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I. CIT MAI MULT CĂRBUNE

MINERI, OAMENI Al MUNCII DIN UNITĂȚILE EXTRACTIVE!
Cărbunele pe care-l extrageți are o covîrșitoare impor tanță pentru buna 

desfășurare a activității ecoiwice și sociale.
Acționați cu spirit patriotic, revoluționar pentru a asigura energia, forța 

și căkura de care patria are nevoie!

------ s
ANCHETA NOASTRĂ LA ÎNCEPUT DE AN

Acționăm ferm 
in vederea

L A

II

Reședința munici
piului in straiele zăpezii

Foto: Al. TATAR I

1. Măsurile întreprinse, condițiile cre
ate vă asigură posibilitatea îndeplinirii integra
le a prevederilor de 
Cum veți încheia luna 
trul I ?

plan pe anul 1985 ? 
ianuarie și trimes-

sporirii 
producției

2. Cum vor acționa consiliul oamenilor 
muncii și comisiile pe probleme pentru creș
terea producției, productivității și eficienței 
activității economice ?

3. Care sînt acțiunile ce vor fi întreprinse 
mobilizarea 

sarcinilor
de organizația de sindicat pentru 
oamenilor muncii la îndeplinirea 
planificate ?

Azi, răspund cadre de
conducere de la I. M. Bărbăteni

Măsurile stabilite în 
centa ședință a Comitetu
lui Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din inițiati
va tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, au 
constituit pentru colecti
vul nostru de muncă un 
puternic îndemn de a ne 
organiza mai bine activi
tatea, de a face totul pen
tru sporirea producției de 
cărbune. Sîntem pe deplin

re-

Jiului 
noi

1. Ing. GHEORGHE MODOI, directorul întreprinderii ; 2. IOAN SAV, președintele consiliului oamenilor muncii; 3. ZAHA- 
RIA PARASCA, președintele comitetului sindicatului.

Aurel NELEPCU, 
maistru principal. șeful 

sectorului IV al I.M. Lonea

(Continuare în pag. a 2-a»

Răspunzînd prin fapte 
chemării Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R. de a acționa cu 
toată răspunderea pentru 
asigurarea în aceste con
diții de iarnă grea, de can
tități sporite de cărbune, 
minerii din Valea 
raportează zi de zi
succese. In ziua de 15 ia
nuarie, după i 
flat de la 
C.M.V.J., cinci 
deri miniere și-au 
șit preliminarul la 
ducția de cărbune.
vorba de I M. LONEA, I.M. 
PAROȘENI, I.M. VULCAN, 
I.M. ANINOASA și I.M. 
BĂRBĂTENI. Din abata
jele acestor întreprinderi 
au fost extrase într-o sin
gură zi 602 tone peste 
sarcinile de plan. Cel mai

cum am a- 
dispeceratul 

întreprin- 
depă- 

pro- 
Este

Oamenii
II
II
II
I
i
I
I
I
I
II
i

I
i
I
i
II
Ii
Ii
I
i

Iii

pentru oameni
Am fost 

printr-o întîmplare, 
una din serile 
le organizate 
de cultură din 
șa ni la sfîrșitul fiecărei 
săptămîni pentru tine
rii orașului. Dans, mu
zică, exuberanță, bucu
rie, tinerețe ! Ne-am a- 
propiat de ei, cei ce 
muncesc necontenit.

prezenți, 
la 

cultura- 
de Casa 

Petro-

mare plus față de sarcini
le planului lunii ianuarie 
la zi îl raportează minerii 
de la Lonea — 820 tone, 
fiind urmați de cei de la 
Bărbăteni — 437 tone de 
cărbune. Este de remarcat 
revirimentul înregistrat în 
activitatea de producție 
de la mina Aninoasa. Prin 

■punerea în funcțiune a 
unor noi abataje, la I.M. 
Aninoasa planul zilei de 15 
ianuarie a fost depășit cu 
239 tone de cărbune, 
creîndu-se astfel condiții 
pentru recuperarea rămî- 
nerii în urmă și îndepli
nirea sarcinilor de plan 
ale lunii ianuarie.

Printre minerii care s-au 
evidențiat în mod deose
bit se numără cei din bri
găzile conduse de GRIGO- 
RE MINDRUȚ, de la Lo
nea, PAVEL DEDIU de la 
Aninoasa, MARIN PETRA- 
CHE și TRAIAN 
de la Vulcan.
MESAROȘ 
FAZAKAS, 
TOMOLEA 
ANDONE
de la Bărbăteni.

INSCRIPȚII

pentru ca noi, oamenii 
orașului, să putem stră
bate distanța ce ne se
pară, uneori, de actul 
de cultură. Se numesc 
Ion Dulămiță, Rodica 
Oancea sau George Ne- 
graru, Mihaela..., se nu
mesc profesional admi
nistrator, mașinist, bi
bliotecar sau, pur și 
simplu, Casa de cultu
ră. Spectacolele prelun
gite pînă tîrziu, în noap
te, n-ar ajunge pînă la 
noi fără munca lor, oa
menii scenei, oamenii 
din umbra cortinei.

Acestor oameni dă- 
ruiți actului de cultură 
nu li se pare niciodată 
prea greu să lupte pen
tru ca toți ceilalți să pă
trundem în lumea artei. 
Educatori prin munca 
lor, oamenii muncii din 
Casa de cultură ne aș
teaptă seară de seară, 
să ne bucurăm de 
bianța spirituală 
cută pregătită de ei 
tru noi.

]
ț 
ț

ț

a

o lăudabilă
inițiativă utecistă

Oamenii carierei Cîmpu lui Neag,

La mina Lupeni,

înde- 
a pre-

Mai

tru a evita 
tectonice sau 
sedimentare, 
tuală putem
certitudine că avem 
gurate capacitățile 
producție necesare 
plinirii integrale 
vederilor de plan,
mult, dacă nu ne apar al
te deranjamente tecto-

Gh SPINU

în confruntarea cu iarna grea

(Cont. în pag. a 2-al

secretarul 
al partidului, 

înalt 
de

Condițiile create na asigură 
îndeplinirea prevederilor de plan

Ing. GIIEORGHE MO
DOI : 1. Greutățile cu 
care ne-am confruntat a- 
nul trecut, greutăți o- 
biective, cauzate de con
figurația geo-minieră a 
zăcământului, ne-au de- 
termh.at să luăm măsuri 
deosebite, pentru a pre
veni asemenea situații, 
înainte de atacarea lu
crărilor miniere de îna
intare, executăm lucrări 
geologice de forare pen-

accidentele 
locurile de 
La ora 

afirma

(Continuare iu pag. a 2-a)

„Totul pentru
Inflăcăratele chemări 

adresate de 
general 
comandamentul 
patriotic stabilit 
Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. 
privind sporirea sub
stanțială a producției 
d cărbune pentru a a- 
sigura uzinelor termo
electrice materia pri
mă strict necesară spre

Suflul fierbinte al muncii 
pulsează la cotele 

responsabilității
Țării, cît mai mult 

cărbune 1 Sub această 
deviză și colectivul ca
rierei de huilă de la Cîm
pu lui Neag se mobili
zează în .aceste zile de 
iarnă grea pentru a asi
gura un ritm înalt de 
funcționare tuturor mij
loacelor mecanizate

care dispun, pentru 
organiza exemplar întrea
ga activitate de pregătire 
a fronturilor de lucru, 
de descopertare și 
tragere a cărbunelui

Text și foto 
Ioan BALOl

(Continuare în pag. a 2-a>

BOR Ș A 
GAVRILA 

și FERENCZ 
de la Paroșeni, 

POMPEI și 
GRUMAZESCU

am- 
plă- 
pen-

H. ALEXANDRESCU

Măsuri riguroase de raționalizare a consumului

de energie electrică la Institutul de mine

apropie sesiunea de
iarnă a examenelor

studențești
In condițiile acestei ierni cu zăpadă abundentă 

și geruri aspre. în ioate domeniile de activitate din 
Valea Jiului s-au aplicat, pe baza indicațiilor și ori
entărilor secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, măsuri ferme și eficiente de or
ganizare a muncii, astfel încît să se utilizeze ener
gia electrică cu înalt spirit gospodăresc. Despre aces
te probleme de stringentă actualitate și la Institu
tul de mine, dar și despre apropiata sesiune de 
nă a examenelor, ne-a oferit detalii prof. dr. 
Dumitru Fodor, rectorul institutului.

iar- 
ing.

La depășirea greu- 
create de această 

trebuie să partici- 
cu toții, economi-

ene.rgiei electrice 
o manifestare con- 
a spiritului civic,

tăților 
iarnă 
păi n 
sirea 
fiind 
cretă 
a patriotismului. In insti
tutul nostru se pregă
tesc peste 4 000 de tineri, 
care vor fi specialiști în 
acest domeniu deosebit 
de important: mineritul.

Noi știm cu ce efort 
cit valorează pentru eco
nomia țării fiecare tonă 
de cărbune. Iată de ce, 
din 14 ianuarie, în Insti
tutul de mine s-a aplicat 
un complex de măsuri 
privind economisirea e- 
nergiei electrice.

Tiberiu SPATARU

Și

(C ontinuare în pag. a 3-a)
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I . ........................................ ....N
Cenaclul dramaturgilor „Ana Colda“ Petroșani

„9 piese de teatru

lu- 
drama- 

An- 
An- 
Du- 
Cos- 
Lap-

Mircea
Drozd,
Ionașcu,
Marcel
Negraru, Ion

U-

transfigura- 
în fapt de 
este și fi- 

i diversitate
Se impune 

fie-

1 
k

Anul 1984 a adus cu
noscutului cenaclu „Ana 
Colda" al dramaturgilor 
din Petroșani o realizare 
de prestigiu. Este vorba 
de apariția volumului „9 
piese de teatru** 1 * * * 5, volum 
editat de Comitetul jude
țean de cultură și educa
ție socialistă și Centrul 
de îndrumare a creației 
populare și a mișcării ar
tistice de masă din jude
țul Hunedoara.

a compensa pierderi
le energetice provenite 
la hidrocentrale dato
rită intemperiilor ier
nii au fost recepționa
te cu toată răspunderea 
și de tineretul Văii Jiu
lui, mai ales de tinerii 
mineri.

ILa un asemenea apel 
înflăcărat, răspunsul cel

| mai edificator nu poate 
Ifi altul decît faptele. In 

această iedee, la mina
- Lupeni s-a născut o ini

țiativă utecistă, pe măsu- 
Ira înaltului comandament 

patriotic pe care îl pune 
în fața minerilor norma
lizarea activității eco- 
nomico-sociale, denumi
tă sugestiv: „TOTUL
PENTRU CĂRBUNE !“. 
Sub această deviză, ti-

I nerii minei și-au propus 
Isă desfășoare ample ac

țiuni de muncă patrio- 
j tică direct în subteran în
s sprijinul producției. Pri-
I ma acțiune a avut loc

duminică, în sectorul III;
I 30 de uteciști — dintre
Icare s-au evidențiat Pe

tru Vlaicu, loan Drepta-
■ te, Adrian Moldovan, 

Ștefan Nylas, Ștefan A-
I vram au lucrat la cură

țirea și descongestiona-
5 rea unor galerii contri- 
! buind la îmbunătățirea 
• condițiilor de desfășurare 
Ia fluxului de transport 

spre abatajele frontale.
I In urma curățirii galeri

ilor, mai ales sub benzi- 
Ile de transport, au fost 

încărcate 150 tone de căr- 
Ibune și 30 vagonete cu 

fier vechi. Acțiunea se 
Iva repeta săptămînal, du

minica viitoare urmînd 
Isă aibă loc în sectorul 

VII.
Prin intensificarea ac-

■ țiunilor de muncă patri
otică ale uteciștilor, ne 
asigură Iulian Beleiu, se
cretarul comitetului
U.T.C., organizația de 
tineret a minei Lupeni 
și-a propus să-și reali
zeze pînă în luna mai, 

| luna cînd va avea loc 
(Congresul U.T.C., cel pu

țin 70 la sută din planul 
î economic anual.

...O inițiativă generoa- 
* să, o probă elocventă a 

elanului tineresc. anga- 
> jat în sprijinul sporirii 

producției de cărbune, 
pe măsura cerințelor e- 
conomiei naționale. (Dan 
STEJARU)

Volumul cuprinde 
crări aparținînd
turgilor Alexandru 
ghelescu, 
draș, Carol 
mitru Dem 
tin Iliescu, 
teș, George 
D. Sîrbu, Daniel Tei, 
nele dintre ele deja pu
se în scenă de teatrele pro
fesioniste și de amatori 
sau transmise de emisiu
nile de teatru ale Radio
ului și Televiziunii.

Fiecare dintre cele no
uă piese propune o cale 
proprie în I 
rea realității 
cultură. Cum 
resc, avem o 
de subiecte, 
prin semnificațiile 
cărui personaj, poemul 
dramatic „Legenda na
iului** al scriitorului I.D. 
Sîrbu. Dramaturgul, fă- 
cînd apel la mit, Conti
nuă linia teatrului filozo
fic al Iui Lucian Blaga, 
un teatru-simbol, un tea
tru aflat în permanentă 
căutare a adevărului fi
lozofic, 
gului 
Voinicul și ridicarea 
Pan-bătrînul spre 
ficarea sa cu sevele 
tilizatoare, trecerea 
Șurian prin 
lumii" — 
preistoria 
bera cele trei fiice 
lui Pan, Aura, Olta 
Naia, renașterea 
lui în mîinile 
lui sînt simboluri ale a- 
celeiași idei — vibrantă 
atitudine populară asupra 
drumului pe 
cîntecul — 
trebuie să îl 
viață.

O pii»ă a 
șurare constituie un răs
colitor- proces de conști
ință este lucrarea

Infrîngerea Ne- 
de către Șurian 

lui 
uni- 
fer- 
lui 

„Cercurile 
istoria și apoi 

spre a eli- 
ale 

Și 
naiu- 

Voinicu-

care omul și 
îngemănați, 
urmeze în

cărei desfă-

Acționăm ferm
(Urmare din pag. I)

neîntreruptă 
electrice, a 
cenți ele si-

conștienți că ne revine 
înalta îndatorire patrioti
că de a da cît mai mult 
cărbune pentru a asigura 
funcționarea 
a centralelor 
cocseriilor din 
derurgice.

Minerii sectorului nos
tru au dovedit și în anul 
trecut o înaltă conștiință 
patriotică, fiind printre 
primii din Valea Jiului 
care au raportat îndepli
nirea planului anual îna
inte de termen, în cinstea 
celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului. încă 
din primele zile ale anu- 

troșani se pregătesc pen
tru a pleca (în 19 ianuarie) 
într-o tabără organizată la 
Vatra Dornei pentru școli
le care au obținut rezulta
te deosebite în competiții 
de sanie. Cu acest prilej 
se va desfășura și faza pe

u

„Surîsul interzis** a lui 
Dumitru Dem Ionașcu, 
lucrare cu certe calități 
dramatice ce impune 
personaje complexe, per
sonaje pentru care viața 
minei a fost propria lor 
viață, încă din timpurile 
afirmării clasei munci
toare ca forță politică 
novatoare.

Lucrării dramaturgului 
Dumitru Dem Ionașcu i 
se alătură, piesa lui A- 

lexandru Anghelescu „Soa
rele și luna**, piesă docu
ment, a cărei acțiune se 
petrece în Galați și Pe
troșani, în plină domi
nație militaro-fascistă, în 
1942, an cînd are loc la 
Sibiu procesul intentat 
comuniștilor arestați în 
Valea Jiului.

Cu „Prospectorii" de 
George Negraru, pătrun
dem în lumea de astăzi. 
Eroii sînt geologii și mi
nerii, oameni aflați în 
lupta pentru deschide
rea unui nou cîmp mini
er. Dramatizarea „Au
rel Vlaicu" aparținînd lui 
Costin Iliescu, după V.I. 
Popa, păstrează acele e- 
lemente de viață roman
țată pe care romanul lui 
V.I. Popa le aduce, 
plificarea acțiunii 
dramatizare este un 
tig. Piese agreabile 
„Martorii**, o farsă 
Carol Drozd, „Sonet 
tru îndrăgostiți" de 
niel Tei, precum și „Vreau 
să fiu artistă" de Marcel 
Lapteș.

„Ascensor pentru o 
speranță**, a lui Mircea 
Andraș, ne propune per- 
sonaje-cazuri tratate în 
manieră existențialistă.

Volumul reprezintă o 
sinteză a creației teatrale 
dinValea Jiului și din ju
deț. Piesele pot fi puse 
în scenă de către 
teatru profesionist 
de amatori. Această 
tologie este oricum 
mare utilitate pentru 
menii de teatru în con
textul actualei ediții a 
Festivalului național 
„Gîntarea României" și 
așteptăm să le vedem pe 
toate puse în scenă, cu- 
vîntul lor căpătind în 
mod firesc, viață.

Horia DOBROGEANU

Iui, brigăzile conduse de 
' Grigore Mîndruț și Anton 

Florea, organizîndu-și mai 
bine munca pe schimburi 
au reușit să-și depășeas
că sarcinile de plan. De la 
începutul anului pînă ieri, 
la nivelul sectorului au 
fost extrase 700 tone de 
cărbune peste sarcinile de 
plan. Cu 
zilnic, în 
s-a scurs 
anului, la
prinderii s-au extras 
tități suplimentare de 
bune. Astfel, pînă în 
de 14 ianuarie numai
la I.M. Lonea au fost tri
mise spre preparația Pe- 
trila 1767 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan. In 

cîteva excepții, 
perioada care 
de la începutul 
nivelul între-

can- 
căr- 
ziua 

de

județul nostru a concursu
lui de sanie. (T.S.)

SIMPOZION. La Ca
sa pionierilor și șoimilor 
patriei din Petroșani s-a 
desfășurat marți, 15 ianua
rie, un simpozion prilejuit 
de împlinirea a 135 de ani 
de la nașterea poetului 
nostru național Mihai E- 
minescu. La această mani
festare, ' încheiată cu un 
frumos recital de muzică 
și poezie din creația emi
nesciană au participat e- 
levi din toate școlile o- 
rașului. (T.S.)

■ UTECIȘTII de la U-

(Urinare din pag. 1)

a-

nice vom avea chiar cu 
1—2 capacități de pro
ducție în plus.

Pe lîngă aceasta pentru 
prima dată la mina Băr
băteni vom introduce un 
complex mecanizat și 
ceasta va avea loc în 
ultima parte a trimestru
lui I. Vom asigura astfel 
o creștere substanțială a 
productivității muncii pla
nificate.

Ne preocupă în mare 
măsură folosirea judicioa
să a forței de muncă de 
care dispunem. Am între
prins acțiuni eficiente pen
tru îmbunătățirea aprovi
zionării 'ormațiilor de 
lucru.

Sperăm într-un ajutor 
mai substanțial în prelua
rea producției 
mai ales că noi livrăm 
la sută 
tras, cu 
în gara

Luna 
cheia cu 
realizate 
de tone, 
față de 
de pregătire, iar la sfîrși- 
tul trimestrului I vom a- 
vea planul realizat integral.

realizate,
30 

din cărbunele ex- 
mijloace auto pînă 
Bărbăteni. 
ianuarie o vom în- 

sarcinile de plan 
și depășite cu 500 
cu 50 ml în plus 
planul lucrărilor

Sim- 
prin

orice 
sau 
an- 
de 

oa-
(Urmare din pag. 1)

Foto: Al. TATAR

n

patrioti- 
maistrul

pen- 
Da-

ca- 
în

as-
al 

din
în

acționează cu 
responsabilitate 

ran- 
a 

să

zăpezilor și s-a 
zgură în întrea- 
de acces. S-au 

și în această 
conducătorii

Bătăiosu și alții. Da 
temperatură record 
scăzută — de minus 
grade, activitatea în 
rieră se desfășoară
condiții optime în aceas
tă perioadă grea. S-au

Unitatea comerciala 
nr. 150 „Romarta" — 
Vulcan oferă cumpără
torilor o gamă largă de 
confecții pentru bărbați.

brii cercului, tineri și mai

prezent, la nivelul sectoru
lui nostru ne confruntăm 
cu unele dificultăți. Cu toa
te acestea, bizuindu-ne pe 
forțele unui colectiv iscu
sit, harnic și competent, 
sîntem convinși că vom în
vinge dificultățile. Vom ac
ționa ferm pentru spori
rea producției de cărbune 
prin respectarea riguroasă 
a disciplinei tehnologice, 
prin creșterea randamen
telor în fiecare abataj, 
cunoscînd faptul că de ac
tivitatea noastră de zi cu 
zi depinde asigurarea can
tităților de cărbune nece
sare industriei, centrale
lor electrice în această pe
rioadă grea, de iarnă as
pră.

zina de preparare a căr
bunelui Lupeni și-au tre
cut în palmares prima ac
țiune de muncă patriotică 
pe acest an: degajarea a- 
leilor întreprinderii de ză
pada căzută din belșug. 
Cum acesta este doar în
ceputul, așteptăm ca tine
rii din Lupeni să procede
ze și la alte asemenea ac
țiuni, dar de data aceasta 
la cele din capitolul fi
nanțate ! (G.C.)

@ EXPUNERE. Ieri, la 
căminul de nefamiliști de 
la I.M. Livezeni a avut loc 
o dezbatere pe tema „As

IOAN SAV: 2. Consiliul 
oamenilor muncii, comisi
ile pe 
rientat 
primul 
rea de 
r. .meii 
stau în
Am acționat totodată spre

probleme și-au 
preocupările 

rînd spre cunoaște- 
către toți oamenii 
a sarcinilor care 
fa'a întreprinderii.

o- 
în

creșterea răspunderii fie
cărui membru al colecti
vului nostru printr-o sus
ținută muncă de la om la 
om față de îndeplinirea tu
turor sarcinilor care ne 
revin și mai ales a celei 
mai importante sarcini tra
sate de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de 
conducerea partidului
nostru, și anume îndepli
nirea și depășirea preve
derilor de plan la produc
ția de cărbune extras.

In cadrul acelorași preo
cupări atît consiliul oa
menilor muncii cît și co
misiile pe probleme ac-

oameni- 
carieră, 

exemplar 
revin, o 

mobilizarea 
răs- 
Co-

Execu-

tit de necesar industri
ei, economiei naționale. 
Oamenii din carieră, mo
bilizați de organizația de 
partid, 
înaltă 
pentru folosirea cu i 
dament cît mai înalt 
utilajelor, hotărîți 
creeze premisele pentru 
realizarea planului de 
producție.

— O expresie a voin
ței unanime a 
lor muncii din 
de a înfăptui 
sarcinile ce le 
constituie 
lor exemplară ca 
puns la chemările 
mitetului Politic 
tiv al C.C. al P.C.R. — 
ne spunea subinginerul 
Ghiță Găman. Avem un 
colectiv minunat de de- 
servenți și mecanizatori, 
oameni caracterizați de 
înalte trăsături 
ce cum sînt 
principal Aurel Coșerea- 
nu, excavatoriștii Ștefan 
Băbeanu, Grigore Gălă- 
țeanu. Constantin Grigo- 
ruță, Adalbert Boco, bul
dozeristul Constantin

pecte juridice cu privire 
la sancționarea contraven
țiilor de încălcare a prin
cipiilor și regulilor de com- 
viețuire socială". Expune
rea a fost susținută de a- 
vocatul Virgil Diaconu și 
s-a bucurat de un larg in
teres din partea tinerilor 
care au participat. (G.B.)

g? O NOUA EXPOZI
ȚIE este programată de 
conducerea clubului sin
dicatelor din Lupeni, pri
lejuită de a 30-a aniversa
re a cercului de artă plas
tică. Vor expune lucrări 
de pictură și grafică mem

ționează cu hotărîre pen
tru îmbunătățirea con
tinuă a stării disciplinare, 
pentru folosirea integrală 
a timpului de lucia afec
tat producției, pentru re
ducerea numărului de ab
sențe.

Bineînțeles ne vom stră

teh- 
solu- 
pro- 
care

dui să ridicăm la adevă
rata lui valoare principiul 
muncii colective, să antre
năm capacitatea de acțiune 
și gîndirea cadrelor 
nico-inginerești în 
ționarea problemelor 
ducției — principiu 
ne va asigura noi succese 
în întreaga noastră activi
tate.

ZAIIARIA PARASCA : 
3. Condițiile pe care 
vem create pentru 
plinirea integrală a 
vederilor de plan au 
terminat organizația 
tră de sindicat să inițieze 
acțiuni cît mai eficiente 
pentru mobilizarea tutu- 

le a- 
înde-
pre- 
de- 

noas-

Suflul fierbinte al muncii j

25

luat operativ măsuri spe- i 
ciale atît pentru men- ’ 

!

i

ținerea utilajelor în per
manentă stare de func
ționare precum și măsuri 
de preîntîmpinare a în
ghețării combustibilului 
și a lichidului de coman
dă. Pentru menținerea 
căilor de acces la frontu
rile de lucru, autobascu
lantele, buldozerele și 
autogrederele au acțio
nat în permanență la în
lăturarea 
presărat 
ga zonă 
remarcat 
perioadă 
auto care asigură trans
portul cărbunelui și al 
sterilului din descopertă 
cum ■ sînt Zaharia Mol
dovan, Arpad Nagy, Vic
tor Grigoraș, Ion Bortea, 
Gheorghe Mucanu și alții.

In pofida gerului 
pru, suflul fierbinte 
muncii pulsează 
plin și cu rodnicie 
cariera Cîmpu lui Neag. 

puțin tineri. Vernisajul 
va avea loc la 20 ianuarie, 
în holul clubului. (I.D.)

gj O FRUMOASA invi
tație pentru duminică. Ia 
Lupeni, pe patinoarul „Mi
nerul". Are Ioc un bineve
nit concurs de patinaj vi
teză — faza municipală — ■
dotat cu „Cupa U.T.C." j 
(I.D.)

Rubrică realizată de
Gh. CHIRVASA I

omsJ

ror oamenilor muncii la 
o activitate eficientă. Pri
ma acțiune întreprinsă 
constă în popularizarea 
sarcinilor pe care le avem 
de î” -’eplinit, aducerea lor 
la cunoștința fiecărui om 
al muncii și, în mod fi
resc, analizăm decadal re
zultatele obținute. In ur
ma discuții or care au loc 
cu aceste prilejuri, discu
ții în care sînt abordate 
și problemele de disciplină, 
s; stabilesc normele cele 
mai adecvate și, tot așa de 
operativ, oamenii sînt in
formați și cu modul de în
deplinire a acestora,

O altă acțiune pe care 
o considerăm, de aseme
nea, eficientă constă in a- 
plicarea cu consecvență 
a celor mai valoroase ini
țiative muncitorești cum 
sînt : „brigada înaltei răs
punderi muncitorești", „di- 
rigenția muncitorească", 
„contul colector de econo
mii al sectorului" și „Jude
cata muncitorească".

Pe lingă aceste acțiuni 
continuăm și cu celelalte 
specifice organizației de 
sindicat care vizează în
deplinirea integrală a pre
vederilor de plan în con
diții de eficiență sporită.
ootiD>Ktiioaiic*aG>iAiii»at«oaas 

„Totul penlru 
cărbunei"

(Urmare din pag. 1)
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Adunările și conferințele 
de dare de seama și alegeri în 

asociațiile sportive
In perioada acestui în

ceput de an, la nivelul 
cluburilor și asociațiilor 
sportive din Valea Jiului 
au loc adunările și con
ferințele pentru dare de 
seamă și alegeri. Dealtfel, 
această acțiune a fost de
clanșată încă din luna de
cembrie 1984, cînd Ia ni
velul majorității asocia
țiilor, sportive din liceele 
municipiului s-a analizat 
activitatea consiliilor și 
s-au ales noile organe de 
conducere.

Desfășurîndu-se în at
mosfera de puternică e- 
mulație declanșată de 
voința nestrămutată și 
angajarea revoluționară a 
întregului popor de a 
înfăptui neabătut hotă- 
rîrile Congresului al 
XIII-lea al P.C.R., adu
nările și conferințele a- 
sociațiilor sportive sînt 
chemate să examineze 
problemele specifice, ce
rințele ce decurg din Me
sajul secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae CeaușescU, adre
sat Conferinței mișcării 
sportive din 1982 și din 
directivele Congresului al 
XIII-lea al partidului.

Sub incidența normelor etice
Scrumiera

I— Dintr-o singura pri- , 
vire, mi-am dat seama ci- | 
ne a fost în audiență, ce ! 
a solicitat, cum s-a re- I 
zolvat cererea.

— Cum ?, am întrebat | 
eu mirat pe vechiul meu 
prieten.

— M-am uitat în scru
miera șefului. Un „Kent" 
„rujat" și strivit nervos 
demonstra că o „duduiță" , 
căuta un loc „cald", dar I 
a fost refuzată. Cîteva | 
„Mărășești", trase-n 8
piept cu sete, parcă fu- j 
mate cu acul de gămălie, n 
m-au făcut să înțeleg că . 
a fost pe acolo un me- I 
seriaș mai bătrîn, celor j 
tineri le place „Snagov"- B 
ul, că e mai sofisticat ; a J 
discutat pe îndelete, pînă , 
Ia urmă și-a impus pă- | 
re>-°a. bineînțeles că era 8

apucat de prostii: am fă
cut trei spargeri în Pe
troșani (restaurantul
„Cema"), Valea Sadului 
și Tg. Cărbunești.

Se specializase în uni
tăți de alimentație publi
că, numai din Tg. Căr
bunești a furat . 18 000 lei 
și un radiocasetofon. A- 
poi, cu bani în buzunar, 
a plecat la plimbare 
prin țară : Timișoarei
Drobi-,a Turnu-Severin, 
București...

II priveam pe Cristian 
P. și mă gîndeam că în
găduința părinților (ta

vorba de o situație deli- ■ 
cată în formația lui. A- | 
lături, cîteva chiștoace j 
mai mari, de „Carpați" I 
cu filtru, ale șefului; a- I 
prins în discuție, i-* se | 
stinge adesea țigara. A- . 
poi, tot un „Kent", mo- ' 
zolit și strivit strîmb, o I 
fi fost un mai mare al I
șefului, nemulțumit de 
cum merg treburile în 
secția subalternului.
Ș.a.m.d.

— Bine, bine, dar la 
audiențe s-au prezentat 
vreo 20 de oameni; unii 
dintre ei, mai ales fe
meile, nu fumează...

— Asta-i defectul „chi- 
romanției" în scrumieră, 
nu ghicește chiar totul. 
Ar fi trebuit să am la 
îndemînă cafelele băute 
între timp, să mai dau 
cu bobii, să văd cum cad 
valeții cu damele.

— Reușești să întrevezi 
chiar și viitorul tău ?

— Ba bine că nu. Uite 
am stat cu tine de vorbă 

I
I
I
i
I

I
I
I
I

cinci minute, exact cît 
aș fi terminat să strun- 
jesc două piese. Nu vezi 
cum se uită de urît la 
mine „acordul global" | 
din hală. Pînă acum mi 
s-a dus vestea de limbut. I
Dar am impresia că o 
să-mi piară piuitul... i 
(I.V.) I

In acest sens, consiliile 
asoc.iațiilo- sportive
vor trebui să 
acorde o atenție mult 
mai mare antrenării oa
menilor muncii — și în
deosebi a tineretului — la 
întrecerile sportive din 
cadrul „Daciadei", atît 

IN ACTUALITATE

în etapa de iarnă cît și 
în cea de vară. Este de 
asemenea necesar să spo
rească exigența pentru 
desfășurarea în mai bune 
condiții a campionatelor 
interne, care să se bucure 
de o continuitate mai în
delungată, la mai multe 
ramuri sportive.

Activitatea de perfor
manță va trebui să fie 
analizată la cluburile și 
asociațiile sportive cu 
maximă exigență și res
ponsabilitate, urmărin- 
du-se în mod special 
creșterea continuă a re
zultatelor sportivilor și 
îndeplinirea indicatori
lor ce vor fi stabiliți pen
tru perioada 1985—1990, 
astfel ca alături de cei
lalți sportivi ai județului 
nostru, contribuția spor

Aflăm de la organele de stat
SEMNE RELE...

...a avut Anul Nou pen
tru Petru Cimpoier, mem
bru al formației P.S.I. de 
la I.M. Uricani, care a 
părăsit serviciul în ziua 
de 2 ianuarie. De același 
ghinion s-a plîns și co
legul lui de muncă Gheor- 
glie Mîrșav, găsit dormind 
în post.

ARSURI
Ștefan Bucos și Gheor- 

ghe Eftimie, fochiști la 
centrala termică nr. 3 din 
Petrila au găsit de cu- 
vință să prelungească săr
bătorirea Revelionului pî
nă în ziua de 3 ianuarie, 
cînd au fost surprinși sub 
influența alcoolului, în 
timpul serviciului. Supra
veghind astfel focul, s-au 
„fript", faptele lor că- 
zînd sub incidența De
cretului nr. 400/1981.

JOLLY
Sub masca jocului de 

societate, Valentin Van-

Să tot fie trei ani de 
atunci. Era o minunată 
zi de primăvară. Din- 
tr-un apartament aflat 
într-unul din blocurile 
care se* construiseră de 
curînd în acest cartier din 
Petroșani se revărsau, cu 
violență, într-un ames
tec de prost gust, strigă
te și diverse melodii „la 
modă". Era o petrecere 
la care participa un grup 
de tineri. Ei au și apă
rut, dealtfel, la o fereas
tră de unde aruncau sti
cle golite. Și atunci i-am 
văzut, erau, cu toții, e- 
levi. Pașnicii locuitori
din zonă îi priveau cu 
dezaprobare în trebîn du
se dacă părinții le tole
rează astfel de manifes
tări. După cîteva zile am 
aflat și ce familie locu
iește acolo și că tînărul 
învăța submediocru la li- 
ccifl pe care-1 frecventa.

Toată această întîm- 
plare mi-am 
cu puțin timp 
în împrejurări 
opuse. Tînărul 
P. era .ercetat

amintit-o 
în urmă 
cu totul 
Cristian 

de mili
ție. în stare de arest, 
pentru săvîrșirea, cu în- 

tivilor Văii Jiului să fie 
mult mai substanțială în 
clasamentul general.

In atenția noilor orga
ne ce vor fi 'alese trebuie 
să stea îmbunătățirea ne
contenită a bazei materia
le, factor deosebit de im
portant în procesul de 
pregătire al sportivilor 
din toate eșaloanele.

Consiliile orășenești Lu
peni, Vulcan, Petrila, U- 
ricani și cel comunal A- 
ninoasa vor trebui să a- 
nalizeze cu toată exigen
ța rezultatele obținute de 
asociațiile sportive de pe 
raza lor de activitate și 
să stabilească măsuri me
nite să ducă la îmbună
tățirea activității sportive 
de viitor.

Trebuie să avem în ve
dere ca în noile consilii 
de conducere ale cluburi
lor, asociațiilor sportive 
și apoi în organele teri
toriale, să fie aleși cei 
mai competenți, oameni 
cu pasiune pentru acti
vitatea sportivă, pentru 
că de reușita acestei ac
țiuni va depinde progre
sul sportului din Valea 
Jiului.

S. BĂLOI

cea, loan Staicu, Emil 
Faran și Atanasie Călu- 
șeru, de la I.M. Uricani, 
încercau să se pricopseas
că, jucînd rummy, în clu
bul muncitoresc, dar, Ie-a 
apărut un jolly... in uni
formă albastră, care a 
dispus confiscarea potu
lui și amendarea fiecărui 
„ridicător" de pietre.

DEMACHIERE
De origine -din Turda, 

încadrat la Antrepriza de 
construcții din Deva, se 
pripășise prin Petroșani 
dar nu-și uitase năravul 
de hoț. Cu sprijinul ce
tățenilor, lucrătorii de 
miliție au demascat ade
vărata „identitate" a lui 
Vasile Dod, recidivist no
toriu, ultima oară auto
rul unui furt calificat în 
dauna avutului particu
lar.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Miliției 

municipiului Petroșani

La umbra indiferenței cuibărită în educația 
din familie, apare delincventa

că trei complici, a câtor
va spargeri de unități co
merciale în Valea Jiului 
și în județul Gorj. Are 
doar 18 ani, vîrstă la ca
re toți tinerii învață sau, 
avînd o meserie, mun
cesc în activitatea eco
nomică. EI nu a sfîrșit 
decît 10 clase. Cum ar fi 
putut să facă mai mult 
dacă timpul și-l petre
cea în chefuri sub pri
virile îngăduitoare ale 
părinților ?

— După ce am termi
nat 10 clase, ne mărturi
sea cu glas rușinat tar
div, am plecat la o școa
lă profesională în Timi
șoara. Am picat și m-am 
angajat aici, la Fabrica 
de pîine.

A „muncit cu atîta tra
gere de inimă" îneît în 
1981- a fost condamnat 3 
luni pentru mod de via
ță parazitar. Deoarece 
nu s-a dus la locul de 
muncă, a executat pe

Fabrica <le pîine din Lupeni, în plină activitate.

Se apropie sesiunea
(Urinare din pag. 1)

— Care sint căile redu
cerii consumului ?

— Toate activitățile din 
institut se încheie, în fie
care zi, la ora 16. Trebuie 
să precizez că seminariile, 
cursurile, lucrările de la
borator, programate după 
această oră, se vor recu
pera în semestrul al doi
lea. Activitatea didactică 
are durata de 40 minute, 
desfășurîndu-se pentru 
toți studenții, inclusiv se- 
raiiștii, între orele 8—16. 
S-au stabilit și alte mă
suri cum sînt : decuplarea 
energiei electrice în că
minele studențești între 
orele 8,30-17 și 23,30-6,30; 
un consum minim de e- 
nergie în activitățile per
sonalului auxiliar de la 
catedre; în vederea asi
gurării de condiții optime 
în pregătirea studenților 
pentru apropiata sesiune.

IN AȘTEPTAREA
SUNETULUI 

CLOPOȚELULUI

Sîntem deja la jumăta
tea lunii ianuarie. Vacan
ța elevilor se apropie cu 
pași repezi de sfîrșit. A 
fost o vacanță cu zăpadă 
multă, cu veselie, cu schi, 
patinaj, cu săniuțe și bucu
rii. Școlile își așteaptă co
pii. Vor căpăta iarăși via
ță în prima zi a trimestru
lui. al II-lea al anului șco
lar, Am intrat în cîteva 
clase din școlile munici
piului, curate, îngrijite, 
puse la punct; iată dovada 
sigură a muncii depuse de 
organizațiile de partid, de 
U.T.C. și pionieri, de ca
drele didactice, de condu
cerile școlilor pe toată du
rata vacanței, pentru ca 
noul trimestru să înceapă 
sub cele măi bune auspi
cii. Oricum „semne bune 
anul are !“.

Horia DOBROGEANU

deapsa în penitenciar.
— Acum din ce cauză 

ești aici ?
— Din august m-am 

certat cu părinții și am 
plecat de acasă. M-am

Anchetă socială * * 

sînt destinate studiului 
amfiteatrele 1, 2 și 4.

— Peste cîteva zile, de 
sîmbătă, va începe sesiu
nea de iarnă a examene
lor studențești. Ce ne pu
teți spune despre acest 
eveniment foarte impor
tant in viața institutului ?

— Conducerile institu
tului, ale facultăților, aso
ciațiile studențești, îndru
mate de comitetul de partid, 
au desfășurat, și continuă 
să organizeze în aceste zi
le care ne mai despart de 
sesiune, acțiuni de îndruma
re și control, discuții cu 
studenții, dezbateri la care 
au participat, pe ani de 
studii, studenții și cadrele 
didactice. S-a acordat mul
tă atenție finalizării la 
timp a proiectelor de an 
și lucrărilor de laborator, 
astfel îneît să nu influen
țeze timpul necesar pre
gătirii examenelor. Fieca
re di°ciplină și catedră va 
asigura permanența unui 
cadru didactic în timpul 
sesiunii pentru a da stu-

Curier
B MOROȘAN FRAN- 

C1SC, Vulcan: Calculul
chiriei pentru locuința c- 
cupată de o familie în 
care se află mai multe per
soane încadrate în muncă 
sau pensionari se va face 
pe baza retribuției tarifa
re lunare sau a pensiei 
celei mai mari (art. 31, 
Legea nr. 5/1973). Chiri
ile stabilite pînă la ma
jorarea retribuțiilor (art. 
9, Decretul 325/1983), res
pectiv pînă la majorarea 
pensiilor (art. 10, Decretul 
283/1984), nu sînt influen
țate de aceste majorări. 
Retribuțiile și pensiile tu
turor membrilor familiei 
care au asemenea venituri 
se iau în calcul numai în 
cazul stabilirii chiriei ma
jorate dacă venitul mediu 
pe membru de familie de-

tăl este maistru, iar ma
ma muncește la un spi
tal) a fost mai degrabă 
o intolerabilă lipsă de 
răspundere pentru creș
terea copilului în spi
ritul prețuirii muncii și 
al normelor bunei-cuvi- 
ințe. Despre acest climat 
de „armonie" și „înțele
gere" am aflat și alte a- 
mănunte din aprecierile 
lui Cristian.

— La mine acasă nu 
se poate trăi deoarece 
tata bea și atunci e 
foarte, violent. Lui nu 
i-am putut spune nicio
dată nimic. Și atunci 
m-am împrietenit cu tot 
felul de tineri fără ocu
pație care veneau și ei 
la discotecă. Cu ei fă
ceam chefuri, am fost și 
pe litoral...

Și acum, la numai 18 
ani. Cristian vorbește 
despre puținele și triste
le lui fapte: discotecă, 
unde se iutiinosc și ast

de iarnă
deniilor consultații, ex
plicații, lămuriri. Birouri
le organizațiilor de partid, 
grupele de partid, activul 
A.S.C., toate cadrele di
dactice și-au intensificat 
munca, aflindu-se în mij
locul studenților, atît în 
institut cît și în cămine, 
contribuind la realizarea 
unui climat de disciplină 
și responsabilitate față de 
studiu. In perioada sesiu
nii biblioteca va avea pro
gram prelungit. Sînt, fără 
îndoială, mult mai multe 
măsuri interne, toate des
tinate pregătirii sesiunii 
de examene, perioadă de 
verificare atît a eficienței 
metodelor de predare, cit 
și a muncii studenților de 
însușire a cunoștințelor 
științifice și tehnice. Vrem 
să obținem rezultate bune 
și foarte bune, care să 
exprime, în chip sintetic, 
posibilitățile intelectuale, 
moral-politice și bogata 
experiență științifică a 
cadrelor didactice și stu
denților.

juridic
pășește 1500 lei lunar (art. 
35, Legea nr. 5/1973). A- 
șadar, cîștigurile pe ulti
mele 12 luni, rezultate din 
pensii și retribuții ori alte 
forme de retribuire a 
muncii, se împart la nu- 
măiul persoanelor care fac 
parte din familie și se a- 
flă venitul mediu lunar 
pe membru de familie 
în funcție de care se plă
tește sau nu chiria majo
rată.

B BOGHIU GEORG E- 
TA, Petroșani: Dispoziți
ile Legii 3/1982 prevăd 
posibilitatea restituirii păr
ții sociale în condițiile in 
care depunerea totală este 
de cel puțin 1000 de lei și 
după trecerea unei perioa
de de cel puțin 5 ani.

Ilie SERBAM» 
jurist

fel de tineri, furturi. Dar 
munca? Nu, nu i-a plă
cut pentru că nici n-a 
fost obișnuit de părinți 
cu munca. Deși ei mun
cesc. Asculta cu resem
nare că va fi condamnat, 
recunoscînd că așa tre
buie să fie într-o socie
tate în care munca este 
o îndatorire umană, dar 
și o împlinire a vieții fie
căruia.

Cum a ajuns el pe ast
fel de poteci lăturalnice 
drumului drept și cinstit 
al muncii? Datorită „cli
matului educativ" din fa
milie la care s-a asociat 
un altul, tot atît de ne
sănătos din punct de 
vedere educativ, existent, 
se pare, prin cunoscutele 
discoteci unde mișună și 
tineri fără ocupație, tur- 
bulenți și impertinenți. 
Educația este un proces 
continuu în familie, în 
societate, cazul lui Cris
tian nefiind decît o ex
cepție care confirmă re
gula. Din acest caz tre
buie desprinse cuvenitele 
învățăminte!

Tiberiu SPATARU
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Aoi și ample acțiuni penlru 
pace și dezarmare

WASHINGTON 16 (A- 
g<\ preș). — Membri de- 
mocrați ai Congresului 
s.U.A. si lideri ai mișcări
lor antinucleare din Sta
tele Unite au cerut guver
nului belaian să amine 
nmp'asarea pe teritoriul 
B lgiei a rachetelor nu- 
cieaiC americane cu rază 
mede de acțiune de tipul 
„Cruise".

Potrivit hotărârilor
X \T< ■, instalarea acestor 
rachete în Belgia ar urrpa 

iieeapă pînă la sfîrșitul 
lunii martie, dar premierul 
Wilfried Martens — ce 
întreprinde, în prezent, 

> vizită în S.U.A. — a 
!>■ vizat că la această da
is \ i fi a,doptată numai 
o >rizia privind amplasa- 
■ ■ sau neamplasarea ar
melor respective pe teri
toriu; țării.

☆
STOCKHOLM 16 (Ager- 

prcs). — Organizația an- 
tiră oinică suedeză „Ju

riștii împotriva armei nu
cleare" a subliniat, în- 
tr-o luare de poziție, ne
cesitatea întreprinderii de 
eforturi susținute îndrep
tate spre frînarea cursei 
înarmărilor nucleare. De
clanșarea unui război ter
monuclear ar duce la 
pieirea omenirii, iar juriș
tii trebuie să-și aducă con
tribuția la preîntîmpinarea 
acestui pericol, a subliniat, 
într-un articol publicat de 
ziarul „Aftonbladet", ju
ristul Stig Gustafsson, de
putat în Riksdag.

☆
CIUDAD DE MEXICO 

16 (Agerpres). — Mișcarea 
mexicană de luptă pentru 
pace și solidaritate a dat 
publicității o declarație în 
care se subliniază perico
lul pe care îl comportă 
cursa înarmărilor, îndeo
sebi a celor nucleare. Par
tizanii păcii, se spune în 
document, nu pot rămîne

inactivi, ci trebuie să-și 
intensifice lupta pentru 
preîntîmpinarea unui răz
boi nuclear, pentru pace și 
dezarmare.

☆
JAKARTA 16 (Agerpres). 

— Crearea în sud-estul A- 
siei a unei zone a păcii, li
beră de arme nucleare, 
este o măsură indispensa
bilă pentru lichidarea pe
ricolelor unei catastrofe 
atomice în această regiu
ne a globului, a declarat 
ministrul de exterene in
donezian Mochtar Kusu- 
maatmadja. Luînd cuvîntul 
în cadru) unui seminar or
ganizat de Ministerul de 
Externe al Indoneziei, la 
care au luat parte oameni 
politici, diplomați și oa
meni de știință din aceas
tă țară, el a subliniat că 
ideea creării unei aseme
nea zone în sud-estul Asi
ei este sprijinită de toate 
țările membre ale ASEAN.

Sesiunea 
festivă a 

Consiliului 
popular al 

orașului 
Varșovia

VARȘOVIA 16 (Ager
pres). — La Palatul ști
inței și culturii din capi
tala R.P. Polone a avut 
loc, miercuri, sesiunea fes
tivă a Consiliului popular 
al orașului Varșovia con
sacrată aniversării a 40 
de ani de la eliberarea o- 
rașului de sub ocupația 
hitleristă, anunță agenția 
PAP.

La sesiune a fost pre
zentă și o delegație a mu
nicipiului București, con
dusă de Dumitru Necșoiu, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Con
siliului popular al muni
cipiului București.

FILME 20,20

PETROȘANI — 7 
iembrie: Lupii 
Unirea: Miezul 
te al pîinii; 
Glissando, I—II.

No-
mărilor; 
fierbin- 

I’arîngul:

20,35

21,05

PETRILA: Albinuța.

Telejurnal (parțial 
color).
Actualitatea în e- 

conomie.
Studioul tineretu
lui.
Serial științific (co
lor).
Călătorie în

LONEA: Rîsul iese pe 
cărare.

LUPENI — Cultural :
Moara lui Călifar.

URICANI: Ultimul tren.

21,50

22,00

vers.
Episodul 8.
Telejurnal 
color).
închiderea 
mului.

1
I
I
I
I
I
I
I

Uni- |

I
(parțial |

Iprogra- -
I

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI", la se
diu — Gărgărița, ora 17. J

Mica publicitate

Pien.ira C. C.
ai. P. C. din 
Danemarca

COPENHAGA 16 (Ager- 
r■ . -: — La Copenhaga a

■ . ioc plenara C.C. al
P.C. din Danemarca con- 

analizării activită- 
partidului în etapa ac

tuala.
In rezoluția de politică 

internă adoptată de ple
nară se subliniază că prin
cipala sarcină a partidu
lui o constituie mobiliza
rea oamenilor muncii în 
lupta împotriva șomajului, 
pentru creșterea nivelului 
de trai.
Oamenii mun

cii danezi sînt chemați 
să-și intensifice acțiunile 
destinate luptei pentru pa
ce, pentru declararea unei 
zone denuclearizate în nor
dul Europei, pentru înce- 
pcrea neîntîrziată a trata
tivelor în domeniul dezar
mării, se subliniază în do
cument.

Starea vremii în
Valul de frig, care stă

ruie în cea mai mare parte 
a Europei, continuă să pri
cinuiască dificultăți în 
desfășurarea unei activi
tăți economice și sociale 
normale, informează agen
țiile internaționale de pre
să.

Un nou val de aer rece, 
însoțit de ninsori, a fost 
înregistrat în Iugoslavia. 
După cum transmite a- 
genția Taniug, fenomenul a 
determinat întreruperea 
traficului pe coasta Adri- 
aticii, zonă în general o- 
colită de asemenea pertur- 
bații meteorologice. Cea
ța densă și vîntul puternic 
au creat dificultăți trans
portului aerian, în speci
al în zonele de nord și de 
vest ale țării. Situația cea 
mai dificilă continuă să se 
înregistreze în provincia 
Kosovo, informează agen
ția, unde numeroase în
treprinderi și școli au 
fost închise. întregul trafic 
fluvial din Iugoslavia a 
fost întrerupt. Din cauza

condițiilor atmosferice, 
locuitorii și unitățile in
dustriale au fost chemați 
să folosească rațional cu
rentul electric.

In Franța, pe Coasta de 
Azur, stratul de zăpadă a 
atins grosimea de 38 cm, 
iar temperaturile se men
țin sub minus 7 grade. Po
trivit agenției Reuter, ri
gorile iernii au pricinuit 
moartea a 120 de persoa
ne, iar în întreaga Euro
pă occidentală numărul 
victimelor depășește cifra 
de 300 (Agerpres)

☆
LONDRA 16 (Agerpres). 

— Troiene de zăpadă, înal
te de 1,5 m, au provocat 
serioase perturbări ale tra
ficului în sud-estul An
gliei. Mare parte din co
mitatul Sussex, situat la 
sud de Londra, se află sub 
un strat de zăpadă de 15 
cm. Portul Dover, de la

lume
Marea Mînecii, a fost tem
porar izolat, iar accesul 
spre podurile dintre insu
lele Grain și Sheppey a 
devenit imposibil pentru 
mai multe ore, din cauza 
zăpezii. Numeroase alte 
drumuri din sudul țării 
au fost blocate, fie de 
troienele de zăpadă, fie 
de camioanele mari care 
au derapat. In comitatul 
Kent, o serie de școli au 
fost închise, ca și în 
Essex și Cambridgeshire.

☆
DELHI 16 (Agerpres). 

— Un val de frig s-a abă
tut asupra zonelor nordice 
ale Indiei, transmite agen
ția A.P., citînd agenția 
United News of India.

Temperaturile scăzute 
au provocat moartea a 
347 persoane.

VIND acordeon „Parot" 
Vulcan, Republicii, bloc 
D 12, ap. 49, sc. II. (3177)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă nr. 5667, elibe
rată de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(3178)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Rădăcină 
Carmen, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. II 
declar nul. (3172)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Varga 
Ștefan, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(3173)

PIERDUT foaie matri
colă de absolvire a 10 cla
se, pe numele Neagu Ani- 
șoara, eliberată de Școala 
generală nr. 12 Tg. Jiu, în 
anul 1979. O declar nulă. 
(3174) R dhsgH

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Cîndea 
Sabin, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. II 
declar nul. (3176)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Bănuță Mi
hai, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. II declar 
nul. (3180)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pasc 
Samfira, eliberată de pre- 
parația cărbunelui Petrila. 
O declar nulă. (3181)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mun
tean Maria, eliberată de 
preparația cărbunelui Pe
trila. O declar nulă. (3182)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Kulcsar 
Maria, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. II 
declar nul. (3182)

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA Berta și fiicele Monica și Cristina amin
tesc cu durere împlinirea a 15 ani de la pierderea 
soțului și tatălui

COSTACHE GHEOKGIIE
Amintirea lui rămîne veșnică în inimile lor.

----  --------- ------------ ----------- -  ■ r ____ _____——

FAMILIA amintește că se împlinesc 3 ani de la 
decesul iubitului lor

ing. POMPILIU MERFU
Nu te vom uita niciodată.

Via a ia Ntw York-o luptă cotidiană împotriva criminalității

COLEGII de muncă de la serviciul O.P.I.R. — 
I.M, Petrila, anunță cu profundă durere încetarea 
fulgerătoare din viață a bunului lor coleg

PRICOP CONSTANTIN
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (3179)

A trăi la New York în
seamnă a trăi cu crima. 
Ierna „criminalitate" um- 
ple ^coloanele ziarelor, ofe
ră material pentru nenu
mărate conversații și își 
pune amprenta asupra sti
lului de viață al newyor- 
kezilor. întrebarea „Cît de 
siguri sînt oamenii din ve
cinătate" reprezintă prin
cipalul criteriu de decizie 
în alegerea unei locuințe 
într-un oraș în care în me
die sînt asasinați, zilnic, 
patru oameni. Cui îi dă 
mîna, se mută într-o lo
cuință păzită, 24 de ore 
din 24, de cel puțin un 
portar.

Trei lacăte pentru fie
care ușă de intrare în casă 
reprezintă o normă. In 
funcție de posibilități, se 
instalează un așa-numit 
„Police Lock" — o bară 
masivă de fier ancorată 
în podea și care este me
nită să protejeze ușa, ast
fel încît eventualii spăr
gători violenți să nu poată 
intra. Ferestrele sînt asi
gurate cu grilaje de me
tal.

Primarul Edward Koch 
a anunțat, cu puține zile 
în urmă, noi instrucțiuni 
menite să sporească secu
ritatea locuințelor. Ast

fel, și la clădirile vechi 
urmează să devină obli
gatorii instalarea de uși 
care se deschid automat și 
de interfoane. Cine pleacă 
de acasă, la New York, 
respectă, mai mult sau 
mai puțin automat, o serie 
de reguli, care sînt menite

Din presa străină
(AGENȚIA D.P.A.)

să contribuie la întoarce
rea sa în bune condițiuni: 
înainte de a intra în lift, 
omul se asigură, printr-o 
privire aruncată în oglin
dă, că în nici un colț nu 
se ascunde vreo persoană 
suspectă. In stațiile de 
metrou este recomandabil 
ca cel puțin seara să te 
menții în zonele de securi
tate marcate, care pot fi 
văzute de personalul me
troului. Anumite linii 
sînt considerate nesigure, 
și ele nu trebuie folosite 
în orele cînd traficul nu 
este aglomerat. Pe întu
neric, newyorkezul pru
dent evită străzile singura
tice,, și se uită să vadă da
că nu-1 urmărește cineva. 
In special la deschiderea 

ușii la casă e necesar să 
te asiguri că în spatele ei 
să nu se ascundă vreun 
străin.

Cei nou veniți sînt sfă- 
tuiți să nu apară în pu
blic cu podoabe frapante 
sau cu ceasuri scumpe, dar 
pe de altă parte să aibă 

cel puțin 10 sau 20 de do
lari ca „bani de sacrificiu". 
Un „mugger" — așa cum 
sînt numiți aici hoții de 
stradă sau din metrou — 
ar putea, altfel, să se în
furie și să-și împuște sau 
să-și înjunghie victima din 
pură nervozitate.

Cine merge cu bicicleta 
la birou își demontează — 
odată ajuns — roata din 
față, pentru care hoții au 
o preferință deosebită, sau 
își asigură bicicleta cu un 
lanț suplimentar,

Că asemenea măsuri de 
prevedere, care aduc ve
nituri frumoase industriei 
specializate în fabricarea 
de instalații de securitate, 
nu sînt inutile o atestă o 
privire în statistica poli

țienească: în primele zece 
luni ale ultimului an la 
New York s-au comis 1 159 
omucideri, 3 205 violuri, 
65 564 jafuri, 101 625 spar
geri, 74 204 furturi de au
tomobile.

Dacă avem în vedere 
structura socială a metro
polei cu opt milioane, a- 
ceste cifre sînt lesne de 
înțeles: un sfert dintre 
newyorkezi trăiesc sub mi
nimum de existență. Pen
tru tinerii din uriașele 
ghetouri ale negrilor din 
Harlem sau Bronx șanse
le de a urca pe scara soci
ală sînt, în pofida crește
rii economice din S.U.A., 
practic nule. Nici jumăta
te dintre ei nu au pers
pectiva unui loc de mun
că. 90 Ia sută dintre delic
tele legate de proprietate 
sînt comise, în aceste con
diții, de nealbi.

In vreme ce numărul 
persoanelor fără acoperiș a 
atins cel mai înalt nivel 
de la marea recesiune a 
anilor ’30, în noile cons
trucții din Manhattan o 
mică pătură avută plătește 
chirii de 2 000 de dolari și 
mai mult pentru un apar
tament de două camere.

(Agerpres)

Atlete și atleți din România, 
învingători la Osaka

TOKIO. — La Osaka s-a 
desfășurat marți un mare 
concurs internațional de 
atletism pe teren acoperit, 
la care au participat cam
pioni olimpici și record
mani mondiali din S.U.A., 
U.R.S.S., România, R.P. 
Chineză, Canada, Austra
lia, Franța, Japonia. Prin
tre protagoniștii întrecerii 
s-au numărat șl atletele și 
atleții din România, în
vingători în patru probe.

Campioana olimpică Doi
na Melinte și-a adjudecat 
o victorie detașată în pro
ba de 800 m, întrecînd-o 
cu peste 2 secunde pe a 
doua clasată, sovietica 
Ravilia Aglctdinova. Doi
na Melinte a fost crono
metrată în 2'02”24/100, A- 
gletdinova a terminat cursa 
cu timpul de 2'04”36/100, 
pe locul trei situîndu-se 
Deann Gutowski (S.U.A.) 
— 2’09”99/100. In proba 

similară masculină, Petru 
Drăgoescu a terminat în
vingător cu timpul de 
l'48”76/100, fiind urmat de 
James Robinson (S.U.A.) 
— l’55”65/100 și Yasushi 
Kano (Japonia) — 1’55” 
78/100. La săritura în lun
gime femei, prima s-a cla
sat Anișoara Cușmir-Stan- 
ciu, cu 6,50 m, iar ștafeta 
4x400 m s-a încheiat cu 
victoria echipei României 
(Cristina Cojocaru, Ibolya 
Korodi, Nicoleta Vornicu, 
Maria Samungi), cu timpul 
de 3’39’’55/100. La săritu
ra în înălțime bărbați, 
G h e n a d i Avdeenko 
(U.R.S.S.) și Constantin 
Militam (România) s-au si
tuat pe locurile 1—2, cu 
2,25 m. De asemenea, tî- 
năra atletă româncă Ni
coleta Vornicu s-a clasat 
pe locul trei la 400 m plat, 
cu 57”17/100.
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