela, îți dorim 
să trăiești ca toți 
de vîrsta ta, să te 
de vîrsta tinereții 
nu uiți niciodată pe oa
menii 
te-au

nevoie 
țin 
pă- 

Să nu 
Popa.

pe căi greșite. E la vîrs
ta întrebării, cînd tot ce 
zboară— Abia în ceasul 
al doisprezecelea, școala; 
organele de miliție, în 
spiritul umanismului so
cietății noastre socialis
te i-aU deschis ochii a- 
supra periculozității in
tențiilor sale. I-au găsit 
un cămin (internatul Li
ceului industrial Petro
șani). Au făcut ceea ce 
părinții n-au fost înstare.

"copiii 
bucuri 
Și să

carede Omenie 
ajutat.

Gh. SPINU

Invităm cititorii 
opini-

P.S. 
noștri să nș scrie 
ile lor cu privire la acest 
caz, eventual să ofere 
sfaturi Danielei, care a- 
cum și-ă găsit echilibrul 
moral.

H PREMIU. Toate cele citor din unitățile c-> foc 
patru lucrări trimise., de continuu sau .care au uti- 

- ‘ 1 ' ’ ,'i ■■■i mașini eu
grad ridicat de pericol în 

i De
cretului 400/1981). Un lu
cru util și necesar, dar da
ta afișării este 20 decem
brie 1983.. Oare de la a- 
ceastă dată și pînă în pre- . 
zent să nu mai fi apărut 
legi și decrete care să in
tereseze oamenii muncii 
de aici? De altfel, aproa
pe toată propaganda vizu
ală la I.M. Vulcan este lip
sită de actualitate. (Gh.S.)

r___  ______ . ____ de continuu sau car
artistul foto Francisc Ne- laje, instalații 
meth din. Vulcan la prima _ 
bienală interjudețeană de exploatare (conionn 
artă fotografică de la Sla
tina au fost selecționate de 
juriu, ni se anunță că lu-

„Satisfacții” va fi 
ver- 

desfă- 
aprilie.

crarea
premiată cu prilejul 
nisajului ce 
șura în

se
ziua de

va
29

CONVOCARE. Aero-del- 1 
ta-clubul „Jiul” Petrila a., ! 
nunță începerea cursurilor I 
de zbor cu deltaplanul. | 
Toți componenții clubului, | 
care au efectuat pregăti- • 
rea teoretică, sînt invitați . | 
a se prezenta de urgență 
la sediul clubului, în ve
derea începerii activității 
de zbor. (Șt.N.)

Rubrică realizată de 
Ion VULPE

Pregătiri pentru admitere Ia I.M.P.
Reamintim căndidaților la examenul de ad

mitere la Institutul de mine din Petroșani că, în 
această perioadă, pot participa la cursurile de pre
gătire organizate de catedrele de specialitate ale 
celor două facultăți ale institutului, în fiecare du
minică între orele 8—li (matematici) și 11—13 (fi
zică sau disciplinele tehnologice opționale: exploa
tări miniere, topografie minieră, rezistența mate
rialelor și organe de mașini, utilaje și tehnologia 
construcțiilor de mașini, utilaje și tehnologia 
prelucrării prin așchiere, mașini, aparate, acționări 
și automatizări, măsurători electrice și electronice).

Pe
din

panoul
____  _ ca

drul I.M. Vulcan sînt afi
șate obligațiile și răspun
derile personalului mun-

CAM 
„Curier

VECHE, 
juridic”
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Din cei peste 4200 de 
studenți ai Institutului 
de mine, circa 3200 ur
mează cursurile la zi. 
Chiar dacă mulți din
tre ei provin din 
zone ale țării, în Vale 
țrăiesc și învață, 
buie deci să participe 
Ja viața spirituală a 
municipiului nostru. 
Formindu-se ca speci
aliști ai mineritului 
românesc, se formează 
și ca oameni cu o per
sonalitate multilatera
lă iată de ce conside
răm că, excluzînd pe
rioadele de sesiune, la 
clubul studențesc 
I.M.P. trebuie să 
desfășoare o activita
te nbn-stop, nu numai 

, de dragul performan
ței artistice, ci și pentru 
a asigura miilor de stu
denți un larg orizont 

cultural, șlefuirea talen
tului artistic, cit și pe
trecerea plăcută a tim
pului liber. Spațiul așe- 
zămîntuliil lor cultural 
a fost limitat în ultima 
vremeș deci există mo
tive care pot „acoperi" 
unele carențe.; Dar acti
vitate cultural-artistică 
se poate, desfășura și în 
aulă, lâ cămin, la casa 
de cultură a sindicate
lor.

’ 1 I,-» ; . ; ’

alte

tre-

al 
se

— Funcționează în per
manență cercurile de radio 
TV (15 compohenți), foto 
(12), speologie (24), cine- 
club (32), Alpo (18) și de 
pictură (8). Au mai fost 
și altele, precum cel fila
telic, dar au dispărut — 
ne relatează ' Tiberiu Co
con eț, dirctorul clubului.

Intr-adevăr, mulțumită 
pasiunii unor studenți en-

studenților comuniști 
din institut, pentru a pro
mova adevărați animatori 
ai activității cultural-ar_ 
tistice. Se simte nevoia 
permanentizării activității 
și reînființării unor for- 

,___ . . mâții sau genuri artistice.
S-a reînființat Cum casa de cultură din

Din păcate însă, spre deo
sebire de anii precedenți 
(ai .finalelor pe țară ale 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României"), numă
rul formațiilor artistice a 
scăzut sau sînt revitaliza- 
te doar eu prilejul unor 
concursuri. £ _ ... _
formația de muzică ușoară Petroșani oferă cu genero- 
„Diamantele negre", există 
o formație de dans de so-

zitate spațiu studenților 
(astăzi, spre exemplu, la

„Restanțe0, care pun în umbră tradiția 
cultural-artistică studențească din Vale 
•■•■••■•■■••■•■a,
tuziaști și pricepuți, pre
cum - Călin Hațegan, Las- 
zlo Denes, Gertrude An
ger, Dan Petruț, Octavian 
Bunica, Dionisie Nagy și 
alții, cercurile tehnico- 
aplicative au activitate 
permanentă, numai cel 
de audiții muzicale se des
fășoară „pe unde se poa
te", înaintea serilor de dis
cotecă. Manifestările cul- 
tural-artistice, programa
te semestrial, sînt repar
tizate pe ani de studii, 
studenții înșiși realizează 
și receptează valorile spi
rituale, în acest context 
subliniem deosebitul lor 
potențial în organizarea 
acțiunilor politico-ideolo- 
gice și cultural-distractive.

CRESTOMAȚIE LIRICĂ i
1- CENACLUL LITERAR „MESAGERUL* - PETROȘANI

PACEA
La fiecare adiere de vint Urca din părinți 
copacul frunze în noi spre izvor.

îhî. ■ semăna;
rotindu-fi in aer O pasăre albă din aripi , ț

spicul plăpind bătind 1
griul de aur în vint din inima noastră J

dănțuia. spre-inalturi zbura; ]
rotindu-și în aer 

Femeia cu păr despletit, aroma de pîine,
o torță in rouă de dor; griul de aur 
Cărare in cer nenuntit in vint dănțuia. ț

Rahela BARCAN

ț*
i
I)(V
i
v

Definiție Orizont
Primăvară 
ghiocei 
zîmbete
soare 
și noi 
în pace 
peste țară 
Primăvară

Viorica MIHANȚA

M I N

Ploaie 
ca un cearcăn 
uriaș 
strada 
și-a udat aripile 
doar orizontul 
mai fîlfîie 
bătăi calde 
de inimi.

Cecilia DEAC

E R I I
L Lumina descojește
’ dureros

marmura de întuneric, 
palmele scăldate

de sudoare seînteiază
• liniștea șlefuită 

peste neant.

i...
ț

Ca un curcubeu de suflet, 
mîinile cu fibre de oțel 
caută lumina 
la hotarul zilei de mîine.

Formații noi
nere. Alte formații ale 
unităților industriale 
din oraș își definiti
vează viitoarele progra
me artistice, ne referim 
la repetițiile susținute 
pe care le efectuează 

montaj literar-mu- brigăzile artistice ~ ale
I.M. Paroșeni, Prepara
ției Coroești și I.G.S.

In ultima perioadă de 
vreme, la întreprinde
rea de confecții din Vul
can, atenția acordată 
activității artistice de 
amatori s-a reliefat în 
apariția unor formații 
de i ’ ; ■ ■" 
zi cal, dans modern și 
alcătuirea unui grup 
de recitatoare, din rîn- 
dul tinerelor confecțio- Mixtă. (Î.V.)

Spectacole de teatru
Petrila. Tot miine, dar 
la sediul colectivului

, Trei piese, âle căror 
premiere s-au desfă
șurat în actuala -stagi- artistic profesionist din 
une la Teatrul de stat Vale (ora 19), iubitorii 
„Valea Jiului", figu
rează pe afișul urmă
toarelor zile. Astfel, 
mîine (ora 19), pe scena 
Palatului cultural 
Lupeni, tinerii

ora 16, este programat un 
studen

țesc), scuzele de acest fel 
nu mai merită Crezare. 
Plină de miez ni șe pare 
în acest sens concluzia pre
ședintelui Comitetului mu
nicipal de cultură .și edu
cație socialistă Vasile Chir- 
culescu:

— Studenții minieri au 
o frumoasă tradiție în ac
tivitatea cultural-artisți- 
că. Din păcate, ea se des
fășoară, în ultimii ani, în 
salturi, cu prilejul concur
surilor. Cum trăiesc alături 
de mineri, de preparatori 
de ceilalți oameni ai mun
cii din Vale, ei au datoria 
de a participa efectiv la 
viața spirituală a munici
piului nostru, confrunta
rea cu publicul studențesc, 
dar și de alte categorii so- 
cio-profesionale avînd da
rul să ridice cota exigen
țelor calitative în acest

cietate, corul bărbătesc se . . _
află la București, solicitat spectacol artistic 
pentru concerte. Cenaclul 
literar organizează seri cui- 
tural-distractive în cămi
nele studențești (opt, de la 
începutul anului) și spec
tacole festive (3) in colabo-

ne-
<

rare cu „Diamantele 
gre". Dar în rest 7

Dacă ne aducem 
aminte, în 1974, ,__
blul folcloric ' .țParîriguT 
al I.M.P. a repurtat

bine 
ansam- 

1“ 
: un

succes deosebit în turneul 
întreprins în țara lui Ham
let, Danemarca. Acum e- 
xistă doar intenția reor
ganizării lui. Dar numai 
cu intenții bune și pricepe
rea directorului, absolvent 
al liceului de arte și ates
tat în acordeon și saxofon, 
clarinet, taragot, pian și 
orgă, se pot face prea 
puține. Trebuie deci ca fo
rul de conducere al clubu
lui, consiliul, stilul său de . 
muncă să intre în atenția domeniu, 
organizațiilor de partid și

din 
actori 

Magda Catone și Clau- 
diu Bleonț vor da via
ță personajelor come
diei „Un bărbat și mai 
multe femei" a drama
turgului sovietic Leonid 
Zorin, urmînd ca spec
tacolul să fie reluat luni 
(ora 18) pe scena clu
bului muncitoresc

Thaliei vor putea aplau
da replicile suculente, 
în umor ale personaje-; 
lor comediei semnate 
de Tudor Popescu „Mi-, 
,s------- . .—„ Acești

va fii 
seara 

__  , . - Casei 
de cultură a sindicate
lor din Hațeg. în fine, 
marți, la sediu, (19) va 
putea fi urmărită drama 
„Domnișoara Julie" de 

August Strindberg.
Sever NOIAN

lionarul sărac'*, 
„succes de casă*' 
prezentat luni 
(19,30) pe scena

blicană, desfășurate
Șl

Cea de a IX-a ediție a
„Lunii cărții în întreprin- patronajul Consiliului cen- 
deri și instituții", care pro- ’ ' ~
gramează o suită de ac
țiuni de anvergură repu-

Ion VULPE

Foto: Șt. NEMECSEK

de la expoziția 
organizată de 
„Ion Creangă"

Aspect 
de carte 
Librăria 

din Petroșani, deschisă in
cursul acestei săptămini 
la Casa de cultură din 
localitate, cu prilejul inau
gurării „Salonului cărții".

ir. ■ 1 •• g -•; ’ |

g.. JsM £

f r 1T fi

Iii. &

trai al U.G.S.R., Consiliu
lui Culturii și Educației 
Socialiste, C.C. al U.TIC 
și Uniunii scriitorilor din 
România, a prilejuit, în *a- 
ceâstă săptămînă, mani
festări care au captat» in
teresul bibliofililor. Astfel, 
marți, în Sala artelor de 
la Casa de cultură a sin
dicatelor din Petroșani 
s-a deschis, cu sprijinul 
Centrului județean de li
brării, „Salonul cărții”. 
Marți și joi, iubitorii be
letristicii și-au dat întîliii- 
re, în cadrul salonului, cu 
scriitorii hunedoreni Gli- 
gor Hașa și Neculai Chi- 
rica, care au oferit auto
grafe, cu ocazia lansării 
volumelor lor „Stejarul 
corbului alb” și, i respectiv, 
„Simfonie în albastru”. (V. 
ION)

Cristina SEREA

Alexandru Paleologu „Alchimia
Lectorul parcurge acest doar cîteva titluri din cu- 

volum, apărut recent în li- prinsul cărții, al căror con- 
brării la Editura „Cartea 
Românească”, subjugat de 
alertețea stilului, de stăpî- : 
nirea mijloacelor de expre
sie mai rar întîlnîtâ. Un 
cititor — nu neapărat cu 
pretenții, însă neatent — 
se poate înșela ușor con- 
fundînd naturalețea stilu
lui cu un simplu exercițiu. 
Este o calitate incontesta
bilă a autorului de a îm
brăca lucrurile și proble
mele mai mult sau mai pu
țin grave, dar în orice caz 
importante, într-o haină a 
genului eseistico-publicistic, 
seducătoare. In această or
dine de idei, aș reține

ținut mi se pare un argu
ment clar vizavi de cele 
menționate deja : Alexan-

Note de lectură

dru Paleologu, aci este un 
cronicar, aci.filozof, aci co
mentator avizat de film... 
Avem de a ~ face, pur și 
simplu, cu o avalanșă de 
mistuitoare arderi intelec
tuale, care vin în întîmpi- 
narea cititorului, transmise 
acestuia, altfel pe o frec
vență ușor detectabilă. Dar

să mai notăm că „Alchimia 
existenței" este, înainte de 

.toate, o probă-exemplu de 
emoționant patriotism. In 
acest sens, iată ce notea/.a , 
autorul despre opera „Oe- 
dip" a lui Enescu transmi
să direct (premiera; de 
Radio Paris : „...Consider 
Oedip ca pe una din ma
rile capodopere ale genu
lui, alături de „Don Gio
vanni", „Flautul fermecat?, 
„Tristan și Isolda" (...) Alt
ceva ce s-af mai putea 
spune în cîteva rinduri 
despre această carte, care 
caracterizează alesul spirit 
al lui Alexandru Paleolo
gu ?

Dumitru HURUBA

XII. In sala de lectură 
a Bibliotecii Institutului 
de mine, unde consultam 
Breviarul de estetică al 
lui Croce, pentru distinc
țiile pe care le evidenția
ză între personalitatea 
practică și personalitatea 
poetică a artistului, un 
student s_a apropiat de 
mine și mi s-a adresaț: 
„Știu că scrieți acele no
te despre frumos în zia
rul Steagul roșu. Le-am 
urmărit pe toate și le 
găsesc interesante. Felul 
de a descrie structura 
frumosului, pornind de 
la geneza sa...”.

I-am răspuns că n-am 
reușit încă să fac acest 
lucru, deși este gîndul de 
dinapoia rîn lurilor mele. 
Oarecum . stînjenit, a re
luat: „Nu știu dacă pot 
să fiu înțeles; dar eu ce 
trebuie să fac in fața fru
mosului. că deseori m-ara 
surprins în fața Unui lu
cru, văzîndu-1 și ea fru
mos și . ca nefrumos?".

Nedumerirea-lui m-a 
pus pe gîndurl. I-am pa
rafrazat și pentru frumos 
o afirmație* hegeliană 
privind caracterul rați
onai al lumii; „Dacă vrei 
ca lumea să fie frumoa
să trebuie s-o privești

din perspectiva frumo- gătește pentru întîlriiri- 
sului I”. Apoi i-arn amin
tit formularea lui Plo- 
tin: „Niciodată ochiul 
n-ar privi soarele, dacă 
el însuși n-ar deveni a— 
semănător cu soarele, 
nici sufletul n-ar putea 
contempla frumusețea fă-

De

• •

s-a întristat, 
la răsucirea 

răspunsurilor.

ră să fie frumos". Pen
tru o clipă a părut mul
țumit, apoi
Pe semne, 
pe dos a
Atunci cuvintele lui Tu
dor Viariu mi-au venit 
pe buze: „Cine nu se 
pricepe să facă liniște în 
sine ii..i pOcue auzi giasu- 

. rile arte., Tumultul inte
rior le acoperă. Pacea su- 

t fiefului le scoate în re
lief. Omul care.se pre-

le artei trebuie să ope
reze în sine acel catar- 
sis, acea purgare a pasi
unilor care nu este numai 
un efect al artei, dar și o 
condiție a ei”. Și mai 
mult: „Cine și-a vrăjit 
privirile în spectacolul 
artei le poartă apoi asu
pra lumii, descoperin- 
du-i un farmec nou". Sînt 
probleme ale receptării 
estetice, ale celui de-al 
treilea și din urmă 
ment din procesul 
comunicare artistică.
fapt, „descoperirea" re
ceptorului, a funcției lui 
în actul de structurare a 
frumosului și artei este 
de dată recentă în istoria 
esteticii. Ea a devenit 
posibilă odată cu apari
ția și. constituirea psiho
logiei ca știință și, îh ce
le din urmă, prin datele 
și perspectivele ciberne
ticii și teoriei informației. 
I-am promis studentu
lui că voi alterna notele 
mele despre procesul de 
constituire și concepere 
a frumosului și artei cu 
cele despre receptarea ar
tistică; cu acele condiții, 
de devenire a unui „su
flet frumos”.

Dumitru VELEA

i

■i

care.se


S t e a g u I r o ș u SIMBĂTĂ, « APRILIE 19M

Budapesta

încheierea lucrărilor ședinței 
Comitetului miniștrilor 

afacerilor externe ai statelor 
participante la Tratatul 

de la Varșovia
BUDAPESTA 20 (Ager- 

preș). La 20 aprilie s-au 
încheiat la Budapesta lu
crările ședinței Comitetului 
miniștrilor afacerilor ex
terne ai statelor partici
pante la Tratatul de la 
Varșovia.

în cadrul ședinței, care 
s-a desfășurat într-o at

i DUPĂ desfășurarea 
alegerilor prelimi- 

’ NARE din statul Missouri, 
cîștigate de fostul vicepre
ședinte Walter Mondale, si
tuația delegaților pentru 
Convenția națională a Par
tidului Democrat, din luna 
iulie a.c., în vederea de
semnării candidatului a- 
cestei formațiuni politice 
pentru scrutinul preziden
țial de la 6 noiembrie a.c. 
este următoarea: Walter 
Mondale — 1 133 delegați, 
Gary Hart — 616 delegați 

,și Jesse Jackson — 164 de
legați.

CONSILIUL DE SECU
RITATE al Națiunilor Li
mite a adoptat o rezoluție 
care aprobă prelungirea cu

Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară

LONDRA 20 (Agerpres). 
Participanții la „Prima con
ferință internațională a o- 

rașelor denuclearizate", des
fășurată la Manchester 
(Marea Britanie), au adjesat 
membrilor administrațiilor 
municipale din alte țări 
apelul de a se alătura 
mișcării „orașele și co
munele fără arme ato
mice".

Participanții la conferin
ță — reprezentînd 99 o- 
rașe și comune din nouă 
țări — au hoferît, din ini
țiativa delegației japoneze, 
să organizeze cu ocazia ce
lei de-a 40-a comemorări, 
în august 1985, a victimelor 
bombardamentelor atomi
ce asupra orașelor Hiroshi
ma și Nagasaki o săptămînă 
de acțiune împotriva peri

OBSERVATOR ASTRONOMIC

La Alma Ata, în mun
ții Zaili Alatau, se cons
truiește un observator as
tronomic situat la cea mai 
mare înălțime din U.R.S.S. 
— 2 750 m. Amplasat pe 
un platou, originala cons
trucție a observatorului 
are forma unei nave cos
mice cu o înălțime de peste 
40. în. Telescopul observa- 
toruiui va fi dotat cu ins
talații laser. El va avea o 
greutate de 60 t și va fi 
dirijat de un computer ca
re va fixa Și prelucra da
tele. automat. Oglinda te

lescopului va fi realizată din 
metal cristalin și nu va. fi 
afectată de schimbările cli
materice. 

mosferă de înțelegere re
ciprocă' tovărășească, au 
fost examinate probleme 
legate de situația din Eu
ropa în contextul mai larg 
al situației internaționale 
generale.

A fost adoptat un co
municat comun care se dă 
publicității.

încă șase luni a mandatu
lui Forței interimare a 
O.N.U. din sudul Libanu
lui (UNIFIL). Această for
ță cuprinde 5 700 de militari 
provenind din zece țări și 
a fost creată în 1978.

LA ROMA AU LUAT 
SFlRȘIT lucrările congre
sului internațional „împo
triva exterminării prin foa
mete".

In cuvîntul sau, președin
tele Gambiei, Dawda Kai- 
raba Jawara, a subliniat că 
este nevoie de o nouă or
dine economică mondială 

pentru rezolvarea problemei 
alimentare în țările în curs 
de dezvoltare.

colului războiului nuclear, 
pentru pace și dezarmare.

BRUXELLES 26 (Ager
pres). Un purtător de cu
vînt al Mișcării pentru pa
ce belgiene a reafirmat la 
Bruxelles hotărârea partiza
nilor păcii din Bel
gia de a face to
tul pentru a împiedica sta
ționarea celor 48 de rache
te ^Cruise" pe teritoriul 
țârii. Totodată, a fost ex
primat un protest față de 
începerea lucrărilor pre
gătitoare la baza militară 
de la Florennes, din sudul 
Belgiei, mai înainte ca gu
vernul de la Bruxelles să 
adopte o hotărîre definiti
vă în această problemă.

COPENHAGA 20 (Ager
pres). în cadrul manifestă
rilor pentru pace din a-

FAPTUL DIVERS

DESCOPERIRE

In cursul unor săpături 
efectuate pentru construirea 
de ^drumuri, în imediata 
apropiere a orașului ita
lian Cosenza a fost desco
perit un mormînt. de mari 
dimensiuni despre care se 
crede că ar putea fi locui 
unde se. află tezaurul și 
rămășițele pămînteșți. ale 
regelui vizigot Alaric, mort 
în anul. 410, în timp ce se 
îndrepta în fruntea trupe
lor sale spre Sicilia. Mor- 
mîhtul: de lingă Cosenza fi
re 2,5 m în lățime, 6 m 
lungime și 3 m înălțime.

Vot de încredere, 
acordat cabinetului 

francez
PARIS 20 (Agerpres). Â- 

dunarea Națională France
ză a aprobat declarația de 
politică generală a guver
nului cu 329 voturi pentru, 
156 împotrivă șl o abține
re, transmit agențiile Fran
ce Presse și Reuter. Acest 
rezultat, arată agențiile, e- 
chivalează cu un vot de 
încredere acordat cabinetu
lui Mauroy.

In numele grupului par
lamentar comunist, Guy 
Hermier a anunțat decizia 
P.C.FI de a sprijini, în 
continuare, guvernul, reîn- 
noind" propunerea privind 
„un dialog constructiv1* în
tre partenerii de coaliție.

Rezultat pozitiv al 
convorbirilor la nivel 
înalt siriano-libaneze

DAMASC 20 (Agerpres). 
Președintele Siriei, Hafez 
Al Assad și șeful statului 
libanez, Amin Gemael, au 
convenit, în cursul convor
birilor avute la Damasc, a- 
supra „unei serii de prin
cipii menite să pună capăt 
luptelor dn Liban", a anun
țat agenția siriană de pre
să Sana, citată de agenția 
Associated Press. Cei doi 
președinți au fost de ă- 
cord asupra necesității gră
birii procesului de formare 
a unui guvern libanez de 
uniune națională, capabil 
să pună capăt conflictului 
din Liban, a declarat po
trivit agenției France Pres
se, un purtător de cuvînt 
oficia] sirian.

ceastă primăvară, organi
zația națională daneză „O- 
prițî rachetele nucleare" a 
difuzat în toate localități
le țării manifeste care 
cheamă la J intensificarea 
acțiunilor partizanilor pă
cii împotriva pericolului u_ 
nui război atomic. în aceste 
zile, la chemarea organiza
ției au avut loc ample ma
nifestații antinucleare care, 
practic, au cuprins în
treaga țară. Totodată, pes-, 
te 200 de organizații și gru
pări ale militanților păcii 
au adresat un mesaj parla
mentului în care se cer 
măsuri concrete pentru o- 
prirea amplasării în Euro
pa de rachete nucleare și 
declararea teritoriului ță
rii drept zonă liberă de 
arme nucleare.

SUPRAVIEȚUIRE

Americanul Gilmer Mc 
Donald a supraviețuit, li
nei căderi pe trotuar de 
la etajul.... 24-al unui ho
tel din orașul Atlanta. In 
timp ce spăla geamurile, 
în exterior, Mc Donald și-a 
pierdut echilibrul și n-a 
mai putut să se redrese
ze. In, timpul căderii, care 
a' durat 7 secunde, dar ca
re a fost frînatâ de centura 
de siguranță. Mc Donald 
s-a izbit de trei ori de zi-, 
dul clădirii, ceea ce a mai 
atenuat, de asemenea, șo
cul. Oricum, dus la spital 
Mc Donald era încă în sta
re să vorbească. Deși are 
ambele picioare și un u- 
irsăr fracturate "el este 
considerat în 'afară de pe
ricol.

Măsuri luate de Departamentul 
căilor ferațe, pentru satisfacerea 

cerințelor traficului sporit de călători 
<tn perioada 27 aprilie —2 mai}

In vederea preluării nu
mărului sporit de călători 
cu ocazia sărbătoririi zilei 
de 1 Mai, Departamentul 
căilor ferate din Ministerul 
Transporturilor și Teleco
municațiilor a repus în 
circulație pentru zilele de 
27, 28, 29, 30 aprilie și 2—3 
mai următoarele trenuri: 
trenul accelerat 195/196 pe 
distanța București'Nord — 
Craiova și retur; trenurile 
accelerate 592/593/594 pe 
distanța București Nord — 
Suceava și retur; trenurile 
de persoane 5295/5296 pe 
distanța Ploiești Sud — 
Mărășeștî Șiret și retur; 
trenui accelerat 591 pe dis
tanța București — Suceava 
în zilele de 26—30 aprilie 
și 2 mai. De asemenea, în 
zilele de 27—30 aprilie și 
2 mai vor circula, supli
mentar, trenurile de per
soane 1295/1296 pe distanța 
București Nord — Roșiori 
și retur și 1297/1298 pe dis
tanța București Nord — 
Pitești și retur. Trenul ac
celerat 642/643, pe distanța 
Iași — Brașov și retur, va 
Circula în zilele de 28—30 
aprilie și 2—4 mai, iar pe
rechea lui, 644/641, de la 
Brașov la Iași, în zilele de 
27—30 aprilie și 2—-3 mai.

derile regulamentului de 
circulație.

DUPĂ FAPTA..;

DEPĂȘIRI PERICULOASE

In regulamentul de cir
culație este prevăzut că 
depășirea autovehiculelor 
pe trecerea de pietoni, în 
curbe lipsite de vizibili
tate pe poduri și sub po
duri, în vîrfurile de pantă 
este interzisă.
Acest paragraf al regula

mentului de circulație se 
pare că l-au uitat șoferul 
profesionist Petru Nicolae 
David de la I.C.C.P. Ti
mișoara (31 TM 6336) și 
conducătorul auto amator 
Lucreția Matingă (2 HD 
5921) care s-au angajat 
în depășiri in curbă și, 
respectiv, pe trecere de 
pietoni. Amenda aplicată 
în cele două cazuri și 
suspendarea permiselor de 
conducere le va aminti 
de acum înainte lor și ce
lorlalți conducători auto, 
grăbiți ,să respecte preve-

FILME
PETROȘANI — 7 Ăia. 

iembrie: Inghițitorul de 
(săbii; Unirea: Dublu de

lict; poringul: Capca- 
j nă neobișnuită.

LONEA: Vizita la do- 
I micii iu.
- ' ANINOASA: Haiducii.
‘ VULCAN: O lebădă 
| iarna. ■"
j l.l.l-ENI: Pe căi nele-
* gale.
I URICANI: Cascadorul 
’ Hooper.
i
I
f 13,30 Telex.
• 13,35 La șfîrșit de săptă- 
I nună, (p.c.)
| In cuprins: Desene

animate — „Cărțile 
( junglei" (fi): Me-
, iod ii -.de pe la noi;
« Șaii; Autograf mu

Trenurile accelerat 654/651 
și 652/653, Galați — Iași și 
retur, vor circula in zilele 
de 29—30 aprilie și 2—3 
mai. In această perioadă 
vor circula, permanent, și 
trenurile accelerat 748/745 
și 747/746 pe distanța Ga
lați — Timișoara și retur. 
Trenul accelerat 891, pe 
distanța București — Cons
tanța, cu plecarea la ora 
7,55 și sosirea în Constanța 
la 11,25, va circula, în- 
cepînd din 26 aprilie pînă 
la 2 iunie, iar 830, cu ple
carea din Constanța, va 
circula începînd din 27 a- 
prilie pînă la 2 iunie. Tre
nul de persoane 8205/8206 
pe distanța Buzău — Cons
tanța și retur va fi repus 
în circulație de la 25 apri
lie pînă la 5 mai, iar tre
nurile de persoane 8204/ 
8201 și 8202/8203, pe dis
tanța Brașov — Mangalia 
și retur, de la 25 aprilie, 
zilnic, pînă la 6 mai. Tre
nurile accelerat 666/865 și 
866/665, pe distanța Iași 
— Constanța și retur, din 
28 aprilie pînă în 7 mai, 
inclusiv. De la București 
la Brașov va circula, supli
mentar, trenul 35, partea 
a doua, cu plecarea la ora
13,20 din București în zile

Condticătorul auto Cons - 
tantin Bumbu de la Auto
baza de transport a 
C.M.V.J. a fost găsit, săp- 
tămîna trecută, sub influ
ența băuturilor alcoolice, 
la volanul autovehicu
lului nr. 31—HD—7463. 
Pentru fapta lui, permisul 
de conducere i-a fost sus
pendat și obligat să plă
tească o amendă de 500 
lei.

VĂ RECOMANDĂM I

■ Vremea frumoasă, 
care și-a intrat în drep
turi și în Valea noastră, 
îi îndeamnă pe raulți po
sesori de autoturisme să 
petreacă sfîrșitul de săp- 
tămînă în mijlocul natu
rii sau să facă o călăto
rie deconectantă. De aceea 
reamintim conducătorilor 
auto să verifice înainte 
de plecare în cursă dacă: 
instalația de curățire a

zical; Tablouri... din 
viață — reportaj; 
Surpriza muzicală a 
emisiunii; Magneto- 
scop muzical; Ar
monii... melodii cu
noscute; Marile mo, | 
mente ale baletului; ■ 
Muppets. !

16,35 Spiritul creator — . 
izvorul teoriei re- | 
voluționare. 114 ani g 
de la nașterea lui | 
V.I. Lenin.. Docu- g 
mentar, _

16,45 Săptămâna politică. | 
19,00 Telejurnal, (p.c) ; |
19.20 M-am născut în -

România — emisiu- I 
ne muzicală. •,

19,30 Teleenciclopedia. g
20.20 Film serial: „Un ■ 

august în flăcări". |
20,50 Cascadorii rîsuluî. | 
21,00 Primăvara ride, cin- 

tă și dansează! (c.)
22,00 Telejurnal, (p.c.)

— Sport.
22,1'5 Romanțe și melodii 

de neuitat. 

le de 29, 30 aprilie și 2 
mai. La înapoiere, în ace
leași zile, circulă trenul 36, 
partea a doua, de la Bra
șov- la București, cu pleca
rea la ora 17,00.

Mai circulă, de la Bucu
rești la Predeal, trenurile 
de persoane 3005 și 3018, la 
înapoiere, în zilele de 30 
aprilie și I și 2 mai, 328/ 
325 de la Simeria la Cluj, 
în perioada 27 aprilie — 
4 mai șî de la Cluj la ȘL 
meria, trenul accelerat nr. 
326/327, în perioada de la 
28 aprilie la 5 mai.

In zilele de 29 aprilie 
și 1 și 2 mai, pe distan
ța București — Snagov, vor 
circula trenurile de per
soane 7281 și 7282.

De asemenea, un număr 
de 60 de trenuri în circu
lație au fost suplimentate 
cu 1 pînă la 3 vagoane în 
perioada 21 aprilie — 7 
mai, ceea ce sporește ca
pacitatea de transport a 
trenurilor de călători cu 
aproximativ 10 la sută.

Trenurile suplimentare 
au mersul publicat în bro
șura „Mersul trenurilor" cu 
asterisc simbolizînd punerea 
în circulație cu ordin spe
cial.

parbrizelor funcționează;? | 
pneurile sînt bine uni. ! 
flate; sistemele de ilu- I 
minat, semnalizare și = 
frînare funcționează eo- i 
rect etc. |
. ■■ . ■ ■ ■• • ■ • J; .■ a

.' ■ ■ • 3

■ De asemenea, se 
impune să se adopte o 
manieră de conducere 
preventivă, fără riscuri, 
iar viteza să rju depă
șească limitele admise, 
pentru a realiza intr-a
devăr o excursie deconec- î 
tantă. ;

★

Duminică, 22 aprilie es- i 
te permisă circulația au
toturismelor proprietate 
personală înmatriculate 
șub număr CU SOȚ.

Rubrică realizată cu ț 
sprijinul Biroului de 
circulație al Miliției 

municipiului Petroșani

TELEX
In cadrul etapei a 29-a 

a campionatului diviziei A 
la fotbal, pe stadionul „23 
August" din Capitală se 
va disputa astăzi meciul 
dintre y echipele Dinamo 
București și C.S. Tîrgoviș- 
te. Partida va începe Ia ora 
17,00,

Celelalte jocuri ale etapei 
se vor desfășura duminică, 
după următorul program : 
Rapid — A.S.A. Tg. Mu
reș; F.C. Olt — Jiul Petro
șani; F.C. Bihor Oradea — 
Universitatea Craiova; Po
litehnica Iași — F.C. Baia 
Mare; Petrolul Ploiești — 
Corvinul Hunedoara; Du
nărea C.S.U. Galați — F.C. 
Argeș Pitești; Chimia Rin, 
Vîleea — Steaua; S.C. Ba
cău — Sportul studențesc.

(Agerpres)
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