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Sesiuni ale consiliilor 
populare orășenești
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MINERI, ENERGETICIENI!
Sporiți producția de cărbune și energie electrică! Astfel con- 

tribuiți la efortul întregului nostru popor pentru învingerea rigorilor 
acestei ierni grele, pentru asigurarea condițiilor necesare bunei 
desfășurări a activității economice și sociale.

Ieri, la Lupeni, Vulcan, 
Petrila și Uricani, s-au
desfășurat sesiuni ale
consiliilor populare oră
șenești la care au partici
pat activiști de partid 
și de stat, deputați în 
circumscripțiile locale 
ale municipiului și ora
șelor, conducători de în
treprinderi și instituții 
locale. La ordinea de zi 
s-au aflat prezentarea și 
dezbaterea proiectelor de 
hotăriri pentru adopta
rea planurilor de dezvol
tare economico-socială 
in profil teritorial, de 
stabilire a direcțiilor de 
dezvoltare a agricultu
rii și industriei alimenta
re și de adoptare a bu
getului local pentru acest 
ultim an al actualului 
cincinal. In cadrul sesiu
nilor s-au analizat și alte 
documente și programe

de acțiune pentru acest 
an în domeniile autocon- 
ducerii și autogestiunii 
teritoriale, planurile de 
dezvoltare a creșterii a- 
nimalelor și obligațiile 
populației de contracta- 
re-predare, soluționarea 
problemelor sesizate de 
cetățeni, activitatea co
misiilor de judecată.

La dezbaterile care au 
avut loc au participat un 
mare număr dc deputați 
și invitați. Au fost pre
zentate multe propuneri 
și idei valoroase, expri- 
mînd hotărîrea tuturor 
cetățenilor de a contribui 
la înfăptuirea planurilor 
și hotărîrilor menite să 
realizeze o nouă calitate, 
în spiritul documente
lor Congresului al XIII- 
lea al partidului, în mun
ca și viața minerilor, a 
tuturor oamenilor muncii 
din Valea Jiului,

Un obiectiv al colectivului I.M.

umiditate
Producția tot mas mari 

de cărbune
Minerii și energeticienii din Valea Jiului răs

pund prin fapte demne de muncă la comandamentul 
major impus de condițiile create de această iarnă as
pră. Conștienți că îndeplinesc o înaltă îndatorire 
patriotică, ei acționează cu toată hotărîrea pentru 
creșterea producției de cărbune extras zilnic și pen
tru a pulsa în sistemul energetic național cît mai 
multă energie electrică.

■ CĂRBUNE. Ziua 
de 17 ianuarie a fost deo
sebit de rodnică pentru 
minerii de la I.onea, Pa
roșeni și Aninoasa care 
au extras împreună pes
te sarcinile de plan ale 
zilei 1500 tone de cărbune. 
Cel mai mare plus al 
zilei l-au înregistrat mi
nerii de la Lonca — 718 
tone. însemnate depășiri 
au înregistrat în această 
zi,, ca dealtfel și de la 
începutul anului, minerii 
sectoarelor II și IV. Pes
te 
ne 
în 
de 
marcat la acest

I este faptul că toate cele 
patru sectoare de produc
ție și-au depășit prelimi
narul zilei. Printre bri
găzile fruntașe se numă
ră cele conduse dc CONS-

K___________________________

500 de tone de cărbu- 
au extras suplimentar 
această zi și minerii 
la Paroșeni. De re- 

colectiv

TANTIN 
GAVRILA 
NICOLAE 
OPREA TENE și PETRU 
SCHIOPU.

■ ENERGIE ELEC
TRICA. Energeticienii de 
la Paroșeni au pulsat în 
sistemul energetic națio
nal în zilele care au tre
cut din acest an peste 
50 de milioane kWh, cu 
3 600 000 kWh mai mult, 
decît în aceeași perioadă 
a anului trecut. Combus
tibilul convențional con
sumat pentru producerea 
energiei electrice a fost 
mai mic cu 14,2 grame 
pe kWh față de aceeași 
perioadă a anului tre
cut, economisindu-se în 
acest fel 663 tone de 
combustibil convențional, 
iar la consumul propriu 
de energie electrică s-au 
economisit 18 000 kWh. 
___________________________7

CIOBANOIU,
MESAROS, 

ANDRASIC,

Eforturile depuse de întregul colectiv de oa
meni ai muncii de la I.M. Dilja pentru încadrarea 
cărbunelui extras în indicatorii de calitate au fost 
concretizate in anul trecut în 1118 tone de cărbune 
primite bonificații. Despre modul cum s-a acționat 
și cum se va acționa în continuare pentru reducerea 
procentului de cenușă și umiditate sub limita ad
misă am purtat zilele trecute o discuție cu ing. Mar- 
gheti Cărare, responsabil C.T.C. la această între
prindere minieră.

| con^ibtlă

— In pri
mul trimestru 
al anului tre
cut procentul 
de cenușă ad
mis a fost

depășit în medie cu 1,4 
puncte, iar cel de umidita
te s-a aflat la limita ad
misă de 9 la sută. Ca ur
mare a depășirii procentu
lui de cenușă la nivelul

minei s-au înregistrat și 
penalizări, penalizări care 
au constituit un serios 
semnal de alarmă pentru 
conducerea colectivă a mi
nei și pentru ceilalți fac-

A
In pag. a 3-a

Cultură-artă

Acțiune de perfecționare a muncii educative licee din

In atelierul electric al ] 
I.M. I’aroșeni sînt re
parate cu operativitate 
echipamentele electrice 
ale utilajelor miniere.

Foto; O. PARAIANU

ROLUL CONDUCĂTOR AL PARTIDULUI
se înfăptuiește prin munca fiecărei organizații, a fiecărui comunist

Angaj’are responsabilă pentru dinamizarea 
activității productive

Pentru a-și afirma cu succes rolul conducător și 
a mobiliza colectivele dc muncă Ia realizarea unei 
noi calități a dezvoltării economico-sociale este ne
cesar ca înseși organele și organizațiile de partid 
să situeze printre preocupările lor de frunte ridica
rea nivelului calitativ al întregii activități politico- 
organizatorice, activizarea tuturor membrilor de 
partid, să asigure încheierea cu succes a acestui ul
tim an al cincinalului. La aceste preocupări, actuale 
și de perspectivă, s-au referit cîțiva secretari de 
partid din sectoarele minei Lupeni.

tori responsabili cu calita
tea cărbunelui. Au fost sta
bilite măsuri concrete care 
ulterior s-au concretizat 
în reducerea necontenită a 
procentului 
în final 
primite la

— Care
despre care vorbeați ?

— Intrucît la mina noas
tră cărbunele se extrage 

numai din a- 
bataje cameră 
sau, cum este 
căzui aces
tui an, din 
abataje fron

tale cu susținere individu
ală și tăiere clasică avem

Interviu realizat de 
Gheorghe BOȚEA

de cenușă și 
în bonificațiile 
sfîrșitul anului, 
sînt măsurile

(Continuare in pag. a 2-a)

MOBILIZARE DE 
flEPȚIE, aceasta este 
viza colectivului 
în aceste zile, 
rat sing. Paul 
cretar adjunct 
tului de partid 
mare sector ] 
minei Lupeni. 
cute în cadrul 
s-au desfășurat adunările 
generale deschise, cu parti
ciparea tuturor minerilor, 
ale organizațiilor de bază 
pe schimburi, consacrate 
dezbaterii documentelor 
Congresului al XIII-lea. 
Fiecare adunare a prilejuit 
analize exigente, responsa-

EX- 
de- 

nostru 
ne-a decla-
Grasu, se
al comite- 

din cel mai 
productiv al 

Zilele tre- 
sec torului

mai 
bi- 
de- 
fost

Și

bile privind înfăptuirea 
sarcinilor sporite ce ne re
vin în acest an, cu atît 
mult, cu cît după un 
lanț merituos pe '84, 
marajul în acest an a 
mai greoi, determinat
de intemperiile iernii care 
au influențat negativ des
fășurarea transportului, a 
evacuării producției. A- 
vem un minus de 3 000 de 
tone. Dar, în analiza mo
dalităților de redresare a 
activității nu ne-am ocu
pat de „greutățile obiecti
ve", ci de rezervele fie
cărui abataj, ale fiecărei 
brigăzi pentru a da o

producție sporită, de bună 
calitate. Climatul de răs
pundere, de mobilizare 
plenară a comuniștilor, a 
întregului colectiv se ma
terializează atît în anga
jamentele asumate pentru 
depășirea sarcinilor pe 
cest an — cu 6000 tone 
producție, cu 200 ml 
pregătiri, cu 8 la sută 
productivitatea muncii 
realizarea 
lei economii, cît și în 
ca plină de dăruire 
minerilor, mai ales 
brigăzile conduse de 
tantin Popa, Mihai Nistor, 
Grigore Florea și altele 
pentru recuperarea restan
țelor și atingerea unor pro
ducții sporite.

ÎNTĂRIREA RĂSPUN
DERII COMUNISTE FA
ȚA DE SOARTA PRO
DUCȚIEI a preocupat în 
cel mai înalt grad organi
zația noastră de partid, 
constituind în viziunea

Ioan DUBEK

a 10 milioane 
mun- 

a 
din 

Cons-

I
I
I 
I
I
III
I
I
I
I
I
I■

la Pe- 
de per- 

domeniul

dezvoltarea 
a ju- 

cinci- 
eviden- 
ce Ie

Ieri a început, 
troșani, o acțiune 
fecționare în 
muncii educative din li
cee, organizată de Ins
pectoratul școlar al ju
dețului Hunedoara. La 
lucrările acestei acțiuni, 
care continuă și astăzi, au 
participat, în ședințe ple
nare și pe specialități 
sau grupuri de discipline 
de învățămînt, profesori, 
ingineri șl maiștri-instruc- 
torî din liceele munici
piului. In prima zi au 
avut loc expuneri-dezba- 
teri despre
economico-socială 
dețului nostru în 
naiul 1986—1990, 
țiindu-se sarcinile
are școala în formarea 
forței de muncă, în edu
carea politico-ideologică, 
revoluționar - patriotică, 
materialist - științifică, în 
spiritul dragostei elevi
lor pentru muncă. In șe
dințele pe specialități 
s-au remarcat, prin refe
rate și dezbateri, căile 
și metodele de integrare 
a muncii de educație a e- 
levilor la fiecare obiect 
de învățămînt. Perfecți
onarea muncii de edu
cație în spiritul concep
ției materialist-dialectice 
și istorice despre 
și viață, constituie, 
ceasta perioadă de 
canță, o preocupare 
cipală, în spiritul 
rîrilor Congresului
XIII-lea al partidului, 
tuturor cadrelor didacti-

In dimineața aceea ge
roasă, președintele co
mitetului sindicatului de 
la I.M. Lonca, Nicolae 
Golea, miner încă tînăr, 
dar cu mulți ani în sub
teran, trebăluia în curtea 
minei, alături de perso
nalul TESA și oamenii 
sectorului VIII.

— Vicisitudinile
nii nemaiîntîlnite dc mulți 
ani au afectat buna func
ționare a hidrocentrale
lor din țară. Colectivul 
nostru, luînd cunoștin

icr-

ță de măsurile ședinței 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
din 13 ianuarie a.c., a ho- 
tărît să extragă mai mult 
cărbune pentru a asigu
ra țării cît mai multă 
lumină și căldură.

Fiindcă vagoanele pro
vocau greutăți, în sensul 
că nu acopereau necesa
rul, exista pericolul blo
cării căilor de transport 
din subteran. .Și atunci 
inginerul șef Ion Mirlo- 
geanu a avut o idee —

(Continuare in pag. a 2-a)

lume 
în a- 

va- 
prin- 
hotă- 

al 
a

amenajarea unei platfor
me în curtea minei, pen
tru stocarea cărbunelui. 
Idee excelentă, care a 
fost imediat materializa
tă...

— Nu ne prea convine 
să ne aducem aminte de 
rezultatele anului 
cut. 
Ion

mărturisește
Carașca,

tre- 
sing. 

adjunctul

Ion VULPE

(Continuare în pag- a 2-a)
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r
Noi reglementări privind stimularea 

întreprinderilor și personalului încadrat (I)

Plenara Comitetului municipal al U. T. C

Recent, Consiliul de 
Stat a adoptat Decretul 
nr. 383/1984 privind per
fecționarea sistemului de 
stimulare a oamenilor 
muncii și a întreprinderi
lor în obținerea de be
neficii suplimentare. Ac
tul normativ înscrie o 
serie de avantaje, meni
te să contribuie la creș
terea productivității
muncii, introducerea pro
gresului tehnic, 
rea calității 
precum și la 
costurilor de

Potrivit art.
dă colectivelor de 
meni ai muncii care 
participat nemijlocit 
creșterea peste plan 
productivității muncii 
și reducerea costurilor 
materiale, o parte din 
sumele reprezentînd efec
tul aplicării de măsuri 
în acest sens și anume :

— 50 la sută în primul 
an de aplicare.

— 25 la sută în al doi
lea an, dacă măsurile res-

pective au un efect co
respunzător și în anul al 
doilea.

Obținerea de prețuri 
externe ridicate pe sea
ma creșterii calității pro
ducției și a valorificării 
superioare a materiilor 
prime, materialelor, com-

CONSULTAȚIE 
JURIDICA

ridica- 
produselor, 
reducerea 
producție.
4 se acor-

oa- 
au 
la 
a

bustibilului și energiei,^ 
precum și creșterea pro
ducției pentru export se 
stimulează prin majora
rea fondului de participa
re la beneficii cu o par
te din sumele ce repre
zintă contravaloarea în 
lei a valutei obținute pes
te plan

— 50
an;

— 25 
lea an 
externe
puțin la nivelul 
anterior.

astfel:
la sută în primul

la sută în al doi- 
dacă prestanțele 
realizate sînt cel 

anului

Obținerea de beneficii 
prin reducerea 

de cenușă 
9

conținutului
*

(Urmare dm pag. I)

posibilitalea să alegem 
sterilul chiar la locurile de 
muncă din subteran. Pen
tru a stimula brigăzile în 
alegerea șistului vizibil, 
s-a trecut la cubarea ste
rilului ales și depus pe 
poditură și introducerea lui 
în fișa de calcul a retri
buției. Cei peste 13 000 mc 
de steril ales și depus pe 
poditură în anul trecut a- 
rată că minerii de la Dîl- 
ja au ințeles că trebuie să 
livreze preparației cărbu
ne de bună calitate. Tot
odată s-a luat hotărârea ca 
la claubaj să se presteze 
minim trei posturi pe 
crfie schimb.

Pentru reducerea 
centului de umiditate, 
abatajele cu infiltrații 
de apă s-au 
de captare a 
dirijarea lor 
de bază, iar
stațiile de pompe 
evacuare. Toate 
au dus la reducerea 
tinuă a procentului 
cenușă și umiditate,
fel incit media realizata la 
cenușă în anul trecut 
fost de 37 la 
cu procentul 
umiditatea să
mita admisă cu 0,2 puncte, 
realizînd astfel bonificații.

— Cum ați debutat în 
anul 1985?

— Cu rezultate destul de 
bune. Pro centul de cenușă

fie-

pro- 
ln 

mari 
luat măsuri 
acestora și 
spre galeria 
de aici spre 

pentru 
acestea 

con- 
de 

asl-

a 
sută (egală 
admis), iar 
fie sub li

vo informăm,

Actul normativ (art. 6) 
sprijină și activitatea de 
cercetare și inginerie teh
nologică iar personalul 
care contribuie la elabo
rarea de noi tehnologii și 
obținerea de produse 
caracteristici 
funcționale 
p r e c u 
sonalul din 
care aplică 
producție rezultatele 
cetării va fi stimulat 
majorarea fondului 
participare la
cu :

— 60 la sută din bene
ficiile Suplimentare ob
ținute astfel în prinjul 
an de aplicare.

— 30 la sută in al doi
lea an, 
respective 
nerea de 
mentare.

cu 
tehnico- 

superioare, 
și perna

in treprinderi 
eficient în 

cer- 
prin 

de 
beneficii

dacă măsurile 
asigură obți- 

beneficii supli-

Ilie ȘERBAN, 
jurist

(va urma)

Plenara Comitetului mu
nicipal Petroșani al U.T.C. 
a dezbătut cu răspundere 
și exigență sarcinile ce re
vin organizației de tineret 
din Valea Jiului pentru 
înfăptuirea hotărârilor
Congresului al XllI-lea al 
partidului, a indicațiilor și 
orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, privind 
implicarea tot mai largă a 
tineretului în viața eco- 
nomico-socială a țării. De 
asemenea, au fost dezbă
tute problemele privind

întîmpinarea celui de-al 
XII-lea Congres al U.T.C. 
cu rezultate superioare în 
toate domeniile de activi
tate sarcinile ce revin or
ganelor 
tineret 
pentru 
ției de 
tuarea
educație prin muncă 
pentru muncă, de formare 
a tineretului în spiritul 
muncii, al romantismului 
revoluționar la un nivel 
superior. Totodată, în

și organizațiilor de 
din Valea Jiului 
sporirea produc- 

cărbune, pentru si- 
intregii muncii de 

și

cadrul plenarei, membrii 
comitetului municipal
U.T.C. au dezbătut măsu
rile privind pregătirea și 
desfășurarea adunărilor 
și conferințelor de dare 
de seamă și alegeri în or
ganizațiile U.T.C.

La punctul probleme or
ganizatorice, în funcția de 
secretar cu probleme orga
nizatorice al comitetului 
municipal Petroșani al 
U.T.C. a fost ales tovarășul 
Constantin Pariia. (G.C.)

La izvoarele de lumina
(Urmare din pag. 1)

completea- 
Grădina- 

cu multă 
decembrie 

l-am

șefului sectorului III. A- 
cum însă cu toate greută
țile acestei ierni, avem un 
plus de 849 tone de căr
bune.

— De fapt, îl 
ză maistrul Ion 
ru și el miner 
experiență, din
am „prins" planul, 
depășit deja cu 15 tone.

— Nu ne mai venea să 
ridicăm capul de rușine, 
ni se destăinuie șeful de 
schimb Gheorghe Pintilie. 
Șeful nostru de brigadă, 
Grigore Fatol, ne-a întrebat

realizat este în medie 
35,7 la sută, adică cu 
puncte sub cel planificat, 
iar cel de umiditate este 
9,1 la sută, cu 0,1 puncte 
mai mare decît cel plani
ficat, dar pînă la sfîrșitul 
lunii vom ajunge și cu a- 
cesta sub limită. Cele pes
te 200 tone de cărbune 
primite bonificații în pri
ma jumătate a lunii ianua
rie sînt un început bun și 
vom acționa în continuare 
ca succesul să fie deplin în 
creșterea calitativă a pro
ducției.

— Cum veți acționa ?
— Măsurile întreprinse 

încă din anul trecut și-au 
dovedit eficiența; deci vom 
acționa în continuare pe 
alegerea sterilului în sub
teran și la banda de clau- 
baj, iar sterilul provenit 
de la lucrările de deschi
deri și pregătiri va fi în
cărcat în vagonete separat, 
care vor fi dirijate 
haldă, 
tuturor 
zute în 
tru acest an putem să re
alizăm mult mai multe to
ne bonificații, mai ales că 
ne-am propus pentru anul 
1985 ca procentul mediu de 
cenușă să fie de 36 la sulă, 
adică cu un punct sub li
mita admisă, iar cel de u- 
miditate să fie redus față 
de cel realizat anul trecut 
cu 0,3 puncte, obținînd 
astfel producție de calita
te și cu eficiență econo
mică.

va avea loc con- 
de schi dotat cu 
telescaun", orga- 
sub generoasa e-

R8 MIINE în masivul 
Paring 
cursul 
„Cupa 
nizat
gidă a Dacladei de iar
nă. înscris în calenda
rul tradiționalelor ma
nifestări sportive de iar
nă, acest concurs de schi 
este deschis tuturor schi
orilor, indiferent de

La cea mai nouă întreprindere minieră a muni- 
cipului nostru, la \ alea de Brazi se lucrează intens 
in toate sectoarele de activitate. In imagine, o secven
ță de la lămpărie, unde Elisabeta Stoi verifică meta- 
nometrele.

ce avem de gind. Nicolae 
Chirvaise, Dragoș Teleagă, 
Ștefan Kulcsar și Ion To
ma, frații Gheorghe și Ion 
Șterban, Dumitru Stroe au 
zis că așa nu mai merge. 
Știam că stă în puterea 
noastră să învingem greu
tățile, nu era prima dată 
cînd ne confruntam cu ele.

Schimbarea de atitudi
ne a avut reflex la nivelul 
întregului sector. Concret, 
statistica este elocventă: 
în primele 15 zile ale ani
lor 1984 și 1985 se înregis
trau 38 și, respectiv, 15 ne
motivate în abataje, la ni
vel de sector proporția se 
menține — 82 : 44, dar în 
acest ianuarie trei absen- 
tomani, cărora li s-a des
făcut contractul de muncă, 
totalizau 24 de șuturi în 
minus. Factorul conștiin
ță a acționat fericit și asu
pra gîndirii tehnice a spe
cialiștilor și minerilor. Ta
vanul de rezistență în fron
talul lui Iosif Bucur și-a 
demonstrat calitățile — 
productivitate și siguran
ță sporite în exploatare 
— tinzînd să se generalize
ze ca tehnologie de lucru. 
Un alt fapt remarcabil — 
Carol Repaș a cerut să nu 
mai îndeplinească îndato
ririle de maistru, nu e o 
dovadă de indisciplină, 
dimpoti ivă de înaltă 
tiință muncitorească, 
angajat să conducă 
rezultate bune cea

conș-
și S-a 

spre 
mai

slabă formație din .sector. 
Acum cine n-ar
lucreze alături 

de Vasile Marișcu, 
Vegh, Gheorghe 
Gheorghe Rusu, 
Ladislau sau Moise 
caru ?

— Ce m-a determinat să 
mă auto... retrogradez? mo
nologhează în glumă Ca
rol Repaș. O ecuație esen
țială pentru i 
noastră națională, 
bugetul familiilor 
tre: un kilogram de 
bune energetic = 1,5 kW = 
1.5 kg oțel, deci cărbunele 
scos de noi la lumină stă 
la temelia nivelului de via
ță a întregului popor.

— Intre oamenii cu care 
ne mindrim, insistă Ioan 
Grădinaru, adjunct al șe
fului de sector, se află și 
ortacii lui Iosif Bucur. Cris
tian Hagiu, Al. Petra, Ghe- 
rasim Zalomir, Vasile An
ton, Iosif, Emil și Benedek 
Kertes, Augustin Cir. Sal
tul nostru are însă o ex
plicație mai 
re pune în 
dria breslei

Astfel se 
că, în condițiile 
de dificile ale acestei ierni, 
minerii sectorului HI al 
minei Lonea au depășit 
pragul critic, s-au Întrecut 
pe ei înșiși, au ambiția să 
se autodepășească.

x rea 
<ie

să
el, 

loan 
Miron, 
Fekete 

Puș-

economia 
pentru 
noas- 

căr-

profundă, ca- 
valoare mîn- 
noastre.

explică faptul 
deosebit

(Urmare din pag. 1)

Ig-
Dezvoltarea climatu-

spre 
Prin respectarea 
măsurilor prevă- 
planul nostru pen-

vîrstă. Cu prilejul con
cursului sînt puse în 
vînzare și insigne la se
diul I.G.C.L. și 
de bilete de la 
(V.S.)

® DE LA 
METEOROLOGICA, 
aflat că 
cea mai 
ratură a 
17 grade 
în Paring de minus 
grade. Stratul de zăpadă 
este de 42 cm în Paring 
și 35 cm în Petroșani fa- 
vorizînd practicarea spor
turilor de iarnă. Este

la Casa 
telescaun.

STAȚIA 
am 

ieri dimineața 
scăzută tempe- 
fost de minus 
în Petroșani, iar 

9

'F

noastră o latură esențială, 
a spiritului revoluționar, 
ne spune secretarul comi
tetului de partid din sec
torul VI, Constantin 
nat.
lui de răspundere și exi
gență revoluționară, cerin
țe majore subliniate în 
Raportul prezentat Con
gresului al XIII-lea de se
cretarul general al parti
dului, s-a concretizat zi 
de zi în activitatea des
fășurată de comitetul nos
tru de partid, de organiza
țiile de bază. Și această 
preocupare i-a arătat pe 
lleplin to 1 După res
tanțele înregistrate Juni 
de-a rândul, in trimestrul 
IV am atins o depășire de 
11 000 tone cărbune, iar 
în prima jumătate a lunii 
ianuarie avem o depășire 
de 1600 tone, o producti
vitate superioară preve
derilor cu 18 |a sută. Cum 
se explică revirimentul ? 
Prin accentul pe care l-am 
pus pe întărirea ordinii și 
disciplinei, respectarea 
tehnologiilor de lucru în

abafcaje, îmbunătățirea a- 
sistenței tehnice și a apro
vizionării brigăzilor, 
mărim adică 
competentă, 
din mers, a 
producției. In 
am asigurat i 
echilibrată

Ur- 
soluționarea 
responsabilă, 

i problemelor 
i acest scop 
o repartizare 
pe fiecare

naica fluxului de trans
port, lucrările de pregătiri.

RĂSPUNDEM prin 
FAPTE CHEMĂRII PARTI
DULUI, A 
LUI SAU 
prin sporirea
batajelor, a activității noas
tre de fiecare zi, ne-a de-

SECRETARU- 
GENERAL, 
rodniciei a-

Angajare responsabilă
«■B«a

fenomenul
la 

este

notabil că și-a făcut sim
țită prezența 
inversării termice: 
munte temperatura 
cu 7 grade mai ridicată
decît jos, în Petroșani. 
(V.S.)

țg| DUPĂ cum ne-au 
informat mai mulți cetă
țeni ai cartierului Ae
roport din Petroșani, 
chioșcul pentru difuzarea 
presei, amplasat lingă ci
nematograful „Uninea" 
este mai mult închis de
cît deschis. Conducerea 
I.C.S.M.I. Petroșani nu 
poate să facă odată ordi-

Spre 
am 
ro- 

mun-

pe iocuri- 
producțjei. 

stabilite, 
sistematic 

aces- 
consec-

Comu- 
și ex- 

■celor

am

schimb a forțelor organi
zațiilor de partid; nu a- 
vem nici o formație și nici 
un schimb în care să nu 
lucreze membri de partid 
cu sarcini precise, 
niștilor cu vechime 
periențâ, mai ales
din comitetul de partid și 
b.o.b., cum sînt Pavel Bu
jor, ing. Ioan Paveloncsc, 
Crăciun Epure, Petru Ceau- 
șu, Silviu Cotroază, loan 
Ardelean, Vasile Craio- 
veanu, le-am încredințat 
sarcini privind întreține
rea și exploatarea eficien
tă a utilajelor, aprovizio-

clacat tehnicianul loan 
Raczek, secretarul organi
zației de bază, adjunctul 
șefului sectorului II.

Dacă anul trecut
întîmpinat multe greutăți, 
ele se explică prin faptul 
că nu am stăpînit suficient 
unele probleme 
ale activității 
ca asigurarea 
front, 
rilor de muncă, folosirea 
judicioasă a efectivelor, 
respectarea disciplinei teh
nologice și de muncă etc. 
In dezbaterile pe care 
le-am avut în adunările de 
partid pe tema sarcinilor

de fond 
productive 
liniei de 

aprovizionarea locu- 
muncă,

i a i

ce ne revin din documen
tele Congresului al XIII- 
lca tocmai pc aceste cerin
țe am pus accentul, 
soluționarea acestora 
orientat preocupările 
muniștilor, întreaga
că politică. Am stabilit 
sarcini concrete pe grupe
le de partid, comuniștilor, 
repartizîndu-i 
le cheie ale 
Prin sarcinile 
prin controlul
privind îndeplinirea 
tora urmărim cu 
vență asigurarea liniei de 
front, plasare optimă a e- 
fectivelor, calitatea lucră
rilor, extinderea micii 
mecanizări. Prin activita
tea stăruitoare a comuniș
tilor Mircea Pop, Gheor
ghe Farcău, loan Bodolean, 
Vasile Chelaru, 
Lezcan, Augustin
ză, Gheorghe Stoichiu 
altora, am reușit să 
inovăm 
gajare responsabilă, de 
ordine și disciplină. Astfel 
se explică depășirea pla
nului pe trimestrul IV 
cu peste 4 000 tone și plusul 
de 1350 tone pe prima ju
mătate a hurii ianuarie.

Mircea
Cotroa-

Și 
pro- 

un climat de an- 
responsabilă,

ne și în această zonă, 
pentru ca presa să ajun
gă la timp fa cititori? 
(G.B.)

S3 PATINOAR, 
preajma viitoarei 
carii din 
muncitori 
roșeni au 
patinoar 
sutelor de 
populează 
în toată Valea, cei maturi 
ar retrăi bucuriile 
pilăriei... (I.V.)

jH GRAMATICA, 
pare că agramații din Pe- 
trila își dau întîlnire în

In 
popi- 

Vulcan, cîțiva 
de la l.M. Pa- 
amenajat un 
spre bucuria 
copii care ii 
zilnic. Dacă,

co-

Se

jurul restaurantului
„Transilvania". Altfel nu 
ne-am explica de ce o 
capodoperă sadoveniană, 
ecranizată, a ajuns să se 
numească „Dubrava mi
nunată"* și de ce la Far
macia nr. 17 este un a- 
nume program duminec*1. 
Propunem și noi un a- 
nunț : Agramați, nu mai • 
faceți publică ignoran
ța dv. (V.I.)

EE NOUTĂȚI, 
este o caracteristică 
țiel de reparații
condusă de Constantin 
Truschei, a cooperativei

Recent,

două

„Straja" Lupeni. 
meseriașii secției au în
ceput execuția a 
dispozitive electronice 
de larg interes pentru 
posesorii de autoturisme. 
Este vorba despre cons
truirea unui turometru cu 
afișaj electronic și a unui 
sistem electronic antifurt 
pentru autoturisme. (G.C.)

Noul 
a sec- 
RTV,

Rubrică realizată <lc 
Gheorghe BOȚEA

I
I î
I
I
I

J
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TINEREȚEA TEATRULUI TINEREȚEA ACTORILOR Cercul de artă plastică „l*ale!a“
— Teatrul de stat „Va

lea Jiului" din Petroșani 
— instituție profesionistă 
dc cultură — a promovat 
în ultimul timp cu mult 
curaj, actori tineri — ab
solvenți ai celor două ins
titute de artă teatrală și 
cinematografică din țară. 
Prezența lor în spectacole, 
departe de a fi timidă, a 
adus ceva din prospețimea 
tinereții, spectacolele cîș- 
tigînd astfel o nouă cali
tate.

Am stat dr vorbă cu doi 
dintre ei, Adrian Zavloschi 
și Doru Zamfirescu. Ne-a 
surprins plăcut dorința lor 
sinceră de a tace din fie
care prezență pe scenă o 
nouă treaptă în drumul 
spre afirmare.

Adrian Zavloschi joacă 
teatru în Petroșani din 
1981, cînd a absolvit 
I.A.T.C.-ul, interpretînd 
rol Uri de o complexitate 
deosebită. Să amintim doar 
„Paracliserul" din piesa cu 
același titlu de Marin So- 
rescu, Jafct, din „Arca bu
nei speranțe" de I.D. Sîr- 
bu, Oreste din „Infigenia 
in Taurida", Octa\ Malu 
din „Primăvară în noiem
brie" de D.D. Ionașcu, Mi- 
noiu din „Steaua fără nu
me1 de Mihail Sebastian.

„Ce-ai vrea să joci, A- 
driane, l-am întrebat ?“ 
Mi-a răspuns eu un zîm- 
bet — „Vlaicu, Vlaicu-vo- 
dă“, eroul lui Alexandru 
Davilla.

Și alături de Adrian 
Zavloschi, iată, 1984 a 
adus o altă speranță a 
scenei, un tinăr plin de 
tempjrament, Doru Zam
firescu, absolvent al Insti
tutului de teatru din Tg. 
Mureș. A debutat în rolul 
lui „Igor Mihailovici" din 
„Variațiuni pe tema dra
gostei" de Samuil Alioșin, 
transformînd textul în- 
tr-un adevărat mesaj al 
frumuseții spirituale a o- 
mului. Acum așteptăm 
„Somnoroasa aventură", 
piesă de Theodor Mazilu, 
unde Doru Zamfirescu îl 
va interpreta pe Manole, 
unul din eroii piesei. Do
ru Zamfirescu ne-a măr
turisit sincer că ar dori 
să joace „Caligula" a lui 
Camus sau „Emigranții" de 
Mrozek, alături de Adrian 
Zavloschi.

Iată gînduri noi, gînduri 
tinere, gînduri despre ar
tă, fără îndoială ele fiind 
expresia permanenței ti
nereții teatrului nostru.

Horațiu ALEXANDRESCU Tinerețea teatrului văzută de Simona Gălbenușâ.

lin Lupeni la 30 de ani

Artiști profesioniști și amatori pe aceeași scenă
A < avut loc în această 

săptămînă cea de-a treia 
serie de spectacole „Cu 
mască și fără mască".

Spectacolele organizate 
de Casa de cultură a sin
dicatelor din Petroșani în 
colaboVare cu actori ai Tea
trului de stat „Valea Jiu
lui" din Petroșani, cu alți 
artiști profesioniști din 
țară, s-au desfășurat în 
fața unor săli arhipline, 
numerele prezentate stîr- 
nind ropote de aplauze. 
Ele s-au dovedit a fi un 
) ăsputis concret la dorin
ța tuturor oamenilor mun
cii din municipiu de a pe
trece două-trei ore din 
timpul lor liber într-un 
mod plăcut, instructiv. De 
aceste spectacole este și 
va fi totdeauna nevoie, 
publicul larg apreciindu-le 
în funcție de calitatea ar
tistică dar și de necesita
tea firească a fiecăruia de

a se relaxa după o săptă
mînă de muncă.

Amploarea pe care au 
luat-o cele trei serii de 
spectacole „Cu mască și fă
ră mască" este rodul calită-

priu-zisă, făcind dovada 
profesionalismului pe sce
nă. Invitații Casei de cul
tură, artista emerită An
gela Moldovan, Maria Dra- 
gomiroiu, Nelu Uricaru,

Spectacolul de divertisment 
și importanța lui

ții manifestărilor artistice. 
S-a dovedit încă o dată că 
marele public nu acceptă 
„șușa" dorind spectacole 
de bun nivel. In interval 
de cîteva luni au fost 
18 spectacole în 
Petroșani, Petrila, Vulcan, 
Lupeni, dar și în Deva, 
Sadu, Hunedoara, cu o 
medie de peste 500 de 
spectatori în sală. Pre
zentatoarele Cristina Sta- 
mate și Rodica Popescu- 
Bitănescu au îmbinat glu
ma cu prezentarea pro-

Tudor Heita, Elena Mun- 
teanu. Victor Socaciu, Ion 
Ulmeanu, Maria Cîrneci, 
actorii Florin Plaur și Cor
vin Alexe de la teatrul 
nostru, profesorii de mu
zică Angela Olaru, Vasile 
Repede, Horațiu Alexan- 
descu de la Școala genera
lă nr. 1 din Petroșani, ar
tiștii amatori George Ne
graru, Ion Velica, Gheor- 
ghe Seres, cunoscuți sub 
numele de „Trio veselia" 
interpreții de muzică popu
lară Nicolae Agăleanu, Va
lentin Baboe, Nicolae Mo-

torca, Victor și Ileana Al- 
stani, Ana Kalman, Leti- 
ția Costinaș, Ileana Enu- 
lescu, au contribuit prin 
munca lor la creșterea ca
lității manifestărilor ar
tistice de divertisment.

O contribuție hotăritoa- 
re și-au adus-o ansamblul 
„Parîngul" și grupul „A- 
custic" ale Casei de cultu
ră din Petroșani, formații 
deja afirmate pe scenele 
țării.

Nu putem să nu menți
onăm eforturile depuse de 
Lenuța Drăcea, de la Tea
trul de stat Valea Jiului, 
autoarea „măștilor" ce 
ne-au îneîntat pe scenă, 
precum și regia semnată 
de George Negraru, ins
tructor la Casa de cultură 
din Petroșani.

Spectacolele „Cu mască 
și fără mască" s-au do
vedit a fi un succes de pu
blic. Așteptăm continuarea 
lor.

Al HORIA

In 1935, cercul de artă 
plastică „Paleta" din Lu- 
peni va împlini 30 de ani 
de existență și afirmare 

a 
în- 

pen- 
rîn- 

a 
dragostei pentru frumos, 
pentru desen și sculptură, 
pentru culoare — mij
loace de redare transfigu
rată a realității obiecti
ve. Cercul este 
cu perseverență 
gală de artistul 
Iosif Tellmann, 
sa calitate de creator și 
pedagog, cuprinzînd oa
meni ai muncii din cele 
mai diverse domenii de 
activitate — muncitori, 
intelectuali, alte catego
rii. Dacă ar fi să amin
tim cîțiva dintre ei, ne-am 
opri la Ioan Gall — 
muncitor la Preparația 
din Lupeni, Petru Ra
du — pensionar, Vasile 
Vasinc — electrician la 
I.F.A. „Vîscoza", Tibe- 
riu Halasz — maistru la 
Preparație și mulți 
ții. In acești 30 de 
„cercul de artă plastică 
„Paleta" se poate 
cu expoziții de 
deschise în holul clubu
lui muncitoresc din Lu
peni, la cinematograful 
„Cultural", la florăria din 
noul centru civic al ora
șului Lupeni. la Petroșani 
— în holul Casei de cul
tură, instituții ce s-au 
transformat în adevărate 
„galerii de artă". „Se sim
te — spunea conducăto

in sălile de expoziție, 
unei munci artistice 
cununată de succes 
tru dezvoltarea în 
dul oamenilor muncii

îndrumat 
și mi- 

plastic 
în dubla

al- 
ani

lăuda 
grup

Omagiimlu-I

Artistul amator George Negraru în rolul lui 
„Quasimodo” .— mască realizată de Lenuța Drăcea 
de la Teatrul de stat „Valea Jiului”.

r

i

ț 
V

)

(
ț
I
I
I
)
I

Viata cenaclurilor
„MESAGERUL"

rul cercului Iosif Tellmann 
— necesitatea deschidem 
unor spații expoziționa- 
le permanente, de 
„galerii de artă", în 
peni și Petroșani, 
vărate centre de 
plastică pentru toți 
menii muncii din 
Jiului, lăcașuri de 
tură cu posibilități 
tistice complexe".

Numai în ultimul 
am putut participa la trei 
expoziții colective și cinci 
expoziții personale, ceea 
ce dovedește intensitatea 
cu care se desfășoară ac
tivitatea cercului 
„Paleta", 
creatorilor 
la festivalul național 
tarea 
an în 
roase, 
cului, 
fesionist, îmbină 
tatea de creație cu 
drumarea amatorilor în
zestrați cu talent și dra
goste pentru arta culori
lor. In 1985 Iosif Tellmann 
și-a propus o expoziție 
personală la Petroșani, 
precum și o expoziție cu 
toți artiștii profesioniști 
care, în decursul celor 
30 de ani, și-au adus 
contribuția la activitatea 
cercului.

Această minunată îm
binare a artei plastur 
profesioniste cu arta de 
amatori, în cadrul actu
lui de cultură, constituie 
marele cîștig al cercului 
de artă plastică „Paleta" 
din Lupeni.

II. DOBROGEAN!'

tip 
Lu- 
ade- 

cultură 
oa- 

Valea 
cul-
ar-

timp

plastic 
Participările 

din Lupeni 
,Cîn- 

României" sînt din 
an tot mai valo- 
Conducătorul cer- 

artist plastic pro- 
activi- 

in-

pe [minescu
Am fost prezenți în casa 

de cultură din municipiul 
nostru, la una din serile 
cultural-educative pentru 
tineret organizate cu per
severență și pasiune de a- 
mintita instituție de cul
tură de masă. Imbinînd 
plăcutul cu utilul, organi
zatorii i-au invitat pe cei 
prezenți la un concurs de 
tip „Cine știe, cîștigă 1", 
avînd ca temă poezia e- 
minesciană, 0 temă gene-

roasă — omagiu marelui 
nostru ctitor de limbă și 
cultură. A cîștigat Giovanni 
P 1 e t 1, muncitor la 
I.A.C.M.M., un tinăr pen
tru care „a citi" și „a cu
noaște" sînt două trăsături 
ale oamenilor timpului nos
tru.

Iar premiile binemeri
tate nu puteau fi decit vo
lume de poezie și proză 
din creația lui Mihai Emi- 
nescu, (Al.II.)

Pașii noștri

În plină afirmare
Ne-am obișnuit să citim în paginile revistelor literare și cotidianelor din 

toată țara poezii ce poartă alături de numele autorului, o semnătură : Cenaclul 
„Mesagerul". Prezență activă in viața culturală a municipiului nostru, cenaclul este 
format astăzi din 16 membri, în majoi itate femei, eu toții oameni ai muncii la o- 
fieiul P.T.T. din Petroșani.

Conducătorul cenaclului, Mircea Andraș, . s-a afirmat în revistele litera
re din țară, „Steaua", „Tribună", „Astra", „Argeș”*, „Luceafărul", „Transilvania”, 
„Suplimentul literar-artistic al Scînteii tineretului", etc.

Dintre membrii cenaclului deja cunoscuți prin creația lor amintim pe Ra- 
, ~ ■ creații pot fi întîlnite în

și „Tribuna". In curs de afirmare sînt Viorica Mihanța, 
Șerbăn, Viorica Pop, Ionel Burtea.

hela Barcan, Doina Pagnejer, Elena Dumitru, ale căror 
paginile revistelor „Astra?
Carolina Miron, Elisabeta

întotdeauna
Intotdeona mi-am spus 
iarna aceasta

duce întotdeauna 
spre primăvară 
și-am străbătut-o

cu orice preț 
dar după un timp începea 
o nouă iarnă
care se cerea

străbătută la rîndul ej, 
apoi alta și alta,

fără istovire 
Ia capăt.
însă mai era o iarnă

pînă
acolo
care trebuia la rîndul ei 

să ducă 
spre primăvară.

CONFIDENȚA
La marginea privirii se leagănă 
in albul inocenței se mai găsesc 
mă-întreb ce sens mai are să ard în resemnări 
cînd văd în juru-mi totul cum se scufundă-n vise. 
Brodind speranțe false m-am întrebat ades : 
eternă e iubirea în dantelări de crin 
sau noi prin valuri trecem ca valul neînțeles 
purtînd nemărginirea pe-un petec de senin ?
De clipe efemere m-am rezemat odată 
aceleași clipe parai — sînt 
ce mici sîntem in lumea cu 
vieți ce ni se dau pentru a

chemări, 
narcise,

renunțări tivite; 
flori de măr pătată, 
fi trăite.

Rahela BARCAN

Pașii noștri
pe treptele istoriei 
picură ca un izvor 
de la începuturi 
și fiecare inimă își are 
propriul ecou 
să nu trezească florile 
din somnul cărbunelui.

Mircea AN DR AȘ

Un nume
Să fluture in inimi, 
să ciute bucuria, 
belșugul să triumfe, 
să se-mplinească glia, 
desăvîrșind un nume 
de aur, Romania.
Să ne-mplinim dorința 
dc-a fi, oricînd, aice, 
noi, mesageri ai păcii 
mai albă decit iia, 
ducînd, prin noi. în lume, 
un nume, România.
Să ne culegem griul, 
să ne rodească via, 
s-avem oțel, cărbune, 
să fie-a noastră glia: 
și știm că Ceaușescu 
înseamnă România.
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Pantru o pace trainică în lume
CIUDAD DE MEXICO 

18 (Agerpres). — „Trebuie 
să insistăm asupra nece
sității dezarmării, deoare
ce, în prezent, armele nu
cleare constituie cel mai 
mare pericol la adresa o- 
menirii", a declarat mi
nistrul mexican al relați
ilor externe, Bernardo 
Sepulveda.

Referindu-se la apropi
ata reuniune la nivel înalt, 
care urmează să înceapă 
la 28 ianuarie la Delhi, cu 
participarea șefilor de stat 
sau de guvern din Argen
tina, Grecia, India, Mexic, 
Suedia și Tanzania, minis
trul mexican de externe 
a precizat că țara sa va 
milita la acest forum pen
tru lansarea unui apel că
tre toate statele posesoa
re de arme nucleare pen
tru ca acestea să se anga
jeze solemn că nu vor fo
losi primele asemenea ar
me.

☆
WASHINGTON 18 (A-

gerpres). — In fața clădi
rii Institutului de cerce
tări militare Riverside, din 
New York, a avut loc o 

)' demonstrație de protest 
împotriva cursei înarmă
rilor nucleare inițiată de 
organizațiile antirăzboi-

Șomajul și foametea în 
marile orașe ale S.U.A.

WASHINGTON 18 (A-
gerpres). — Șomajul și 
foametea în marile orașe 
ale S.U.A. se numără prin
tre principalele teme ale 
sesiunii de iarnă a organi
zației primarilor ameri
cani, care se desfășoară la 
Washington. După cum a 
făcut cunoscut președinte
le sesiunii, Ernest Morial, 
primarul orașului New 
Orleans, numărul săracilor 
și al nevoiașilor a conti
nuat să crească în patru 
cincimi din centrele urba
ne ale S.U.A., una din pro
blemele majore constituin- 
d-o în această iarnă, asi
gurarea unui adăpost pen
tru cei care nu au o locu
ință.

Celor 180 de participant 
Ia sesiune» le-a fost prezen
tat un raport în care se 
relevă că în prezent 35,3 
milioane de americani tră
iesc sub limita oficială a 
sărăciei. Aceasta repre
zintă 15,2 la sută din popu
lația țării.

nice din Statele Unite. 
Potrivit declarațiilor orga
nizatorilor, demonstrația 

•s-a desfășurat în fața a- 
cestui institut întrucît aici 
au loc cercetări, la coman
da Pentagonului, pentru 
punerea la punct a unor 
noi tipuri de sisteme de 
arme nucleare.

LONDRA 18 (Agerpres).
— Negocierile dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. asupra 
dezarmării „trebuie să 
deschidă o nouă fază a 
dialogului înțelegerii și co
operării între Est și Vest“
— a declarat cancelarul 
R.F. Germania, Helmut 
Kohl, într-un interviu a- 
cordat ziarului londonez 
„The Times", citat de a- 
genția France Presse. Du
pă opinia cancelarului 
vest-german, aceste nego
cieri trebuie să dea „un 
nou impuls" tratativelor 
în curs de la Viena, Ge
neva și Stockholm cu pri
vire la dezarmare.

Producția mondială 
de cereale

LONDRA 18 (Agerpres).
— Potrivit estimărilor fă
cute de Consiliul interna
țional al griului, produc
ția mondială de cereale a 
atins anul trecut un nivel 
record, respectiv 515 mi
lioane tone. Cifra repre
zintă o creștere de 4 la 
sută față de situația din 
1983. Pe de altă parte, pro
ducția de cereale secunda
re, în primul rînd po
rumb, a fost estimată la 
791 milioane tone, de ase
menea nivel record.

Agendă diplomatică
ATENA 18 (Agerpres). — 

Președintele Egiptului, 
Hosni Mubarak, și-a înche
iat vizita oficială de două 
zile întreprinsă la Atena, 
unde a conferit cu șeful 
statului elen, Constantin 
Karamanlis, și cu primul 
ministru, Andreas Papan- 
dreu. Au fost abordate pro
bleme privind relațiile 
dintre cele două țări și, 
totodată, s-a efectuat un 
amplu schimb de opinii 
cu prioritate asupra situa
ției din zona Mediteranei 
și Orientului Mijlociu — 
se arată în comunicatul 
dat publicității la încheie
rea vizitei la Atena.

MOSCOVA 18 (Agerpres) 
— Andrei Gromîko, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim vi
cepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul 
afacerilor externe al 
U.R.S.S., l-a primit pe 
senatorul american Gary 
Hart, fiind dezbătute cu 
acest prilej probleme ale 
stadiului actual ți pers
pectivelor relațiilor sovie- 
to-americane, aspecte ale 
limitării armamentelor, 
precum și unele chestiuni 
internaționale — informea
ză agenția TASS.

® BERNA. Potrivit da
telor oficiale difuzate la 
Berna, deficitul balanței 
comerțului exterior al El
veției a fost în 1984 de 8,4 
miliarde franci, transmi
te agenția Reuter. Cifra 
reprezintă un nivel record 
pentru ultimii ani, 
arată agenția, nefiind de
pășită decît de cea din 
1980, cînd acest deficit a 
fost de peste 11 miliarde 
franci elvețieni.

■ CANBERRA. In timp 
ce stațiile meteorologice 
din Europa anunță tempe
raturi minime record, în 
Australia căldura excesi
vă a determinat declanșa
rea de incendii în brusă, 
care au devastat pînă a-

cum mai multe zeci de 
mii de hectare și au pro
vocat moartea a șase per
soane. Sute de persoane 
și-au părăsit locuințele, fu
gind din calea focului, ca
re se îndreaptă spre pod
goriile din Swan Valley, 
la 20 kilometri distanță de 
Perth.

fg JAKARTA. Barierele 
comerciale protecționiste 
afectează desfășurarea nor
mală a comerțului mondial 
și situația economico-so- 
cială a multor țări în curs 
de dezvoltare, a declarat 
ministrul comerțului al 
Indoneziei, Rachmat Sa
leh. Luînd cuvîntul în ca
drul unei reuniuni cu oa
meni de afaceri din Indo
nezia, el a subliniat că 
protecționismul a devenit 
parte componentă a politi
cii economice promovate 
de țările capitaliste.

Rigorile iernii în
BONN 18 (Agerpres). — 

Un efect direct al frigului 
din aceste zile este resim
țit în ultimele 24 de ore 
în trei țări vest-europene: 
R.F. Germania, Olanda 
și Belgia. Este vorba de 
așa-numitul „smog" — un 
amestec de fum și ceață, 
care a căpătat proporții 
deosebit de nocive, mai a- 
les în R.F. Germania. Fe
nomenul se datorează im
posibilității circulației și 
evacuării aerului rece de 
la sol, îmbibat de fum.

Noua dificultate creată 
de condițiile aspre ale a- 
cestei ierni confruntă mai

serios bazinul industrial 
al Ruhrului, în special o- 
rașele Essen, Oberhausen, 
Muehlheim, Bottrop și 
Duisburg, dar și Koln și 
Dusseldorf. Numeroase 
școli au fost închise, cen
tralele termoelectrice își 
vor reduce consumul și, 
deci, și producția, circula
ția autoturismelor parti
culare a fost interzisă în 
zonă, iar persoanele cu 
probleme respiratorii, ca și 
copiii, au fost sfătuite să 
nu părăsească locuințele. 
In Renania de Nord- 
Westfalia a fost declara
tă vineri seara stare de a- 
lertă din cauza smogului.

Europa
PARIS 18 (Agerpres). — 

Temperaturile înregistrate 
pe întregul continent au 
continuat să afecteze și 
Franța, unde s-au înregis
trat minus 20 de grade 
Celsius în sudul și centrul 
acestei țări și minus 18,2 
grade Celsius la aeropor
tul Le Bourget, din Paris.

La St. Etienne, a avut 
loc un incendiu de mari 
proporții, datorat explozi
ei unei conducte de gaze 
care înghețase. Aproxima
tiv 200 ’de locuitori din 
zonă au fost evacuați.

Ultima colonie africană
Ocupată de trupele regi

mului rasist de la Pretoria, 
Namibia este, în prezent, 
ultima colonie de pe con
tinentul african. Din punct 
de vedere militar, ea este 
divizată în trei zone dis
tincte: regiunea situată
de-a lungul graniței cu 
Angola unde trăiește pes
te jumătate din populația 
namibiană și pe care auto
ritățile de ocupație au îm
părțit-o în teritorii tribale; 
regiunea de la sud de a- 
ceasta, locuită de fermierii 
albi, deoarece ea dispune 
de terenurile cele mai fer
tile și o a treia zonă situa
tă în jurul bazei militare 
de la Walvis Bay, unicul 
port din Namibia. Aici sînt 
încartiruiți peste 2 500 de 
militari sud-africani, iar 
regimul de la Pretoria o 
consideră parte JT teritoriu
lui R.S.A.

Viața economică și soci
ală este controlată de for
țe militare și de poliție 
constituite de autoritățile 
de la Pretoria. R.S.A. men
ține în Namibia 90 000 de

soldați din care 12 000 fac 
parte din așa-numita „ar
mată teritorială a Africii 
de sud-vest“.

Spiritul militarist dom
nește în toate sferele vie
ții cotidiene din Namibia. 
Intre orele 19 seara și 7 
dimineața au fost institui

tuație stranie apare în ur
ma faptului că veniturile 
acumulate din comerțul 
exterior se reîntorc afară, 
sub formă de dividende 
și dobînzi. Cu alte cuvinte. 
Namibia este tot mai de
pendentă de monopolurile 
străine. In final, toată proDin presa străină

(„WEST AFRICA" — LONDRA)

te stricte interdicții de cir
culație. Patrule militare și 
membri ai forțelor de 
securitate folosesc măsuri 
draconice împotriva acelor 
care încalcă aceste inter
dicții.

Datele oficiale privind 
situația financiară a Na
mibiei îi uimesc pe eco
nomiști. Să luăm, de e- 
xemplu, produsul națio
nal brut. In Namibia, a- 

cesta este cu 30—40 la su
tă mai mic decît produsul 
intern brut. Această si

ducția industrială, agricolă 
și piscicolă se exportă, fă
ră a fi prelucrată pe loc. 
In același timp, Namibia 
exportă 90 la sută din pro
dusele sale alimentare și 
80 la sută din alte mărfuri 
de primă necesitate, în 
principal în R.S.A. Deși 
Namibia este deosebit de 
bogată, repartiția venitu
rilor pe locuitor este ex
trem de inegală. Majori
tatea populației africane, 
stabilită în rezervațiile tri

bale, trăiește în condiții 
de absolută sărăcie.

Sectorul extractiv al 
Namibiei este cel mai 
mare izvor de venituri. Dar 
economia namibiană este 
total controlată de puterea 
colonială. întregul sistam 
de comerț și transport, con
ducere administrativă și 
financiară acționează în 
interesul guvernului de la 
Pretoria și al capitalului 
internațional. SWAPO nu
mește aceasta „supercolo- 
nialism".

Ce se va întîmpla cu 
Namibia atunci cînd pute
rea va fi preluată de 
SWAPO ? Din declarațiile- 
reprezentanților acestei or
ganizații reiese că ea in
tenționează să înfăptuias
că mari reforme de struc
tură. Este clar că Namibia 
deține un potențial care 
îi permite să devină o ța
ră puternică și înfloritoa
re sub conducerea SWAPO 
atunci cînd resursele ei 
bogate vor fi puse în fo
losul întregii societăți.

■■ —— ----------------------------------------------------------
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FILME

13,00
13,05

PETROȘANI 
iembrie: Lupii 
Unirea: 
al pîinii; Parîngul:
sando, I-II.

- 7 No- 
mărilor ; 

Miezul fierbinte 
Glis-

PETRILA: B.D. 
munte și la mare.

LONEA: Yankeii,

la

I-II.

ANINOASA: Galax.

LUPENI — Cultural
Moara lui Călifar.

I

URICANI: Scopul scuză 
mijloacele.

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

Recomandări 
pentru 

conducătorii 
auto și pietoni

H Reamintim condu
cătorilor auto amatori că, 
datorită iernii deosebit de 
aspre, restricția de cir
culație a autoturismelor 
proprietate personală, a- 
nunțată de Direcția cir
culație a Inspectoratului 
general de miliție, se 
menține.

■ Pentru a se asigura 
circulația autovehicule
lor destinate aprovizio
nării populației și a 
mijloacelor- de transport 
în comun, în municipiul 
nostru s-au întreprins 
măsuri prompte de des
zăpezire. In ceea ce pri
vește circulația pietona- 
lă, conducerile întreprin
derilor și instituțiilor, 
asociațiile de locatari și 
cetățenii au obligația să 
curețe trotuarele de ză
padă sau gheață.

0 Pentru a preveni 
accidentele, se recoman

14,45
15,00

19,00

19,20
19,35
20,05

21,15

21,50

22,00

Telex.
La sfîrșit de săptă- 
mînă (color).
Săptămîna 
închiderea 
mului.
Telejurnal 
color).
Noi și copiii noștri. 
Teleencicloped ia.
Film artistic (co

lor).
„Serenadă pentru 
etajul XII".
Producție a Casei 
de filme Unu.
Bun găsit la varie
tăți (II) - 
Spectacol 
distractiv.
Telejurnal 
color).
închiderea 
mului.

politică, 
progra-

(parțial

color, 
muzical-

(parțial

progra-

dă ca pietonii să evite 
carosabilul pentru depla
sări, ei avînd obligația 
să circule pe potecile la
terale. Traversarea stră
zilor se va face numai în 
locurile prevăzute cu in
dicatoare „Trecere pie
toni".

gj Conducătorii auto 
profesioniști sînt rugați 
să nu oprească sau să 
parcheze autovehiculele 
pe partea carosabilă, 
întrucît pot stînjeni cir
culația celorlalți partici- 
panți la traficul rutier.

■ Lucrătorii Biroului 
circulație din cadrul Mi
liției municipiului Petro
șani veghează și intervin 
cu promptitudine pentru 
a asigura fluența traficu
lui rutier, în acest sens 
împotriva tuturor celor 
care nu respectă aceste 
prevederi se vor lua mă
suri de sancționare; în 
cazul conducătorilor au
to contravenienți, ei vor 
fi îndrumați spre retesta- 
rea cunoștințelor privind 
regulile de circulație.

Rubrică redactată cu 
sprijinul Biroului circu
lație al Miliției munici

piului Petroșani

Mica publicitare
PIERDUT carnet de stu

dent pe numele Lascu An- 
dron, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. II de
clar nul. (3189)

PIERDUT carnet de stu
dent și legitimație de bi
bliotecă pe numele Chetro- 
iu Aurelia, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Se declară nule. (3190)

PIERDUT carnet student ’ 
pe numele Vasian Dorel, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. II declar 
nul. (3192)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Ciucaș 
Mariana — Delia, eliberat 
de Institutul de mine Pe
troșani. II declar nul.
(3193)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele On ici

Traian, eliberată de I.M. 
Petrila. O declar nulă. 
(3194)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mari- 
oane Alexandra, eliberată 
de I.U.M. Petroșani. O de
clar nulă. (3195)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ca
targul Marin, eliberată de 
I.M. Vulcan. O declar 
nulă. (3196)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Incze 
Piroșka, eliberată de I.C. 
Vulcan. O declar nulă. 
(3198)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vo- 
chescu Viorica, eliberată 
de I.C. Vulcan. O declar 
nulă. (3199)

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚIA Ecaterina și familia Mirea amintesc că 
se împlinește un an de la decesul iubiților lor 

LEACH DAVID și tEACH IOAN
Nu-i vom uita niciodată. (3197)
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