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In ziarul de azi
• Deviza colectivului Autobazei C.M.V.J. 

„Cit mai multe ore de perfectă funcționare a 
utilajelor de transport și producție"

• Rubrica „Vă informăm"
(In pagina a 2-a)

DE LA O DUMINICA LA ALTA
• Rîul Jiu — un nou articol din seria pu

blicată sub genericul „Vatră de istorie"
• La rubrica „Literatură de anticipație" : 

„Vrăjitorii"
• Cronica rimată: „A mai căzut un strop 

de ploaie"
• Rubricile „Știați că...“, „Cititorii fotogra

fiază", „O partidă pe săptămînă” (șah).
(in pagina a 3-a)

In spiritul Indicațiilor tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU A

date la Pleriara Consiliului Național al Oamenilor Muncii

noii A-....in u

â activității pro-Ridicarea calitativă â activității pro
ductive din fiecare sectpr și unitate eco
nomică la’nivelul exigențelor sporite pe 
cafele incumbă progresul economico-so- 
cial al patriei, realizarea integrală a 
sarcinilor din acest an și din întregul 
cincinal potrivit hotărîrilor Congresului 
al XII-lea și Conferinței Naționale ne
cesită întărirea continuă a rolului con
ducător al partidului, perfecționarea ac
tivității organelor și organizațiilor de 
partid. Este o condiție hotărîtoare a 
perfecționării activității economico-so- 
ciale, a realizării sarcinilor de plan.

Referindu-se la această cerință 
maximă însemnătate, în cuvîntarea 
Plenara Consiliului Național al Oameni
lor Muncii, secretarul general al parti- 

V_______________ ______ __________________

dului sublinia : „Pornind de la rolul 
conducător al partidului in toate dome
niile, în întreaga viață economico-socia- 
lă, este necesar ca și organizațiile de 
partid să tragă toate concluziile necesa
re atît din ceea ce este pozitiv, cit și din 
ceea ce este negativ și să acționeze cu 
mai multă hotărîre pentru buna condu
cere a întregii activități. Rolul conducă
tor al comuniștilor, al partidului se re
flectă în activitatea practică a fiecărei 
organizații, a fiecărui membru de partid, 
în felul în care fiecare comunist iși în
deplinește sarcinile de răspundere încre

de dințate, in care acționează pentru unirea 
ja eforturilor tuturor oamenilor muncii,

MUNCA POLITICA 
subordonată realizării 

integrate a sarcinilor de plan

Decada a doua, sub semnul
revirimentului

Decada a doua a lunii mai a început sub semnul 
revirimentului, demonstrînd capacitatea de mobiliza
re a colectivelor de mineri pentru realizarea, în bune 
condiții, a sarcinilor de

■ Cea mai semnificativă 
do\adă o constituie I.M.
Livezeni care, după un 
demaraj neconvingător la 
începutul acestei luni. în 
cea de a doua decadă în
registrează producții peste 
plan, în ziua de 11 
mina a extras un plus 
300 tone de cărbune,
cuperind restanța și fiind, 
la zi cu 200 tone peste plan. 
Sectorul II al minei înre
gistrează un plus de 1500 
tone de cărbune de la în
ceputul lunii. Cele mai 
bune brigăzi sînt cele con
duse de Ionel Ciontu

mai 
de 
re

plan.
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I
I
I
I 
I
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Cind omul 
lucrează
pentru

Cristea Valache. Ultimul 
realizează productivități 
superioare sarcinilor cu 
2,7 tone pe post, după cum 
aflăm de la normatorul 
sectorului, sing. Constan
tin Dondera.

în- 
din 

suc-

■ Situația, 
treprinderilor 
re au extras 
plimentare și 
Mina Paroșeni — plus 5 1
tone, Petrila (2750 
Vulcan (2500 tone), 
Lonea (300 tone) și 
Lupeni (100 tone).

la zi, a în
fruntase ca- 
producții su- 
în 11 mai:

oameni
Cînd ajungi la o 

treprindere minieră 
Vale, care a obținut
cese deosebite te întrebi: 
cine sînt acești oameni? 
Evident că atenția se în
dreaptă spre cei ce-și des
fășoară activitatea la lo
curile de muncă produc
tive, cei care zilnic la 
înaintări în steril, pre
gătiri în cărbune, abata
je cameră, abataje fron
tale cu susținere indivi
duală sau mecanizată, e- 
xecută operații de dero- 
care a cărbunelui.

Mina Paroșeni. Un co
lectiv de oameni harnici, 
disciplinați unde, 
de lună, de la înce’putul 
anului, s-au realizat și de
pășit sarcinile de 
Primele patru luni 
anul curent au fost 
cheiate cu un plus 
producția fizică de 
bune de peste 17 000 
tone. Obținerea 
frumos succes este rodul 
muncii întregului colec
tiv — de la miner, lăcă
tuș, electrician, pînă la 
maistru și inginer. Pe cei 
ce-și desfășoară activi
tatea în abatajele meca
nizate îi cunoaștem, fie 
că sînt ortacii lui Faza- 
kaș, Mesaroș sau Andra- 
șic, fie ai lui Ciobănoiu, 
Toma sau Șchiopu, oa-

G. SPINU 
| (Continuare in pag. a 2-a)
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Schimbul condus de minerul Vasile Vîrvorea, din 
cadrul brigăzii lui Gheorghe Ciobanu, formație de pre
gătiri cu bune rezultate în cadrul sectorului III de la 
I.M. Livezeni.

lună

plan, 
din 
in
ia 

căr- 
de 

acestuinai al Oamenilor Muncii, 
pentru a asigura creșterea 
realizărilor la producția 
fizică și îmbunătățirea ce
lorlalți indicatori econo- 
mico-financiari. „Toate 

ra
portează depășiri de plan", 
ne-a informat interlocuto
rul, fapt ce dă expresie 
capacității profesionale și 
înaltei răspunderi munci
torești ce caracterizează 
brigăzile și sectoarele a- 
cestei mari întreprinderi 
fruntașe. Abnegația și răs
punderea muncitorească 
denotă totodată o intensă 
muncă politică, desfășura
tă de organele și organiza
țiile de partid pentru o cît 
mai bună valorificare a

Ion MUSTAȚA

— Biroul comitetului de 
partid, biroul executiv al 
c.o.m. au intensificat in a- 
ceste zile preocupările pen
tru activizarea organelor 
și organizațiilor de partid, 
a compartimentelor teh- sectoarele productive 
pice și colectivelor din ca
drul sectoarelor, în vede
rea transpunerii în viață 
a sarcinilor reieșite din re
centa cuvintare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

Această relatare 
fost făcută la mina ] 
de către tovarășul 
Boantă, secretarul < 
tului de partid pe 
prindere, care ne-a 
în continuare, că s-a 
ționat cU maximă operati
vitate, în spiritul indica
țiilor secretarului general 
al partidului, trasate la 
Plenara Consiliului Națio-

ne-a 
Petrila, 
Marcu 

comite- 
între-

spus 
ac-
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Un obiectiv de o im
portanță majoră în etapa 
actuală pentru mineri
tul Văii Jiului — în lu
mina indicațiilor secre
tarului general al parti
dului date la Plenara 
Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii — îl 
constituie recuperarea, 
recondiționarea și refo- 
losirea pieselor de schimb 
necesare întreținerii și 
exploatării eficiente a u- 
tilajelor din dotare. “ 
astfel de preocupare 
xistă și în rîndul oame
nilor muncii de la I.M. 
Bărbăteni.

Din discuțiile purtate 
cu sing. Ștefan Uszkay, 
din cadrul comparti
mentului mecano-energe-

O 
e-

Valoarea preocupărilor constante : ț
peste 1 260 000 lei economii

tic, cu privire la recondi
ționarea pieselor de 
schimb de la utilajele ca
re funcționează la mina 
Bărbăteni, a reieșit că, în 
primele patru luni din_ 
acest an, la atelierul me
canic au fost recondițio
nate un număr de 567 
repere, în valoare 
1 263 722 lei. Au fost 
condiționate piese 
schimb cum ar fi —- pi- 
nioane TR3, TR2, TP, cu
plaje hidraulice, angre
naje pentru transportoare 
cu raclete și bandă, ins
talații de stropire, dis
tribuitoare și cutii de 
viteză pentru combinele 
de abataj. Important pen
tru acest polectiv este 
că la atelierul mecanic 
s-au recondiționat piese

de 
de 
re
de

de schimb pentru 
din import, piese 
pînă acum șe importau 
sau se recondiționau la 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petro
șani. Numai în primele 
trei luni din acest an au 
fost recondiționate < 
instalații de stropire, 
uă distribuitoare, un 
grena), două cutii de 
teză, patru pinioane 
două planetare, toate 
se de schimb pentru com- 

folosite 
cu

utilaje
care

două 
, do- 

an- 
vi- 

Și 
pie-

tivul condus de maistrul 
mecanic Feri Ștefan.

Pentru întărirea ordi
nii și disciplinei privind 
recuperarea, recondițio
narea și refolosirea pie
selor de schimb în ca
drul atelierului mecanic 
al minei Bărbăteni nu se 
eliberează sectoarelor 
piesele de schimb solici
tate dacă nu au predat lă 
atelier pe cele defecte. 

. Aici există un registru 
unde este trecută denu
mirea și cantitatea, piese
lor de schimb predate de 
către sectoare atelieru
lui pentru a fi recondi
ționate. In felul acesta nu 
mai rămîn în mină, cum

G. VLADIMIR i

binele de abataj 
la abatajele frontale 
susținere individuală.

Recondiționarea piese
lor se datorează pricepe
rii și iscusinței profesio
nale de care au dat do
vadă meseriașii din ca
drul atelierului mecanic, 
unde s-a remarcat colec- . (Continuare in pag. a 2-a)

Pereții coliviei sc pre- umană, cu 
ling pe ghidaje, le auzi de A FI. 
fîșîitul. Pare un tren ce __ __
aleargă silențios pe ver- și întunericul se luminea- 
ticală. In căderea lor, 
stropii de apă te ajung 
înviorîndu-te. Raza' lăm
pii sfredelește. întuneri
cul lummind^^^^^^, 
calea 
lui... O 
lumină pal- “““““““““““ 
pită vulcanic în trupuri, 
în ochii strălucind sub 
cozorocul căștilor de pro
tecție... Le simți respira
ția și inima bătînd în- 
trupul tău... Ai ajuns. la 
orizontul... Respiri, apa 
țîșnește pe nara unei țevi

buna 
de 
să 

lu- 
un- 

și

Ei trec, pășesc singuri

omu- -
altă INSCRIPȚII

și agitația din jur, 
dispoziție și tot atît 
multe altele te fac 
crezi că ești de cind 
mea aici în aclîncuri, 
de tangenta dintre zi
noapte se contopește mai 
mult ca oriunde cu ființa

ză sub fireasca lor 
plitate. Cineva te 
prietenește pe umăr 
privește salopeta 

..■I ■ puțin
nat. Urmează . 
o intersecție 
a galeriilor, 

apoi alta, se despart u- 
rîndu-și „noroc bun !“ 
și-n urma lor nimic nu 
se destramă. Apoi... aba
tajul. Locul unde mintea 
și brațul, zvîcnirea din
tre forță și inteligență 
deschid noi spații pon
derabilității spre dimen-

■ siunile unificate ale tim
pului prezent spre vi
itor, spre.. crezul perma
nentei voințe umane de 
biruință, de autodepășire...

Ion ȚIGÂNTELE, 
corespondent

sim- 
bate 
și-ți 

nouă,
ruși-



■j
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Deviza colectivului Autobazei de transport a
(Urmare din pag. I)

Cît mai multe ore de perfectă 
funcționare a utilajelor 

de transport și producție

zi. Cu ocazia analizelor 
întreprinse, organele și or
ganizațiile de partid tre
buie să tragă toate conclu
ziile atît din experiența 
pozitivă cîț și din neajun
surile criticate și să acțio-

„Răspunzînd încrederii 
și răspunderii pe care o 
are partidul, trebuie să ac
ționăm în așa fel — ne ce
re tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu — incit toate 
organele de partid, intre-

sec- 
din

timp 
pa- 

pla- 
creș- 
mun-

Vasile BELDIE 
coresp.

lucru, 
stric- 

revizii 
cel Foto : loan BÂLOI

(Urmare din pag. I)

re a determinat ca utila
jele să funcționeze în 
condiții de calitate și e- 
ficiență este că meseria
șii. noștri au preîntîmpi- 
nat toate posibilele de
fecțiuni. Și dacă, totuși, 
au mai apărut, ele au fost 
remediate într-ur» 
scurt, asigurindu-se 
rametrii funcționali 
nificați și, implicit, 
terea productivității 
cii.

Acești oameni depun 
eforturi stăruitoaie dm 
zorii zilei și pînă seara 
tîrziu, pe frig său pe ploa-

„Începînd de la micro- 
carierele din Uricani și 
continuînd cu cariera 
Victoria din Lupeni, 
groapa de cenușă de la 
Paroșeni, preparația Co- 
roești, mina Livezeni, ca
rierele Jieț și Cimpa —r 
ne spunea tovarășul Ghe
orghe Achim, șeful com
partimentului utilaj greu 
din cadrul secției de 
transport Petroșani —• 
funcționează fără între
rupere 25 de excavatoa
re și 37 de buldozere ca
re participă la realizarea 
sarcinilor cccnomice ale ___
mineritului Văii Jiului". je> ca utilajele pe care le

— Cum reușiți să le a- 
sigurați acestor coloși _ o 
funcționare bună și în
delungată ?

— împreună cu con
ducerea secției, coordo
nați îndeaproape de con
ducerea autobazei, 
realizat repartizarea celor 
mai buni meseriași la a- 
ceste puncte de 
respectîndu-se cu 
tețe programul de 
și întreținere. Dar 
mai important aspect ca-

mînuiesc să asculte de 
comanda lor. în această 
mare familie de buni me
seriași muncesc Cons
tantin Geacă, Vasile Dră- 
goi, Livius Mariș, Nicolae 

s-ă Moldoveanil, Layos Ke- 
lemen și Constantin So- 
cianu, a căror pricepere 
și hărnicie le stimulează 
activitatea rodnică zi de

s-a

pentru înfăptuirea politi
cii partidului**.

In spiritul acestei exi
gențe, de înaltă răspunde
re comunistă, organizați
ile de partid, începînd cu 
cele de la unitățile econo- 
mico-sociale și toate 
toarele, pînă la cele
ministere, sînt chemate să 
analizeze stările de lucruri 
negative, neajunsurile din 
activitatea unor organe 
colective de conducere, in
clusiv din propria activi
tate, și să stabilească mă
surile necesare pentru îm
bunătățirea rapidă a si
tuației. în fiecare unitate, 
organizațiile de partid vor 
dezbate în prima adunare 
generală — indică secre
tarul general — probleme
le înfăptuirii planului, 
cerințele • desfășurării în 
condiții optime a întregii 
activități — aceasta tre
buie să constituie proble
ma centrală a ordinei de

Două dintre elec
tronistele apreciate pen
tru munca depusă in 
cadrul atelierului de 
automatizări de la 
I.U.M. Petroșani, Cor
nelia Untaru și Marga
reta Pap.

de protecție,
sing. Ladislau 
ful sectorului

— Ce alte 
mai aveți ?

— Pe fiecare schimb a- 
vem echipe cu întreține-
rmillini/HIHIII/HlIlllHlilII/lllllllllllll/IIIIIIHIIIII/ItlltlIlili

ne spunea 
Habina, șe- 

transport.
preocupări

metalic, avem piesele de 
schimb necesare.

— Alte aspecte ?
— Cel mai mare succes 

al nostru este coeziunea 
colectivului unde avem 
oameni minunați, majori-

Exigență și înaltă 
răspundere comunistă

neze cu stăruință pentru 
îmbunătățirea activității. 
Este o cerință care se im
pune cu atît mai mult cu 
cît — așa cum s-a arătat 
în cuvîntare — lipsurile 
care s-au manifestat sînt 
un rezultat și al lipsurilor 
serioase ale muncii orga
nelor și organizațiilor de 
partid, al felului în care își 
îndeplinesc rolul impor
tant din societatea noas
tră socialistă.

gul nostru partid, să con
centreze toate forțele — 
și avem suficiente forțe — 
pentru a lichida rapid stă
rile negative de lucruri. 
I’e această bază se poate 
afirma cu toată încrederea 
că dispunem de tot ce este 
necesar — de organizații 
de partid puternice, de 
consilii de conducere, de 
cadre tehnice și, de puter
nice colective de oameni 
ai muncii, de o clasă mun-

citoare puternică în stare 
să soluționeze orice pro
bleme, care a demonstrat 
că știe să învingă orice 
greutăți și să asigure mer
sul ferm al patriei noastre 
pe calea socialismului și 
comunismului**.

Pentru organizațiile de 
partid, pentru comuniști, 
pentru toți oamenii muncii 
din Valea Jiului înflăcă- 
ratele îndemnuri ale se
cretarului general al parti
dului constituie un puter
nic imbold în munca de 
fiecare zi pentru a ridica 
Ia cote superioare întreaga 
activitate economico-so- 
cială, strădaniile colective
lor de muncă pentru rea
lizarea exemplară a sarci
nilor de plan pe acest an, 
îndeosebi 
cărbune, 
astfel cu 
valoroase 
multilaterală a patriei cea 
de-a 40-a aniversare a E- 
liberării și Congresul al 
XIII-lea al partidului.

la extracția de 
și a întîmpina 
realizări cît mai 

în dezvoltarea

MUNCA POL

meni care au un principiu 
cînd intră în mină : „să
meargă benzile" că noi știm 
ce avem de făcut. Și așa 
este.

Cu o zi înainte de a a- 
junge la mina Paroșeni pe 
benzile montate în subte
ranele acestei mine
transportat cea mai mare 
cantitate de cărbune din 
istoria ei, aproape 4000 
de tone. Cum ieși din cir
cuitul puțului auxiliar lâ 
orizontul 425 sau 360, te 
întîmpina zumzetul puter
nic al primelor benzi de 
pe fluxul de transport. A 
întreține în bune condiții 
de funcționare un tronson 
pe care. sînt montate trans
portoare cu covor de cau
ciuc presupune muncă, pa
siune, disciplină. Cei care 
lucrează la sectorul V 
transport, depun eforturi 
deosebite pentru a nu 
crea greutăți celor cu mî- 
na pe pikamer, perfora
tor, cheia de cedare a stîl- 
pilor sau butonul de por
nire a combinelor de aba
taj și înaintări. Semnalis- 
tul principal, de la banda |
ce deversează în silozul 
colector dintre orizonturi
le 425 și 360 privește atent 
la cărbunele ce curge pre
cum apa într-o cascadă. 
Auzi cîte un ortac spunînd: 
„cînd ricrg benzile, căr
bunele curge ca Jiul".

— Da 1 Așa este cînd 
zilnic verifici benzile pri
vind acționarea, starea co
vorului de cauciuc, a role
lor de ghidare (să nu fie 
blocate) și a dispozitiveloi-

Cînd omul lucrează
pentru oameni

rea, revizia și reparația 
benzilor, cu atribuții con
crete. Permanent, în 
schimbul I, avem o echipă 
service care se ocupă cu 
recuperarea și recondițio- 
narea pieselor de schimb 
în subteran, uneori și la 
suprafață, la propriul nos
tru atelier. Așa se face că 
la fiecare cap de acționa
re al benzilor, pe un pod

tatea cu mulți ani vechi- 
' > trans- 

întot- 
sec-

me la sectorul de 
port, care răspund 
deauna la chemările 
torului, fie în zilele de re
paus pentru revizii și re
parații, fie după orele de 
program, cînd, uneori, sînt 
aduși de acasă pentru in
tervenții deosebite. Func
ționarea ireproșabilă a 
tilajelor din dotarea

u-
sec-

I 
I t
I
I

X.

RECONDl’l loi\ ARI. 
De la ing. Dumitru Mi- 
tucă, șeful sectorului e- 
lectromecanic al minei 
Paroșeni aflăm că, de la 
începutul acestui an, au 
fost executate lucrări de 
recondiționări în vede
rea refolosirii în valoare 
de peste 1 000 000 lei, cu 
o depășire a sarcinilor 
de 170 000 lei. (M.B.)

• SCHIMB DE EXPE
RIENȚĂ. Astăzi se în
cheie un fructuos schimb 
de experiență desfășurat 
între minerii de la Live
zeni și Petrila, în cadrul 
căruia s-au împărtășit 
cunoștințe din domeniul 
mineritului între briga
dierii și șefii de formații 
de lucru. (M.B.)

• FORMAȚIE DE MU
ZICĂ UȘOARA. Din ini
țiativa tinerilor uteciști 
de la I.M. Lonea, cu 
sprijinul clubului sindi
catului din localitate, de 
curînd a luat ființă o

(Urmare din pag. I) —w------------------
potențialului de gîndire și 
acțiune ale întregului co
lectiv.

Pornind de la sarcinile 
reieșite din recenta cuvân
tare a secretarului general 
al partidului, ne-am 
resat 
pre conținutul concret 
muncii de partid, 
prisma cerințelor 
Spre deosebire de 
cînd comitetul de 
pe întreprindere a 
tuat analize pe organizații 
de partid și sectoare de 
producție, în acest an s-a 
adoptat ca practică anali
zele pe domenii. „Această 
practică răspunde cît se 
poate de bine cerințelor la 
care s-a referit în mod 
stăruitor secretarul gene
ral al partidului, ne-a a- 
rătat interlocutorul. De la 
începutul anului, in do
meniul economic am efec
tuat mai multe analize cu 
privire la îndeplinirea in
dicatorilor de plan, înca
drarea în consumuri, creș
terea productivității mun
cii, îmbunătățirea calită
ții cărbunelui, întărirea or
dinii și disciplinei. Avem 
în vedere să reluăm ase
menea analize, în spiritul

inte- 
la mina Petrila des- 

al 
prin 

actuale.
1983, 

partid 
efec-

torului de transport este 
rodul efortului întregului 
colectiv din care se remarcă 
lăcătușii Francisc Lucaci, 
Martin Biro II și fanași 
Demeter, electricienii Cons
tantin Corcoveanu și Cons
tantin Sburlea, 
Virgil Dumitrașcu, 
lion Gabor și Pavel 
rar din schimburile 
duse de maiștrii
Bodescu, Gheorghe Șiling 
și Ene Tolea.

Acolo unde OMUL lu
crează pentru OAMENI, 
unde interesele generale 
sînt mai presus decît in
teresele personale, rezulta
tele nu se lasă așteptate. 
Așa se explică și succesul 
obținut, pe primele patru 
luni, de harnicul colectiv 
al celor ce muncesc la 
mina Paroșeni.

dieseliștii
Visa-

Mo-
con-

Nicolae

formație de muzică ușoa
ră, care își prezintă re
pertoriul în cadrul seri
lor cultural-educative și 
distractive. (G.B.)

• RĂSADURI. Colec
tivul serei I.C.S.A. A.P. 
din. Lonea pune la 
poziția populației o 
verșitate de răsaduri 
plante mici, la 
convenabile. (T.R.)

• CURSURI DE CALI
FICARE. în vederea pre
gătirii profesionale a 
personalului muncitor, la 
mina Dîlja funcționează 
în această perioadă pa-

dis- 
di- 
de 

prețuri

indicațiilor recente, să 
căutăm noi resurse interne 
și posibilități de economi
sire, de creștere a produc
tivității muncii**.

în strînsă legătură cu 
problematica economică, 
pe agenda de lucru a co
mitetului de partid pe în
treprindere s-au aflat și 
celelalte domenii ale muncii 
politice. Au fost întreprin
se analize vizînd cunoaș* 
terea, însușirea și înfăptui
rea hotăririlor de partid, 
aportul propagandei vizua
le Ia realizarea planului 
și întărirea disciplinei, pre
ocupările pentru stabiliza
rea forței de muncă, 
zultatele obținute prin 
cuperarea materialelor 
folosibile.

— în aceste analize, 
nem accent pe fapte i 
crete, astfel ca hotăririle 
proprii să dobindească o 
eficiență practică în mun
ca organizațiilor de partid. 
Așa am procedat in pri
vința cunoașterii și înfăp
tuirii hotăririlor de partid, 
pornind de la cerințele 
concrete ale acestor hotă- 
rîri. Tot așa vom proceda, 
de pildă, pentru cunoaște
rea și însușirea Hotărîrii- 
Apel a plenarei Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii, care va fi dezbă
tută în organizațiile de 
bază. Pentru înțelegerea 
deplină a sarcinilor actua
le în aceste dezbateri vom 
face o legătură nemijloci
tă între indicatorii eco
nomici și cei sociali ară- 
tind, așa cum a indicat se
cretarul general al parti

dului, relația directă ce e-

tova- 
pentru 
anali-

re- 
re- 
re-

pu- 
con-

xistă între productivitate, 
economii și bunăstare.

— Cum acționați, 
rășe secretar, 
creșterea eficienței 
zelor pe domenii 7

— Fiecare analiză este 
precedată de o acțiune u» 
control complex. In colec
tivele ce Ie constituim si' 
cooptate multe cadre d< 
activ și pe această cale a- 
sigurăm nivelul de compe
tență și exigența prin care 
tindem spre o eficiență 
sporită. In practica muncii 
desfășurate am fost și sîn- 
tem in mod real sprijiniți 
de cadre cum sînt minerii 
Constantin Alexa, Ștefan 
Alba, Mihai Ignat, loan 
C. Radu, Jean Baban, Va- 
sile Pavel, sau șefii de 
sectoare Bujor bogdan, I- 
Iarie Bora, Gheorghe Gli- 
gor, Marcu Androne, de 
secretari ai comitetelor de 
partid și ai b.o.b. ca loan 
Bodenlosz, loan Cesăuan, 
Gheorghe Domnișoru, 
Gheorghe Cojocaru, Vasile 
Velici, Kleibert Norbert, 
Ioan Aghir, Petru Puian, 
loan Stanciu și mulți alții. 
In fruntea acțiunilor poli
tice se situează întotdeau
na membrii biroului con ’ 
tetului de partid și ai 
roului executiv al c.o.m., 
prin intermediul 
intensificăm munca de ac
tivizare a tuturor cadre
lor, pentru înfăptuirea po
liticii economice a parti
dului, care în cazul nostru 
are drept comandament 
prioritar creșterea produc
ției de cărbune în condiți
ile reducerii continue a 
cheltuielilor de extracție.

■»
cărora

(Urmare din pagina 1) muncii ce-și desfășoară 
— : 1 ———----- 1------ activitatea la I.M. Băr-
de multe ori se încîmpla, băteni, optică pe care o 
pinioane, turbine chiar și reflectă chiar valoarea pie- 
angrenaje de TR3, TR2 și 
TP. Actualul sistem 
retribuire în acord 
bal condiționat, la 
care nivel, de ridicătorii 
de cantitate, calitate 
costuri de producție, 
determinat schimbări 
optică

de 
glo- 
fie-

Și 
a 

de 
la toți oamenii

selor de schimb recondiți
onate pe plan locai, în pri
mele patru luni din acest 
an. Așadar, în colectivul 
minei s-a înțeles cerința 
că fiecare, la el, „acasă", 
trebuie să știe să se gos
podărească, să nu facă ri
sipă.

tru cursuri de calificare. 
După cum aflăm de la 
tovarășa Elisabeta Mol
nar, la aceste cursuri 
participă aproape 100 oa
meni ai muncii care 
pregătesc pentru 
riile de mineri (o 
mecanici mașini și 
je (două clase) și 
triețeni. (M.B.)

• COMPARAȚIE. Re
vista bucureșțeană „Săp- 
tămîna" se întreabă de 
ce jucătorul Jiului, Bă- 
luță, nu intră în vederi
le selecționerilor, com- 
parîndu-1 cu unul dintre

se 
mese- 
clasă), 
utila- 
elec-

componenții echipei care 
a descalificat-o pe Dina
mo — F.C.
Comparația e
„micuțul" Loc 
marcat golul
le la meciul din orașul 
unde s-au născut cei pa
tru „Beatles11... (M.B.)

Liverpool, 
făcută cu
— ca;e a
echipei sa-

i

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU I

J
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RÎUL JIU

Literatură de anticipație

■De ta o duminică la alta

fo- 
însă, 

în

în articolul precedent 
am rămas la concluzia că 
pe Slăvi i-a deranjat fo
netic hidronimul Jii, pe 
care de bună seamă l-au 
găsit la pătrunderea lor 
pe teritoriul românesc. 
Din necesitate de flexiu
ne morfologică au fost 
nevoiți să-1 adapteze lim
bii lor, zicîndu-i „Jil" 
cum apare în documente.

Romanii care nu aveau 
în limba lor sunetele „j“ 
și „gi“ s-au izbit de greu
tatea de a pronunța Jii 
și atunci, fiind mai greu 
de adaptat l-au tradus 
în Rabon. Nu i-au spus 
„vivum flumen" cum spu
neau ei unui curs de apă 
iute, furtunos (Titus Li
vius) căci „vivum" li s-a 
părut o nuanță prea blîn- 
dă pentru a traduce pe 
Jii. Jiul cînd își umflă 
apele din cauza ploilor 
torențiale și a topirii gră
bite a zăpezilor de la 
munte devine înspăimîn- 
tător, sălbatic, _ turbat. 
Numai Rabon putea să-i 
redea corect traducerea.

Avem și un argument 
semnificativ oferit de 
graiul arhaic al bătrîni- 
lor jiewj. Cuvîntul e tot 
mei ns? folosit și mai pu
țin cunoscut, de aceea in
sistăm asupra lui. E un 
cuvînt păstrat numai în 
Valea Jiului și n-a fost 
înregistrat de lingviști: e 
vorba de „rabol“, un de
terminativ aplicat la oa
meni, la animale anumi
te și Ia unele fenomene 
ale naturii : om rabol; 
om impulsiv, violent, pu
țin controlat ; cal rabol 
adică nestăpînit; vînt ra
bol, adică turbat, furtu
nos etc.

întorcînd îndărăt încă

o filă de istorie spre e- 
poca preromană, încer
căm să scoatem din sub
stratul de limbă traco- 
geto-dacic sensul cuvîn- 
tului Jii. Din ceea ce cu
noaștem din limba stră
moșilor noștri nu avem 
un indiciu; direct din ca
re să putem surprinde 
semnificația hidronimu
lui Jii. în asemenea ca- în Dunăre o 
zuri trebuie să recurgem 
la materialul lingvistic pe 
care ni-1 oferă celelalte 
limbi, înrudite și mai bi
ne cunoscute. Metoda de
■«■•■■•■■•■■•■••••«•■■•o

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

investigații comparatisti- 
că este recomandată de 
specialiști.

Științific s-a stabilit că 
limba strămoșilor noștri 
daci face parte din ma
rea familie a limbilor 
indoeuropene de tip „să
teni" alături de sanscrită, 
iraniană, lituaniană, 
che slavă etc.

Toate aceste limbi 
rori au o fonetică

ve-

su- 
apro- 

piată și au și cuvinte CU 
teme comune și cu 
similari Așa 
sanscrită — 
tuaniană — 
slavă veche 
cu sensul de viu, 
iute, violent etc. 
geto-dacul Jii (sau poate 
Gii) pare a avea aceeași 
rădăcină și după cum ne 
indică și traducerea lui 
romană și aceeași senini- 
ficație.

Mai avem o serie de 
argumente foarte conclu
dente care însă cer o

avem: 
jivah; 
gyvas; 
— jiv,

sens 
în 

în li- 
în 

toate 
vioi,

Traco-

desfășurare mai larga și 
spațiul de care dispunem 
nu o permite.

Din toponimia daco
română s-au perpetuat 
numai numele de ape și 
acestea cu influența 
netică—slavă. Jiul 
avînd din preistorie 
bazinul hidrografic de la 
izvoare pînă la vărsare 
. . populație
statornică și relativ den
să, a păstrat prin graiul 
și inima oamenilor aces
tor locuri, numele apei 
fără influență străină.

încheiem capitolul des
pre Jii "cu numele date 
celor două Jiuri, cel din 
Petrila și cel al Vîlcanii- 
lui, așa cum apar în do
cumentele administrati
ve și în hărți în ultimele 
trei secole : Dsey (citește 
Gei) Petrila — Dsey Vil- 
kany; Dsiy (citește : Gii) 
Petrila —Dsiy Vilkany; 
Zsil (citește: Jil) Petrila 
— Zsil Vulkany; Zsil (ci
tește: Jii), Sili (citește Șil), 
Magyar Zsyl — Olah — 
Zsyl; Magyar Zsyl — Ro
man Zsyl.

După anul 1918 Admi
nistrația română a tra
dus fără discernămînt 
numele apelor noastre du
pă hărțile ungurești ca 
să apară în literatura și 
hărțile românești: Jiul
Unguresc și Jiul Româ
nesc. După două decenii 
s-a făcut o corectură 
dînd : Jiul Transilvan 
și Jiul Românesc, iar în 
anii ’60 ai secolului 
tru să se mai facă 
schimbare de data 
ceasta mai radicală 
numele oficiale actuale: 
Jiul de Est și Jiul de 
Vest.

Prof. M. JIANU }

Cronică nerimată
<124)
e virtutea ? A-ți 

dorințele sub 
voinței.

nos-
o

a-
cu

• Ce 
drămui 
lacătul

• Nu moartea celor
dragi ne zdrobește, ci 
amintirea lor.

• După milenii de e- 
voluție, bîta ia forma 
unei bombe de o sută de 
megatone.

• După un timp în
cepem să facem confu
zie între ce nil a fost și 
ceea ce putea să fie.

Valerîu BUTULESCU

...bărbații căsătoriți tră
iesc mai mult decît 
batarii ? Aceștia, la 
dul lor, trăiesc mai 
decît cei rămași 
scrie într-un cotidian de 
mare tiraj (Science et Vie), 
citind o anchetă care a 
durat 12 ani și s-a efectuat 
asupra celor 4000 de văduvi 
văduve și celibatari. An
cheta conchide că femeile 
au o durată de viață mai 
lungă decît bărbații, indi
ferent de... starea lor ci
vilă.

...mineralele din orga
nism, cum șînt calciul și 
fosforul oscilează cantita
tiv, în funcție de oră ? Ast
fel, un studiu de cronobio- 
logie arată că la ora 11 di- f 
m neața procentul de cal
ciu din organism este cel 
mai scăzut.

Culese de I. BREBEN

eeli- 
rîn- 

inult 
văduvi,

I

1
I
I

A mai căzut un strop de ploaie
(CRONICA RIMATĂ)

Un tinerel avea, ca muze, două 
și le-ndrăgea, ce-i drept, nevoie mare, 
ea să aleagă nu vroia de fel, 
că el ținea la fel, la fiecare. 
Pînă-ntr-o zi, cînd ele au aflat, 
știind că o făcu-se prea „de oaie", 
cu cea mai „insistentă" s-a-nsurat 
...și iar a mai căzut un strop de ploaie. 
Un tehnician avea de-cxecutat 
un agregat, în doar eîteva zile, 
era și-un altul, mult prea indicat, 
dar ăla nu avea-n dotare... pile. 
Doar cînd văzu că nu va reuși 
simți că respirația-i se taie 
și-a fost tăiat apoi și de pe „stat" 
...și astfel a mai căzut un strop de ploaie 
Dar PRIMĂVARA și-a intrat în drepturi 
cu tot alaiul ei de vis și flori 
și cînd, la-amiază, ne-mbăiem cu soare 
uităm răcoarea acumulată-n zori. 
Curgerea vieții își urmează cursul 
strîngem in suflet floare lingă floare, 
e PRIMĂVARĂ, soare cit cuprinsul 
...cînd, iar a mai căzut un strop de ploaie.

Mircea ANDRAȘ

E MAI și liliacul a-nflorii, 
natura iar și-a pus cămașă nouă 
și-i, uneori, atit de cald și bine, 
din cînd în cînd, cum e firesc, mai plouă. 
Noi așteptăm, cuminți, să treacă ploaia, 
să nu o luăm razna prin noroi, 
dar ea, săraca, plouă in neștire, 
că, evident... nu plouă de la noi.
Vezi cite unul, se știe-acela care, 
se-ntoarce, din serviciu, mai „pe noapte", 
că-a-ntîrziat, ad-hoc la o „ședință", 
cu alți ortaci, mai tinerei, vreo șapte. 
Și negăsind consoarte-i sale-acasă, 
ce vorbe dulci mintă să-i înmoaie, 
i-a spus de „prima" care-o... cheltuise 
...și-așa a mai căzut un strop de ploaie. 
Un gestionar, ce nu-l clintea controlul, 
avea tot timpul magazinu-închis.
Cînd „primea marfă", cînd un

„caz de boală' 
te aștepta aricind. anunțul scris. 
Dar tntr-o zi clienții-au răbufnit, 
așa cum răbufnește-un foc de paie, 
gestionarul a plecat, nu „după marfă" 
...și-așa a mai căzut un strop de ploaie.

I
I
I

ui fața tablei cu 64 de pătrate
Azi...

Următoarea partidă s-a 
desfășurat la Paris în 1804.

APĂRAREA PHILLI- 
DOR : Alb : Napolean Bo
naparte — Negru: D-na de 
Remusat. 1. Cc3 (impetuos, 
ca pentru 
părat) — e5 2. Cf3 (Deci, 
cavaleria 
e4 (și după o „șarjă de ca
valerie" va fi ocupat cen
trul !) f5 (dar nici D-na 
de Remusat nu ezită în 
fața unui gambit care-i 
poate da șanse de atac) 4. 
ho (se 
oștean 
țiii.© .1 
doamnelor 
fe4 5. Ce4 Cc6 6. Cfg5 (îm
păratul, care la primul a- 
tac al Doamnei nu reac
ționase nicicum, acum de
vine brusc... activ) dâ 7. 
Dh5 g6 8. Df3 (Napoleon 
este pus pe fapte mari: a- 
tac direct pe bază de ca
pitulare totală) Ch6 9. Cf6! partidă în fața 
(începutul unui străluci-

nivelul unui îm-

în frunte) d6 3.

pare 
nu-s

Și

că ilustrului 
plac rompbca- 
nici.; ofertele 
de ia palat...)

Napoleon Bonaparte 
tor „foc de artificii", care 
o vă paraliza pe Doamna 
cu negrele) Re7 10. Cd5 !
Rd6 11. Cel!! (Pentru vic
toria împăratului, ofițerii 
se sacrifică fără preget) 
Rd5 12. Nc4 (Al doilea ofi
țer sacrificat, care permi
te lui Bonaparte să obțină

O PARTIDĂ 
PE SAPTĂMINA

o victorie năucitoare „a la 
Napoleon") RC4 13. Db3 
Rd4 14. Dd3 și Doamna de 
Remusat a cedat... fără 
condiții 1 Victoria imperia
lă a avut loc la reședința 
de la palatul Malmaison. 
Se spune că după această 
partidă împărăteasa Jose
fina s-a decis,., să învețe 
jocul de șah i La Viena, în 
1809, Napoleon susține o 
. . i automatu
lui lui Kempelen.

DESCHIDEREA NEBU
NULUI. Alb: Napoleon
Bonaparte — Negru: au
tomatul. 1. e4—e5 2. Df3 
—Cc6 3. Nc4—Cf6 4. Ce2— 
Nc5 5. a3—d6 6. O—O Ng4 
7. Dd3—Ch5 8. h3—Ne2 9. 
De2—Cf4 10. 
Nb3—Ch3 I 
13. g3—Cf3 I 
15. Tel—Dg4 
17. Thl—Dg3 
19. Re2—Dg2 
21. Rd2—Dg2 
23. Cc3—Nc3

Una din „1 
prestigiu" ale... 
lui Europei I Trebuie pre
cizat că, de fapt, în inte
riorul automatului era as
cuns maestrul austriac 
J. Aligaier cu care a jucat 
în realitate împăratul Fran
ței. Se știe că Napoleon 
Bonaparte a fost un 
vent adept al șahului, 
care, deși diletant, 
practicat toată viața.

Sorin POPA — elev

Grafică satirică de 
Norbert COANDRĂȘ, 
elev, clasa a II-a B, 

Școala generală nr. 
Petroșani

întinse mîna prin beznă 
și-i simți prezența; fre
măta de așteptare pe un 
lujer. Era un păianjen ma
re cit palma lui. Se cutre
mură și se retrase, 
deviind puțin direcția.

— Acolo dormitează un 
pui de urs, ursoaica e pe 
aproape. Vino pe aici, 
spre stînga nu e nici un 
pericol, șopti sora lui.

De cînd rătăceau prin 
pădure ? N-ar fi putut 
spune nici unul. Deodată 
Diana îl prinse puternic ae 
braț, oprindu-1 brusc.

— Simți și tu, frate ?
Ril se încorda ca un arc, 

căutînd febril cu simțurile 
vii.

— Da, urmăritorii stat 
aproape, șopti înăbușit.

— Ne voi- arde pe rug, 
seinei fata. Nu vom scăpa...

— Vom scăpa, rosti ho- 
tărît ttaărul după un scurt 
timp de concentrare, 
teriorul acestui copac 
gol. Intră în scorbură 
sus. Stai să te ajut !

Nu dură mult și glasu
rile răsunară chiar lingă 
ei. Recunoscură vocea is
terică a protestantului Kel
ler, îndrăcitul dușman al 
tatălui lor și-n același 
timp înverșunat vînător de 
vrăjitoare.

— Mai aprindeți torțe... 
căutați-i ! Unde e javra 
mea ? Oohoo 1 Clinele meu 
e aici ?! Acum sigur le 
vom da de urmă !

Animalul se repezise lă- 
trînd ca un turbat, sărind 
pe trunchi în sus. Noaptea 
n-au părăsit locul...

Dimineața abia mijise, 
cînd un tînăr din șat urcă 
cercetînd minuțios desi
mea bătrînului arbore. A- 
poi a zărit gaura neagră 
a scorburii și a înțeles. A 
început să chiuie satisfă- 
ctrtr-zi descoperise...

!-4r
— Nora, iubita mea 1 

Trebuie neapărat să des-

in
tri or-

am

In-
e 

pe

Del—Cd4 11.
12. Rh2—Dh4
14. Rg2—Cel

16. d3— Nf2
18. Rfl—Nd4
20. Rdl—Dhl
22. Rel—Cgl
24. bc3—De2. 

,înfrîngerile de 
cuceritoru-

cind în secolul XVII, in
tră val-vîrtej, strigînd en
tuziasmat, Dorin. Se repe
zi spre fotoliul în care se 
odihnea soția lui și o să
rută furtunos, nemaiștiind 
cum să-și manifeste bucu
ria. Doar acolo voi găsi, în 
sfîrșit, ceea ce caut f

în colțul opus al came
rei, Oana, puștoaica de 
doisprezece ani a geologu
lui, clătină categoric din

— în locul tău, tată, n-aș 
rata pentru nimic în lume 
transmisia în direct de pe 
planeta AY-7. îți dai sea
ma că am luat legătura cu 
o planetă locuită ? Există 
viață acolo ! E o ocazie 
unică 1

— N-ai decît să-mi 
registrezi emisiunea, 
măi el glacial. Și eu
descoperit ceva fenome
nal. Localizarea aproxima
tivă a meteoritului din 
care eu posed accidental a- 
cest fragment care conține 
un element inexistent pe 
Terra și întîmplător a că
zut pe Pămînt la începutul 
secolului XVII. Am să-l 
găsesc, îi voi descoperi ! 
Trebuie să dau de el, 
Incăpățînă Dorin.

— Deci 
tău, Oana, tu știi că 
vei putea convinge 
nici o formă să renunțe la 
ideea lui, surise Nora.

— Atunci,., baftă tată, 
flutură ștrengărește < 
mînă . fata și se cufundă 
urmărirea emisiunii pe 
cranul videofonului.

Privi în jur înciudat, 
terizase ghem în dosul 
nei tarabe, între saci, zar- 
zarzavaturi și butoaie.

Sonia IIozu KORPOS, 
Cenaclul de literatură de 
anticipație tehnico-științifică 

de la Casa de cultură 
Petroșani

(Va Urma) *
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EMANCIPARE
Cînd era jună Rodica 
Spre imaș. purta vițică 
Acum ea face naveta 
Și poartă cîntînd... - 

toneta !

DEBUT...
Că talentul nu stă-n 

chică
E banalul adevăr
Dar ce-ar fi, la o adică, 
Să stea intr-un fir de 

păr ?

Viorel AVRAM

I



DUMINICĂ, 13 MAI 1984

Prezente românești
PARIS 12 (Agerpres). La erată celei de a 40-a ani- 

Universitatea Sorbona no- versări a revoluției de eli- 
uă din capitala Franței 
s-au desfășurat, în perioa
da 9—11 mai lucrările co
locviului internațional „Pre
zența culturală a României 
în Franța și Italia".

Colocviul a reunit un 
mare număr de cadre uni
versitare, cercetătorii din 
domeniul literaturii com
parate și lingvisticii, scri
itori, oameni de artă și cul
tură din Franța, Italia și 
România. *

La biblioteca română a 
universității Sorbona no
uă, a avut loc vernisajul 
unei expoziții de carte.

Au fost organizate, de 
asemenea, o bogată expo
ziție de costume populare 
românești și artizanat, au
diții de muzică populară 
românească, precum și o 
seară de poezie româneas
că contemporană.

berare socială și națidnaîff, 
antifascistă si antiimpe- 
rialistă din România. A 
fost reliefată importanța 
deosebită a evenimentului 
de la 23 August 1944. Stu
denții catedrei au prezentat 
referate și au recitat tra
duceri proprii din creația 
unor scriitori români con
temporani.

★

ATENA

Congresul Mișcării Socialiste Panelene (PASOK)
• Mesajul de salut adresat congresului 

din partea P.C.R.

★

(Ager- 
de

VARȘOVIA 12 
preș). La Institutul 
limbi romanice al Univer
sității Jagelone din Craco
via a avut loc o seară cul
turală românească, ccnsa-

BUDAPESTA 12 (Ager
pres). Pe scena teatrului 
„Radnoti Miklos" din Bu
dapesta a avut loc o seară 
de poezie românească con
temporană. în cadrul ma
nifestării, care s-a bucurat 
de un deosebit succes, ar
tiști de prestigiu din Bucu
rești și Budapesta au reci
tat în limbile română și- 
ungară din operele lui Tu
dor Arghezi, Lucian Bla- 
ga. Ana Blandiana, Letay 
Lajos, Marin Sorescu.

Au luat parte oameni de 
cultură și artă din capitala 
ungară.

A fost prezent Victor 
Bolojan, ambasadorul țării 
noastre Ia Budapesta.

ATENA 12 (Agerpres). 
La Atena au continuat lu
crările congresului Miș
cării Socialiste Panelene 
(PASOK).

Congresul a fost salutat 
de reprezentanți ai unor 
partide comuniste, socia
liste și muncitorești, miș
cări de eliberare națională, 
ai altor partide din diver
se țări.

Din partea Partidului

Comunist Român, a tova
rășului Nicolae- Ceaușescu, 
mesajul de salut a fost

și Mișcarea Socialistă Pa- 
nelenă, bazate pe deplină 
egalitate, stimă, încrede
re și respept reciproc, ex- 
primînd convingerea că a- 
ceste raporturi se vor ex-

prezentat de tovarășul Ion ^mde continuare, în spi- 
Stoian, membru supleant ritul cclcr ccnvcmtc cu c. 
al Comitetului Politic Exe- cazia întîlnirilor și convor- 
cutiv, secretar • '...... ’ • . ...........
P.C.R.

Vorbitorul a
între altele • , . , .
față de bunele relații d? 
prietenie existente între 
Partidul Comunist Român

ritul celor convenite cu o-.

al C.C, al

subliniat —
- satisfacția

birilor fructuoase dintre 
tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene- 

i ral al Partidului Comunist
i Român și Andreas Papan-
■ dreu, președintele Mișcă-
i rii Socialiste Panelene.

Lucrările Congresului P.S.I
ROMA 12 (Agerpres). Lu

crările celui de-al 43-lea 
congres al Partidului So
cialist Italian (PSI), au 
continuat, sîmbătă, în plen, 
dezbaterile concentrîndu-se 
asupra raportului secreta
rului general al PSI cu 
privire la activitatea parti
dului în perioada care s-a 
scurs de la Congresul an
terior.

unor partide 
comuniste,

Acțiuni în favoarea dezarmării și păcii
TOKIO 12 (Agerpres). 

Din Insula Hokkaido spre 
Hiroshima a pornit, la 12 
mai, Marșul partizanilor 
păcii din Japonia. Parti- 
cipanții urmează să treacă 
prin mai multe centre în» 
dustriale, marșul urmînd 
â se încheia în orașul ca
re a constituit prima vic
timă a unui bom oarda- 
ment atomic.

Cu prilejul marșului, în 
diferite localități se vor .or-s 
ganiza mitinguri, demons-

trații, simpozioane și 
minării legate 
mele păcii și

se-
de proble- 

dezarmării.

★

12 (Ager- 
avut

KAMPALA 
preș). în Uganda a 
loc conferința „Pentru pa
ce în întreaga lame" la 
care au luat parte repre
zentanți ai Congresului Pc- 
porului Ugandez, ai opi
niei publice, activiști ai 
mișcărilor de tineret și de 
studenți din această țară.

Poporul Ugandei, se spune 
în rezoluția adoptată în 
încheierea conferinței, este 
alături de toate forțele iu
bitoare de pace ale plane
tei în lupta împotrivă 
cursei înarmărilor. Docu
mentul conține și un apel 
la încetarea imediată a fa
bricării de arme de distru
gere în masă și cheamă 
studenții ugandezi să în
ființeze organizații de luptă 
pentru pace în universi
tăți.

Delegațiile 
muncitorești, 
socialiste, social-democra- 
te, reprezentanții unor miș
cări de eliberare națională, 
care asistă la lucrări, au 
adresat congresului PSI 
saluturi.

Din partea Part.dului 
Comunist Român, a secre
tarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a 
oamenilor muncii din țara 
noastră, participanților la 
cel de-al 43-lea congres al 
PSI, militanților partidu
lui le-a fost transmis un 
cald salut prietenesc de 
către reprezentantul P.C.R., 
tovarășul Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Problema cipriotă 
încheierea dezbaterilor 

din Consiliul de 
Securitate al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 12 

(Agerpres). La încheierea 
dezoaterilor asupra situa
ției din Cipru, inițiate la 
cererea președintelui ci
priot, Spyros KyprianoU, 
Consiliul de Securitate al 
Organizației Națiunilor U- 
nite .a adoptat o rezoluție 
în care condamnă toate 
„acțiunile secesioniste" din 
insulă, declarîndu-le „ile
gale și lipsite de valabili
tate". De asemenea, toate 
statele — arată documen
tul — sînt chemate „să 
respecte suveranitatea, in
dependența, integritatea te
ritorială, unitatea și statu
tul nealiniat ale Repu
blicii Cipru".

DIN PRESA STRĂINĂ

CALENDAR SĂPTĂMiNAL
LUNI, 14 MAI
— Se întîlnesc la Bruxelles, miniștrii 

de externe și cei de finanțe din țările 
membre ale Pieței comune ;

MARȚI, 15 MAI
— Cele două camere ale Adunării 

R.S.F. Iugoslavia vor desemna, într-o 
ședință comună, noul Prezidiu al țării;

— Vizita oficială în S.U.A. a pre
ședintelui Mexicului, Miguel de la Ma
drid ;

MIERCURI, 16 MAI
— Se deschid la Nairobi 

crările conferinței pentru 
deșertificării, organizată 
Națiunilor Unite pentru 
jurător (16—29 mai);

JOI, 17 MAI
— „Ziua mondială a

14—20 MAI 1984
ilor" (marchează aniversarea creării, în 
1865, a Uniunii Internaționale a Teleco
municațiilor);

— La Paris are loc reuniunea minis
terială anuală a țărilor membre ale 
OECD.

VINERI, 18 MAI
— Reuniunea miniștrilor economiei din 

țările Americii Centrale (San Jose 18—» 
19 mai);

— Ziua internațională a Muzeelor.
DUMINICĂ, 20 MAI
— întîlnirea dintre președintele Fran

ței, Francois Mitterrand, și cancelarul 
vest-german Helmut Kohl (Saarbrucken, 
R.F.G.);

— Vizita oficială la Moscova a minis
trului de externe vest-german Hans-Die- 
trich Genscher (20—21 mai).

(AGERPRES)

(Kenya) lu- 
combaterea 
Programulde

mediul încon-

telecomunicați-

Japonia: Impactul modului 
de via{ă occidental 

(„The Straits Times“ — Singapore)
Studiile de sociologie în

tocmite în ultimii ani în 
Japonia atestă apariția U- 
nor fenomene necunoscu
te pînă acum societății ni
pone, dar arhicunoscute so
cietății de consum din ță
rile capitaliste occidenta
le. Printre acestea se nu
mără delincvența infanti
lă, narcomania, violența, 
alcoolismul. Un studiu re
cent al Ministerului Sănă
tății din Japonia sublinia
ză că, în ultimii cinci ani 
numărul divorțurilor s-a 
dublat, în timp ce totalul 
căsătoriilor a atins cel mai 
scăzut nivel.

O altă piatră unghiulară 
a structurii sociale japo
neze — învățămîntul — 
este și ea profund marca
tă. Astăzi, tot mai mulți 
copii părăsesc școala fără 
a o absolvi. Printre cele 
mai frecvente motive in
vocate în luarea acestei

hotărîri figurează dorința 
adolescenților de a-.și pu
tea ajuta financiar famili
ile aflate într-o situație 
precară.

Familia niponă era, tra
dițional, nucleul de bază al 
societății, iar legătura din
tre membrii ei era asigura
tă prin fiul cel mare, care 
la căsătorie urma să locu
iască împreună cu familia. 
De aceea, pentru societatea 

niponă era foarte firesc fap
tul că trei familii locuiau 
sub același acoperiș. As
tăzi, din pricina lipsei acu
te de locuințe, acest lucru 
nu mai este posibil. Profe
sorul Tadasi Fukutake de 
la Facultatea de cercetări 
sociologice ă Universității 
din Tokio subliniază că, 
„deși Japonia a reușit să 
depășească sărăcia de după 
război, ea se află în fața 
unei acute probleme a lo
cuințelor" (AGERPRES)

FILME
13 mai

PETROȘANI — 7 No-r 
iembrie : Drumul spre 
victorie, I-II; Unirea: Că
ruța cu mere; Parîngul ; 
Dragostea și revoluția.

LONEA : Q lebădă iar
na.

ANINOASA : - Răzbu
narea haiducilor.

VULCAN — Luceafărul:
Comisarul Maigret se 
înfurie.

LUPENI — Cultural î 
Contrabandă la vamă.

URICANI : Elvis.

■ 14 mai
PETROȘANI —7 No

iembrie : Povestea călă
toriilor ; Unirea : Tatăl 
reginei; Parîngul: Răz
boiul stelelor.

LONEA: S-a întîmplat 
lingă Rostov.

VULCAN^— Luceafărul;; 
Prăpastia.

LUPENI — Cultural : 
Contrabandă la vamă.

URICÎANI: In ultimul 
moment.

TV
13 mai

■■ Î-. ■.-■■■■ ‘ Vi - '.■ • '

8,30 Tele^e . a no
Almanahul "dfi. u»
De strajă patriei. 10,00
Muzica pentru toți. 10,30 
Viața satului (pc). 11,45
Lumea copiilor. 12,30 Te- 
lefilmoteca de ghiozdan. 
13,00 Telex. 13,05 Album 
duminical (pc). 17,10 Mi
cul ecran pentru cei mici. 
17,30 Telesport. Fotbal. 
19,15 Telejurnal (pc). 19,40 
Cîntarea României (c).
20.20 Film artistic Rămîn
cu tine (color). Producție 
a Casei de filme Patru. 
21,45 Telejurnal (sport) 
(pc). 22,Off închiderea pro
gramului. '

14 mai
20,00 Telejurnal (pc).

20.20 Orizont tehnico-ști- 
ințific. 20,40 A patriei 
cinstire (c). 20,50 Copiii 
— florile vieții — repor
taj. 21,00 Film. Convoiul, 
(color). Ultima parte. 21,45 
Stop-cadru pe mapamond 
(cj. 22,00 Pe plai nou de ; 
Mioriță. 22,20 Telejurnal 
(pc). 22,30 închiderea pro
gramului.

Mica publicitate
PIERDUT ciocan de al

pinist chamonix. Ofer re
compensă mare. Ștrada 
Bărbăteni, bloc 39. (1939).

PIERDUT carnet student 
pe numele Pasca Tonei,, 
eliberat de Institutul Ue 
mine Petroșani. îl de: iar 
nul. (1942) 2
ANUNȚURI DE FAMILIE

FAPTUL DIVERS
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Albert
nu
iar 

avea

ALBERT EINSTEIN ȘI... 
ȘCOALA

Biografii lui
Einstein erau, pînă 
demult, convinși — 
această convingere 
o largă răspîndire — că
marele fizician a fost un 
elev submediocru. Pen
tru numeroși elevi capa
bili, dar leneși, acest 
fapt a constituit un argu
ment, în sensul că notele 
proaste nu înseamnă ne-

apărat o capacitate sla
bă și că în fața lor poate 
exista un viitor științific 
strălucit.

Pentru această catego
rie de elevi, revista fran
ceză „Science et Vie" pu
blică un articol care in
formează despre desco
perirea carnetelor de no
te ale lui Einstein în tim
pul școlii medii. Și ce să 
vezi ? Strălucitul fizi
cian avea note excelente 
nu numai la matematică, 
fizică și la alte științe e- 
xacte, ci și la limbi străi
ne și muzică I Și iată că 
astfel,
dă. Ce o să facă 
elevii leneși ?

Un 
de 80 
rit în

se stinge o legen-
acum

CERȘETORUL...
MILIONAR

cerșetor în vîrstă 
de ani, care a sufe- 
plină stradă un a-

tac cerebral, a fost dus 
de urgență la spitalul 
clinic din Barcelona. Aici, 
spre stupefacția medici
lor și a infirmierelor, s-a 
constatat că cerșetorul cu 
pricina ascunde în hai
nele sale zdrențuite o a- 
vere. Personalul sanitar 
a urmat, procedura obiș
nuită : bătrînul a fost 
dezbrăcat, iar hainele au 
fost date la spălat și de
zinfectat. Dintr-un buzu
nar a căzut însă un pa
chet de bancnote ; nici 
mai mult nici mai puțin 
decît 80 000 de pesetas.

Zdrențele au fost cerce
tate atunci cu mai mare 
atenție, și, în diverse as
cunzători, au mai 
găsiți și alți bani — 
total peste 2 000 000 
pesetas. A fost descope
rit, de asemenea, actul 
de proprietate al unui a- 
partament.

•Poliția din Barcelona 
consideră că poate fi 
vorba de un nou caz de 
cerșetor „milionar", sau 
că banii găsiți provin din 
furturi, bătrînul 
tuind un soi de „i 
ambulant" al unei 
de delincvenți.

fost 
în 
de

consti- 
depozit 
bande

RECIDIVIST
Seymour Ernay, 

tor anonim — pînă
loeui-
acum

Ml

COLEGIUL DE REDACȚIE: losif BĂLAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion 
MUSTAȚĂ, Simion POP - redactor șef, Teodor RUSU - redactor țef adjunct 

Toma ȚĂȚĂRCA.

— în statul New Jersey, 
s-a făcut remarcat prin- 
tr-o acțiune destul de „o- 
riginală". El — relatează 
„Suddeutsche Zeitung"
— a reușit să beneficie
ze de mai multe cecuri 
fără acoperire, înainte de 
a fi prins. Ernay a fost 
condamnat la închisoare 
cu suspendarea pedepsei 
și la o amendă de 2000 
de dolari. El a ținut să-și 
reglementeze pe loc afa
cerile... semnînd un CEG
— evident fals — chiar 
în sala de judecată.

FAPTUL DIVERS
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FAMILIA Condoiu a- 
duce mulțumiri colegi
lor de muncă, tuturor 
tovarășilor din orașul 
Lupeni, ortacilor de la 
l.M. Bărbăteni și I.M. 
Lupeni, tuturor celor ce 
au fost alături de noi 
la încercarea grea pri
cinuită de pierderea ce
lui care a fost
Sing. CONDOIU VASILE

(1925)

COLECTIVUL I.M. 
Paroșeni anunță cu re
gret încetarea din viață 
a bunei lor colege

DIACONESCU 
EUGENIA 

și este alături de fami
lia îndoliată.

înmormîntarea va a- 
vea loc luni, 14 mai 1984, 
ora 16, în orașul Vul
can.
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