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NOUA CALITATE
A MUNCII ȘI VIEȚII

MINERILOR
In pag. a 3-a

La recenta plenară co
mună a Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii*  
și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și So
ciale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist 
Român, sublinia cu o deo
sebită hotărîre și conciziu. 
ne: „Creșterea mai puter
nică a productivității mun
cii constituie factorul fun
damental pentru înfăptui
rea socialismului și comu
nismului’1 * și trasa, totoda
tă, cu fermitate și clarvi
ziune științifică și direcți
ile de acțiune prin care se 
vor obține sporurile de 
productivitate : mai buna 
organizare a activității în
treprinderilor, mecaniza
rea și automatizarea proce
selor de producție, ridica
rea pregătirii tehnice și 
profesionale a tuturor oa
menilor muncii.

I

• Scrisori de la cititori
• Scurta „carieră" a u- 

nor răufăcători
In pag. a 2-a

• Actualitatea in lume
In pag. a 4-a
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Mecanizarea — factor hotărîtor 
în realizarea planului

Sectorul I de Ia I.M. Paroșeni a raportat la sfâr
șitul primului semestru din acest an extragerea unei 
producții suplimentare de peste 18 500 tone de căr
bune. Buna organizare a muncii, folosirea întregului 
potențial tehnic și uman au condus la depășirea pro
ductivității muncii, la nivel de sector, cu aproape 
400 kg pe post.

Respectarea tehnologiilor de lucru la capacită
țile în funcțiune cit și întreținerea corespunzătoare 
a utilajelor din dotare au creat toate condițiile ob
ținerii unor productivități sporite la nivel de aba
taje. Astfel, la acest nivel, productivitatea muncii 
planificată a fost depășită cu peste 3500 kg pe post.

Rezultatele obținute în prima jumătate a aces
tui an sînt rodul activității întregului colectiv, dar 
în mod deosebit al minerilor mecanizatori din bri
gada lui Gavrilă Mesaroș, care au livrat economiei na
ționale în plus față de sarcinile de plan, peste 19 000 
tone de cărbune. Brigăzile de pregătiri conduse de 
Vasile Cojocaru și Viorel Poșa raportează la rîndul 
lor, peste 40 ml și. respectiv, 25 ml excavații su
plimentar prevederilor.

Prima lună din semestrul II a debutat, de ase
menea, cu rezultate superioare sarcinilor. In numai 
două zile minerii mecanizatori au trimis spre lumi
na zilei, în plus prevederilor de plan, peste 200 tone 
de cărbune. Luna viitoare, în cadrul acestui sector 
va fi pus în funcțiune un nou complex mecanizat 
de tip SMA-2 fabricat Ia I.U.M.P. (Gli. SPÎNU)
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Gheorghe CHIRVASĂ

al Fabricii de mobilă din I’etnla
Foto : Șt. NEMECSEK

ÎL Produse de bună calitate — iată deviza tinărului colectiv

al 
pen- 

oameni

so- 
tot 
are 
pa-

îndeplinirea cu succes a 
acestei importante sarcini, 
materializarea, aplicarea 
eficientă în întreaga acti
vitate economică a orien
tărilor și indicațiilor date 
de*secretarul  general 
partidului, constituie 
tru colectivele de 
ai muncii din întreprinde
rile miniere ale Văii Jiu
lui o înaltă îndatorire, ca
re, în condițiile actuale — 
cînd industria noastră 
cialistă are nevoie de 
mai mult cărbune — 
un profund caracter 
triotic.

Valea Jiului, întreprin
derile miniere din cadrul 
Combinatului dispun, a- 
cum, mai mult Ca oricînd, 
de condiții optime pentru 
ridicarea productivității 
muncii pe noi trepte, su
perioare chiar prevederilor

"1
3
3

3 

â 
î

I
|

î 
I
3

3

de plan. Zestrea tehnică 
întreprinderilor miniere 
crescut an de an, azi fii

a 
a 

ind 
dotate toate minele cu com
plexe de susținere și tăie
re mecanizată, cum de alt
fel majoritatea minelor sînt 
dotate cu combine de aba
taj, de înaintări în cărbu
ne și steril, cu fluxuri mo
derne de transport conti
nuu, stații de degazare și 
telegrizumetrie, instalații 
de extracție și aeraj. De-a 
lungul anilor, de la intro
ducerea primelor utilaje 
moderne de mare produc
tivitate, minerii au cîștigat 
o bogată experiență în fo
losirea lor eficientă, în în
treținerea, revizuirea și 
chiar repararea acestora. 
Lor li se adaugă în fieca
re an noi promoții de ab
solvenți ai cursurilor de 
calificare, școlilor profesio
nale, liceelor industriale și 

. specialiști formați de Insti
tutul de Mine din Petro
șani. Prin urmare. Valea 
Jiului dispune și de oameni 
calificați, bine pregătiți 
tehnic și profesional, care 
pot să contribuie prin ac
tivitatea lor la creșterea 
productivității muncii.

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Fiecare dintre noi putem reduce 
consumul energetic !

Reducerea consumului de 
energie electrică reprezin
tă pentru fiecare unitate 
economică, pentru fiecare 
cetățean una din preocu
pările constante, știut fiind 
faptul că fiecare kilowatt 
economisit constituie un 
real cîștig pentru econo
mia națională.

Sarcinile de mare răs
pundere trasate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al parti
dului, privind limitarea la 
maximum a consumurilor 
de energie își găsesc un 
edificator răspuns în mo
dul eficient de acțiune al

Orașul înnoirilor profunde
Orașul Uricani prezintă 

în acest an tabloul unor 
profunde transformări în
noitoare, rod al politicii în
țelepte a partidului, de dez
voltare a tuturor zonelor 
țării, cu prioritate a celor 
bogate în resurse minerale 
Utile. Mutațiile petrecute 
în această așezare munci
torească sînt nemijlocit le
gate de noile orientări ale 
politicii economice româ
nești, trasate de Congresul 
al IX-lea, de gîndirea pros
pectivă și vizionară a se
cretarului general al parti
dului.

„Importanța ce este a- 
cordată orașului nostru a- 
re o motivație economică 
deosehit de clară, nc-a de
clarat recent tovarășul 
Corneliu Bololoi, secretar 
al Comitetului orășenesc de 
partid, primarul localității. 
Ea constă din faptul că în 
perimetrul nostru minier 
sînt cantonate mari canti- 

factorilor direct implicați. 
Iată cîteva amănunte ofe
rite de maistrul loan Coc,

ECONOMISIREA
CEA MAI IMPORTANTĂ

SURSĂ DE ENERGIE 

șeful compartimentului fur
nizarea energiei electrice 
al C.D.E.E. Petroșani.

—- Am încheiat primul 
semestru al anului cu re
zultate mulțumitoare 

tăți de cărbune, cu grad 
înalt de cocsificare. Numai 
în acest an sînt alocate in
vestiții în valoare de peste 
1 miliard lei pentru dez
voltarea și modernizarea

URICANI
■

capacităților de extracție 
existente și crearea de noi- 
capacități. In acest sens, 
aș dori să menționez că e- 
forturile colectivului minei 
Uricani, îndreptate spre 
creșterea nivelului tehnjc 
al producției și promovarea 
unei organizări superioare 
a locurilor de muncă sînt 
însoțite, la tînăra între
prindere de la Valea de 
Brazi, de preocuparea la 
fel de notabilă de a asigu
ra. o deschidere de mină 
model.

In așezarea care pînă nu 

ceea ce privește încadrarea 
în consumurile de energie 
electrică planificate, marea 
majoritate a unităților e- 
conomice ’reușind să'reali
zeze economii față de cota 
de energie alocată. Merită 
evidențiat faptul că marii 
consumatori nu au depășit 
nivelurile planificate, ci, 
dimpotrivă, au obținut e- 
conomii consistente. Astfel, 
C.M.V.J., cel mai mare 
consumatoc al nostru, înre
gistrează o economie de 
45246 MW, o contribuție 
importantă la obținerea a_ 
cestui rezultat adueînd-o 
întreprinderile miniere Lu- 
peni, Paroșeni, Bărbăteni 
și preparațiile de cărbune. 
Doar întreprinderea Minie-

(Continuare în pag. a 2-a)

între- 
i e r e
1 e r a 
lucrea- 

la alte obiective 
major > extinde-

din abatajele 
m i n 
car

demult păstra încă specifi
cul pastoral al zonelor de 
munte, viața economică în
registrează ritmuri noi, tre
pidante. In subteran, se ac
ționează cu multă răspun
dere pentru creșterea pro
ducției fizice, a producti
vității muncii, a vitezelor 
de avansare la deschiderea 
noilor fronturi de lucru. La 
suprafață, platforma indus
trială cuprinde lucrări de 
mare însemnătate, dintre 
care se detașează cele de 
la viitoarea preparație pen
tru cărbunele ce va fi ex
tras 
prinderilor 
și din 
Cîmpu lui Neag. Se 
ză intens 
de interes
rea și modernizarea rețelei 
feroviare între Lupeni, U- 
ricani și incinta Valea de 
Brazi ; consolidarea DN 
66A, cu o structură caro
sabilă modernă care va a- 
sigura desfășurarea în cele 
mai bune condiții a trans
portului rutier industrial; 
amenajarea unei aducțiutii 
de mare capacitate pe pî- 
rîul Buta, pentru crește
rea volumului de apă ît» 
acumularea de la Valea 
de Pești ; îndiguirea și a- 
menajarea albiei Jiului de 
Vest ; dezvoltarea capaci
tății de producție a carie
rei de cuarț, în privința că
reia S-a ivit o propunere 
deosebit de valoroasă, 
privire la prelucrarea 
plan local a materiei

Ion MUSTAȚĂ

cu 
pe 

pri-

(Continuare io pag. a 2_a)
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In ziarul de azi:

în patru quadrați

O lucrare de asfaltare a unui trotuar, pe 
lungime nu tocmai 
curia, dar și uimirea celor 
în cîteva ore. Sigur că

o 
mică, a fost terminată, spre bu- 

care circulau prin zonă, 
oamenii erau uimiți, pentru 

că, în cei cîțiva ani cit au luat în tălpile încălță
mintei trotuarul nefinisat, și-au închipuit, firesc, că 
execuția acestei lucrări trebuie să fie o. treabă deo
sebit de complicată și cinci colo... vorba unuia : „să 
vezi și să nu crezi !“. Probabil că a fost necesar ne
apărat, să se supere CINEVA ca lucrarea să fie e- 
xecutată rapid și aproape de calitate.

Dorin GHEȚA
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Atit in noua hală agroalimentară din Vulcan, cit și pe mesele amenajate fru
mos de pe platforma din afara pieții, gospodinele orașului Vulcan se pot aprovi
ziona cu legume și fructe ce se găsesc din belșug. Foto : I. BÂLOI

Orașul înnoirilor profunde
(Urmare din pag. 1)

me extrase, fapt ce ar con
feri nu numai orașului U- 
ricani, ci întregului muni
cipiu și chiar județului, un 
plus de valoare economică 
și socială, o nouă cotă de 
prestigiu tehnic, profesional.

Orașul ține pasul cu toa
te aceste înnoiri industria
le. Cartierul Bucura își pro. 
filează cu eleganță contu
rul și se pregătește să se 
înscrie printre realizările 
edilitar-urbanistice „de 
marcă" ale acestor ani. Un 
bulevard larg, străjuit- de 
blocuri cu confort sporit, 
avînd numeroase unități co
merciale și de prestații la 
parter. In Uricani de mai 
mult timp a fost remarca
tă calitatea comerțului cu 

bunuri industriale și agro- 
alianentare. Ca de altfel și 
'calitatea acțiunilor gospo
dărești. înnoirile înfăptuite 
au determinat profunde 
mutații în conștiința so
cială și au condus la con
solidarea spiritului de buni 
gospodari ce i-a caracteri
zat dintotdeauna pe locui
tori. Mulți dintre ei păs
trează cu - statornicie tra
dițiile ce le-au asigurat 
baza economică pe timpul 
așezării pastorale și consti
tuie chiar și astăzi un te
mei puternic pentru conti
nuarea acestor tradiții 
Creșterea vitelor și a tur
melor de mioare, prelucra
rea produselor lactate, cul
tivarea porumbului și a 
cartofului (cel -de Cîmp 
este apreciat pentru calită

țile sale unice !) toate a- 
cestea îmbogățesc sfera e- 
conomică a Uricaniului, o- 
raș cu vaste posibilități de 
afirmare prin dezvoltarea 
ramurilor sale tradiționale.

Cu un bogat tablou al 
înfăptuirilor celor mai rod
nici ani, al împlinirilor ce 
poartă marca de prestigiu 
a „Epocii N i c o 1 a e 
Ceaușescu", orașul Uricani 
privește cu încredere spre 
viitor, purtînd de pe a- 
cum însemnele unei așe
zări industriale puternice, 
în care viața economică și 
socială pulsează în ritm 
cu mărețele înnoiri alo în
tregii țări, cu profundele 
transformări socialiste pre
figurate pentru dezvolta
rea si înflorirea multilate
rală a patriei.

Putem reduce consumul energetic! Scrisori de la cititori
(Urmare din pag 1) 

ră Vulcan nu reușește să 
se încadreze în consumul 
planificat, avînd o depăși
re de 500 MW, ce-i drept 
destul de mică, dar, toc
mai pentru acest lucru, pu
tea fi evitată. Dealtfel, pro
gramele de măsuri, întoc
mite la nivelul fiecărei în
treprinderi miniere, pri
vind limitarea consumului 
energetic cuprind o mare 
complexitate de factori a- 
supra cărora se poate ac
ționa pentru a se respecta 
cu strictețe cotele de ener
gie alocate. Și din acest 
unghi de vedere trebuie 
menționat faptul că acolo 
unde programele de mă
suri au fost aplicate în to
talitate, urmărindu-se în
deaproape eficiența lor, 
consumurile nu au fost de
pășite, ci s-au obținut e- 
conomii însemnate.

— In privința marilor 
consumatori se pare că 
problema gospodăririi stric
te a curentului electric a 
fost însușită pe deplin, re
zultatele confirmă acest 
lucru. Cum rămîne însă 
cu celălalt domeniu, al con
sumului casnic ?

— Aici, cu părere de rău, 
trebuie să arătăm că nu 
ne-ain încadrat în consu
murile normate, deși pe

Sporirea productivității muncii
Urmare din pag. 1)

Problemele care apar în 
mod inevitabil in subteran, 
la fronturile de lucru, pot 
fi rezolvate cu operativi
tate de specialiștii Institu
tului de Cercetări și Pro
iectări Miniere pentru Căr
bune, de cadre didactice de 
la I.M.P., iar probleme
le de protecție a muncii — 
siguranța muncii omului 
in subteran constituind, de 
asemenea, o cale de creș
tere a productivității mun
cii — pot fi rezolvate de 
cercetătorii de la C.C.S.M.

In concluzie. Valea Jiu
lui, unitățile Combinatului 
Minier Valea Jiului au 
create toate Condițiile pen
tru creșterea mai. puterni
că a productivității mun
cii. și, pe această bază, a 

nai „Cintarca României". 
(G.B.)

ASTAZI, la casa 
cultură — obiceiuri laice 
in interpretarea artiștilor 
amatori'. Incepînd cu ora 
17 va avea loc, in cadrul 
„Studioului artistului a- 
mator", o întîlnire cu an
samblul de obiceiuri al 
casei de cultură ce va fi 
prezent duminică la Cluj- 
Napoca, în etapa republi- 

I cană a Festivalului națio.

tot parcursul timpului la 
care ne referim (primul se
mestru — n.n.) au fost lua
te toate măsurile posibile. 
Cu toate acestea, după șa
se luni consumul este de
pășit cu 14 480 MW, ceea 
ce creează un aspect total 
contradictoriu, față de re
petatele apeluri către popu
lație de a limita la maxi
mum consumul de energie. 
După părerea noastră, în 
acest domeniu rezultatele 
pot fi mult mai bune, dacă 
fiecare cetățean încearcă 
să economisească cel puțin 
un kilowatt pe zi. Dar a- 
cest lucru se pare că nu 
este îndeajuns de bine în
țeles. Cu toate că au fost 
luate măsuri severe acolo 
unde s-a constatat un con
sum exagerat, trebuie să 
recunoaștem că n-am reu
șit să ne atingem obiectivul 
stabilit pentru prima jumă
tate a anului. Se pare că 
un motiv serios l-a consti
tuit și iarna din acest an, 
în runile de iarnă înregis- 
trîndu-se cel mai ridicat 
consum casnic din întrea
ga perioadă pe care o a- 
nalizăm. De altfel, și la ilu
minatul public consumul a 
fost depășit cu vreo 300 
MW, ceea ce impune din 
partea noastră, a furnizo
rilor de energie o mai ma
re atenție privind respec
tarea orarelor de ilumina- 

producției de cărbune ex
tras dar. toate aceste Con
diții trebuie valorificate la 
un nivel superior, ceea ce 
în prima parte a anului, nu 
se poate spune că s-a fă
cut.

Vă vom prezenta sub ge
nericul SPORIREA PRO
DUCTIVITĂȚII MUNCII 
— SARCINA FUNDA
MENTALA PENTRU MI
NERII VĂII JIULUI — 
preoc upă rile specialiștilor 
și colectivelor de oameni 
ai muncii pentru îndeplini
rea acestui deziderat ma
jor, a acestei sarcini de 
maximă importanță trasată 
de conducerea partidului 
nostru, personal de tova
rășul Nicolae. Ceaușescu, 
precum și rezultatele obți
nute.

31-IID-8563. Un autobuz 
elegant, condus de un șo
fer bun. Poate, chiar un 
„as al volanului". Dar, ca 
tot omul, are și el unele 
metehne. Cînd se ivește 
prilejul să-și manifeste 
autoritatea față de prie
teni, mai cu seâmă dacă 
are la dispoziție un șir de 
bălți, profită 
să-și satisfacă 
amuzament. In 
bune.. (I.M.) 

din plin, 
pofta de 
rest, toate

re a orașului pe timp de 
noapte.

Deci, se poate constata 
că posibilitățile de reduce
re a consumului energetic 
există, atît în unitățile e- 
conomice, cît și în gospo
dăriile individuale. Numai 
că acestea nu sînt exploa
tate suficient pentru ca e- 
conomiile înregistrate să 
fie cît mai mari. Depinde 
de fiecare dintre noi ca 
acasă, la locul de muncă 
sau în alte împrejurări să 
acționăm cu convingere 
pentru reducerea consu
mului, să adăugăm la e- 
fortul general de economi
sire noi kilowați care re
prezintă un adevărat cîștig 
pentru sistemul energetic 
național, sau de ce nu, o 
expresie a gradului de 
conștiință, de civilizație al 
fiecăruia dintre noi.

In seara zilei de 8 ianuarie 1984, soții Maria și 
loan Vlăduț din Vulcan, în vîrstă de 67 și, respec
tiv, 75 de ani, au fost victimele unui act de tîlhărie. 
Din spusele lor, autorii erau trei tineri necunoscuți, 
doi dintre ei fiind mascați.

După numai patru zile, aceștia au fost identifi
cați, descoperiți și arestați... Să urmărim însă filmul 
dramaticelor întîmplări în succesiunea lor și cu sem
nificațiile lor...

SINTEM LA MIJLOCUL
VERIF»

Mai puțin cunoscută, 
strada Aleea Treptelor 
din Petroșani nu are de. 
cît 3 case. Vă scriu pen
tru ca să afle, din nou, 
conducerea E.G.C.L. de 
această stradă și proble
mele ei. Din luna sep
tembrie 1984, conducta 
de canalizare își scurge 
o parte din conținut la 
mine în curte. Sub casă, 
unde a curs toată iarna, 
continuînd și acum, a 
produs stricăciuni fun
dației casei, pricinuin- 
du-mi igrasie.

Încă din anul trecut am 
apelat în scris la condu
ce rea E.G.C.L. și de mai 
multe ori, verbal, la dis
peceratul din Aeroport. 
Au venit la sfîrșitul lunii

declară Stan Costel — să 
dăm o „lovitură" în orașul 
Vulcan". Confirmă și Hu
sein care adaugă i „Stan 
Costel mi-a spus că are in 
Vulcan un cumnat pe nu
me Bălan Teodor, care știe 
pe cineva cu bani mulți, 
vreo 30 mii de lei și că să

Scurta „carieră" 
a unor răufăcători

mergem să-i luăm. El a 
plecat înaintea noastră' pen
tru a cunoaște mai bine 
situația, la fața locului, cu 
înțelegerea de a ne scrie 
cînd să mergem și noi“...

...Săcele, 28 decembrie. 
Cu colindul în aer, a sosit 
și scrisoarea multaștepta- 
tă. Stan Costel anunța că 
a găsit „o întreprindere bu
nă" (bună de jefuit !), che- 
mîndu-i la Vulcan.

..Gara Dirste-Brașov, 6 
ianuarie ’84. Anunțat la

ferul nu a răspuns. Spe
răm că vor „răspunde" 

cei 
unității, 
anunțul 

priritr-o... sancțiune 
din conducerea 
Pîină una alta,
(publicat în ziarul nos
tru) privind obligativita
tea opririi în stații este | 
valabil ! (A.T.)'

Rubrică realizată de 
Ilorațiu ALEXANDRESCU |

decembrie și au săpat o 
groapă mare în stradă. 
Așa a stat toată iarna și, 
în primăvară, eu am as
tupat-o întrucît pămîntul 
stătea pe gardul meu. Dar 
conducta nu a fost repa
rată, ea este din tuburi» 
de beton și, pe la îmbi
nări, și-a făcut loc apa 
și curge în continuare.

Sîntem la jumătatea ve
rii. Se așteaptă toamna ?

Ion OȚET,
strada Aleea Treptelor 

nr. 3, Petroșani

ISLAZ COMUNAL ?

„Deși s-au mai semna
lat în ziarul nostru unele 
nereguli ce există în ci
mitirul din Petroșani, si
tuația nu s-a îmbunătățit 
cu nimic. Continuă să 
pășuneze vacile, trecînd

Ghigideni, Avădani, soseș
te „în vizită" la Husein. In 
aceeași zi pleacă amîndoi 
în orașul Vulcan...

Vulcan, 7 ianuarie. 
După o recunoaștere in te
ren a „două obiective", in
dicate de Bălan Toader — 
gazda celor trei — se ho
tărăște „în plen" ca lovitu
ra să fie dată la locuința 
„bătrînilor Vlădescu, care 
au casa izolată și, deci, pre
zintă un risc mai mic" — 
după cum declara, ulterior, 
Bălan. Se stabilește, apoi, 
în detaliu, modul de ope
rare, fără a se neglija „cla
sicul" alibiu : o plecare si- 

peste morminte și rupînd ; 
florile.

Am vorbit cu mulți ce- i 
tățeni care cunosc pro
prietarul vitelor, dar ni
meni nu reușește să lă
murească această proble
mă. Dacă dorjm să cin
stim memo! ia celor apro- 
piați, prin florile ce le 
plantăm pe morminte, cu 
sprijinul și mijloacele de 
care dispuneți, vă rugăm 
mult să chemați, prin or
ganele competente, la or
dine pe cei ce se fac vi- 
novați de cele sesizate 
mai sus.

Vasile DOGARIU, 
strada Aviatorilor 8/17, 

Petroșani

N.R. Asemenea fenome
ne se petrec și în alte zo
ne ale orașului. Așteptăm 
măsurile ce se impun.

In acest timp, celălalt in
divid căuta bani, răvășind 
dulapurile. După ce i-a gă
sit — o sumă de 3300 lei
— toți trei au plecat, lăsîn- 
du-ne legați... Soția mea 
prezintă — așa cum rezul
tă din certificatul medical
— leziuni grave, iar eu,
contuzii". (

CELE PATRU ZILE DE 
DUPĂ...

Tot Vulcan, 9 ianuarie. 
Pe urmele cuțitului „tră
dător" — uitat de răufăcă
tori în bucătăria soților 
Vlăduț — are loc o descin
dere a miliției la locuința 
lui Bălan Toader. Concu
bina acestuia recunoaște 
cuțitul, „pe care l-am vă
zut la Gigi Husein". Dez
văluie, apoi, cele discutate 
și stabilite cu privire la 
pregătirea „loviturii" de la 
locuința soților Vlăduț...

...Brașov, 11 ianuarie. 
In sala de așteptare a gării, 
este reținut de către orga
nele de miliție T.F.. Stan 
Costel care — se spune în 
procesul verbal de depista
re — „ne declară că a ve
nit împreună cu numitul 
Husein Petrache și Avăda
ni Nicolae, în Brașov pen
tru a se angaja la CAP 
Bod".

...Bod, 12 ianuarie. Per
cheziția efectuată la blocul
— dormitoare al CAP, îi 
găsește pe ultimii doi rău. 
făcători, dormind...

...Trimiși în judecată la 
11 februarie, cei patru in
culpați au fost condamnați 
la mulți ani de detenție i 
Husein Petrache, la 8 ani ; 
Stan Costel și Avădani Ni
colae la cite 7 ani ; Bălan 
Toader, la 5 ani închisoare. 
Scump, dar meritat preț 
plătit fărădelegii de niște 
răufăcători a căror „carieră 
infracțională" n-a durat 
decît... patru zile. Spre lau
da celor ce apără legea și 
avertizarea celor ce, în 
disprețul ei, o încalcă. 4

David MANIO

SE PUNE LA CALE 
O „LOVITURA"

...Intorsura Buzăului. 6 
decembrie 1983. Un început 
de iarnă timpurie cu zben
guiala fulgilor de nea și 
miros de cetină își scrie 
prima filă din poemul său 
alb. îndemn la visare și 
gînduri bune. Dar, nu și 
pentru cei trei tineri ce 
țin — la ceasul nămiezii 
mari — sfat de mare taină. 
Cine sint ei ? Husein Pe- 
trache (24 ani), Stan Cos- 
tel și Avădani Nicolae 
(25 ani), consăteni din Ghi- 
gideni, județul Galați. Foști 
— timp de o lună doar — 
încadrați la U.F.E.T. Intor
sura Buzăului. Acum, cu 
„lichidarea" în buzunar și 
cu dor de ducă in suflet. 
„Semne particulare" : Hu
sein. cu o condamnare pen
tru furt și toți trei, cu vo
cația parazitismului social 
veșnic „în căutare de lu
cru"... fără însă a munci !

Dar, ce pun ei la cale ? 
„Ne-am înțeles cu prietenii 
mei llusein și Avădani —

PE UNELE blocuri a- 
flate in diferite faze de 
construcție din cartierul
Petroșani-Nord stă scris : 
„Termen de predare — 
30 iunie 1985". Curat 
punctualitate 1 (Al, H.)

DIN NOU... I.T.A. O 
nouă mostră a indiscipli
nei a afișat-o ieri (ora 
7,20), în stația „Viscoza" 
Lupeni, conducătorul au
tobuzului 31 HD 8284. La 
semnele disperate ale că
lătorilor care voiau să 
circule spre Petroșani șo-

mulată, din oraș, a lui Hu
sein, Stan și Avădani, î- 
nainte de a da „lovitura", 
și in văzul vecinilor „pen
tru a nu fi apoi bănuiți", 
cum avea să declare Stan 
Luminița (concubina lui 
Bălan Toader și sora lui 
Stan Costel).

UN ATAC BANDITESC IN 
CEL MAI CURAT STIL

„...Tn seara zilei de 8 ia
nuarie, pe la orele 21 —
declară una din victime,* 
Vlăduț loan — am auzit 
bătăi in poartă și ciinele 
lătrînd. Soția mea a ieșit 
afară. Cineva îi cerea lap
te, spunînd că are copilul 
bolnav. Cînd se pregătea să 
aducă laptele din cămară, 
un individ tînăr și blond 
a intrat in casă, m-a prins 
de brațe pe ia spate și m-a 
trîntit jos. Apoi, alți doi 
indivizi, tot tineri, purtînd 
ciorapi de lamă trași pe 
cap, s-au aruncat la soția 
mea trîntind-o și pe ea, 
după care ne-au legat. Cei 
doi au început să ne lo
vească și să ne amenințe 
cu un cuțit, cerîhdu-ne să 
spunem unde ținem banii.
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• Peste 29 000 de me
se servite zilnic oameni- • 
lor muncii — acești oa- I 
meni minunați care scot * 
din adincuri cărbunele. |

• 22 de unități de ca- ■ 
zare cu peste 2800 lo- | 
curi în căminele de ne- ■ 
familiști.

• 3 complexe alimen- I 
tare tip uzină de prepa- ■ 
rat hrană caldă.

• 2 ha solarii și 1 ha ■ 
sere pentru legumele | 
necesare cantinelor mi- | 
niere. La acestea se a- . 
daugă gospodăriile a- I 
nexă.

Intreprinderea pentru Ad
ministrarea Cantinelor și 
Cazare Valea Jiului, unita
te tutelată de către Combi
natul minier, este unul 
dintre cele mai elocvente 
exemple ale grijii pe care 
partidul și statul 
personal tovarășul Nicolae 
Ceăușescu, secretarul 
neral al partidului, 
mai iubit fiu al poporului 
român. Minerul nostru de 
onoare, o poartă acelor mi
nunați oameni care 
prin truda lor zilnică, 
mina la lumină.

înființată în urma indi
cației date de secretarul ge
neral al partidului cu pri
lejul vizitei de lucru în 
Valea Jiului din noiembrie 
1977, întreprinderea, pe 
drept cuvînt numită ctito
rie a „Epocii N i c o 1 a e 
Ceăușescu1*,' se constituie 
astăzi ca un obiectiv eco
nomic de maximă impor
tantă socială. In cei 7 ani

INVESTIȚII PENTRU 0 NOUĂ CALITATE
A MUNCII Șl VIEȚII MINERILOR

Jiului nu numai un„Să facem din Valea 
centru minier puternic, ci și un centru mun
citoresc în care condițiile de viață și de mun
că să fie exemplare".

NICOLAE CEĂUȘESCU

nostru.

ge- 
cel

scot, 
lu-

Elocvent exemplu al grijii 
partidului pentru 

oamenii adincului
«^•rrzzzzzzzzzzxzzzZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

curilor în căminele de ne- 
familiști.

in I.A.C.C.V.J. se mun-

de existență, avuția între
prinderii s-a îmbogățit con
siderabil. Ca urmare a in
vestițiilor masive, dar și a 
grijii pentru avutul obștesc 
pe care o manifestă cei a- 
proape 1000 de oameni ai 
muncii, putem vorbi de un 
patrimoniu de mijloace fi
xe de aproape 150 de mi
lioane, in fapt o creștere de 
2,5 ori a avuției cu care s-a 
pornit la drum în 1978. 
Cele 13 cantine mici, cu o 
dotare precară, au fost în
locuite de 3 cantine-com-

Lupeni, cu peste 6000 

de mese pe zi, Petrila, cu 
peste 5000, Paroșeni cu pes
te 8000, toate construite în 
anii 1981—1982.

întreprinderea are astăzi 
spre administrare 22 de u_ 
nității de cazare, ceea ce în
seamnă o dublare a lo- 

ceșle bine, se muncește cu 
spor pentru a se asigura 
toate cele necesare mine
rilor, în cantinele, cămine
le de nefamiliști. serele, so- 
lariile și gospodăriile ane
xă. Cu mîndrie, vorbind 
despre oamenii din 
I.A.C.C.V.J., Tiberiu Ko
vacs, secretar al organiza
ției de partid ne-a prezen
tat preocupările lor pentru 
a crea minerilor condiții 
sociale cit mai bune, amin

tind cîțiva dintre fruntașii 
în întrecerea socialistă: so
ții Ana și Gheorghe Ena- 
che, Smaranda Radu, Nicu 
Riza, Lucia Besoiu, Ion Tu- 
doran, Gheorghe Olariu, 
Hortensia Iovi, Mircea Ior_ 
dache, Rozalia Jacotă, Flo- 
rica Suba, dr. Aurelian Fon- 
drea, ing. loan Ștefan, ing. 
Petru Preda, tehnicienii Ro
zalia Codescu și Gheorghe 
Pană.

Și pentru ca totul să 
meargă bine, în „ograda 
lungă de 55 km“ a între
prinderii, s-a înființat un 
serviciu de intervenții, ca- 

"re asigură, prin refolosirea 
materialelor și autodotare 
asistența tehnică necesară.

Colectivul de oameni ai 
muncii ai I.A.C.C.V.J., con
dus cu pricepere și dărui
re de ing. Veturia Modoi, 
directorul unității și-a rea
lizat cu 114 la sută planul 
pe primele 6 luni ale anu
lui Prin muncă, ei îrttîm- 
pină astfel sărbătorirea ce
lor două decenii Ale cînd 
se află la Conducerea parti
dului și a țării tovarășul 
Nicolae Ceăușescu, secre
tarul general al partidului, 
ctitorul României moderne.

Embleme ale hărniciei
• In cantina I.M. Petrila, 

în fapt un modern com
plex alimentar, am intrat, 
nu fără emoție. Am întîl- 
nit oameni harnici, în ma
joritate femei, care mun
cesc cu dăruire, pentru ca 
soții lor, minerii, să aibă 
la „intrarea în șut“ o ma
să caldă, o masă bună. 
Greutăți ? Mai sînt pe ici, 
pe colo. Ne-a plăcut însă 
încrederea în munca pe ca
re o depune zi de zi, co
lectivul de aici. Un colec
tiv de oameni care, nu o 
dată, muncește din zori 
și pînă noaptea tîrziu, pen
tru a asigura minerilor și 
abonaților de la patru în
treprinderi miniere (Dîlja, 
Livezeni, Petrila și Lonea), 
hrana necesară; Le-am cu
noscut, la locul de muncă 
pe Dorina Piscureanu, E- 
lisabeta Kovacs, Ilina Pă- 
ducel. Elena Nițu și cole
gele lor. Zilnic peste 5000 
de porții de mîncare pen
tru mineri.

• Uzină vie. Iată imagi
nea pe care mi-am făcut-o 
la intrarea în serele și so- 
lariile aparținînd IACCVJ 
de la Lupeni. Mai concret, 
după cum ne spuneau in
ginerul Ioan Ștefan și so
ția sa. tehnicianul agro
nom Anița Ștefan, „de aici, 
din această „uzină", plea
că zilnic legumele necesa
re preparării hranei în 
cantinele minerilor. Se li
vrează intr-un singur ciclu 
20 tom' de tomate, 20 tone 
de castraveți, 15 tone de 
ardei, ridichi, salată, vine
te, ceapă, multe alte legu
me .de strictă necesitate". 
Am găsit și aici aceeași" at
mosferă de hărnicie cu 

care ne-am întîlnit în toa
te unitățile IACCVJ pe 
care le-am vizitat.

• Pentru ca ei, minerii, 
să poată merge liniștiți la 
lucru, pentru ca soțiile lor 
să poată rezolva optim sar
cinile de serviciu, dar și pe 
cele casnice, prin grija 
partidului și statului, per
sonal a tovarășului Nicolae 
Ceăușescu, s-au construit 
pentru copiii lor creșe, că
mine, grădinițe. La grădi
nița nr. 4 din Petroșani, 
deși este vacanță, activita
tea nu a încetat. S-a tre
cut deja la recondiționarea 
materialului didactic, la ve
rificarea instalațiilor sani
tare, la repararea mobilie
rului. Totul, îneepînd cu 
sala de mese și terminînd 
eu jucăriile, strălucea de 
curățenie. Asemenea gră
diniței nr. 4, funeționează 
pentru preșcolari la Petri
la, Petroșani, Vulcan, Lu
peni și Uricani, unități un
de copiii minerilor se bu
cură de bună îngrijire, de 
o copilărie fericită.

• La blocul G 18 din Lu
peni, în fapt căminul de 
nefamiliști nr. 11, intrînd 
în camerele luminoase, cu
rate, am fost primiți cu os
pitalitate de tinerii care lu
crează la întreprinderile 
miniere Lupeni și Bărbă- 
teni. Flori, soare, tinerețe. 
„Minerii știu să facă din 
lieeare colțișor, un lucru 
util, un lucru frumos" — 
acestea au fost cuvintele 
cu care Valeriu Bălici, a- 
jutor minor la sectorul III 
al l.M. Bărbăteni, unul 
dintre tinerii care locuiesc 
aici, și-a luat rămas bun 
de la noi.

i—------------ --------------------------------------------------------------------------------

Pagină realizată de
llorațiu AI.l.XANDRI SCU, 

Liberiti KARPATIAN 
Foto : Al. TĂTAR
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Acțiuni in favoarea păcii

WASHINGTON 3 (Ager
pres). Consiliul Păcii din 
Golful San Francisco, or
ganizația „Muncitorii pen
tru pace" și alte grupări 
antirăzboinice din Califor
nia au inițiat o amplă cam
panie de mobilizare a opi
niei publice la lupta împo
triva planurilor de desfă
șurare a unor sisteme de 
armamente cosmice, rela
tează agenția TASS. In
tr-un comunicat comun, 
dat publicității la San 
Francisco, se subliniază 
necesitatea activizării efor
turilor în lupta împotriva 
transformării Cosmosului 
într-o arenă a cursei înar
mărilor nucleare.

TOKIO 3 (Agerpres). Hi
roshima a fost declarată 
miercuri oraș al păcii, li
ber de arme nucleare. Che
marea în baza căreia mu
nicipalitatea a adoptat de
clarația în acest sens a fost 
semnată de 270 000 locui
tori din Hiroshima. Cetă
țenii orașului, care în ur
mă cu 40 de ani a devenit 
ținta primului bombarda
ment atomic, au apreciat

drept cea mai urgentă sar
cină a omenirii prevenirea 
unui război nuclear și eli
minarea completă a arme
lor nucleare.

In prezent, numărul ora
șelor din Japonia care s-au 
proclamat libere de arms' 
nucleare se apropie de 500; 
ele • cuprind 40 la sută din 
populația țării.

CIUDAD DE MEXICO 3 
(Agerpres). Intr-un docu
ment dat publicității la 
Ciudad de Mexico, rectorii 
universităților din America 
Centrală, reuniți în aceas
tă capitală, și-au exprimat 
sprijinul pentru orice ac
țiune sau mediere consa
crate instaurării unui cli
mat de pace în regiune — 
transmite agenția China 
Nouă. Documentul a fost 
semnat de reprezentanții 
centrelor universitare din 
Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, 
nama și Salvador.

BUENOS AIRES 3
gerpres). Peste 1 500 000 de 
persoane au semnat, la 
Buenos Aires, un manifest 
pentru pace, împotriva 
cursei înarmărilor, trans
mite din capitala Argenti
nei agenția China 
Documentul a fost 
secretarului general 
O.N.U., Javier Perez 
Cuellar.

Pa-

(A-

La Geneva va avea loc 21,20

O întîlnire Gorbaciov—Reagan
MOSCOVA 3 (Agerpres). 

Agenția TASS informează 
că potrivit unei înțelegeri 
reciproce, în zilele de 19— 
20 noiembrie va avea loc 
la Geneva, o întîlnire între 
Mihail Gorbaciov, 
general al C.C. al 
șl Ronald Reagan, 
ședințele S.U.A.

GENEVA 3 (Agerpres). 
Secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a salutat viitoarea

FILME

secretar
P.C.U.S.

pre-

întîlnire la nivel înalt a- 
mericano-sovietică, califi-
cînd-o drept „o știre îmbu
curătoare". Apreciind că 
lumea este frămîntată de 
dispute și probleme, secre
tarul general al O.N.U. 
subliniat, 
de presă, 
tîlnire a
lor două
putea contribui la îmbună
tățirea climatului interna
țional.

a 
la o conferință 

că o asemenea 
conducătorilor 
superputeri

în-
ce-
ar

încheierea lucrărilor 
sesiunii Sovietului Suprem

MOSCOVA 3 (Agerpres). 
La Moscova s-au încheiat, 
miercuri, lucrările sesiunii 
Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. In ultima zi a lu
crărilor au fost 
hotărîri privind 
naturii și folosirea raționa
lă ’ ‘

adoptate 
protecția

No
pe

O declarație 
a premierului 
Marii Britanii
LONDRA 3 (Agerpres). 

Primul ministru al Marii 
Britanii, Margaret That
cher, a declarat în Camera 
Comunelor că nu consideră 
necesară convocarea unei 
conferințe avînd ca scop 
studierea unor amenda
mente posibile la Tratatul 
de la Roma privind func
ționarea Pieței comune. O 
astfel de conferință a fost 
hotărîtă în principiu de 
reuniunea la nivel înalt de 
la Milano, dar acestei ini
țiative i s-au opus Marea 
Britanie, Danemarca și 
Grecia, reamintește agen
ția France Presse.

Premierul a afirmat că 
guvernul său va avansa 
măsuri practice vizînd
meliorarea procesului de 
adoptare a deciziilor în ca
drul CEE, fără să pună în 
pericol interesele naționale 
ale Marii Britanii. Orice 
schimbare a Tratatului de 
la Roma trebuie să aibă 
acordul parlamentului bri
tanic, iar Marea Britanie 
nu este în favoarea 
„Europe federale", a 
Margaret Thatcher.

a resurselor naturale,

respectarea legilor sovietice, 
întărirea ordinii juridice, 
apărarea drepturilor și in
tereselor cetățenilor. Au 
fost aprobate decretele Pre
zidiului Sovietului Suprem 
adoptate în perioada din
tre cele două sesiuni — in
formează agenția TASS.

I
I
i
I
I

PETROȘANI — 7 
iembrie: Cu cărțile 
față ; Unirea: Polițist sau 
delincvent; Parîngul: A- 
ventură în Marea Nordu
lui.

PETRILAi Legenda sta
tuetelor Chang.

LONEA: Jazz '20.
VULCAN — Luceafărul: 

Horea.
LUPENI — Cultural : 

Kramer, contra Kramer.
URICANI: Tăunul.

N.R. Eventualele modi
ficări survenite în program 
marea filmelor aparțin în
treprinderii 
grafice Județene 
doara.

Cinemato-
Hune-

a-

unei 
spus

TV

21,50
22,00

Epoca Geaușescu. 
Permanentă anga
jare revoluționară.
Serial științific.
Planeta vie.
Episodul 3
(color).
Telejurnal, 
închiderea progra
mului.

VREMEA IN CURS 
DE ÎNCĂLZIRE

20,00
20,20

Nouă, 
remis 

al 
de

MIHAIL GORBACIOV, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., membru al Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. va efectua o vi
zită oficială în Franța în 
perioada 2—5 octombrie, Ia 
invitația președintelui Fran
cois Mitterrand, anunță 
agenția TASS.

IN CADRUL tratative
lor sovieto-americane de la 
Geneva cu privire la arme
le nucleare și cosmice, 
miercuri au avut loc ședin
țele grupurilor de lucru 
în domeniul armelor stra
tegice și al armelor nuclea
re cu rază . medie de ac
țiune, informează agenția 
TASS.

IN CURSUL confruntă
rilor care au avut loc în 
diferite regiuni ale Salva
dorului în luna iunie, deta
șamentele Frontului Fara- 
bundo Marti pentru Elibe
rare Națională (FMLN) au 
scos din luptă 440 soldați 
salvadorieni, informează a-
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COSMONAUȚILOR FAPTUL DIVERS
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Meniul cosmonauților 
de 1*  bordul laboratoru
lui spațial „SaliUt-7“ se 
compune din produse din 
carne, pește, lapte, fructe, 
sucuri, alte băuturi neal
coolice, relatează agenția 
TASS. Ca și pe pămînt, 
nu le lipsește plinea, nu
mai că, pe orbită, ea se 
prezintă sub forma unor 
mici chifle ce pot fi con
sumate dintr-o dată, pen
tru a nu lăsa firimituri 
în cabină. In prezent cos- 
monauții nu mai sînt o- 
bligați să respecte un me
niu stabilit de medici, ci 
pot alege alimentele după 
preferințe.

Majoritatea supelor sînt 
preambalate în tuburi și 
pot fi consumate ca atare. 
In cazul în care cosmo- 
nauții doresc, ei Ie pot 
încălzi pe o plită electri
că. Preparatele din carne 
sînt ambalate în mici cu. 
tii metalice.

VULCANUL
sakuradzimă

Autoritățile municipa
le din Kagoshima au a- 
nunțat ca iminentă o 
noUă erupție a vulcanu
lui Sakuradzima, unul 
dintre cei mai activi l din 
Japonia. Pînă în prezent, 
norul de pulbere de ori
gine vulcanică s-a ridicat 
la altitudinea de 3000 me
tri. Au fost semnalate pa
gube materiale.

PAPAGALUL

„Dacă papagalul Arara 
ar putea vorbi cu adevă
rat, el ar povesti că după 
ce a fost prins în junglă, 
a fost vîndut cu 60 de 
cenți unui speculant, a- 
poi revîndut cu 2 dolari

OAMENII DE ȘTIINȚĂ ÎMPOTRIVA
„RĂZBOIULUI STELELOR* 4

BONN 3 (Agerpres). In
tr-o scrisoare deschisă a- 
dresată cancelarului R.F.G., 
Helmut Kohl, 350 de cer
cetători vest-germ ani din 
regiunea Munchen au anun
țat că refuză să colaboreze

gențiile Prensa Latina 
EFE. Potrivit postului 
radio „Venceremos" 
FMLN, în aceeași perioadă, 
forțele insurgente au cap
turat o importantă canti
tate de armament și mu
niție și au distrus șase e- 
licoptere ale armatei, de 
fabricație nord americană.

BIROUL DIN LUSAKA 
al Congresului Național 
African, organizație politi
că din Africa de Sud care 
luptă împotriva aparthei
dului și a oricăror forme 
de discriminare rasială, a 
fost ținta unui atac cu 
bombe. După cum relatea
ză din capitala zambiană 
agenția ADN, atacul,
cursul căruia a avut loc un 
schimb de focuri între 
gresori și luptătorii care a- 
sigurau paza clădirii, re
prezintă o nouă încercare 
a rasiștilor de la Pretoria 
de a destabiliza statele in
dependente din Africa aus
trală și de a intimida pe 
militanții ANC.

Și 
de 
al

în

unui contrabandist, pen
tru ca, într-un magazin 
de păsări exotice din New 
York, prețul său să ajun
gă la 2000 de dolari" scrie 
ziarul brazilian „Globo", 
într-un articol consacrat 
pericolului care planează 
asupra faunei țării 
cauza braconierilor și 
trabandiștilor.

Ziarul relevă că,
tr-un singur an, din Bra
zilia sînt transferate ile
gal în S.U.A. peste 100 000 
de păsări exotice, jumă
tate dintre ele — papagali 
din specii rare.

din 
con-

în-

ACCIDENT RUTIER

In apropiere de orașul 
indian Srisaylam, din su
dul țării, s-a produs un 
grav accident rutier. Un 
autobuz plin cu pasageri 
s-a prăbușit intr-un șanț 
adînc, provocînd moartea 
unui număr de 30 de per
soane, a anunțat postul 
de radio Deliii. Alți 20 
de pasageri au fost răniți.

COLEGIUL DE REDACȚIE : Iosif BALAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion MUSTAȚA, 
Simion POP - redactor șef, Teodor RUSU - redactor șef adjunct, Tiberiu SPATARU.
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la studiile legate de proiec
tul american „Inițiativa 
de apărare strategică" cu
noscut și sub numele de 
„războiul stelelor". Semna
tarii scrisorii —• care lu
crează la Institutul „Max 
Planck" din Munchen, în 
diferite institute științifice 
și universități — au arătat 
că „acest proiect echivalea
ză cu desfășurarea de noi 
arme intercontinentale și 
reduce la zero orice spe
ranță privind dezarmarea", 
relatează agenția France 
Presse.

Telejurnal.
Actualitatea în 
nomie.
Invitație în Studioul 
de concerte al Ra- 
dioteleviziunii 
(color).
Experiență înain
tată — inițiative, e-

ficientă.

eeo-

După cum ne comunică 
Institutul de meteorologie 
și hidrologie, între 4 șl 
6 iulie, vremea va deveni 
în general frumoasă și se 
va încălzi treptat-în ma
joritatea regiunilor, ex- 
ceptînd estul țării, unde 
va rămîne răcoroasă la 
începutul intervalului. Ce
rul va fi schimbător. A- 
verse izolate de ploaie 
vor cădea îndeosebi în 
estul țării și în zonele de 
deal și de munte. Vîntul 
va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse în
tre 6 și 16 grade, izolat 
mai coborîte în depresiuni, 
iar cele maxime — între 
23 și 30 de grade, în ves
tul țării, și între 17 și 23 
de grade în rest. ‘ (Ager
pres).
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DOCUMENTAR

Proiectul 
„EUREKA“

(AGENȚIA 
FRANCE PRESSE)

Proiectul „EUREKA", asu
pra căruia reuniunea Ia ni
vel înalt a CEE de la Mi
lano a ajuns la un acord, 
este un proiect ambițios 
vizînd dezvoltarea coope
rării tehnologice între ță
rile Pieței comune, în fața 
concurenței Statelor 
și Japoniei.

Această inițiativă 
formulată, la 17 
1984, în Consiliul ministe
rial al CEE, de către pre
ședintele Franței, Francois 
Mitterrand, și a fost, în 
general, primită favorabil 
de către partenerii din 
Piața comună ai Franței.

Intr-o scrisoare adresa
tă omologilor săi din CEE, 
în luna aprilie, ministrul 
francez al relațiilor exter
ne, Roland Dumas, preco
niza crearea unei agenții 
de coordonare a cercetării 
— „European Research Co
ordination A' g e n c y“ 
(„EUREKA").

Prin proiectul „EUREKA" 
sînt urmărite trei obiecti
ve : dezvoltarea unei veri
tabile cooperări între țările 
CEE în domeniul tehnolo
giilor de vîrf, definirea în 
termeni concreți a progra
melor — spațiale, energeti
ce, oceanografie» — și ex
tinderea inovației în do
menii tradiționale. El este 
conceput pe baza tehnolo
giilor spațiale fundamentale, 
extinzîndu-se însă la opti
ca electronică, ordinatoare
le din ultimele generații, 
materialele noi, laserele cu 
energie și fascicule de par
ticule, inteligența artificia
lă, microelectronică și bio- 
tehnologii.

sau prin transfer
următoarele categorii de personal :

conducători auto pentru secțiile auto 
Lupeni și Cîmpu lui Neag

Unite

a fost 
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(Agerpres)
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de încadrare 
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și retribuire sînt
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PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 1501, 
eliberată de Institutul do 
Mine Petroșani. O declar 
nulă. (3953)

CUMPĂR Dacia 1300 
ridicată, telefon 22023, 
va. (3958)

PIERDUT legitimație 
bliotecă (periodice) pe
mele Zamfirescu Valeriu și 
nr. 2810, eliberate de Insti
tutul de Mine Petroșani. 
Le declarăm nule. (3961)

PIERDUT carnet student 
pe numele Bindea Rodiea, 
eliberat de Institutul de 
Mine Petroșani. II declar 
nul. (3960)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Cornea Mircea și Sa
ra Ortensia, eliberate de 
Institutul de Mine Petro
șani. Le declarăm nule. 
(3955)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nuță 
Victoria, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (3954)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Pătu Viorel și nr. 
4620, eliberate de Institutul 
de Mine Petroșani. Le de
clarăm nule. (3956)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Robu 
Lavinia, eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. (3957)

ANUNȚ DE FAMILIE

COLEGII de facultate — promoția 1981 — trans
mit sincere condoleanțe familiei îndoliate prin pier
derea celui care a fost un bun coleg și prieten

ing. FERKU CONSTANTIN (3959)
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