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In ziarul de azi
■ Documentele Congresului — temeinic 

cunoscute: Dezbateri aprofundate, rodnice, în 
cursurile de învățămînt.

■ Vă informăm.
E Anchetă socială: Paznicul făcea totuși 

ceva: il „păzea" pe hoț.
(In pag. a 2-a)

IF Sîntein dintotdeauna pe aceste locuri; 
Atestarea Livadiei în secolul al XV-lea.

n Frumuseți subterane în carstul din 
Valea Jiului.

K Literatură de anticipație: Dilema.
(In pag. a 3-a)

în întîmpinarea Congresului al 111-lea al F.D.U.S. 

și a celei de-a 11-a Conferințe pe țară a O.D.U.S.
La sectorul IV al I.M. Lonea

Rezultatele confirmă puterea 
de mobilizare a colectivului

Cu forțe sporite, pentru creșterea 
realizărilor întreprinderii

■ Peste 1100 tone de cărbune extrase su
plimentar in prima lună a anului.

H Productivitatea muncii planificată a 
fost depășită, în medie, cu 100 kg pe post.

■ Rezultate deosebite în muncă au obți
nut frontaliștii din brigada condusă de Grigore 
Mindruț.

Răspunzînd chemări
lor adresate minerilor de 
secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, de a 
spori producția de căr
bune extras pentru a 
depăși j-igorile acestei 
ierni aspre, minerii sec
torului IV de la I.M. 
Lonea, printr-o mobili
zare de excepție au reu
șit în luna de debut a 
acestui an să-și depășeas
că ritmic sarcinile plani
ficate și să extragă o 
producție suplimentară de 
peste 1100 tone de căr
bune. Producția extrasă

suplimentar în luna ia
nuarie din acest an vine 
să confirme rezultatele 
bune obținute de acest 
harnic colectiv în anii 
1983 și 1984 cînd au li
vrat economiei naționale 
peste 64 000 tone de căr
bune suplimentar sarci
nilor planificate, reu
șind în acest fel să recu
pereze integral minusul 
de 50 700 tone acumulat 
în primii doi ani ai ac
tualului cincinal, cînd 
colectivul acestui sector 
s-a confruntat cu greu
tăți pricinuite- de trans
port, aprovizionare și

chiar de linia de front 
activă, care nu era tot 
timpul în măsură să asi
gure realizarea ritmică 
a sarcinilor de plan. Prin 
îmbunătățirea condițiilor 
de transport și aprovizio
nare, brigăzile din cadrul 
sectorului au crescut rea
lizările zilnice la nivelul 
sarcinilor planificate, reu
șind în ultimii ani să 
acumuleze un plus la 
producția fizică de căr
bune față de sarcinile 
la zi ale actualului cinci
nal de peste 14 000 tone. 
Prin folosirea eficientă 
a brigăzilor de la lucră
rile de pregătiri a fost 
asigurată linia de front 
activă "prin punerea la 
timp in funcțiune a noi 
capacități de producție

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în oag. a 2-a)

— La mina Livezeni, formațiile conduse 
de membri ai ODUS sînt de mult timp 
apreciate pentru activitatea ce o desfă
șoară — ne-a relatat președinta comite
tului ODUS pe întreprindere, Ana Răzăilă. 
Este vorba despre șefii de brigadă Mihai 
Bucevsehi și Gheorghe Parizek, din sec
toarele III și I producție, și Eugen Băn- 
ceanu, de la investiții, ale căror contri
buții la realizarea planului pe întreprin
dere sînt substanțiale.

La sectorul I, după cum ni s-a relatat 
în continuare, abatajul condus de Gheor
ghe Parizek a încheiat Juna ianuarie cu 
o depășire de 10 la sută a producției pla
nificate. Celălalt frontal, de la III întîm- 
piuă d'ificultăți, dar nu uităm că pe tot

parcursul anului 1984 brigada condusă de 
Mihai Bucevsehi a stimulat întrecerea so
cialistă pe întreprindere, și chiar la ni
velul Combinatului minier. Lucrările e- 
xecutate de formația lui Eugen Bănceanu 
sînt de marc însemnătate pentru viitoa
rele capacități de producție ale minei, 
fapt ce constituie suportul mobilizator al 
tuturor eforturilor acestei formații de in
vestiții. Și alte cadre din întreprindere 
— cum sînt maiștrii • Constantin Ștefă- 
nescu, Gheorghe Stîngaciu sau Maria Rus, 
Lidia Velica și altele — desfășoară o 
activitate susținută atît la locul lor de 
muncă, cît și în viața organizațiilor de
mocrației și unității socialiste

Brigăzile conduse de 
Ciobanu Gheorghe și E- 
mil Bolog din cadrul 
sectorului III al minei 
Livezeni discută înain
tea intrării în subteran 
despre problemele de 
producție. In imagine, 
schimburile conduse de 
Mihai Fcneș și Costică 
Paisa.

Foto: Al. TĂTAR

I.C. VLLCA*

Principalii 
indicatori 
depășiți

Colectivul întreprinderii 
de confecții Vulcan rapor
ta la încheierea lunii ia
nuarie importanțe depă
șiri la principalii indicatori 
de plan

Astfel, valoarea produc
ției marfă realizată t-a ri
dicat la peste 11 200 0.00 lei 
ceea ce reprezintă o înde
plinire a prevederilor de 
plan în proporție de 102 
la sută Același procent 
de îndeplinite a planului 
— 102 la sută — il raporta 
colectivul și la indicatorul 
confecții textile, dintre 
care pe prim plan se află 
fustele de stofă destinatei 
exportului în U.H.S.S. A- 
ceste succese constituie o 
bază trainică pentru rea
lizările lunii februarie. 
(Gh. S.)

I „Combinații** mari in problema combinelor (II) J
de cărbune. Din valoarea 
totala a acesteia, s-a a- 
mortizat doar... jumătate.
Cealaltă a costat 1 047 000 
lei. E amortizată 

- Și, în cazul în care va.
fi roharată, se tntc-iHn-,

In atenție—promovarea noului
Preocupări stăruitoare 

în sprijinul producției 
ne-au fost relatate și de 
la mina Dîlja, unde efor
turile colective consacra
te realizării obiectivelor 
acestui an încorporează și 
munca membrilor ODUS. 
Inginerul Constantin Gro- 
șanu, președintele comi
tetului ODUS pe mină ne-a 
vorbit despre mai mulți 
șefi de schimb — Aurel 
Pița, Andrei Szollosy, Gri
gore Filimon, Sima Ze_ 
cheanu și alții — care ac
ționează cu bune rezultate 
în cadrul unoi- brigăzi con
duse de comuniști, pentru 
îndeplinirea și depășirea

preliminarului. Schimbu
rile conduse de acești mi
neri, membri- ai ODUS, se 
situează de multe ori în 
fruntea întrecerii socialis
te. Dovada priceperii lor 
o face de pildă și faptul 
că la abatajul condus de 
Ludovic Varga va fi pro
movată o tehnologie avan
sată — tavanul de rezis
tență — iar printre mine
rii care constituie de pe 
acum garanția reușitei in 
aplicarea ei se situează 
mai cu seamă cei doi șefi 
de schimb. Grigore Fili
mon și Sima Zecheanu. 
(I.M.)

Continuă recensăminte
erimoielor domestice
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In municipiu sînt mulți 
gospodari care au preo
cupări vechi și statornice 
în creșterea animalelor. 
Așa sînt locuitorii din 
Banița, echipele de re
cenzare neînregistrînd 
dccît numărul de ovine 
și bovine nu și pasiunea 
cunoscută a gospodar i- 
lor Vasile Stoica, loan 
Poenaru, Viorel Stoica, 
loan Ardeleană sau Lu- 
creția Andrei penîtru 'Creș
terea Și întreținerea u- 
nor animale frumoase.

Modul cunr comisiile 
își îndeplinesc obligați
ile de înregistrare și fe
lul in care crescătorii de 
animale declară numărul 
deținut, vădește spiritul 
civic de colaborare, în
țelegerea scopului și o- 
biectivelor acestei impor
tante acțiuni economice 
care este recensămintul 
ani lila le lor domestice.

91 
Va. 

rccensămînlui 
domesti'-e, 
cunoașterii 

efec.tiveler ani- 
și structurii lor.

a- 
corcs- 

a 
a 

Și 
necesarului

Desfășurat în cele 
sectoare stabilite în 
lea Jiului, 
animalelor 
este' destinat 
exacte a 
maliere 
pentru a contribui la 
plicarea măsurilor 
punzăloare de sporire 
șeptelului, de apărare 
sănătății animalelor 
asigurarea 
de furaje.

In prima zi, 1 februa
rie, lucrările de înregis
trare ale comisiilor de 
recenzare au cupr ins 1495 
de gospodării, în Valea 
Jiului numărul lor- fiind 
de 12 595. Sintetizate la 
Consiliul popular muni
cipal, efectivele, recenza
te Ia 1 februarie au ur
mătoarea structură! bovi
ne — 
ninci 
prine — 3502; porcine 
1384;
170 familii de albine.

Clar;

ZESTREA TEHNICĂ
folosită Intensiv, eficient

Continuăm seria anche- 
i telor noastre, privind fo- 
I losirea (sau nefolosirea I) 
i dotării tehnice a între- 
1 prinderilor miniere De 
’ data aceasta, ne-am o- 
i rientat asupra a patru 
î combine, afla- 
j te în dota- 
; rea I.M. Ani_
■ noasa. corn
■ bine cu o Iun 
j gă perioadă
i de imobilizare, perioadă 
: în care, nu numai că 

n-au produs dccît amortis-
1 mente, dar s-au și „plim_ 
i bat“... serios.
i Cu sprijinul unei mai 
i- vechi colaboratoare, sing, 
i Teodora Dolea, din cadrul 
i compartimentului goo- 
i topo-tehnic, consultăm 
i scriptele Două combine, a- 
i mîndouă la un loc în va- 
; loare de peste 1,7 milioa- 
; ne lei sînt la I U M.P., 
i una din 1982, alta mai 
i recent. Prima a lucrat 
: doar trei ani (1979—1982) 

< și a produs 156 000 tone

nează reintroducerea în 
producție incepînd cu tri
mestrul III 1985.

Mai ciudată este situa
ția'celor două 'combine 
aflate în reparații capita
le la IPSRUEEM Petro
șani. Prima, în valoare 
de aproape 800 000 lei a 
fost amortizată în pro
cent de 40 la sută. Nu 
funcționează din anul' 
1981 Cît a funcționat, a 
produs doar 123 000 tone 
de cărbune. Se află în 
reparații din anul.. 
1983 (?!). A doua a costat 
1,2 milioane lei. Valoare

amortizată — 380 00O lei ș 
(cam puțin — n.n.). A 
produs doar 50 000 tone i 
de cărbune. Nu mai func- i 
ționează din anul. 1932. I 
in „scripte" se specifică i 

ireparabilă. Atunci, i 
ce caută la 1 
IPSRUEEM ? |

Firesc, ne i 
adresăm in- i t 

inerului Ze- | 
no Bar, in- i

ginerul șef electromecă- ; 
nic al I.M. Aninoasa. Des- i 
pre combinele de- la \ 
IPSRUEEM ni se spune; ș 
„La una dintre coinbine ; 
mai este de reparat or- = 
ganul de tăiere și pînă ' 
la urlata de 20 februarie 
va* fi ridicată de la j 
IPSRUEEM. Avem condi- i 
ții s-o introducem. Cea- i 
laltă a fost dusă incom
pletă la reparat și nu e- j 
xistă piese de schimb. 1 
Vor trebui relevate cîte- |

Mircea BUJORESCU
(Continuare în pag. a ,2-a)

1291; vaci și ju_
— 81, ovine și ca-

8349 Și
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Dezbateri aprofundate, rodnice in cursurile de invățămint
Obiectivul esențial al 

întregii munci politico- 
organizatorice desfășu
rată de organele și orga
nizațiile de partid în a- 
ceastă perioadă de debut 
în ultimul an al cincina
lului este concentrarea 
tuturor eforturilor colec
tivelor de muncă spre 
traducerea în fapte a vi
brantei chemări a secre
tarului general al parti
dului de a face totul ea 
1985 să devină anul cu 
cea mai mare producție 
industrială din acest cin
cinal, pentru ridicarea 
activității în toate dome
niile la nivelul cerințe
lor puse de înaltul forum 
al comuniștilor români. 
Spre realizarea acestui 
deziderat și-a • concentrat 
atenția și comitetul nos
tru de partid, organizați
ile. de bază din sectoare
le minei; aceasta a fost 
și este ținta tuturor ac
țiunilor politico.educa- 
tive pe care le desfășu
răm pentru însușirea te
meinică de către comu
niștii și toți oamenii 
muncii a documentelor 
Congresului al XIII-lea 
și dinamizarea activității 
tuturor formațiilor de lu
cru, pentru ridicarea ac
tivității productive la ni
velul sarcinilor sporite 
ale acestui an. Pe aceste 

teme, respectiv însem
nătatea istorică a Con
gresului, a orientărilor 
sale privind dezvoltarea 
industriei extractive, res
pectiv, a sarcinilor ce 
revin minei Petrila pe a- 
cest an au fost realizate 
ediții speciale ale gazetei 
de perete și emisiuni spe
ciale ale stației de radio
amplificare, pe aceste te
me, precum și cu anga
jamentele de întrecere

DOCUMENTELE CONGRESULUI 
temeinic cunoscute, exemplar înfăptuite

pe sectoare și pe mină, 
se află în curs execuția 
unor panouri, grafice, 
chemări, deci reînnoirea 
propagandei vizuale..

Un loc prioritar în ca
drul complexului de ac
tivități politico-educati
ve din această perioadă 
l-a ocupat dezbaterea, în 
cursul lunii ianuarie, în 
cadrul învățămîntului 
politico-ideologic a te
mei: Realizarea exempla
ră a planului pe 1985, 
condiție esențială pentru 
încheierea cu bune re
zultate a actualului cin
cinal și crearea bazei 
trainice în vederea în
făptuirii hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea. Am 

urmărit, încă de la ins
truirea propagandiștilor, 
orientarea dezbaterilor 
din cursurile de învăță- 
mînt spre modalitățile 
concrete de acțiune pen
tru înfăptuirea sarcini
lor de producție ale sec
toarelor și chiar a forma
țiilor de lucru, mai ales 
în ceea ce privește spo
rirea productivității mun
cii, valorificarea supe
rioară a dotării tehnice, 

respectarea tehnologiilor 
de lucru, folosirea judi
cioasă a efectivelor, în
tărirea ordinii și disci
plinei. S-a cerut propa
gandiștilor să insiste, de 
asemenea, pe realizarea 
indicatorilor de eficiență, 
de calitate. Acum, după 
încheierea dezbaterilor, 
putem aprecia că ele au 
răspufts cu prisosință ce
rințelor, evidențiindu-se 
prin discuțiile „la o- 
biect" vizînd modul cum 
trebuie să acționeze 
cursanții la locurile lor 
de muncă, mai ales cursu
rile conduse de propagan
diștii Ilarie Bora, Marcel 
Tolomei, Traian Jurca, 
Valeria Marcu, Ilie Șer- 

ban, Ioan Onofrei, Ro
mulus Dumitrescu. La 
reușita dezbaterilor din 
ianuarie a contribuit și 
preocuparea comisiei pro
pagandiștilor și agitato
rilor pentru completarea 
fondului documentar al 
punctului de informare 
și documentare de pe 
lingă comitetul nostru 
de partid. Au fost con
fecționate mape, comple
tate colecțiile de publica
ții cu documentele Con
gresului al XIII-lea, mai 
ales cu Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Directivele 
Congresului și alte do
cumente.

Prin tot ce întreprin
dem, prin toate acțiunile, 
formele, și mijloacele 
muncii politico-educati
ve urmărim să sporim 
puterea de mobilizare și 
influențare a organiza
țiilor de partid în dina- 
mizarea eforturilor co
lectivului minei Petrila 
la realizarea exemplară 
a sarcinilor de plan și 
angajamentelor de în
trecere pe 1985, ultim 
și hotărîtor an al actua
lului cincinal.

Marcu ANDRONE, 
secretar adjunct aL 

comitetului de partid, 
I.M. Petrila

Rezultatele
(Urmare din pag. 1)

capabile să preia sarcini
le de produețje. S-au a- 
flat mereu în funcțiune 
cîte două 'și chiar trei 
abataje frontale, abataje 
în care productivitatea 
muncii a fost depășită rit
mic cu 500—1000 kg pe 
post. La realizările din 
anii precedenți ca și în 
luna ianuarie din acest 
an, o contribuție deosebi
tă au adus-o minerii din 
brigăzile conduse de Gri- 
gore Mîndruț și • Anton 
Florea, specializați în 
exploatarea abatajelor e- 
chipate cu stîlpi indivi
duali. De curînd brigada 
condusă de Ion Boteanu, 
care folosește în premie- 

ț ră la acest sector o nouă 
î tehnologie de lucru — 
; abataj frontal echipat cu 
î grinzi îngropate în vatră, 
; productivitatea muncii 
i obținută cu această teh- 
| nologie este mai mare de- 
i cît cea obținută prin pro- 
I' cedeele clasice cu peste 
1 1000 kg pe post. Rczulta- 
i tele obținute de Ion Bo- 
f teanu și ortacii lui în 
; luna ianuarie, cînd au 
e extras peste sarcinile de 
; plan 900 tone de cărbune 
i dau garanția că și în vi- 
î itor sectorul IV își va 
î realiza ritmic sarcinile

i g 

confirmă
I 

prevăzute pentru acest ș 
an. Dealtfel în prezent se î 
echipează încă un abataj i 
frontal cu stîlpi indivi- î 
duali și grinzi îngropate : 
îri vatră care va fi pre- j 
luat tot de brigada lui ; 
Ion Boteanu, care are de- I 
ja experiență în folosirea ș 
acestei tehnologii' Cîiyi i 
vorbim despre realiză- j 
rile sectorului IV de Ja | 
I.M. Lonea trebuie amin- i 
tită și brigada de la i 
lucrările de pregătiri con
dusă de Ioan Ilca și cea 
condusă de Gheorghe Ru- î 
su, care exploatează a- ! 
bataje cameră, brigăzi j 
care prin eforturile de- = 
puse au contribuit la bur i 
nele rezultate obținute. ; 
Nu trebuie uitați nici • i 
minerii Ion Gogeanu, Teo- i 
fii Ilaliciuc, Petre Ne- l 
grea, Teodor Dascălu, ș 
Murvet Mustafa, Marin ; 
Balint, Gheorghe ’Lipsa i 
și Gherasim Piișioc, care i 
îmbinînd experiența lor i 
cu clanul și dăruirea mai j 
tinerilor lor ortaci cum i 
sînt Constantin Pintea, ; 
Cornel Dragoș, Nicolae i 
Borșan, Carol Fiilop, Vio- 1 
rel Badea și Ionel Dili- î 
mei au reușit să extragă î 
zi de zi din adîncul mun- ; 
telui tot mai mult căr
bune, atît de necesar e- 
conomiei naționale.

„Combinații" mari
(Urmare din pag. I) Livezeni a avut nevoie de 

------------------------------------ o asemenea combină, a 
va piese și execuția lor fost dusă acolo. Ulterior, 
este dificilă". Pentru sta- I.M. Livezeni a dat la 
bilirea adevărului, ne-am I.U.M.P. o combină iden- 
adresat inginerului loan tică, defectă, care urmea- 
Crețu, directorul tehnic ză a fi reparată. La Ani- 
al ÎPSRUEEM, care ne noasa este nevoie de a- 
spune: „De la Aninoasa cest tip de combină în 
avem 3 combine. Două trimestrul II". întrebarea 
sint deja reparate de pe care ne-o punem, fi- 
anul trecut, dar mina A- resc, este „oare va fi 
ninoasa nu le-a ridicat gata ?“.
încă. A treia este în curs •&
de finalizare". Deci Ani- In concluzie, depistăm 
noasa știe că are două o serie de „combinații" 
combine la ÎPSRUEEM de „n“ luate cite „n“, în 
și IPSRUEEM-ul susține problema combinelor. Un 
că-s trei. Pe cine să ere- fel de „na-ți-o ție, dă- 
dem ? mi-o mie", cu alte cuvin-

In ceea ce privește u_ te ! Să nu mai vorbim 
na dintre combinele mi- că, la unele niveluri din 
nei Aninoasa aflată la cadrul întreprinderilor 
I.U.M.P., ing. Zeno Bar miniere nu prea se știe 
ne lămurește: „Combina pe unde și cum sînt uti- 
a fost reparată. N-am ri- lajele. Utilajele noastre, 
dicat-o. Și, fiindcă mina cumpărate cu bani grei !

Notă „Reverie“ de iarnă
După ninsorile și geru

rile din ianuarie, au venit 
și ploile... Insipid și parcă 
fără contenire, cum a fost 
ieri, plouă. Odată cu ploi
le, atît pe trotuare, cit și 
pe partea carosabilă „ a 
străzii, băltoacele și pîra_ 
iele se străduiesc să 
se reverse pe... unde pot. 
Unde pot, dar nu prea 
pot... pentru că rigolele și 
gurile de scurgere sînt a-

coperite cu gheață și ză
padă. Apele stau și băltesc, 
așa cum în zilele trecute, 
puținele persoane puse să 
curețe gheața și ^ăpada de 
pe străzi... stăteau la ta
clale, rezemate de cozile 
lopeților la marginea rigo
lelor. Doar ieșise soarele, 
blind și îndemnînd la re
verie. Și, poate aceeași re
verie i-a cuprins și pe... 
șefii acestora. (Dan S.)

ÎNȚELEPCIUNEA PROVERBULUI. Comoară 
a gîndirii poporului, a limbii, proverbul -ne-a înso
țit de-a pururi istoria. Se spune deseori „omul po
trivit la locul potrivit". Mi se pare că a găsi un 
astfel de om nu este cel mai greu de făcut. Mai 
greu mi se pare a fi să descoperi „omul nepotrivit 
la locul nepotrivit", acela care își îndeplinește în
datoririle de formă, ace] ce pare a fi omul ideal 
pentru o anume activitate, dar pe care o realizează 
cu ajutorul litrilor de cerneală consumată inutil, 
acel ce își ascunde lipsurile în spatele unei hîrtii e 
sau unui telefon. împotriva acestora avem datoria I 
să luptăm.

Horațiu ALEXANDRESCU

TREPRINSE pentru îm
bunătățirea transportu
lui în comun din Valea 
Jiului, s-a adăugat de 
curînd și o reglementare 
privind cursele trenurilor 
personale dintre Petro
șani — Lupeni: toate tre

nurile de pe această rută 
opresc la halta Paroșeni.

IARNA E ATOTSTA- 
PINĂ, dar primăvara se 
află în pregătire de pe 
acum în serele de flori 
din localitățile Văii Jiu
lui, aparținînd I.G.C.L. 
La ordinul zecilor de 
mii se ridică numărul 
răsadurilor de flori culti
vate în aceste sere pen
tru plantările de primă
vară.

FILIALA O.J.T. PE
TROȘANI face înscrieri 
pentru o excursie în R.D. 
Germană, programată 
pentru 18—20 martie. 
Ruta excursiei — care se 
va desfășura cu trenul și 
avjonul — este următoa
rea : București — Berlin 
— Postdam — Dresda — 
Moritzburg — Halle — 
Leipzig — Berlin și... a- 
casă.

ALBUME DE ARTA. | 
Semnalăm iubitorilor de 
artă plastică prezența în 
librăriile municipiului a 
unor noi „Albume de ! 
artă" prezentînd creația | 
artiștilor plastici ale că- | 
ror opere se găsesc în i 
muzeele din Leningrad și | 
Moscova. (Al. II )

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU

Anchetă socială' Paznicul iăcea tofuși ceva: îl „pâzea“ pe hoț
Declarații, procese-ver- 

bale, expertize, contraex
pertize, fotografii, certifi
cate, reconstituiri, autori
zații de percheziție, bonuri, 
dovezi. Dosare cu sute de 
pagini. Zeci de ore pe me
terezele luptei pentru ade
văr. Pentru a demasca și 
a dovedi o faptă antisocia
lă. Toate, cu prețul efortu
rilor oamenilor în unifor
mă albastră. Pentru că în 
mijlocul nostru mai sînt 
indivizi care cred că în 
umbra propriei lor naivi
tăți sau în întunericul nopții 
faptele lor vor rămîne ne
descoperite. Iluzii deșarte, 
așa cum atestă ancheta de 
mai jos.

Pînă în noaptea de 12/13 
ianuarie, Francisc Sooș (36 
ani) și Caiman Csipai (26 
ani), încadrați în cadrul 
Depozitului C.L.F, nr. 1 
Iscroni, primul ca paznic, 
al doilea ca frigotehnist, 
erau considerați ca oameni 
la locul lor, fără a avea 
(și a crea) probleme deose
bite. Nu se evidențiau sub 
nici un aspect, ei părînd a 
se limita la simpla pre
zență la slujbă, fără a se 
remarca în vreun fel. F.S. 
a fost căsătorit, în prezent 
despărțit, era domiciliat în 
Lupeni, „flotant" în strada 

23 August, 18/7; C.C., ne
căsătorit, suferind cu 5 ani 
în urmă o amendă penală 
pentru vătămare corporală, 
era domiciliat în Petrila, 
strada Horea nr. 1.

...In noaptea de 12 spre 
13 ianuarie (să fi fost de 
vină ziua, cu data... 13 !?), 
la un control efectuat la 
depozitul C.L.F. nr. 1 Is
croni, în jurul orei 0,20, 
Caiman Csipai și Francisc 
Sooș sînt surprinși după 
ce sustrăseseră trei sticle 
de coniac din magazia de 
băuturi. Cercetările ulte
rioare duc la constatări u- 
iuitoare. Unul din meseria
șii depozitului, distribuit 
într-unul din posturile che
ie, împreună cu cel ce a- 
vea menirea să aibă grijă 
de avutul statului, pazni
cul depozitului, a sustras 
în perioada octombrie 1984 
— ianuarie 1985 băuturi 
în valoare de 11 789,50 lei. 
In timp ce Sooș rămînea 
„de șase", Csipai opera 
liniștit. Doar avea... paza 
asigurată! Coniac „Ovidiu", 
șampanie „Mărgăritar" și 
„Țuică Mureșană" — iată 
„preferințele" celor doi 
care prea puțin erau preo
cupați de avutul statului 
lăsat în... „grija" lor. Fu- 
rînd cîte 2—3 sticle pe 

noapte, uneori „recolta", 
era mai substanțială, cei 
doi au intrat în „hora ne
regulilor", nereușind să se 
oprească pînă ce în calea 
lor nu a fost pusă „bariera".

Arestați, cei doi s-au de
plasat ulterior la fostul loc 
de muncă, în cu totul altă 
postură — bineînțeles I, 
participînd la reconstitui
rea cazului. In fața foști
lor colegi de muncă, ale 
căror priviri dezaproba
toare erau revelatoare pen
tru firescul lor dispreț, 
Caiman Csipai a parcurs 
din nou traseul, pe care 
noapte de noapte, sticlele 
de băutură părăseau depo
zitul.

Desigur i-a lipsit de a_ 
ceastă dată rapiditatea în 
mișcări, promptitudinea 
și ușurința gesturilor, căci 
nu mai era păzit de com
plicele său, ci de oamenii 
legii.

Cei doi urmează să-și 
primească, desigur, bine
meritata pedeapsă. Pentru 
„furt calificat în dauna a- 
vutului obștesc" la care se 
adaugă în cazul lui Caiman 
Csipai și părăsirea locului 
de muncă și consumarea de 
băuturi alcoolice, el deser
vind utilaje și instalații 
care fac obiectul Decretu

lui 400/1981. Nu putem în
să a încheia fără a ne re
feri la obiectul acestei fap
te antisociale. De ce au 
contravenit cei doi legilor 
societății noastre socia
liste ? Ce au făcut ei, de 
au ajuns pe banca acuza
ților ? Furt repetat, furt 
premeditat, avînd ca o- 
biect băuturi alcoolice. Ni
mic altceva decît băuturi 
alcoolice. Dar grav. CJjiar 
foarte grav. Pentru că deși 
nu aveau de întreținut O 
familie, deși erau înca
drați, cei doi nu erau mul Alexandru TATAR

Se face risipă de fantezie și... acrobație pentru găsirea căii celei mai scur
te spre băutură. Treaba e gata făcută. Numai că lingă fotoreporter se află mili
țienii care au supravegheat... reconstituirea.

țumiți și, pentru a-și poto
li „setea de băutură", au 
ales calea infracțiunii.

Cum se încadrează fap
tele celor doi ? Din punc
tul de vedere al Codului 
penal, răspunderea este 
mare. Asocierea în scop 
infracțional reprezintă ea 
însăși o periculozitate ri
dicată, din rațiuni bune 
de înțeles: infractorii co
operează, se ajută, produc 
daune mai mari. Asocierea 
este una dintre circumstan
țele agravante ale cauzei. O 
alta e faptul că pentru a 

nu fi descoperiți, ei s-au 
folosit de orele nopții, pe
rioadă în care viața publi
că este considerabil redu
să. Noaptea infractorul are 
mai mult curaj, acționea
ză cu mai multă siguran
ță. Escaladarea, efracția 
n-au lipsit nici ele din ar
senalul mijloacelor utili
zate, făcînd să completeze 
aria faptelor infracționa
le ale celor doi.
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2>e la o duminică ia alta
Tara Hațegului, străve

che vatră a meleagurilor 
hunedorene, liberă din 
vechime, cîrltiuindu-se 
singură, a fost perma
nent o regiune favorabi
lă vieții omenești, un 
„nod" în care drumul 
Văii Jiului îl intîlnea 
pe cel care, prin Porțile 
de Fier ale Transilvaniei, 
lega această provincie 
cu Banatul.

Valea Streiului (anti
cul Sargetia) delimitea
ză frumosul sat Livadia 
în două: Livadia de 
Cîmp, pe malul stîng și 
Livadia de Coastă, pe 
malul drept. Vatra ve
che a satului adăposteș
te urmele unei așezări 
romane, cercetările ar
heologice care se desfă
șoară de cîțiva ani (pe 
cîmpul dintre Livadia și 
Valea Lupului) și care 

„ continuă vor fi în măsu
ră să documenteze vechi
mea și continuitatea da- 
co-romană în această va
tră de istorie. Livadia 
de Cîmp este atestată do
cumentar la anul 1404 ca 
„possessio Leuad" (Dic
ționarul istoric al locali
tăților din Transilvania, 
I, E.AR.S.R. 1967, p. 361), 
iar Livadia de Coastă, 
potrivit aceleiași surse, 
este atestată la 1850 ca 
„Livadia peste Ape".

Un valoros document 
istoric, în fotocopie, care 
ne-a parvenit prin bună
voința elevei Lavinia 
Stoica, de la Liceul de 
matematică-fizică din Pe
troșani, ne permite să a- 
ducem completări 
tive la atestarea 
mentară a Livadiei. Res
pectivul document datea
ză din mai 
scris pe pergament 
limba latină și dat 
Alba Iulia de principele 
Transilvaniei Mihail Apa- 

l fi (1661—1690), care îl

rela- 
docu-

1670, fiind 
în 
la

Anecdotele 
științei (XX)

Odată profesorul Davy 
Humphry (1778—1829), cu
noscut chimist englez, 
primi o scrisoare de la un 
student necunoscut. Aces
ta îi comunica că-1 chea
mă Faraday (1791—1867),
că a ascultat lecțiile 
pectivului profesor și că ar 
dori să lucreze pe 
el.

res-

lîngă

semnează 
cu sigiliul Ra- 

acestui 
în „ac- 

(pro- 
(inten-

Li-

dă „ca donație 
acordîndu-le ce-

Li- 
Li- Frumuseți subterane in carstul din Valea Jiului

— Ce să-i 
întrebă Davy 
său.

— Primiți-1

răspund ? îl 
pe asistentul

și cereți-i 
să spele retortele și epru- 
betele. Dacă va fi de a- 
cord, din el va ieși ceva.

Istoria a arătat că asis
tentul nu a greșit. Fara
day a dovedit că este ca
pabil de mai mult.

☆
Odinioară pregătindu-și 

examenul de doctorat, fi
zicianul Max Born (1882— 
1968) și-a ales ca materie 
secundară pentru exame
nul oral astronomia. Ves
titul profesor din vremea 
aceea, astronomul Scwart- 
zschild, l-a întrebat pe 
candidat;

— Ce faceți cînd vedc'ți 
o stea căzătoare ?

Born știa că la această 
întrebare trebuie să răs
pundă că se va uita la 
ceas, notînd timpul căderii 
meteoritului, va stabili 
constelația în zona căreia 
l-a observat, de asemenea 
direcția mișcării, lungimea 
traiectoriei luminoase, 
apoi va calcula 
ria aproximativă, 
itorul laureat al 
Nobel a răspuns

— Mă gîndesc 
rință.

iar 
traiecto- 
Dar vi- 

premiului 
calm: 
la o do-

Culese de
Ing. Ilie BREBEN

și-l întărește 
princiar.

țiunea existenței 
document rezidă 
țiunea judiciară" 
cesul) intentată
tat) unor nobili din 
vadia de Cîmp și Livadia 
de Coastă, pentru că nu 
posedau „scrisori" (acte) 
pentru deținerea legală a 
moșiilor pe raza satelor 
respective. La „interven
ția" unor consilieri ai 
principatului Transilva
niei, făcută principelui 
ca ei să fie susținuți.

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

Mihail Apafi „îi recoman
dă atenției pe parcursul 
prezentei acțiuni", avîn- 
du-se în vedere „fideli
tatea și serviciile credin
cioase ale 
la număr, 
de Coastă 
vadia de 
Uzați), 
grale
ară", situate 
(„Levad"),

nobililor" (22 
11 din Livadia 
și 11 din Li-

Cîmp, nomina- 
„Porțiunile inte- 
de moșie nobili- 

în Livadia 
districtul Ha

țeg, comitatul Hunedoa
ra, au fost în posesiunea 
„părinților și strămoșilor 
lor", date „pentru vecie", 
inițial de Iancu de Hune
doara (pe timpul cînd era 
guvernator al Ungariei: 
1446—1453), confirmate
apoi de către Matei Cor
vin, regele
(1458—1490),
cu “toate veniturile și cu 
toate lucrurile aparțină
toare" acestora, stăpîijite 
„liniștit și pașnic" din 
vremea donației și pînă 
în 1670, cînd, din pricina 
lipsei actelor („scrisori
lor"), „au fost înlăturați".

In consecință. Mihail 
Apafi, principele Tran
silvaniei, prevalîndu-se 
de „dreptul nostru prin-

Ungariei 
împreună

ciar“ le 
un act", 
lor 22 de nobili din 
vadia de Coastă și 
vadia de Cîmp, precum și
„moștenitorilor și urma
șilor acestora de ambe
le sexe" — „dreptul de 
proprietate „irevocabil".

Iată, așadar, documen
tate moșii aparținătoare 
de drept unor nobili lo
calnici, pe vatra Liva
diei („Levad", prima a- 
testare documentară cu 
acest toponimic), la 1670, 
cînd este amintită, 
babil prima dată, 
dia de Coastă, 
rea unor „porțiuni 
grale de moșie 
ră“ în Livadia, 
pentru vecie", de 
Iancu de Hunedoara, pe 
vremea cînd deținea ca
litatea de guvernator al 
Ungariei și apoi de către 
fiul și urmașul său Ma
tei Corvin, face dovada 
existenței Livadiei în sec. 
al XV-lea. Intrucît 
vadia de Coastă este 
ționată istoric... la 
1850, documentul

pro- 
Liva- 

Atesta- 
i inte- 
nobilia-

„dată 
către

Li- 
men- 
anul 

din
1670 ne permite, cu cer
titudine, atestarea ei în 
sec. al XVII-lea și chiar 
în sec. al XV-lea (intre 
anii 1446—1453). Deveni
te .mai tîrziu sate de gră
niceri români, aparțină
toare regimentului 
Orlat (Sibiu> cele 
Livadii, alături de 
sate înfloritoare ale 
rii Hațegului, vor permi
te unor locuitori băști
nași (păstori) să „roias- 
că spre Valea Jiului, un
de se vor așeza statornic, 
temeinicind Livezenii 
etc. In anul 1853 este a- 
testată în Livadia o „școa
lă primară", mai apoi 
„școala comunală" sub
venționată din fondul 
grăniceresc.

Mari sau mici, frumoase 
sau nu, peșterile din țara 
noastră, ca de pretutin
deni, au fost, din timpuri 
străvechi, obiectul curiozi
tății umane. In Valea Jiu
lui, potențialul carstic fi
ind deosebit de mare ‘ a a- 
tras atenția mai multor 
cluburi speologice din ța
ră ca C.S. „Focul 
C.S. „Emil Racoviță", 
bele din București, 
„Proteul" Hunedoara, 
care, cercetînd și 
perind noi zone 
din Vale, pun 
frumusețile lor mirifice.

Cu această ocazie s-au 
făcut măsurătorile topo
grafice la mai multe peș
teri din Valea Jiului. Un 
deosebit aport în cerceta
rea zonelor carstice din 
Vale l-a avut clubul de 
speologie „Piatra roșie" 
Petroșani, care în anul 
1968, sub îndrumarea ini
mosului Romulus Vențel, 
a pus bazele speologiei în 
Valea Jiului.

viu“, 
am- 
C.S. 
etc, 

desco- 
carstice 

în valoare

Exemplul lor l-au urmat 
studenți mineri, formînd 
în cadrul Institutului de 
mine cercul speo „Emil 
Racoviță" și mai de curind, 
adică în 1981, tineri din 
Vulcan au înființat clubul 
spco „Hidrocarst".

Dorim să facem cunoscu
te cititorilor * ziarului fru
musețile subterane ale 
cîtorva peșteri din Valea 
Jiului, îndemnînd totoda
tă toți oamenii de inimă

la protecția lor. Deoarece 
pentru „STALACTITE NU 
EXISTA PRIMAVARA... “.

Vom reveni deci într-o 
suită de reportaje cu de
scrierea PEȘTERII CU 
CORALI, despre această 
frumusețe carstică și des
pre altele.

Bor IULIUS, 
Dănuț PANESCU, 
clubul speologic 

„Hidrocarst" Vulcan

3Cronică t

de Ia 
două 
alte 
Ță-

nerimată
(143)

■ Și lipsa de tradiție 
poate deveni o tradiție.

■ M-au întrebat de un
de culeg aceste gînduri. 
Mărturisesc cu rușine: din 
capul meu, proprietate 
personală.

■ Un munte se cutre
mură numai dacă este lo
vit de alt munte.

E 
E 
cE

I

SID-32 L
Specialiștii Institutului tehnologic „Lensovet" 

din Leningrad au pus la punct defectoscopul — 
SID-32 U.’ Aparatul poate descoperi structura defec
telor dintr-o piesă realizată din orice material, sta
bilește întinderea lor și dispunerea sarcinii meca
nice. Defecțiunea se descoperă prin emiterea unor 
unde electromagnetice spre piesă;

l 
B 
I 
I
B

Valeriu BUTULESCUProf. D. PELIGRAD

Consternare

Stinile de la Buta in 
plină iarnă.

Foto: Vasile POLAK
Cititorii fotografiază

Literatură de anticipație

conside ra
a-

Poveste
(Cronică

de iarnă
rimată)

Fiindcă-i iarnă, și ce iarnă! 
iară nopțile sînt lungi, 
frigul mai plutește-n jur, 
mai că-ți vine să-1 alungi. 
Totuși soarele, discret, 
dintre ncuri s-a ivit, 
chiar cînd, fără de intenții, 
Zîna Iernii-am intîlnit. 
Avea fulgii prinși în gene 
și purta o albă iie, 
lunecînd printre troiene, 
mai c-aș fi jurat că-i vie. 
Cu cortegiul ei de vis, 
prin față pe la vitrine, 
ea s-a oglindit, să vadă 
dacă albu-i vine bine. 
Și n-a observat, se pare 
(sau a vrut să fie

„doamnă"), 
că se mai găsesc vitrine 
neschimbate de-astă 

toamnă. 
Pașii ei au nins apoi 
pe trotuare-n lung și lat, 
s-a făcut că nu observă 
ce-a rămas... necurățat. 
Dar, ca orice trecător, 
chiar și ea a... lunecat.

N-a căzut c-a susținut-o 
un tinăr... manierat.
A făcut-o chiar geloasă 
pe fata ce-1 
dar 
albi

Zîna i-a 
și puri, 

cinci 
elev de

însoțea,
prins în păr,

fulgi de nea. 
clasa-a douaUn 

a desconspirat-o chiar, 
și i-a spus:

„Cînd mai vii, zîno, 
adă și un.<. patinoar. 
Și-a plecat iar, incognito, 
luînd fulgii după ea, 
iar containerele pline 
Ie-a acoperit cu nea. 
Mai pe urmă, imprudentă, 
în stație s-a oprit, 
vrînd să ia autobuzul, 
prilej pentru., odihnit. 
Fiindcă, ninsă

și-înghețată. 
Stă la margine de drum 
cu tot frigul 
cred că-acolo

dens și ceață 
e și-acum.

Mircea ANDRAȘ

Zvonuri în birouri iară 
Despre frumoasa Didină, 
Că de cînd e secretară 
Bate șeful... la mașină 1

...Cel mai întins incendiu 
din istoria lumii a durat 
nu mai puțin de 67 de 
ani ? Este vorba » de un 
incendiu care a izbucnit în 
anul 1916 la mina carboni
feră Jota din India și a 
fost lichidat abia în anul 
1983. In cei 67 de ani flă
cările au mistuit peste 87 
de milioane de tone 
cărbuni, 
fi stins 
cercări 
lor) 
doi 
mai 
din 
ție costînd 
de 12 milioane de dolari !

D I L
Se roti în zbor planat 

deasupra patului și privi 
disprețuitor ființa cufun
dată în somn. Nu a reu
șit niciodată să înțelea
gă acest comportament 
irațional. Se
perfect normal și de 
ceea i se părea absurd ca 
o altă ființă care — cul
mea ironi ?i — se consi
dera net superioară tu
turor speciilor existente 
pe planetă, să aibă un a- 
semenea obicei în con
tradicție evidentă cu 
normalul. I se părea stra
nie și explicația incom
pletă dată de aceste fi
ințe felului său de a se 
orienta în spahiu. Este 
adevărat, ultrasunetele 
emise și apoi c; ptate cu 
ajutorul pavilioanelor u- 
rechilor sale mari jucau 
un rol impoit; nt 
primordial cum 
ei, ci... secundar. 
DEA. 1 se părea 

vadă atunci cînd 
astrul cel întunecat soa
iele planetei, apunea și 
lăsa în locul său lu
mina necesară exis
tenței sale. De aceea nu 
înțelegea eronata viziune 
de care dădeau dovadă 
ființele acelea. Ar fi 
vrut să cunoască mult 
mai multe despre felul 
de trai, despre compor- 

| tamentlll lor. Din păcate,

Știați că...

să nu

dar nu 
credeau 
El VE- 
absurd

E M A
așa ceva era cu neputin
ță. Odată cu răsăritul, a- 
tunci cînd primele raze 
de întuneric ale astrului 
negru cădeau asupra sa 
se ’-edea nevoit să se 
retragă în culcuș, în timp 
ce EI se trezeau și 
fruntau viața în 
ricul de nepătruns 
mult stoicism și nepăsa
re.
mai simplu dacă...

Absorbit de aceste 
gînduri, se apropie prea 
mult de ființa adormită 
și din neatenție îi atinse 
cu membrana tegumenta- 
ră obrazul oescoperit.

OMUL se trezi și ră
mase încordat cîteva cli
pe pînă tind privirile sa
le se obișnuită cu întu
nericul din încăpere. Sim
țea cum o prezență stră
ină îi dă tircoale cerce- 
tîndu-1 cu interes și în
tinse mîinile într-un gest 
de apărare, căutînd parcă 
lumina soarelui care i-ar 
fi dăruit siguranța ne
cesară. Zări abia acum 
LILIACUL care, după o 
ultimă rotire în jurul 
patului, se îndreptă spre 
fereastra deschisă și dis
păru în întuneric.

Liviu PIRȚAC, 
Cenaclul de literatură de 

anticipație tehnico- 
științifică

„Miner club 2001“

în-
întune-

cu

Nu ar fi fost oare

i

I

lungime la cîini? Deținăto
rul titlului este Charley, un 
cîine lup aparținînd unui 
cetățean englez cu o per
formanță de invidiat chiar 
și de un sportiv — 4,95 m.

. după calculele unor geo
logi vest-germani, Mun
ții Alpi se apropie în fie
care an, datorită magne
tismului Pămîntului, cu 
2,6 cm de Munchen? Dacă 
acest fenomen va continua, 
peste 40 milioane de 
orașul Munchen se 
găsi la poalele Alpilor.

ani
va

de
Pentru a putea 

(după repetate în
de-a lungul ani- 
muncit timp de 
cu sprijinul celor 

specialiști 
opera- 

nu mai puțin

s-a 
ani 
competenți 
lume, întreaga

...există și un record 
mondial al săriturilor în

...dintre limbile scrise, 
cea mai mică literatură 
este considerată a fi lite
ratura tireniană (cunoscu
tă și sub numele de lem- 
niană)? Această limbă a 
fost vorbită cîndva în 
insula Lemnon, despre care 
se crede că este înrudită 
cu etrusca. Singurul frag
ment existent este o in
scripție de 10 rînduri, da- 
tînd din sec. VI î.e.n.

...omul cel mai izolat 
lume și de viață umană 
fost pilotul Alfred M. Wor
den? Acest astronaut în 
misiunea spațială Apollo 
XV, s-a deplasat cu mo
dulul lunar pe o distanță 
de 2233,2 mile, în iulie — 
august 1971.

din
a

Culese de LB.
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Sesiunsa Comisiei guvernamentale 
româno-polone de colaborare 

economică si tehnico-stiintifică » » »
VARȘOVIA 2 (Agerpres). 

La Varșovia s-au desfășu
rat lucrările celei de-a 
XVII-lea sesiuni a Comi
siei guvernamentale ro
mâno-polone de colabora
re economică și tehnico-ști- 
ințifică.

Pentru traducerea în 
viață a măsurilor conveni
te cu prilejul convorbiri
lor din iunie 1984 dintre 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România,

și tovarășul Wojciech Ja
ruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., președin
tele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone, îndeosebi a 
Programului de lungă du
rată privind dezvoltarea 
colaborării economice și 
tehnico-științifice dintre 
România și Polonia, comi
sia a stabilit acțiunile ce 
vor fi întreprinse în do
menii de interes reciproc, 
în special în industria 
construcțiilor- de mașini, 
industria siderurgică și cea 
chimică.

Interviu acordat de 
tovarășul Konstantin Cernenko

MOSCOVA 2 (Agerpres). 
In legătură cu viitoarele 
negocieri sovieto-america- 
ne de la Geneva, Konstan
tin Cernenko, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a arătat — intr-un 
interviu acoi dat societății 
americane de televiziune 
CNN: „Consider că înche
ierea cu rezultate pozitive 
a noilor tratative sovieto- 
americane privind arma
mentele nucleare și cos
mice ar avea o influență 
favorabilă asupra situației 
din lume, ar constitui un 
pas important pe calea 
soluționării problemelor 
cardinale ale contempora-

neității". „Noi privim lu
crurile realist și vedem di
ficultățile existente, iar a- 
cestea nu sînt mici — a 
subliniat K. Cernenko. Dar 
ele pot fi depășite. Pentru 
aceasta sînt necesare bu
năvoința ambelor părți, 
dorința de a face compro
misuri raționale, precum 
și respectarea riguroasă 
a principiului egalității și 
securității egale*1.

Știri din țările socialiste
MOSCOVA Prin efortu

rile conjugate ale oameni
lor de știință și proiectan- 
ților din Leningrad, de la 
începutul actualului cinci
nal și pînă în prezent, în 
U.R.S.S. s-au economisit 
25 milioane tone de com
bustibil — relatează agen
ția TASS. Acest rezultat a 
fost obținut prin traduce
rea în viață a programului 
„Energhia", care prevede 
aplicarea unor măsuri teh
nice și organizatorice în 
vederea economisirii com
bustibilului și a energiei.

După cum relatează a- 
genția TASS, cele mai efi
ciente s-au dovedit a fi 
procesele tehnologice noi, 
modernizarea și recons
truirea unităților indus
triale existente, folosirea 
resurselor secundare de e- 
nergie termică.

VARȘOVIA. Laserul își 
găsește o aplicare pe scară 
din ce în ce mai largă în 
industria cărbunelui din 
R.P. Polonă Una dintre 
întrebuințările sale cele 
mai interesante este măsu
rarea vitezei de circulație 
a aerului în mine. Datele 
obținute cu ajutorul apa
ratului laser „Alt-111 sînt 
folosite pentru gradarea 
ventilației minelor.

Un alt aparat cu laser 
răspîndit în mine este cel 
utilizat pentru măsurarea 
cantității de gaz metan și 
a concentrației acestui gaz 
în diferite sectoare.

Aparatul „Vertical11, cu 
laser este folosit în cons
truirea de mine pentru a- 
sigurarea poziției corecte 
a turnurilor de extracție 
și a verticalității puțurilor 
noi.

PHENIAN Aflate în plin 
sezon de activitate, unită
țile de pescuit maritim al 
R.P.D. Coreene își reali
zează cu succes obiectivele 
de producție stabilite. Du
pă cum relatează agenția 
ACTC, pescarii coreeni, a- 
flați în largul mării, pe 
pescadoarele de mare ran
dament cu care sînt dotați, 
au realizat, în primele 24 
de zile ale lunii ianuarie, 
o producție de pește echi
valentă cu cantitatea plani
ficată pentru întregul tri
mestru întîi al acestui an. 
Cantitatea de pește și pro
duse acvatice, intrată în 
instalațiile frigorifice ale 
navelor specializate, este 
cu 140 000 tone superioară 
celei din perioada cores
punzătoare a anului trecut.

Declarația 
primului ministru 

al Greciei
ATENA 2 (Agerpres). 

Vorbind în cadrul unei 
conferințe de presă orga
nizate la Atena după în
cheierea conferinței consa
crate păcii și eliminării 
pericolului nuclear, pri
mul ministru al Greciei, 
Andreas Papandreu, a a- 
nunțat o serie de măsuri 
concrete ce vor fi luate 
de cei șase șefi de stat sau 
de guvern pentru a promova 
obiectivele formulate în 
Declarația de la Delhi.

Printre altele, a arătat 
el, conținutul Declarației 
de la Delhi, va fi discutat 
în capitalele tuturor state
lor posesoare de arme nu
cleare de membrii grupu
lui. înainte de începerea 
negocierilor de la Geneva 
dintre Statele Unite și U- 
niunea Sovietică, din luna 
martie, cei șase lideri se 
vor întîini cu delegațiile 
americană și sovietică pen- 
ti u a le prezenta inițiati
va lor.

13,00
3 februarie

15,00
No-PETROȘANI — 7 

iembrie: Avertismentul,
I-II; Unirea: Tinerețea
patriei, tinerețea noastră; 
Parîngul: Moara lui Că
lifar.

PETRILA: Campionul. 
I-II.

LONEA: Vreau să știu 
de ce am aripi.
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19 — Videotecă.
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I-II.

LONEA: Madona pă- 
gînă.

VULCAN: Un marinar 
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LUPENI: Romeo și Ju- 
lieta ’82.

URIC ANI: Legenda.
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In întîmpinarea ce
lui de-al IlI-lea 
Congres al Frontu
lui Democrației și 
Unității Socialiste. 
Noi hotărîm, noi în
făptuim! — Repor _ 
taj.
Cîntarea României 
(c).
Film
întîmplat la 
can. Ultima

artistic: S-a
Sanda- 
parte.
de se-La zi în 600 

cunde (c).
Romanțe și melodii 
de neuitat
Telejurnal 
închiderea 
mului.

(c).
(pe).

progra-

4 februarie

Telejurnal (parțial 
color).
Orizont tehnico-ști- 
ințific.
Tezaur
(color).
Roman foileton (co
lor). Drumul lui Jan 
Amos. Episodul 2.
Telejurnal 
color).
închiderea 
mului.

folcloric

(parțial

I
I
I 
I
I
I 
Iprogra-

Telex.
Lumea copiilor, In- 
tîmplări de vacanță. 
Telefilmoteca de

22,00

€ a 1 e n d a i* s
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, tovarășul 
Veselin Giuranovici, președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative Iugoslavia, întreprinde 
o vizită de prietenie în țara noastră, la începutul 
lunii februarie.

Luni, 4 februarie
— Președintele Ronald Reagan prezintă proiec

tul de buget pe anul financiar 1980.
Marți, 5 februarie
— Se reiau lucrările Conferinței pentru dezarma

re de la Geneva.
— Convorbiri, la-Geneva, între . miniștrii de 

externe ai Spaniei și Angliei privind Gibraltarul

ă p t ă ni î ii a 1
Miercuri, 6 februarie
— Începe cel de-al XXV-lea Congres al Parti- î 

d'ului Comunist Francez (Saint-Quentin; 6—10).
— Președintele S.U.A., Ronald Reagan, prezin- i 

tâ. in Congres, mesajul privind starea Uniunii. i
Joi, 7 februarie
— Intîlnirea de trei zile a miniștrilor economiei i 

ai țărilor membre ale ASEAN (Kuala Lumpur).
— In capitala Republicii Dominicane, Santo ț 

Domingo, se deschide reuniunea ministerială a ț
„Grupului de la Cartagena11, din care fac parte ț
11 țări de pe continentul latino-american cele mai 
îndatorate financiar (7—8). i

Simbătă, 9 februarie
— Conferința- regională africană consacrată i 

problemelor dezarmării pe teritoriul african (Cairo). i

I. C. S. ALIMENTARA
Șl ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

PETROȘANI
încadrează de urgență:

— 2 fochiști

Retribuția se face conform Legii nr. 
57/1974

o a * f mi

Noua sărăcie din R. F. G.
Noua sărăcie care se face 

astăzi simțită în R.F.G. are 
multe fațete. Zilnic, alți 
și alți oameni pentru care 
înainte noțiunea „sărăcie" 
era complet abstractă de
vin — din cauza șomajului 
îndelungat, scumpirii con
tinue a costului vieții, a 
reducerii tot mai accentua
te a cheltuielilor sociale 
— „Noi pauperi" ai socie
tății vest-germane. Edu
catoarea Hildegard H„ în 
vîrstă de 42 de ani, din 
Marburg, care și-a pierdut 
slujbei și așteaptă zadar
nic la biroul de plasare =ă 
î se ofere un loc de mun
că, arăta: „Pentru mine să
răcia era un lucru cunos
cut numai din filme11, A- 
cum. însă, o în . islează 
gîndul că, peste puțină vre-, 
me, cu ocazia zilei de naș
tere a fetiței sale, care îm
plinește 7 ani, nu va putea 
sâ-i invite prietenele

Andreas II.. de 39 de ani,

șomer din Munchen, nu 
mai poate achita chiria 
pentru apartamentul în ca
re locuiește împreună • cu 
soția și cu cei doi fii ai 
săi. I s-a pus în vedere 
să-l elibereze pînă la 31 
martie 1985." Pentru fami

Pretutindeni i s-a răspuns, 
însă, că, la 37 de am este 
„prea bătrînă" pentru a se 
mai apuca de o meserie. 
„Situația in care mă gă
sesc m-a pus pentru, pri
ma dată față în față ou 
sărăcia și sînt surprinsă

Notă externă

lia sa nu este o consolare 
faptul că soarta lor e îm
părtășită de numeroși alți 
munchenezi; potrivit celor 
mai recente statistici, zil
nic, la Munchen patru fa
milii sînt aruncate în stra
dă din motive similare.

Ulrike W., din centrul 
industrial Duisburg, mamă 
a trei copii de școală, a 
încercat — după ce soțul 
ei a părăsi t-o — să-și gă
sească un loc de muncă.

că există atît do multi să
raci la noi11 — declara ea 
îrttr-o emisiune radio.

Rîndurile „noilor pau
peri" se compun, in mare 
parte, din pensionari cu 
venituri mici, precum și 
din tineri care, ieșițl de 
pe băncile școlilor, nu au 
avui niciodată un prim loc 
de muncă Și nu primesc, 
astfel, indemnizație de șo
maj

„Noua sărăcie" este ca

racterizată, social și moral, 
și de absența oricărei pers
pective. Este voi ba de 
absența perspectivei de a 
găsi un loc de muncă, și 
de a primi o calificare 
profesională corespunză
toare, a perspectivei de a 
obține condiții minime de 
educație pentru copii . și 
de . asistență medicală, a 
perspectivei unei vieți de
cente, in condiții de .secu
ritate socială. R.F.G.. una 
dintre țările occidentale 
care a cunoscut multă 
t reme „boom„-ul unei dez
voltări economice susținu
te, este confruntată tot. 
mai mult cu fenomenul 
pauperizării păturilor de
zavantajate ale populației, 
ca urmare a crizei econo
mice, șomajului și creșterii 
prețurilor. Sau, așa cum 
scriu tot mai frecvent în
seși ziarele vest-germane. 
săraci în țară bogată...

A. S.

A

Întreprinderea miniera 
Livez^m

încadrează, prin concurs sau transfer 
in interesul serviciului

■ maistru pentru atelierul mecanic
încadrarea se face in conformitate cu Le

gea 12/1971 și Legea 57/1974, republicată.
Informații suplimentare la biroul O.P.I.K.

Mica publicitate
VIND casă eu gradina și 

garaj, convenabil. Lupeni, 
strada Roșia nr. 5 (mp)

Soția Maria, copiii Ange
lica și Sorin, urează dra
gului lor sărbătorit, Siinon- 
fi Iosif, cu prilejul aniver
sării a 50 de ani de la 
naștere, sănătate, fericire 
și „La mulți ani!" (3262)

„La mulți ani !“, multă 
sănătate și putere de mun
că urăm bunului nostru 
prieten Simonfi Iosif eu 
prilejul aniversării zilei do 
naștere. Un grup de prie
teni. (3271)

PIERDUT carnet de stu_ 
dent pe numele Urîțeanu 
Daniei. eliberat dc-Institu
tul de mine Petroșani II 
declar nul. (3267)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele lorga 
Mirnj, eliberată de Prepa- 
rația Coroești. O declar 
nulă. (3269)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cotigă 
Elisabeta, eliberată de Fa
brica de morarii și panifi
cație Petroșani O declar 
nulă. (3270)
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