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Mineri, maiștri, ingineri ! j
.Faceți totul pentru creșterea rodniciei I

i . . i
i abatajelor în această perioadă de iarnă ț

= grea! Sporiți producția de cărbune, acțio- i : •
■ nați cu spirit de buni gospodari pentru | 
! . . I
i realizarea planului de extracție, cu consu-
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i muri cit mai reduse de energie electrică !

TĂRIE dî MAI MULT CĂRBUNE!
i

Contribuții de excepțională 
valoare la dezvoltarea teoriei

Zi de producție 
record 

la I.M. Petrila
Răspunzînd chemării a- 

dresate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, minerii 
de la Petrila au extras, 
marți, 22 ianuarie, 4501 
tone de cărbune, depășin- 
du-și în acest fel sarcinile 
de plan cu 800 tone de 
cărbune. De remarcat că 
în această zi toate cele 
șase sectoare de produc
ție ale minei și-au depășit 
preliminarul stabilit. Cel 
mai mare plus — 445 tone 
de cărbune — I-au realizat 
minerii sectorului IV din 
cadrul căruia s-au remar
cat frontaliștii din brigă
zile conduse de Ștefan 
Alba și Ștefan Rotaru. 
Celelalte sectoare de pro
ducție au realizat plusuri 
cuprinse între 37 . tone 
(sectorul VI) și 100 tone 
(sectorul II). Printre bri
găzile cu rezultate deose
bite în muncă în această 
zi de producție record se 
numără cele conduse de 
Ștefan Dorofte, Constantin 
Alecsa, Dumitru Leonte, 
Constantin Stan, Ion C. 
Radu, Constantin Dumi
trescu și Grigore Aurel.

La sfîrșitul schimbului 
I al zilei de ieri, dispece
rul de serviciu Vasile Cos- 
tache ne-a informat tele
fonic că preliminarul 
schimbului a fost depășit 
cu 200 tone de cărbune.

ROLUL CONDUCĂTOR AL PARTIDULUI 
se înfăptuiește prin munca fiecărei organizații, 

a fiecărui comunist

Un plus de conținut 
întregii munci politice 
în sprijinul producției

■ X

ANCHETA NOASTRĂ LA ÎNCEPUT DE AN

1. Măsurile întreprinse, condițiile cre
ate vă asigură posibilitatea îndeplinirii integra-

1 le a prevederilor de plan pe anul 1985? 
Cum veți încheia luna ianuarie și trimes
trul I ?

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

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

1. Ing. GHEORGHE MARCHIȘ, directorul 
întreprinderii ; 2. NICOLAE VLAD, pre

ședintele consiliului oamenilor muncii ; 3.
ĂUREL ANGHELUȘ, președintele comitetului 
sindicatului.

Planul și angajamentul 
colectivului vor fi 
realizate exemplar

Ing. GHEORGHE MAR
CHIȘ: 1. Condițiile pe 
care le-am creat încă din 
ultima parte a anului tre
cut ne asigură posibilita
tea realizării integrale a 
sarcinilor de plan stabi
lite pentru anul 1985. Cu 
toate că am avut unele 
necazuri de natură o- 
biectivă — Ia trei sec
toare cîteva abataje me
canizate au întîlnit zone 
puternic tectonizate — 
care nu ne-au permis să 
ne îndeplinim ritmic pre
vederile de plan de la 
începutul anului, avem 

convingerea că luna ia
nuarie și trimestrul I 
vor fi încheiate cu sarci
nile de plan realizate in
tegral. O problemă cu 
care ne-am mai confrun
tat, dar sîntem pe cale 
de a o rezolva este trans
portul, evacuarea cărbu
nelui pe puțurile centru 
și nr. 12 unde aveam dis
continuitate. Prin măsu
rile întreprinse nu vom 
mai avea astfel de pro-

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Una dintre cele mai 
constante și harnice bri
găzi din cadrul sectoru
lui III al minei Lupeni 
este formația condusă de 
minerul Laszlo Matyus, 
motiv de satisfacție pen
tru o parte din compo- 
nenții brigăzii prezen
tați în această ilustrație. 
Foto: T. ALEXANDRU

și practicii revoluționare
Elaborarea strategiei 

de acțiune în vederea tre
cerii la modul comunist 
de organizare a societății 
în țara noastră este rodul 
activității teoretice și 
practice a secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
Spiritul revoluționar, cla
ritatea și obiectivitatea cu 
care sînt analizate pro
blemele dezvoltării pe 
mai departe a bazei teh- 
nico-materiale a societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate, perfecționă
rii relațiilor de producție 
și sociale, cît și ale des
fășurării cu succes a
complexului proces de 
formare a conștiinței so
cialiste a maselor, a o- 
mului nou, își au izvorul 
în gîndirea pătrunzătoare 
a secretarului general al 
partidului nostru. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
a contribuit cu inițiative 
de excepțională însem
nătate la înnoirea teoriei 
și practicii revoluționa

re din patria noastră, la 
îmbogățirea cu noi idei, 
teze și concepte, mate- 
i-ialist-dialectice și isto
rice, la patrimoniul cu
noașterii și creației isto
rice în epoca contempo
rană. Un loc central în 
strategia dezvoltării
României socialiste îl 
are dezvoltarea impe
tuoasă a forțelor de pro
ducție, accentuîndu-se 
în mod deosebit faptul că 
factorul hotărîtor în spo
rirea avuției societății 
este reprezentat de mun
că, de activitatea crea
toare a poporului. In a- 
cest context se concen
trează atît idei, cît și di
recții concrete de activi- 
tațe economico-socială 
de o mare valoare teo
retică și practică cu pri
vire la perfecționarea re
lațiilor socialiste de pro
ducție în ansamblu, a re
lațiilor de proprietate în 
particular. In concepția 
partidului nostru, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 

socialismul, prin însăși 
natura sa nu poate fi 
conceput decît ca o o- 
rînduire profund demo
cratică. De aceea în nu
meroase prilejuri s-a re
liefat cu deosebită forță 
faptul că adîncirea de
mocrației socialiste în 
viața întregii noastre so
cietăți își are izvorul în 
procesele și legile obiec
tive de dezvoltare a noii 
orînduiri. In expunerea 
la plenara lărgită a C.C. 
al P.C.R. din 1—2 iunie 
1982, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia: „For
mele de proprietate de 
producție și repartiție so
cialiste constituie expre
sia celei mai înalte de
mocrații muncitorești, a 
faptului că clasa munci
toare, oamenii muncii.

Lector univ.
Tiberiu GAGY, 

Institutul de mine 
Petroșani

(Continuare in pag. a 2-a)

Președintelui 
României

• EXPOZIȚII DE CAR
TE „Contribuții ale pre
ședintelui României la dez
voltarea gîndirii filozofice"; 
sub această temă s-a des- 
schis la biblioteca din Lu- 
peni, o expoziție de carte 
social-politică cu lucrări a- 
le tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului.

Manifestări de același 
gen au loc în organizarea 
bibliotecilor din Uricani, 
Petrila, Petroșani.

e RECITALURI DE MU
ZICA ȘI POEZIE. Sub ge
nericul „Din inimă cin
stire" au loc în aceste zile 
recitaluri de muzică și 
poezie patriotică la clubu
rile muncitorești din Pe
trila, Lupeni, Aninoasa, 
Lonea și Uricani. își dau 
concursul artiști amatori, 
poeți, interpreți de muzică 
folk, recitatori din munici
piul nostru.

Și la mina noastră, așa 
ca în toate unitățile eco
nomice care-cunosc o im
portantă dinamică a pro
ducției, creșterea rolului 
conducător al organizației 
de partid are un temei o- 
biectiv. In aprecierea a- 
cestui deziderat — asupra 
căruia la Congresul al 

’XIII-lea al partidului to
varășul Nicolae Ceaușescu 
s-a referit în mod deosebit 
de sugestiv — pornim de 
la faptul că pentru anul 
1985 întreprinderea minie
ră Vulcan a preluat o 
creștere de plan de 100 
mii tone de cărbune, sar
cină care atrage un plus 
de răspundere în exercita
rea funcției de factor poli
tic conducător din partea 
fiecărei organizații, a fie
cărui comunist.

Căutările noastre, ani

mate de dorința de a por
ni cît mai bine în activi
tatea anului 1985, au fost 
orientate spre principalele 
resurse interne de care 
dispunem. In rîndul mem
brilor comitetului de partid 
a fost unanimă opinia po
trivit căreia punerea în va
loare a acestor resurse — 
cu privire la creșterea pro
ductivității muncii, folo
sirea mai bună a dotării, 
a efectivelor și timpului 
de lucru, întărirea ordinii 
și disciplinei — trebuie să 
înceapă tot prin valorifi
carea unei resurse interne, 
de această dată a vieții de 
partid. Avem în vedere în-

Arpad CRIȘAN, 
secretar al comitetului de 
partid de la I.M, Vulcan

(Continuare in pag. a 2-a)

| Unirea
I Rostind astăzi, la 126 
I de ani de la memorabi- 
* Iul act istoric al Unirii 
I Principatelor, cuvintele 
I Unitate — Independență, 

pe bună dreptate afirmăm 
| că puține altele sînt atît 
I de pline de sensuri, atît 
* de profund simțite în ini- 
| ma, în conștiința nea- 
I mul ui nostru ca acestea.

Ele au fost alături de 
dreptatea socială și liber- 

I tatea națională aspirații 
I seculare ale numeroase ge

nerații de înaintași, nă- 
■ zuințe care au dat sens 
' măreț muncii și luptei 
Iatitor luminați cărturari, 

milioanelor de oameni 
i

- act al voinței întregului popor
ai muncii pe care s-a 
sprijinit necontenit, la 
bine și la greu, patria 
română.

Ideea unirii era invin
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

126 de ani de la formarea 
statului național român 

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzz

cibilă întrucît era dreap
tă, legitimă, de o parte și 
de allș a Carpaților, un
de trăiau fiii unuia și a- 
celuiași popor, de stră
veche obîrșic daco-ro- 
mană, grăind o „dulce" 

limbă unitară, avînd ace
leași legi și obiceiuri, a- 
celeași aspirații și nevoi. 
La 1859, două dintre ra
murile mărețului trunchi 

românesc s-au unit peste 
apa Milcovului, românul 
moldovean și cel mun
tean înfrățindu-se într-o 
Horă istorică.

Poporul român a putut 
împlini în perioadele ur

I 
I
I

I
!
i
I
!

I
i
Ii
I

J

mătoare mari deziderate: 
independența de stat, de- 
săvîrșirea unității națio- 
nal-statalc, moderniza
rea statului, dezvoltarea 
social-economică a pa
triei. Unitate — Indepen
dență; au fost țeluri care 
și-au găsit în P.C.R. cel 
mai adecvat promotor 
și apărător. Apărut pe 
scena istoriei într-o pe
rioadă cînd unitatea și 
independența națională 
se cereau îngemănate cu 
libertatea și dreptatea so-

Prof. D. PELIGRAD

(Continuare în pag. a 3-a)
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Contribuții de excepțională 
valoare la dezvoltarea teoriei 

și practicii revoluționare
(Urmare din pag. I)

fără deosebire de națio
nalitate, sînt organizato
rii întregii activități de 
producție, sînt adevărații 
stăpini ai avuției națio
nale". .

Odată 
fermă a 
făgașul 
crearea 
teriale i 
trecerii 
se subliniază în 
mentele partidului 
tru, se întăresc temeiuri
le obiective ale creșterii 
rolului Partidului Comu
nist Român de forță po
litică conducătoare a so
cietății. „Să nu uităm 
nici un moment, spunea 
tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, că 
partidului constă în 
gătura strînsă cu 
muncitoare, cu țărănimea 
și intelectualitatea, cu 
întregul popor, că politica

cu dezvoltarea 
i țării noastre pe 

socialismului și 
premiselor ma- 

și spirituale ale 
spre comunism, 

docu- 
nos-

sa internă și externă tre
buie să se inspire din 
realitățile societății ro
mânești și să răspundă 
năzuințelor întregului po
por...". Și în viitor parti
dul va continua să repre
zinte centrul vital al so
cietății noastre socialiste, 
forța care dinamizează e- 
nergiile creatoare ale ma
selor populare, ale între
gului nostru popor. In 
gîndirea social-politică a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se relevă fap
tul că înseși complexita
tea și 
socială 
presupun
gîndire nouă, 
nară, pe bazele 
lismului dialectic și isto
ric, ale socialismului ști
ințific, dar și o participa
re conștientă a tuturor 
membrilor societății la 
realizarea și înfăptuirea 
societății socialiste și co
muniste. In opera tovară-

responsabilitatea 
contemporană 

nu numai o 
revoluțio- 

materia-

Profesionalitate
tă- 

autobuzul 
cu teamă 
împiedică 

troianul 
de-

Un plus de conținut 
întregii munci politice 
în sprijinul producției

(Urmare din pag. 1)

forța 
le- 

clasa

șului Nicolae 
se subliniază 
parea activă 
la făurirea 
lor destin este o trăsătu
ră definitorie a noii 
rînduiri semnificînd 
o cucerire obținută 
decursul luptei 
dreptate și echitate 
cială, cît și o cerință 
sențială a progresului so
cial in condițiile socia
lismului și comunismului. 
Actualitatea spiritului re
voluționar decurge nemij
locit din realitățile Româ
niei socialiste.
și creatoarea 
a secretarului 
partidului nostru, 
meiată pe analiza 
fundă a realităților con- 
cret-istorice, întreaga o- 
peră de edificare a socia
lismului și comunismu
lui constituie în ansam
blul său un proces revo- 

' luționar unic.

Ceaușescu 
că partici- 

a oamenilor 
propriului

o- 
atît 

în 
pentru 

so-
e-

In geniala 
concepție 

general al 
înte- 
pro-

ai noului

Mecanicul Nicolae Mi- 
halache și electricianul 
Nicolae Neagu din sec- 

a I.C. Vulcan 
la revizuirea

ția a II-a 
lucrează 
mașinilor.

Foto: Al. TATAR

(Urmare din pag. I)
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Deși o secție de repara
ții radio-TV prin exce
lență este specializată 
doar în executarea repa- 

condusărațiilor, în cea 
de Constantin Trușcheci, 
a cooperativei
din Lupeni, pe lingă re
parațiile de orice grad și 
la orice fel de aparate e- 
lectronice (radiouri, tele- 
\ izoare, magnetofoane, 
radiocasetofoanc, picup- 
uri etc), o atenție aparte 
se acordă promovării nou
lui. Cei patru meseriași a 
căror competență și pro
fesionalitate sînt bine

.Straja"

cunoscute construiesc cu 
bune rezultate o serie de 
instalații electronice deo
sebit de complexe.

Acum, se află in stadiu 
de execuție un afișaj e- 
lectronic pentru un ceas 
de mari dimensiuni, un 
turometru cu afișaj elec
tronic pentru autoturis
me, precum și un sistem 
electronic antifurt pentru 
autoturisme. Și, după cum 
ne asiguiă șeful secției, 
in curînd voi' fi produse 
alte asemenea instalații 
de largă utilitate. i

bleme, producția fiind 
dirijată spre puțul cu 
schip. In felul acesta, 
vom crește producția rea
lizată cu aproape 1000 
tone pe zi. In continuare 
vom extinde mecanizarea 
principalelor lucrări ast
fel îneît, în tot timpul 
anului, să avem în per
manență în funcțiune 11 
complexe mecanizate, 
combine de abataj și 
combine de înaintări.

Vom atinge la Lupeni- 
Sud producția planifica
tă pentru acest an — 
150 UUO tone de cărbune. 
In același timp am ata
cat două obiective de o 
deosebită importanță pen
tru dezvoltarea viitoare 
a minei și anume puțul 
Lupeni-Sud și silozul de 
colectare a producției.

Pe scurt, probleme deo
sebite nu avem și, așa cum 
mai spuneam, ne xom 
îndeplini planul lunii ia
nuarie și al trimestrului 
I.

NICOLAE VLAD: 2. O 
primă acțiune pe care o 
considerăm foarte impor
tantă a constituit-o însu
șirea de către toți mem
brii consiliului oamenilor 
muncii și a comisiilor pe 
probleme a sarcinilor ca
re ne revin din Ilotărî- 
l'ile înaltului forum co
munist al țării — Congre-

<

i 
i

I
II
I

PAROȘENI. Uteciștii de 
la mina Paroșeni și-au în
scris în cont pînă la ora 
actuală numeroase acțiuni 
de muncă patriotică la 
capitolul finanțate, reali- 
zînd sume ce creează pre
misele depășirii planului 
economic al organizației. 
Pînă la sfîrșitul lunii ia
nuarie, în contul organiza
țiilor U.T.C. vor fi virați

100 000 lei, ce reprezintă 
valoarea economică a ac
țiunilor desfășurate. Un 
început de an deosebit de 
fructuos ce denotă angaja
mentul tinerilor mineri de 
la Paroșeni de a 
Congresul U.T.C. 
tate deosebite la 
țiunile specifice.

întîmpina 
cu rezul- 
toate ac- 
(G.M.)

VINERI, ora 18, Casa de 
cultură a sindicatelor din 
Petroșani organizează o 
nouă manifestare cultu- 
ral-educativă sub generi
cul: „Atelierul artelor", 
yor participa Mihai Du-

țescu cunoscut poet, ro
mancier și dramaturg, Cor
nel Sorescu publicist de 
notorietate, membri ai ce
naclului „Panait Istrati", 
profesorul Dumitru Peli- 
grad, directorul Muzeului 
mineritului, grupul satiric 
„Trio-veselia“ și grupul 
vocal instrumental „Ca
non" din Hunedoara. Bi
lete sînt puse în vînzare 
la Casa de cultură din Pe
troșani. (G.B.)

LUPENI. Peste cîteva 
zile, în cadrul Cooperativei 
„Straja" din Lupeni va lua

Prin pîrtia îngustă, 
iată în zăpadă, 
înaintează încet, 
parcă. Ninsoarea 
vizibilitatea, iar
de zăpadă a acoperit 
finitiv, în acest început de 
ianuarie, șanțul șoselei. Cu 
mîinile încleștate pe 
lan, conducătorul auto 
vește încordat înainte, 
gînd cu grijă direcția 
înaintare. Din cînd 
cînd, autobuzul se 
nește, gheața de sub stra
tul de zăpadă creînd se
rioase probleme. Calm, cu 
o îndeminare ce denotă o 
vastă experiență, șoferul 
acționează cu promptitu
dine redresîndu-1. Călăto
rii privesc și ei încordați 
afară prin mici vizoare 
croite pe suprafața înghe
țată a ferestrelor. Calmul 
și siguranța conducătorului 
auto se transmite și 
pra lor. Nu e nici un 
col. La volan e un 
meseriaș. Poate unul 
tre cei mai buni. Se 
mește Vasile Onu. 
dintre șoferii care 
tuie un frumos 
pentru conducătorii 
de la AUTL. Autobuzul 31 
HD 1642 circulă în sigu
ranță pe orice fel de vre
me. Cînd oamenii îl văd 
pe Vasile Onu la volan 
nu-și fac probleme oricum 
ar fi timpul, căci el circu
lă foarte corect. Cu acest 
autobuz a circulat peste 
860 000 de km fără repara
ție capitală și fără a crea 
heplăceri oamenilor care 
au la adresa lui numai cu
vinte de mulțumire, pe 
care le merită cu priso
sință pentru înalta lui pro
fesionalitate și experiență.

C. GHEORGHE

vo-
pri- 
a Ie

de 
în 

potic-

asu- 
peri- 
bun 
din- 
nu- 

Unul
consti- 
simbol 

auto

sul al XIII-lca — și cu- 
vîntările secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

In preocupările prio
ritare ale consiliului oa
menilor muncii și comi
siilor pe probleme se în
scriu: folosirea eficien
tă a potențialului de ca
dre tehnico-inginerești

tărirea muncii politice in 
fiecare organizație de ba
ză și activizarea fiecărui 
comunist astfel îneît să 
sporească rolul lor hotărî- 
tor în coordonarea locu
rilor de muncă și îndepli
nirea normelor, in mobili
zarea tuturor oamenilor 
muncii la o activitate' e- 
xemplară.

In cadrul întreprinderii, 
avem organizații de partid 
pe sectoare și schimburi 
care au acumulat o bună 
experiență în exercitarea 
rolului de factor politic 
conducător. Comitetele de 
partid, birourile organi
zațiilor de bază din sec
toarele IV, V, VII, XII (e- 
lectric), XI, mențin în 
permanență spiritul de 
inaltă răspundere in viața 
internă de organizație, iar 
preocuparea lor neslăbită 
pentru implicarea muncii 
de partid în problematica 
producției a dus la rezul
tate economice tot mai 
bune. In alte organizații, 
cum sînt cele din
sectoarelor II, III, general- 
mecanic, XI-B s-a înregis
trat o scădere a piîlsului 
vieții interne de partid, cu 
efect direct asupra mobili
zării colectivelor la înde
plinirea sarcinilor de plan. 
Pornind de la exigențele a- 
cestui an, socotim însă că 
în toate sectoarele va tre
bui să acționăm pentru 
întărirea și 
rea vieții de 
iar prin această 
obiectivul muncii 
politice îl constituie 
centrarea forțelor de

cadrul

dispunem cu prioritate a- 
supra locuriloi de muncă 
direct productive. In aba
taj, acolo unde este însu
mată contribuția tuturor 
factorilor care au tangen
ță nemijlocită cu produc
ția, la lucrările de pregă
tire, pe traseele de trans
port, la reviziile și 1 
țiile pentru Utilaje - 
aceste locuri de 
prioritare vom 
preocupările majore 
organelor și 
de partid, 
pentru ca 
al muncii 
regăsească 
producției

La preluarea 
de plan sporite pe 
an vor contribui, 
și măsurile ce vor fi 
treprinse în vederea creș
terii nivelului tehnic al 
producției.

Intrucît ne aflăm în preaj
ma unei sărbători ce este 
scumpă întregului popor, 
doresc să folosesc prilejul 

a 
Și 

co- 
co-

repara- 
— spre 
muncă 
orienta 

ale 
organizațiilor 

ale comuniștilor, 
efectul general 
politice să se 

în creșterea 
de cărbune.

sarcinilor 
acest 

desigur, 
în-

perfecționa- 
organizație, 

prismă 
noastre 

con- 
ca re

tru a asigura o mai bună 
structură de calificare a 
formațiilor de lucru. Tot
odată vom continua să 
valorificăm cît mai mult, 
să stimulăm creația teh
nică proprie, domeniu în 
care avem o
gată experiență.

Așa cum mai spuneam, 
la rezolvarea probleme-

bună si bo-

Planul și angajamentul 
colectivului vor fi
realizate exemplar

activității 
eoncentra- 

trece- 
trom-

de care dispune între
prinderea noastră; creș
terea liniei de front ac
tive; realizarea și depăși
rea productivității muncii 
nu doar în abataje ca 
pînă acum ci și la nive
lul sectoarelor și minei ; 
îmbunătățirea 
de transport;
rea producției și 
rea acesteia prin 
mel-concasor pentru îm
bunătățirea calității, in- 

■ dicator la care trebuie să 
realizăm o creștere de
4 puncte. De asemenea, 
consiliul oamenilor mun
cii și-a propus să crească 
numărul minerilor pen-

lor amintite vor contribui 
.și comisiile pe probleme.

AUREL ANGIIELUȘ i 
3. Ne-am propus pentru 
acest an inițierea unor 
acțiuni intensive de popu
larizare a rezultatelor ob
ținute de formațiile de 
lucru și sectoare, a frun
tașilor 
cialistă 
re fac 
ciplina 
ceputul 
nizat de două 
cala muncitorească", 
losim și vom folosi 
eficient formele de 
pagandă 
cum sînt stația de radio
amplificare, „Faptul zi-

în întrecerea so- 
dar și a celor ca- 
abateri 
muncii.
anului

de la dis- 
De la în- 
am orga- 

ori „Jude- 
Fo- 
mai 
p'ro-

audio-vizuală

ființă o nouă activitate 
prestatoare de servicii că
tre populație. Este vorba 
despre activitatea de pro
ducere a vatei de zahăr 
(produs atit de mult dorit 
de copii și nu numai de ei) 
precum și despre un alt 
produs deosebit de solici
tat de cetățeni: binecunos
cutele floricele de porumb. 
Chioșcul care va furniza 
populației aceste produse, 
în condiții do deplină igie
nă și prospețime, va fi 
amplasat lîngă complexul 
de alimentație publică din

noul centru civic al ora
șului. (G.C.)

CLANDESTINA. Chiar 
dacă, din cauza iernii, cir
culația autobuzelor AUTL 
este așa cum este, călătorii 
trebuie să înțeleagă că bi
letul de călătorie (în lipsa 
abonamentului) este obli
gatoriu a fi cumpărat. A- 
cest lucru nu poate fi ig
norat de nimeni, oricît de 
supărați am fi pe ALITL, 
In seara zilei de 22 ianua
rie, în autobuzul 31 
1625 ce mergea spre

acestor rînduri pentru 
da expresie gindurilor 
sentimentelor tuturor 
muniștilor și întregului 
lectiv de la mina Vulcan, 
de profundă stimă și recu
noștință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Minerul 
nostru de onoare, căruia 
ii dorim cu prilejul aniver
sării zilei de naștere și 
peste 50 de ani de activi
tate revoluționară, deplină 
sănătate și putere de 
muncă pentru a conduce 
și pe mai departe patria 
noastră pe calea progresu
lui și înfloririi socialiste 
și comuniste. i

lei“, gazeta satirică.
O altș formă de sti

mulare a fruntașilor fo
losită anul trecut este de 
a trimite familiilor a- 
cestora scrisori de mul» 
țumiri pentru modul în 
care au contribuit — prin 
climatul de acasă — la 
obținerea succeselor pen
tru care este felicitat și 
stimulat. Vom aplica In 
continuare inițiativele 
„Brigada înaltei răspun
deri muncitorești", „Con
tul colector de economii 
al sectorului" și, așa cum 
am amintit, „Judecata 
muncitorească". împreu
nă cu organizația 
U.T.C. vom revitaliza ini
țiativa „Prietenul nou
lui încadrat". Dealtfel noi 
Urmărim timp de un se
mestru. comportarea și 
modul de adaptare a G0— 
80 de tineri nou înca
drați la întreprinderea 
noastră.

O altă acțiune 
tantă dar asupra 
nu voi insista o 
tuie organizarea
că și desfășurarea între
cerii socialiste.

Acestea sînt, bineînțe
les, doar o parte din ac
țiunile organizației de 
sindicat, acțiuni care au 
menirea de a contribui 
în mai mare măsură Ia 
mobilizarea întregului 
colectiv la o activitate 
rodnică.

impor- 
căreia 

consti- 
temeini-

trila au urcat din 
Hermes peste 50 de călă
tori. Ca o curiozitate, ca
sierița a vîndut doar zece 
bilete! Să fi avut toți ceilalți 
abonamente ? Sau 
folosesc 
pentru a
destin ? (Gh. S.)

unii se 
de aglomerație 
circula clan- I

Rubrică realizată de 
Gheorghe CHIRVASA
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Ne iubim prezen
tul, gîndim viito
rul. dar privim eu mîn- 
drie spre trecutul care 
prin momente de mare 
importanță pentru ființa 
noastră națională si pen
tru pămintul pe care-am 
răsărit ne-a ajutat să du
răm o țară, să vorbim o 
limbă, a noastră.

Unul dintre aceste mo
mente, săvîrșit cu aproa
pe treisprezece decenii 
in urmă, într-un sfîrșit 
de ianuarie, a marcat, 
prin unirea Moldovei cu 
Muntenia, începutul unei 
glorioase etape a consti
tuirii statului român, în
chegat azi pe vatra vechii 
Dacii.

Desen realizat de Simona GALBENUȘA

Mari personalități istorice 
despre Unirea din 1859 

și Cuza Vodă
• „Unirea principatelor a avut o uriașă însem

nătate pentru evoluția social-politică a poporului 
nostru, ea a deschis noi perspective dezvoltării for
țelor de producție, angajării României pe drumul 
civilizației moderne, constituind un moment epocal 
în procesul plămădirii statului național unitar ro
mân

NICOLAE CEAUȘESCU
„loan Alexandru Cuza, domnul și ducele ro

mânilor", a proclamat Unirea românilor. Ideea sa
cră fiecărui român și eternă cum are să fie nația...".

Simion Bărnuțiu
„...Unirea, națiunea a făcut-o, națiunea care a 

ales un domn pentru ambele țări, cu misiunea de 
| a realiza Unirea...".

Mihail Kogălniceanu
„Fiți siguri, domnilor, că nația ce voiește Uni

rea prin alegerea domnului Alexandru va ști să 
facă toate sacrificiile spre a o dobîndi, fiți siguri că 
ceea ce a făcut astă dată, această nație va rămîne 
și bun pentru totdeauna... Ideile viitorului au în
vins ideile trecutului. Dar fiți siguri că cei ce au 
ales domn, al lor pe domnul Moldovei vor ști să-l 
susție, căci acest domn este simbolul naționalității 
și al libertății românilor".

Dimitrie Bolintineânu
„Românii din Transilvania, în împrejurările de 

față numai la Principate privesc, numai de aici 
așteaptă semnul, numai de aici își văd scăparea. 
Cînd s-a ales Cuza domn, entuziasmul la românii 
Transilvaniei era poate mai mare ca în Principate...".

Al. Papiu Ilarian
„Pactul de unire a Principatelor dunărene în 

1859 ca și declarațiile hotărîtoaro din partea ținu
turilor românești care, în 1918 au adus alcătuirea 
României întregite, n-au însemnat în marea lor 
importanță declt consacrarea în domeniul realității 
a unei stări de conștiință care a existat totdeauna 
de la originea însăși a neamului nostru".

Nicolae Iorga
„...Spuneți și propovăduiți dragostea ce unește 

frații de un sînge și de o limbă și de o lege, spu
neți și propovăduiți credința în puterea de viață a 
acestui’neam, sperarea în viitorul României".

Dimitrie Onciul

i
i
I
J
>Ii
i
iI

Atunci în douăzeci și 
patru alo lui ianuarie o 
mie optsute cincizeci și 
nouă, patru cuvinte erau 
rostite cu glas de bucu
rie și mîndrie: unire, ro
mâni, Cuza, Milcov.

la Milcov...
Cuza era primul dom

nitor al Principatelor, 
Milcovul, rîul ce și-a le
pădat straiele de hotar, 
români se chemau locui
torii noului stat născut 
prin unirea celor două 
principate.

Era în ianuarie, lună 
de iarnă, în care ningea 

fulgi de bucurie din înal
tul cerului. Se sfărîma 
zăpada sub tălpile româ
nilor încinși în hora 
unirii, din Bucovina pî- 
nă-n Jiu, sub lanțul car
patic. Și se auzea ritmul 
dansului și-al eînteeului 
peste Carpați, aici în 
Transilvania, la Grădiște 
și Sarmizegetusa, la Alba 
și Țebea...

Azi și aici, în fiecare 
ianuarie, la douzecișipa
tru, se aprind torțe și se 
eîntă unirea.

Da, sîntem legați de 
trecut, de prezent și de 
viitor cu sînge, cu viața, 
prin faptă și gînd, prin 
muncă și vis.

Mircea MUNTEAN U

Unirea 
e în fiecare
Sclipesc nuferi albi, 
gîndurile
la mijloc de ianuarie.
Nu ninge,
dar e atît de mult alb, 
în noi,
în fiecare, înmugurește 
o flacără de adevăr 
numită ISTORIE
și toți
sîntem
Alexandru loan Cuza 
loan Roată, 
toți, cei știuți 
și neștiuți,
fiindcă ne curge în vine 
de veacuri
LIBERTATEA
și avem de-a dreapta 

inimii, 
o mare iubire,
ROMANIA.

Elena DUMITRU

Nu au scris doar în 
hrisoave

Ci în inimi cald au scris;
Cînd și-au dat mînă cu 

mină,
S-a-mplinlt mărețul vis.

Făptuitu-s-a UNIREA,
Arc al timpurilor noi

(Urmare din pag. I)

Spre veghe necurmată
O, țară, ce iubire ți-a clocotit în timp, 
cind ai semnat Unirea, spre veghe necurmată, 
Intr-un contur de aur, ca-n miezul unui stup, j
întreaga națiune să-ți fie adunată !
Sămînța, încolțită in părintesc pămint.
Celor egali de-o limbă, egali de-o așteptare,
UNIRE, lege dreaptă, crez milenar și stint, 
Ai șters cu hotăriie vremelnice hotare.
Azi, iată, amintirea alunecă-n priviri,
Sub cer de iarnă albă, cind steăua-și arde spuza,
Și din odihna vremii, la ceas de împliniri, 
In inimi contopite trăiește Domnul Cuza.
Și-n hora înfrățirii, acest nestins altoi,
Ne primenește gindul, în limpeziri albastre,
Sub tricolor de soare, pătruns, adine, în noi 1 
Poem al României și-al demnității noastre.

Maria DINCA

iul
Ridicat din truda aspră 
A vitejilor eroi.

Astăzi, țara îi cinstește, 
Astăzi — țara in unire 
Nouă eră construiește 
Pentru-a țării fericire.

C. IOAN

participarea activă și e- 
fectivă a oamenilor mun
cii la conducerea societă
ții, la soluționarea pro
blemelor obștii, modela
rea profilului omului nou, 
cu lin larg orizont de cu
noaștere, devotat cauzei 
partidului și patriei. Na nea ci spre piscurile înal-
rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Unirea — act al voinței 
întregului popor 
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țiunea noastră socialistă 
este astăzi mai unită ca 
oricînd, aceleași gînduri 
și simțăminte animîndu-i 
deopotrivă pe toți cetățe
nii țării, expresia cea 
mai elocventă a acestui 
adevăr o 'constituie an
gajarea plenară a tuturor 
oamenilor muncii la în
făptuirea hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al 
P.C.R., răspunsul prin 
fapte la chemarea secre

ÎMPLINIRE
Dacă astăzi se va naște 

poemul 
e pentru că de-abia acum 
am desăvîrșit O MARE 

ÎMPLINIRE, 
aceea.de a rostui la 

temelia cetății 
amprenta unei aripi 

în zbbr.
Mircea ANDRAȘ

tarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresată de 
la tribuna înaltului fo
rum comunist, de a nu 
precupeți nici un efort 
pentru progresul continuu 
al țării, pentru ascensiu- 

te ale civilizației comu
niste.

Cuceririle istorice ale a- 
cestor ani sînt strîns le
gate de numele și activi
tatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. lată de ce în
treaga națiune socialistă 
îl înconjoară cu dragos
te și recunoștință pe ma
rele său fiu, adueîndu-i 
un fierbinte omagiu a- 
cum la împlinirea a pes-

Ecouri 
peste hotare
• Unirea românilor re

prezintă un strălucit pro
test împotriva diviziunii, 
o mărturie solemnă a per
severenței românilor în 
dorința lor națională.. Ea 
este făcută, așa cum tre
buie să fie pentru a fi 
transmisă; nu de diploma
ție. nu in afara României 
ci printr-o acțiune liberă 
și spontană a moldo-vlahi- 
lor.
Saint Marc — Girării in 

publicist

• Prințul Cuza este un 
bărbat cum nu există altul 
în Principate... care do
rește fericirea țării sale; 
este foarte hotărît, fără e- 
xaltare însă; este modest 
și dezinteresat; -în dește 
cu înțelepciune.
(Jacques Poumay, reprez. 
diplomatic al Belgiei la 

București)

0 O mulțime imensă 
-l-a intîmpinat pe domnitor 
•cu strigăte de „Trăiască 
Cuza ! Trăiască domnul 
nostru 1 Trăiască Alexan
dru ! Trăiască Uiiîre'a ', 
strigăte ce n-au încetat 
■nici un moment !
(La Feuille liebdomandaire 

prussicnne)

o Ar fi greu de descris 
entuziasmul locuitorilor din 
București. Iluminații, de
filări militare și populare 
cu muzica în frunte, urale 
frenetice pentru Cuza, pen
tru Unire. Era electrizant, 
frumos, antrenant, ta tot 
ceea ce pornește din inima.

(Journal des Debats —
9 februarie 1859)

e Goroeakov declara că 
„țara sa nutrește dorința 
de a vedea stabiliziiidu-se 
in Principate o ordine fer
mă", conformă dorințelor 
populației și in armonie cu 
tratatele.
(Revista „Soi remenic")

0 Poarta, încăpățînîn- 
du-se a nu sancționa alege
rea prințului Cuza, și-a 
pierdut complet creditul în 
Principate. Acum își înțe
lege greșeala insă nu știe 
cum să o repare.

(M.A.E.B., „Turquie", 
voi. 8, doc. 34)

devenit 
noastre, 

inde- 
și a 

aseen- 
ei co

te 50 de ani de eroică și 
neîntreruptă activitate 
revoluționară, la aniver
sarea zilei sale de naș
tere. Pentru întregul po
por, numele său a 
simbolul unității 
chezășia apărării 
pendenței patriei 
mersului nostru 
dent spre viitorul 
m un ist. „Să demonstrăm 
— sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la 
înalta tribună a marelui 
forum comunist — prin 
întreaga desfășurare :i 
lucrărilor și prin docu
mentele Congresului al 
XIII-lea capacitatea parti
dului nostru de a condu
ce destinele patriei, de a 
uni forțele și energiile în
tregului nostru popor, 
purtîndu-1, din victorie 
in Victorie, pe calea pro
gresului și prosperității, 
a libertății și indepen
denței naționale, pentru 
a asigura un loc tot mai 
demn României, în rindul 
tuturor națiunilor libere 
ale lumii".

l

I

I cială, Partidul Comunist

I* 1 Român a corelat în în
treaga sa existență lupta 
pentru apărarea unității 

| și neatîrnării țârii cu 
I lupta pentru o Românie 

socialistă — patrie a drep-
■ tății sociale, a egalității 
' tuturor fiilor săi, fără 
I deosebire de naționalitate, 

a demnității omului, cu
| convingerea nestrămuta- 
■ tă că așa se pun temelii 
I trainice unității și liber- 
| tății naționale, lată sen- 
Isul luptei eroice a mul

tor bătălii revoluționare
| conduse de partid in nea- 
I gra ilegalitate, iată sen

sul întregii activități des-
| fășurate de partid în a- 
■ nii de cînd conduce des- 
I tinele patriei.

ICu deosebire în perioa
da inaugurată de istori
cul Congres al IX-lea al 

partidului, în același* timp 
cu o mare dezvoltare e- 
conomică, partidul a în
treprins lin ansamblu de 
măsuri menite să asigure

aceea.de
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ACTUALITATEA ÎN LU/ME Sport 6 Sport • Sport
Acțiuni în favoarea păcii, 

pentru dezarmare nucleara
9

la nivel 
conti- 

nu- 
dat 
că 

lar-

BRUXELLES 23 (Ager
pres). Reprezentanții a 12 
mișcări de luptă pentru 
pace din diferite țări ale 
lumii reuniți la Bruxelles 
au hotărît să organizeze o 
nouă campanie 
mondial împotriva
nuării cursei înarmării 
cleare. In documentul 
publicității se arată 
este necesară o gamă 
gă de acțiuni care să ducă
la oprirea acumulării de 
noi arme pe planeta noas
tră, la sensibilizarea și mai 
accentuată a opiniei pu
blice mondiale față de pe
ricolul pe care îl repre
zintă pentru întreaga civi
lizație uriașele arsenale 
militare.

WASHINGTON 23 (A-
gerpres). La Chicago a a- 
vut loc o mare demonstra
ție de protest împotriva 
cursei înarmărilor și a pe
ricolului nuclear, desfășu
rată la inițiativa unor or-

ganizații antirăzboinice 
ale populației de culoare 
și ale tineretului american. 
Participanții s-au deplasat 
pe străzile principale ale 
orașului purtînd lozinci pe 
care se putea citi: 
trebuie bombe, ci 
de muncă !“, 
cursa înarmărilor !“, 
„Nu — pericolului 
clear !“.

TOKIO 23 (Agerpres). La 
Tokio s-au desfășurat lu
crările ședinței comitetului 
de sprijinire a campaniei 
naționale pentru scoaterea 
în afara legii a armelor de 
exterminare în masă. In 
hotărîrea adoptată s-a sub
liniat că anul comemorării 
a 40 de ani de la bombar
damentele atomice asupra 
orașelor Hiroshima și 
gasaki trebuie să fie 
unei cotituri radicale 
interzicerea completă 
armelor nucleare și lichi
darea rezervelor de ase
menea arme.

„Nu ne 
locuri 

,Să înceteze 
Și 

nu-

Na- 
anul 
spre 

a

Reuniunea Comitetului
BAGDAD 23 (Agerpres). 

La încheierea reuniunii Co
mitetului arab al „celor 
șapte'1, desfășurată la Bag
dad, a fost lansat un apel 
pentru intensificarea efor
turilor în vederea încetării 
conflicțului iraniano-ira- 
kian, care durează de 52 
de luni. Participanții re- 
prezentînd țări membre a- 
le Ligii Arabe au subliniat 
că numeroase state și-au 
exprimat sprijinul și înțe-

arab al „celor șapte” 
legerea față de eforturile 
ce se întreprind pentru 
crearea condițiilor de pace 
și securitate în regiune.

In comunicatul dat 
blicității la încheierea 
crărilor se reamintește 
în rezoluțiile adoptate 
diferite organizații 
naționale se cere statelor 
să se abțină de la folosirea 
forței în relațiile dintre 
ele și să caute soluționarea 
negociată a diferendelor.

pu- 
lu- 
că 
de 

inter-

Sanie

Pirtie liberă performanței
Ne aflăm înaintea primelor întreceri republica

ne la sanie, care vor avea între competitori pe spor
tivii de la C.S.Ș. Petroșani. înaintea deplasării la Săr- 
niaș, profesorul Florian Stănescu ne-a informat asu
pra stadiului de pregătire a celor trei grupe (per
formanță, avansați și începători) și a ambițiilor ar
borate în acest sezon.

Amnistiere în Nicaragua
MANAGUA 23 (Ager- 

pres). Adunarea Națională 
nicaraguană — întrunită în 
prima sa sesiune de la ins
talarea noului guvern — 
a adoptat proiectul dc lege 
prezentat de președintele 
țării, Daniel Ortega Sa
avedra, privind amnistie
rea tuturor cetățenilor im
plicați în acțiuni contra
revoluționare, inclusiv de 
natură armată — relatează 
agențiile Prensa Latina și 
EFE. S-a precizat că legea

va intra în vigoare 
diat. De prevederile 
beneficia inclusiv 
membri ai Gărzii Naționa
le somoziste, precum și toți 
nicaraguanii care desfă
șoară, în țară sau peste ho
tare, activități contrare
voluționare antisandiniste, 
cu condiția de a depune 
armele și a se integra paș
nic în viața social-politică 
și economică națională.

îme- 
ei pot 
foștii

Știri
BERLIN 23 (Agerpres). 

Constructorii de mașini 
grele din Magdeburg au a- 
similat în producție un nou 
tip de excavator cu rotor 
pentru carierele de căr
buni. Efortul lor se înca
drează în cel al întregii in
dustrii a R.D. Germane de 
a spori continuu ponderea 
mașinilor și utilajelor mo
derne cu caracteristici teh
nice superioare.

Tot pe linia realizării 
programului de înnoire și 
modernizare a tuturor ra-

din R. D. Germană
murilor industriei și a pro
ducției acestora se înscrie 
și locomotiva Diesel „EL- 
20", cu un înalt grad de 
automatizare și cu apara
te electronice destinate 
controlului permanent a- 
supra consumului de car
burant în funcție de ran
dament.

BERLIN 23 (Agerpres). 
In R.D. Germană, la Ilme
nau a început producerea 
unui sortiment de 
tehnică (Ilmavit-0)

sticlă
caro

iese în mediul nural. 
lația orașului Accra 
ră 860 000 locuitori.

• BONN. Potrivit

Popu- 
numâ-

calcu-

poate fi prelucrată prin 
perforare sau așchiere.

Din noul material se vor 
putea realiza diferite piese 
cu rol de izolatori în ex
ploatările electrice și pen
tru fabricarea cărora se 
foloseau, pînă în prezent, 
numai mase plastice.

BERLIN 23 (Agerpres). 
O instalație de purificare 
a apei care, după capaci
tatea ei, se aseamănă cu o 
mică fabrică chimică, a 
intrat în funcțiune la în
treprinderea pentru înno
bilarea cărbunelui 
de la Espenhaim, 
R.D. Germană.

PENTRU EDIFICAREA 
UNEI SOCIETĂȚI 

NOI IN 
AMERICA LATINA

brun
din

MONTEVIDEO 23 (Ager
pres). In capitala Urugua- 
yului s-au încheiat lucră
rile întîlnh'ii reprezen
tanților partidelor 
liste din Argentina, 
zilia, Chile, Peru și 
guay. Participanții au ana
lizat căile și modalitățile 
de impulsionare a luptei 
pentru edificarea unei so
cietăți noi în America La
tină și au lansat un apel 
partidelor și organizațiilor 
democratice din regiune la 
solidaritate în lupta pen
tru aprofundarea procese
lor de transformări struc
turale democratice.

socia-
Bra-
Uru-

~ Ne punem mari spe
ranțe în juniorii mari: tan
demul Constantin Bitu — 
Vasile Epure și Vasile Co- 
șoreanu. De asemenea, vi
zăm un loc fruntaș la ju
niori II.

— După Rita Gheorghi- 
ță, plecată la Tractorul 
Brașov, sora sa, Livia, a 
optat pentru A.S.A. Bra
șov.

— Am găsit înțelegere 
la Utilajul Petroșani, care 
i-a legitimat pe seniorii 
Dorina Crețu și Adrian 
Cohal. Ei vor participa la 
finalele campionatului re
publican (30 I — 3 II) la 
Sinaia. S-au pregătit îm
preună cu noi, le împru
mutăm materialul sportiv. 
In viitor însă buna conlu
crare impune secției spor
tive de la I.U.M.P. o con
tribuție mai mare în ceea 
ce privește reparația, de 
ce nu chiar, construcția u- 
nor sănii competitive. Nu
mai astfel juniorii noștri 
de excepție nu vor mai fi 
seniori de mare perfor
manță în alte cluburi din 
țară.

— Nu avem încă o pif

tie dc sanie în Valea Jiu
lui. Culmea, în „creierii* 
munților.

— N-am reușit să ame
najăm una de antrenament, 
în acest sezon, totuși îm
bucurător este faptul că a 
sporit catedra noastră cu 
încă un cadru de specia
litate.

— In lotul republican 
nu mai sînt solicitați spor
tivi de la C.S.Ș.P.

— Cei buni, repet, sînf 
de acum legitimați la alte 
cluburi. Comportarea
noastră la viitoarele com
petiții ne va aduce satiss 
facții și în acest domeniu, 
mai ales că pregătirile „pe 
uscat" au decurs conform 
așteptărilor. Dar iată în
trecerile la care am fost 
invitați: campionatul re
publican al juniorilor mari
— etapele I—III, la Săr 
maș (25—29 I), Sinaia (30
— 3 II) și Vatra Dornei 
(16—20 II), „Cupa federa
ției", la Vatra Dornei 
(12—15 II) și „Cupa clubu
rilor sportive școlare", în 
aceeași stațiune hibernală 
(8—10 III).

Sever NOIAN

• LAGOS. In capitala 
Nigeriei se desfășoară lu
crările celui de-al IV-lea 
Congres al Organizației 
Unității Sindicale Africane. 
Participă delegații sindica
le din numeroase țări ale 
continentului, precum și 
reprezentanți din alte state, 
între care și România.

• OTTAWA. Potrivit ra
portului lunar al Agenției 
federale de statistică a Ca
nadei, dat publicității la 
Ottawa, rata șomajului în 
această țară a fost la sfîr- 
șitul anului trecut de 10,8 
la sută, ceea ce reprezintă 
1,3 milioane de persoane.

• ACCRA. Potrivit date
lor statistice publicate la 
Accra, populația Ghanei a 
ajuns la 12 206 000 
tori, fiind cu 43 la 
mai mare decît în 
1970. Aproximativ 69 
sută din cetățenii țării tră-

locui- 
sută 
anul

1 la

lelor Partidului Social-De
mocrat, de opoziție, în R.F. 
Germania, trei milioane dc 
persoane trăiesc în prezent 
într-o „sărăcie absolută", 
relatează agenția DPA. 
Printre acestea se numără 
pensionari, 
mame care sînt cap 
milie, șomeri.

• BRUXELLES, 
inflației a fost în 
în ultimele 12 luni 
Ia sută, s-a anunțat oficial 
la Bruxelles.

• ANKARA.
a fost semnat 
între Turcia și 
za căruia partea iraniană 
va construi conducte de 
petrol și gaze naturațe pe 
teritoriul turc pentru a în
lesni exportul acestor ma
terii prime iraniene. Do
cumentul a fost semnat cu 
prilejul vizitei la Ankara 
a premierului iranian, Hus
sein Mousavi.

handicapați,
de fa-

Rata
Belgia 

de 5,04

La Ankara. 
un protocol 
Iran în ba-

Vremea în Europa
După două săptămîni de 

ger aprig vremea s-a în
călzit în Europa occidenta
lă, provocînd inundații în 
Anglia și Portugalia. în
călzirea vremii, însoțită 
de ploi, a dus la dezgheța
rea rîurilor și topirea ză
pezii care acoperă conti
nentul. Temperaturile au 
început să urce peste zero 
grade, atingînd la Roma 
plus 16 grade Celsius.

Asupra nordului Scoției 
însă, unde vremea a fost 
relativ blîndă în timpul 
gerului ce cuprindea alte 
regiuni, s-a abătut un vis
col care a acoperit cu ză
padă majoritatea șosele
lor importante și a lăsat 
70 000 persoane fără curent 
electric. Șoselele din sudul 
Angliei sînt acoperite de 
Un strat de apă depășind 
un metru.

Rîurile s-au revărsat și 
au inundat unele locuințe 
din centrul și sudul Por
tugaliei, blocînd principa
la șosea ce leagă capitala 
țării, Lisabona, de localita
tea Alcacer do Sol, la 100 
kilometri spre

Autoritățile 
au avertizat că 
tului călduros 
xistă serioase 
avalanșe la înălțimi 
peste 1800 metri.

In Danemarca s-a anun
țat că, în pofida 
turii de plus 
strîmtorile de la 
în Marea Baltică 
blocate de sloiuri 
avînd 
astfel 
mari, 
toare 
prin aceste strîmtori.

(Agerpres)

sud.
elvețiene 

datorită vîn- 
din sud 
pericole

e-
de 
de

tempera-
4 grade, 
intrarea 

sînt încă 
de gheață 
3 metri, 

navele 
spărgă-

grosimi de : 
îneît numai 
însoțite de 
de gheață pot trece

Realități social-economice din tarile în curs de dezvoltare
CIUDAD DE MEXICO 23 

(Agerpres). In 1984, pro
dusul național brut al 
Mexicului a crescut cu 2 
Ia sută (față de scăderea 
de 4,5 la sută înregistrată 
în 1983). De asemenea, s-au 
realizat un surplus al ba
lanței comerciale de 14,5 
miliarde dolari și un bi
lanț pozitiv al balanței de 
plăți de 3 miliarde dolari. 
Aceste rezultate au contri
buit la ameliorarea situa
ției rezervelor valutare ale 
țării. Una dintre priorită
țile actuale ale guvernului 
o reprezintă stimularea ex
porturilor, pentru achita
rea unei mari părți din

datoria de 90 miliarde do
lari acumulată.

CAIRO 23 (Agerpres). In 
orașul egiptean Alexandria 
a fost inaugurată o fabri
că de îngrășăminte cu . o 
producție zilnică de 160 
tone, informează Buletinul 
economic al agenției MEN. 
Noul obiectiv industrial 
este dotat cu echipament 
modern, care, pe lîngă pro
ducerea de îngrășăminte 
granulate pentru agricultu
ră, include o secție unde 
se fabrică hîrtie și sticlă 
din reziduuri menajere.

BUJUMBURA 23 (Ager
pres). In cadrul celui de-al 
IV-lea plan de dezvoltare 
economico-socială a Repu

blicii Burundi (1983—1987) 
â fost aprobată o formulă 
ce permite adaptarea, a- 
nuaî, a programelor pe 
termen lung, în funcție de 
necesitățile țării, infor
mează publicația „Afrique 
— Asie". Se au în vedere, 
în special, sectoarele di
rect productive. Fondurile 
ce vor fi alocate în aceste 
sectoare se ridică la 107,4 
miliarde franci burundezi, 
ceea ce reprezintă 53,7 la 
sută din totalul investiți
ilor la nivel național.

GEORGETOWN 23 (A-
gerpres). Produsul națio
nal brut al Guyanei, țară 
în curs de dezvoltare din

America Latină, a înregis
trat în 1984 o creștere de 
2 la sută, prima din ulti
mii patru ani, după dificul
tățile pe care țara le-a a- 
vut de înfruntat ca urmare 
a crizei economice mon
diale.

Pentru anul, 1985, se 
prevede un spor de 28 la 
sută al veniturilor din ex
port ale Guyanei, un loc 
important în obținerea su
mei planificate de 1 170 mi
lioane dolari guyanezi re
venind principalelor pro
duse de export — bauxita, 
zahărul și orezul, care vor 
reprezenta 77 la sută din 
totalhl acestei categorii de 
venituri.
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FILME
PETROȘANI — 7 No- 

1 iembrie.- Ani eroici; Uni- 
Irea; Talismanul toreado

rului; Parîngul: Polițist 
| sau delincvent.

PETRILA: Damen tango.
LONE A: Cînd o să vină 

I tata.
| LUPENI — Cultural : 
| Campionul, I-II.
« URICANI: Nu pot să-ți 
I spun adio.

,20 Unitatea — o idee 
forță ce străbate is
toria poporului ro
mân. Documentar, j 
(color).

,40 Cîntec pentru uni
re (color).
Spectacol muzical- 
literar-coregrafic de
dicat Zilei de 24 ia- I 
nuarie.

21,20 Magistrale ale so
cialismului (color).

21,50 Telejurnal (parțial j 
color).

Telejurnal 
color).

IT

memento(parțial

Mica publicitate
Cu ocazia aniversării zi

lei de naștere Sorinei și 
Rodica Stancău îi urează 
iubitului Tir tătic și soț 
multă sănătate, viață lun
gă și fericire, alături de 
cei dragi.

PIERDUT autorizație de 
radioamator emisie-recep- 
ție clasa III y 02 CLK, e- 
liberată de Ministerul trans
porturilor* și telecomuni
cațiilor, pe numele Altman 
Alexandru. O declar nulă. 
(3228)

PIERDUT carnet stu
dențesc nr. 5697, eliberai 
de Institutul de mine Pe
troșani. II declar nul. (3227

PIERDUT autorizație d< 
transport pentru autocis
terna Roman Diesel pro
prietatea Spitalului muni 
cipal Petroșani cu nr. d( 
circulație 31 HD 2259. C 
declarăm nulă. (3226)

PIERDUT carnet de stu 
dent pe numele Pârcii 
Constantin, eliberat de Inș 
titutul de mine Petroșani 
II declar nul. (3225)

ANUNȚ DE FAMILIE

Familia îndoliată înv. Pătrașcu Moise, anunță 
colegii și prietenii că în aceste zile se împlinește 
un an de la trecerea în veșnicie a bunei sale soții 

EUGENIA PĂTRAȘCU
Nu o vom uita niciodată. (3224)
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