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Productivități înalte 
în abatajele 
mecanizateMinerii sectorului IV, de la l.M. Lupeni au obținut în această lună o producție de cărbune cocsifica-- bil suplimentar extrasă de 1 500 tone pe seama depășirii productivității muncii _ planificată în cărbune cu 800 kg/post.Cele mai bune realizări le.au obținut minerii a- batajelor mecanizate. Astfel, brigada condusă de Constantin Popa, realizînd o productivitate superioară sarcinilor cu 3 000 kg/post, a obținut un plus la pro- ducția de cărbune extras de 1600 tone, formația condusă de ing. Victor Bo- losin, depășind productivitatea muncii planificate cu 2000 kg/post, a obținut un plus de 900 tone de cărbune.. iar brigada condusă de Teodor Boncalp realizînd un spor de productivitate de 1000 kg/post obține P' ste prevederi 500 tone cărbune.

Deviza ținui tîtiăr colectiv minier

Cultură - artă

productivității mun-

Atitudinea fermă, comunistă

loan DUBEK
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zile-, în discuție acesta nu s-a totalO temă abordabi- a diferite se orga-

Situată în vestul bazinului 
cariera Cîmpu Iui Neag este una 
niere producătoare de cărbuni 
an tînărul colectiv al unității miniere amintite nu a 
abdicat în nici o Zi de la deviza pe. care și-a im
pus-o ritmicitatea realizărilor. De la începutul anu
lui. producția de cărbune cocsificabil extrasă peste 
plan a rotunjit cifra de 5000 tone prin producția 
ex'msă peste prevederile, la zi, ale acestei luni — 
1851 tone de cărbune cocsificabil. în numai două 
zile din această decadă a lunii martie, colectivul de 
muncă al carierei Cîmpu lui Neag a extras pesle 
sarcinile planificate 318 tone de cărbune cocsificabil.

Foto : Cristian ȘTEFANIn cursul acestui producția obținută la na Lupeni cu complexe mecanizate va atinge 60,5 la sută din producția totală a minei, iar ponderea producției extrase cu combine de abataje se va ridica la 64,3 la sută. Realizarea acestor ponderi presupune menținerea în funcțiune în tot cursul a- nului a cel puțin 10 complexe mecanizate de susținere și 15 combine de a- bataj, precum și a altor mașini, utilaje și instalații. Dar, menținerea în funcțiune a atîtor utilaje presupune întreținerea lor corespunzătoare, inclusiv

Plus 13 000 tonecocsificabilde cărbune
de de La au

Colectivul minei Bărbăteni a totalizat, cu producția extrasă suplimentar în 13 martie — 529 tone de cărbune —, un plus, la începutul anului, 13 000 tone de cărbune, obținerea acestui succes contribuit din plin minerii celor trei sectoare de producție care și-au realizat și depășit la rîndul lor prevederile de plan de la începutul anului: sectorul I și-a îndeplinit sarcinile de plan în proporție de 112,5 la sută, sectorul II — 105,1 la sută. Iar sectorul III — 114,4 la sută.In această lună, cele mai bune rezultate le-au obținut minorii sectorului I cu un plus de 1052 tone de cărbune pe seama depășirii
nostru carbonifer, 

dintre unitățile mi- 
cocsificabil. în acest

asigurarea pieselor de schimb necesare pentru repararea promptă și de calitate a acestora. Iată o cerință, pe cit de complexă, pe atît de importantă pentru bunul mers al producției de cărbune, cerință pentru satisfacerea căreia, în condiții de eficiență cît mai ridicată, acțiunea de recuperare, re- condiționare și refolosire a materialelor, îndeosebi a pieselor de schimb a devenit o preocupare majoră în cadrul minei.

abatajecii planificate în cu 3 000 kg/post. Minerii sectorului III au realizat un plus de 600 de tone, ob- ținînd o depășire a productivități muncii planificate în cărbune cu 791 kg / post.La nivelul întreprinderii, producția extrasă suplimentar în această lună este de 1356 tone de cărbune obținut pe seama depășirii productivității muncii planificate în abataje cu 1660 kg cărbune pe post.Rezultatele obținute demonstrează în mod elocvent hotărîrea colectivului de oameni ai muncii de la mina Bărbăteni de a-și onora în mod exemplar angajamentul asumat în adunarea reprezentanților oamenilor muncii.

Brigada condusă de 
minerul Gheorghe Ghi- 
cioiu de la sectorul III 
al l.M. Dîlja își depă
șește lunar sarcinile de 
plan cu peste 150 tone, 
în imagine, brigadierul, 
alături de ortacii Gheor
ghe David, Alexandru 
Avram, Ion Pintea. 
milian Mihonescu 
V'asile Matei.
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• Virtuțile creației plastice
• O carte necesară

• Carnet

Noul culbutor de la preparația cărbunelui Coroești, utilaj de mare randament, intrat de curînd în funcțiune, e- xecută descărcarea integrală a unui vagon de cărbune brut, sosit de la întreprinderea minieră Paroșeni.
BILANȚ Șl STIMULENT 

pentru noi împliniri edilitar-gospodărești
ÎNFĂPTUIRI RELEVANTE : < Anul trecut în activitatea de bună gospodărire și înfrumusețare, Pe- troșaniul s-a situat pe primul loc în întrecerea socialistă dintre municipiile județului Hunedoara + In orașul reședință a municipiului toți indicatorii întrecerii socialiste au fost realizați : la investițiile consiliului popular municipal — planul pe 1980 îndeplinit în proporție de 105 la sută ; darea în folosință a locuințelor — 106 la sută ; darea în folosință a obiectivelor de interes obștesc executate prin contribuția Lănească a locuitorilor — 112 la sută ; prestări de servici; către populație — 139,7 la sută; reparațiile la fondul de stat — 102 la sută ; gradul de utilizare a autovehiculelor pentru salubritate și transport în comun — 85 la sută ; desfacerea mărfurilor prin comerțul socialist — 100 la sută ; veniturile proprii ale bugetului local — 108,6 la sută ; valoarea lucrărilor realizate prin muncă — 1619 Iei/ locuitor față de 1078 le; planificat + Obiective în valoare de peste 67 milioane lei realizate prin acțiuni patriotice — cu 22 milioane lei peste prevederi.

De pildă am. asistat le trecute la reacția greșită a unei întregi formații de lucru față de un coleg de-al lor care din neglijență sau nepricepere — nu s-a putui stabili exact cauza — adusese daune destul de impor-

Umanismul, arhicunoscută, lă cu prilejul dezbateri, care nizeazâ cu oamenii muncii, mai ales cu tineretul. Se poate ajunge ușor la acest concept care presupune o atitudine morală nouă, înaintată, înlăturind tendințele de egoism și inegalitate, de înstrăinare socială. Că societatea în care trăim este o societate prin excelență u- mană, acesta este un lucru care nu mai necesită demonstrație. Creșterea bogăției spirituale, c dorinței de stăpînire a marilor valori ale artei și culturii este iarăși un lucru cunoscut, este necunoscută țelegerea greșită unii indivizi a pe care trebuie cordăm noțiunii . _ , _____ wcauză și comportamentu- neglijențe ș.a.m.d. Cînd i lui ca atare în societate, s-a dat cuvîntul celui >us
Nu ne nici înde către sensului să-l a- aflate în

Acest rodnic bilanț al activității edilitar-gospo- dărești și de înfrumusețare a fost făcut la „Tribuna democrației" recent organizată la Petroșani, despre ale cărei dezbateri vizînd dezvoltarea econo- mico-socială a orașului, gospodărirea și întreținerea fondului locativ de stat, aprovizionarea, ameliorarea serviciilor prestate către populație ete. 
s-a relatat zilele trecute în zfiar. De data aceasta ne referim la semnificațiile bilanțului edilitar-gospo- dăresc și concluziile ce

i. bAlan

(Continuare în pag. a 2-a)

tante procesului de producție, chiar determinînd întreruperea fluxului tehnologic pentru ci te va o- re. Toți am considerat problema ca ceva dental, care „se întîmpla oricui". Ba. mult, cineva, ca să-1 veze, a mal pus în
acci- poate mai sal- . . . fațaopiniei și faptul că cel în cauză are greutăți familiare, că a mai plătit odată pentru astfel de

dovedit deloc spășit, ho- tărît să-și recunoască vina, să-și ia angajamentul că nu se va mai în- timpla ci oarecum imbut- nat, că i se pune totul „în spate". In atest moment resorturile intime ale celor de față n-au mai rezistat. S_a declanșat o atitudine adevărată, fermă, comunistă, de tragere severă la răspundere a celui în cauză.Poate că . nu-i cel mai elocvent exemplu de ne- împăcare cu automulțu- mirea și cocoloșirea faptelor. de ajutor tovărășesc, așa cum presupune umanismul nostru de azi. Dar am simțit nevoia de a-1 transcrie, alături de cele cîteva considerații de principiu. Poate numai din simplul motiv de a constitui un prilej de meditație...
Val. CODREANU

*

I
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se desprind din bilanț. Mai întîi mânute : primul tul că drept rezultat întăririi legăturilor masele de cetățeni șitragerii lor — sub egida F.D.U.S. — de către Comitetul Executiv al Consiliului popular, municipal la rezolvarea treburilor de stat și obștești, anul 1980, în orașul troșani s-au realizat biective importante sini : construcțiaIui stadion (intr-un stadiu avansat), terenuri de joacă pentru copii, construcții aferente amenajării u- nor străzi și trotuare, un volum sporit de reparații pe străzi, lucrări de îndiguiri, plantări de pomi și arbuști, amenajări de zone verzi-etc ; al doilea amănunt — faptul că acei vrednici cetățeni,■ asociații de locatari, lective de muncă și colectivități din școli care prin nenumărate ore de lucru au contribuit la crearea u- nu; mediu plăcut în orașul Petroșani, nu au fost

uitați, ci au avut un loc de cinste rezervat pe lista evidențierilor. Astfel, prin- tr-o decizie a Comitetului executiv al consiliului popular municipal, pentru contribuția deosebită adusă la realizarea sarcinilor economico-socialg au fost declarate colective fruntașe în in trecerea socialistă pe anul 1980, a- cordindu-li-se -diplome Liceului industrial minier Petroșani, Liceului economie și de drept administrativ, unității^, nr. 16 A- limentara și unității nr. 1 I.C.S.M. Industrial Petroșani, asociației de locatari nr. 1 Aeroport. Prin decizie, comitetul executiv al consiliului popular municipal a stabilit totodată ca fruntași în întrecerea specialistă pe anul 1980 a- cordînd insigna de „Fruntaș în gospodărirea orașului" unuj nufriăr de aproape, 60 cetățeni între care:

tea, Nicolae Ioneseu multi alții.Bilanțul s-a făcut momentul cînd anotimpul înnoirilor — j . — și-a!,, anunțat pe meleagurile aducînd cu sine noi o- biective și preocupări pe agenda edililor, într-un nou sezon al primenirilor edilitar-gospixlăreșt'î ! de o anvergură mai mare, de un nivel calitativ superior.. lată! de ce, în- minînd insemnele vredniciei gospodărești celor! care le-au meritat cu prisosință, comitetul e- xecutiv al consiliului popular a lansat un fierbinte apel tuturor țehilor orașului de ticipa la rodnice patriotice în toate

sociabile de locatari, mitetele de cetățeni circumscripții comisiile de femei, ganizațiile U. O.D.U.S., unitățile lare — toate forțele cartierelor mobilizate de organizațiile de partid trebuie să răspundă cu o .prezență masivă de la declanșarea primelor acțiuni în vederea continuării și finalizării lucrărilor la noul stadion „Jiul", la curățenia și înfrumusețarea .orașului. Colectivele din unele u- nități economice, ciale, .școlare,

■ • ■

• -I* - ’’

r

cetă- a Par- acțiuni domeniile de activitate, în special la rezolvarea problemelor privind gospodărire și_ , . sețare a localității.Vasile I Ivanov, Ilarion Ra- ' sprijin deosebit se du, Ană lacomi, Grigore Stan,, Ioan Ciobanii, loan Hornung, Brutus Bura, loân Vuia, Ileana Hamz, Nicolae Popon, Mircea Petrescu, Georgeta Cris-

comer- din unele ■ instituții, locatarii să nu aștepte în aceste zile de primăvară ea E.G.C.L.-ul să vină să adune gunoiul și hîrtiile rămase după topirea zăpezii, să facă ordine și curățenie in fața clădirilor administrative în care își des* în

BIETUL IOANIDE

ÂLCoO 
PERICO)Din noi pe care < controlul organele șosea au conducățe diiitr-0 pi n-o pUței decît inc urcat la cool Ia c Hie Rat, mul LIII Molodeț, mul 1-l.ID studenți, cu autotl 7973, Petr giner la 1 autoturisn și Vasile canic la tril a,' pe ■ 2-HD-3897 gulii, le-a te permis- cere pe i s-au apli cuvenite.

fășoară activitatea, jurul blocurilor în care locuiesc. La rîndul Iui, sectorul de salubritate să ridice la timp gunoiul menajer și cel stradal. ‘Acțiuni hotărî te se “cer întreprinse — mobilizată opinia publică — pentru protejarea și păstorea, amenajărilor, plantarilor de pomi făcute anii trecuți pe zonele verzi. Bilanțul rodnic încheiat pe 1980 obligă la rezultate cel puțin atît de bune, în anul 1981, în gospodărirea și înfrumusețarea orașului.

buna înfnimu- Un cere acordat, așa cum șî-a propus comitetul executiv, constructorilor de locuințe în realizarea o- biectivelor din acest an— ajutorul direct al viitorilor locatari este eu atît mai mult solicitat— precum și la lucrările de ' tcrinoficare a Văii Jiului. Mai mult ca în anul trecut, cetățenii, în frunte cu deputății, a-

Colectivul atelierului mecanic de !a I.M. Lupeni 
s-a făcut de mult cunoscut în ceea ce privește preo
cupările din domeniul inovațiilor în conceperea și 
realizarea unor dispozitive destinate micii mecanizări 
din cadrul abatajelor subterane ale întreprinderii. în 
imagine lăcătușii Iulian Belei și Attila Pap definiti
vează o carcasă pentru rulmentul pinionulu; conic 
al reducțoruTui TR-6.

Foto : Cristian STEFAN

ASIGlIn ziua Iile Țuro auto ia A șani, cu ; 31-HD-530 accident j pu Micii c angajîhdtt depășirea; tor in tin contrar c. toturism. pasagerii lui nu ai grav, în mobilul a variat. Și ceasta on li
s 
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unei complexitatea sa de 
asu- 
Ioa-

. . fap
tul că însăși ideea am
bițioasă de a iransptene 
pe ecran substanța a do
uă romane călinesciene
— reprezentînd o peri- ca pe o saga, Dan Pița 
oadă distinctă în evolu
ția romanului românesa
— este impunătoare. Au
torul scenariului, Eugen 
Barbu, și semnatarul re
giei, Dan Pița, au sfidat 
cu temeritate toate ris
curile convertirii cine
matografice ' ale apelor 
trăsături care definesc

înaintea emiterii 
judecăți de valoare 
pra filmului „Bietul 
»ide“, să remarcăm

cepție, presupune 
norm, de multe; înainte 
de toate înrîurirea des
tinelor^ personajelor de 
evenimentele istorice ca
re le implică profund.

Concepînd filmul său
NOTA

conferă personajelor 
(punctul de vedere al 
cineastului se întilneș- 
te și aici cu acela al ro
mancierului) o investi- 
tură simbolică, Avînd 
interpreți excelenți (Ion 
Pacea e o revelație în 
rolul titular), Dan Pița 
realizează o galerie, țipe-

Sesam
deschide-te! (Urmare din pag. I)

î.

Cronica filmului românesc

prin exelentă scriitura logică de o uimitoare 
- diversitate. In economia 

a- 
compgrtameu-

călinesciană; plăcerea re
giei (cum remarcă fear- lăuntrică a filmului,

' ticudiriea, 
tul acestor tipuri — net 
balzaciene, îmbogățite in
să cu pigmentația bal
canică pe care o degajă 
decorul citadin haluci
nant (notă mgximă pen
tru imaginea Iții 
Mihăilescu) — au 
de prim plan. 

Fără îndoială, 
Ioanide1’ nu este 
o restituire a 
lului epic. balzacian, ci 
un act de recreație, care 
urmărește atent 
menele simultane 
dezintegrării unei 
perimate, cu toate 
pectele sale

te pertinent Nicolae Ma- 
nolescu), gustul extraor
dinar pentru monumen
tal, imaginația rabelai- 
siană.

O 
lost 
balzacianism 
„Bietul Ioanide" și 
„Scrinul negru” — 
sele inspiratoare ale 
ritului — ascende

altă dificultate a 
restituirea;.: ■ 

care
acelui

in Florin 
un ret

„Bietul 
doar 

materia-
fil- 

prin 
descrierea interioarelor, 
prezentarea universitari
lor, a societății româ
nești din deceniile 4*—5 ale secdlulai ripstru.

Scopul urmărit de Dan 
Pița în această contopi
re a celor două romane . 
de largă respirație, avin- integrarea ~dii-î că element liant pe intr-o lume noua ce. li 
ioanide, arhitectul cțs-5?f- va împlini ■ ffișfsonalita-, 
niu, este limpide: crea- tea, vocația. In această 
rea itnli'i fresce plUridi- ordine de idei, moțto-ul 
mensionale, prin folosi- ' filmului ar putea fi un 

enunț ----
.Natura ■

feno- 
ale 

lumi 
as- 

revolute, și 
lui Ioanide .

Locatari ai blocului 2 A de pe strada Șt. O. Iosif ! ..Doriți să bateți covoarele? Folosiți suporturile din curtea inteiioară a blociv lui. Da, dar... ușile dinspre curte sînt (prinlr-o hotărî- re bizară a asociației*! de locatari, sau nu știm prin ■ ce minune f) ferecate. A- tunci, luați frumos ditamai persanul în spate, parcurgeți lungimea blocului (7 scări, nu glumă !), intrați pe drumul de șantier (și ce noroaie I) al noii școli generale și ajungeți la locul destinat... I bătutului. La una din scări locatarii au fost inspirați: au spart un ochi de geam de la u- șă si, cu grijă și oarecare abilitate, se strecoară pe ieșirea (80/80 cm) cu pricina, întîi covorul, apoi posesorul, Cînd era frig poate că era justificată închiderea ușilor dinspre curte. Dar acum... Necazul e cu ploile, drumurile șantierului suferă de... noroaie, bărbații (purtătorii eovoa- reldr) parcurg cu cinism drumul • de■ 300 m și, covoarele cap.Oricuht, tovarăși locatari, cu covoarele în brațe, stați în fața ușilor și repetați cît vă ține răbdarea: „Sesam deschide-te. Sesam deschide-te... etc.“. Poate aud tovarășii de la asociație.
Mircea BUJORESCU

aproximativ uite-așa, se -bat cu...’ bătaie de

lucru. Răspundem și unor .solicitări speciale, dar, in general, echipele lucrează în acord, pe baza prevederilor de plan. Ponderea pieselor recondiționate sînt destinate pentru .transportoare, combine, complexe mecanizate, pompe, turbine etc. Fiecare formație complexă, are in componență ; meseriași de toate „„„ațiic, iar maiștrii care coordonează echipele, răspund direct de activita- - tea de recondiționare.Am reținut, din cele spuse de secretarul orga- și revalorifi- nizației de bază, atenția ______care, dar, totodată, și. pen- deosebită de care se bucu- recuperate piesele reutili- zabile și s-a redat circuitului productiv o pompă recondition ață. La fel se poate vorbi de două motoare electrice, de un întrerupător ÂG-60, de numeroși ! stîlpi SVJ, Numai în ianuarie a.c. au fost introduse în magazia secției e- lectro-mecanice, 794 piese de schimb recuperate si recondiționate, a căror valoare de atelier reprezintă doar 37 520 lei, dar care, nefiind aduse de la furnizori, înseamnă o economie în bugetul întreprinderii de

— Deși am avut deja o experiență valoroasă în recuperarea ți fecondițio- nărea pieselor de schimb, în anul 1980 această acțiune a cunoscut o amploare deosebită și. îh colectivul nostru, ne spunea . maistrul Vasile Kacofța, secretarul organizației de bază din sectorul electrorpe- specialitățile,canic al minei. Ne-am intensificat preocupările în acest domeniu în virtutea Decretului 465 privind acțiunea de recuperare, recondiționare

tehnolog al sectorului Ana 
Stepănescu.— Au- fost recondiționate 5221 piese — îndeosebi pentru combine, transportoare, ventilatoare și complexe mecanizate — daci pentru utilaje miniere a- țît , indigene, cît și din import. De anul trecut, s-au recondiționat cilindri, tambure, precum și piese- de legătură pentru combine. Anul 1981 a -debutat de a- semeneâ cu rezultate importante pe linia recuperării și revalorificării. Printre altele, din două pompe AZ-2 casate au fost

rea conștientă a proce
deului baroc.

i In accepțiunea lui Pița i < — care coincide perfect ț eu viziunea lui Călines- ș cu — tema este reduc
tibilă la relația dintre 
om și isterie. Dar nu 
este mai puțin advărat; 
că acest raport, prin

didactice. eare au pus în evidență exjigx'i<.jița lor în domenjul educației ma'eri- alț^țțtiințifice din școli și ’preocupările in acest an

cristalin enunț călines- 
cian: „Natura și condi
țiile economice explică 
pe om, dar omul cunos- 
cînd legile ordinii natu
rale ,și sociale creează 
un alt peisaj. Iar în 
peisajul nou se naște un 
om mereu nou".

C. ALEXANDRU I

tru a răspunde comandamentelor vieții, respectiv ale producției minei. Pentru a evidenția ceea ce am realizat, mă folosesc de cîteva date înserate în darea de seamă prezentată în recenta adunare generală a oamenilor muncii pe mină: valoarea pieselor de schimb și a altor sub- ansamble recuperate, recondiționate și refolosite în cursul anului trecut s_a ridicat la 9,5 milioane lei, făntribuind cu 2,6 la sută, respectiv cu 4,67 lei/tonă, la reducerea cheltuielilor materiale. 'Ceea ce am avut în vedere în 1980 și urmărim cu precădere, și în aces', an este să răspundem prompt cerințelor curente ale sectoarelor miniere. cerințe pe care le reclamă eu stringență repararea utilaj,?lor din subteran. In baza a- cestora sînt întocmite planurile lunare' ale sectorului și ale . secțiilor, res- ‘pecț.v ale formațiilor de

ră' acțiunea de recuperare și recondiționare din partea b.o.b și a conducerii sectorului, mai ales în ceea ce privește îmbunătățirea dotării și autodotării atelierelor sectorului, perfecționarea pregătirii profesionale a muncitorilor, a ■ răspunderii lor față de îmbunătățirea calității re- condiționăriior, pentru finalizarea acestei acțiuni. 
Am reținut și formațiile conduse de Anton Du- ban, Gheorghe Gaiță, Iosif Botar, Pavel Pobijan, Dănilă Mate, Vasile Bor- 281 090 lei. zan, care se evidențiază în ~ mod constant prin rezultatele obținute în recuperarea și recondiționarea pieselor, ci șl prin meritele deosebite în repararea utilajelor.Despre caca ce a însemnat anul 1980 în activitatea sectorului electromecanic in recuperarea și recondi- țioiiarea pieselor de schimb n^-a vorbii și inginerul

Prin măsurile preconizate pentru extinderea atelierelor, îmbunătățirea dotării cy mașini și aparate de testare, folosirea unor procedee noi de recondițio- nare și specializarea ' lor pentru aplicarea procedee, colectivul tromecanic al minei putea valorifica în pe un plan superior riență, potențialul creator
cadre* noilor elec- își va viitor ex pe.

4 DEZBATERE. La clubul sindicatelor din Lupeni 
a avut 10C joij 6 dezbatere pe tema „Pionierii, mi- litanți activi pentru tri-

școlar. (Șubred. „Cutezătorii", Lupeni) '4 EXCURSIE. Punctul îtuFistic îdin Lupeni al ___ s. O.J.T. organizează o ex- acțiufie, eursie cu avionul în Uniunea Sovietică pe, .itinera- riul Kiev *— Socidin , cova în perioadaDoritorii sînt ru-
I ...........I umful adevărului țtiinți* V' fic“. La această i .organizată de Casa pionierilor și șoimilor patriei, au participat pionierii c.‘—. cercurile „Prietenii adevă-7 iunie a.c.^ruluisțiințific" și cadre L .

repede . avînd în vedere numărul limitaț 3e locuri. Informații suplimentare la telefon 424 Lupeni.
< PE TEME DE EDU

CAȚIE. Recent, la Casa de cultură din Petroșani a a- vut loc o in'îlnire a brigăzii științifice! cu tinerii din orașul Petroșani, Au participat peste .390 de tineri. In cadrul. întîlnirii au fost prezentate iilmele „Să chip cioplit", mit-cultUră" si Acțiunea a■ Mos-12—„24 nu-ți faci___ _______ __  ______ _ ' „Religia, gați să se înscrie cit mai „Computere".

înytă din zona comercială veche a orașului, în cei mai nou cartier — Bărbă- teni — trei unități comerciale de desfacere a mărfurilor eu amănuntul. Fste vorba de magazinele de confecții, menaj și tricotaje, de pe strada Gării care se vor amplasa în spațiul fostului cinematograf . B'ățbătenî,'A ,

fost organizată în (’olabo- ' rare cu cinematograful „7Noiembrie”.;;; : 'I'lLl'y' vi < • L
4 pregătiri pen* 

TRU TURNEU. Clubul sin- dicatelpr.. din Vulcan, ț^'e* gătinuu-sc pentru un turneu în Valea Jiului cu mierorevista muzicală „Se caută o copertă la... revis- tă“ va susține marți, 17 martie a.c., un ultim spectacol pregătitor în fața ASTĂZI ȘI MÎINE,minerilor din localitate. clubul sindicatelor din Lo-
SPAȚII COMERCI- nea organizează la ora 17, 

ALE NOI. La Lupeni se. două spectacole pentru

fruntașii în producție de la întreprinderea minieră. Simbâtă va avea lo.- spectacolul „Varietăți pe portativ" și duminică mi-e cintecul și Participa formațiile cate ia Festivalul nai faza municipală.
Rubrică redactată de

Teodor ARVIN TE

i liție au : vere de i cuvine, ; P1US, Că i nu a J^avu ; sîgurareâ : astfel înc i din propi toate cosI țiilor. Ace I tuie un î pentru tot auto, să i nea asigu locală AI preveni p marile eh tervin în e

i
f 
I>

„Drag jocul”- ca! if i- națio- „Cîntarea României
Rubrică 
sprijin» 
circulaț 

municip.

ATENȚIE
Și în i 

vremea s Instabilă, rugăm p( auto să c rar cu m 
etate pers care, tot muri de cule cu n șoseaua J 
să. Soliei 
ceasta eaj localității! Jiului să J țiunile de șoselelor, s perioada i lo unde s< drumuri, ț și astupa săpate, aș bișnuiște. rosul tuti râm o bi circulației crearea u: deplină s șosele. .

Duminii 
a.c., este lația 
propreitai 
inmatricu măr FAB
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Minanea zilelor
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Virtuțile creației plastice ț

Astăzi, de la ora la Casa de cul- din Petroșani loc faza jude-
liL — UN 
PE ȘOSEAșăpțăiuîna încheiem, la efectuat de > miliție, pe ost depistați auto care, ni re pe care numi altfel ț.știență, au >lan cu... ai- ■>. I ntre ei, •u autoturis- 8743 și L'orel [u autoturis- (255 — ambii rpad Nyulaș, ismul 1-MS- lacob — in- '.A. Deva, pe it 2-HD-2851, tupșoiu, me- ieparația Pe- autcn. lirismul Conform re- fost reținu- 

e de condu- |uă luni șiamenzile

î

t1l

AȚI-VA !e 6 martie, . (conducător i.T.L. Pelro- tobașculanta a comis un strada Re- s Petroșani, H greșit .în nu; excava- i'ce'din sens șuia un ău- >in fericire, autoturism u- | pățit nimic Jhimb auto-

»

i 
I 
I
i

-i 
I
I i /
i
(

1
i

i 
l i
i 
v
)
* 
V 
i

, :lh fiecare zi pasiona^ 
ții șahului din Lupeni se 
așează în jurul meselor .

_ și, nmi liniștiți ori mai 
agitați, sint captivați de 
mutările partidei. Dar de 
cîteva zile (mai precis de 
cind la clubul sihdica- . 
telor sala rezervată jocu
rilor este în reparații cu
rente) acești șahiști își e- 
xersează"înclinațiile spre__
sportul minții, cum le . 
place mulțorăiSă alinte 
șahul, intr-o ambianță 
deosebită: intr-o ' expo
ziție colectivă de 
plastică deschisă în în- 
timpinarea zilei de 
Martie, integrată in ma
nifestările Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei", Atmosfera nu este 
prielnică unor manifes
tări expoziționale, con
templatorii lucrărilor 
realizate de 8 artiști plas
tici, trebuind să recurgă 
la diverse stratageme 
pentru a examina ta
blourile.

Expoziția de la Lupeni 
este, totuși plină de in
teres, dezvăluindu-ne 
momentul actual al mun
cii artiștilor plastici, pro
fesioniști și amatori, din 
Valea Jiului, etapa crea
toare in care se află. Cu 
trei excepții, lucrările 
sînt realizate mai de cu- 
rînd, multe fiind expuse 
pentru prima oară. Și a-

vem în vedere mai întîi 
pe Iosif 
expune 
de mare 
firiament 
tret" și 
sugerindu-ne amplitudi
nea preocupărilor artiș
tii im: pictor și grafician 
(di licărele lucrări „Hune
doara", „Sighișoara",

Telimann care 
două ; acuarele, 

frumusețe și ra- 
plastic („Por- 

„Cap de fată"), 
amplwudi-

artă

8

Festivalul național 
„Cîntarea României"

„își cînță țară”), dar și 
un însuflețit coordona
tor al muncii artiștilor 
plastici amatori.

Creația membrilor fi
lialei Uniunii Artiștilor 
Plastici este arareori și 
neconcludent cuprinsă în 
expoziții. Cei mai activi 
sînt losif Tellmann, Frie
da Fodor (în expoziție 
doar cu Un expresiv de
sen, „Cap de miner") și 
tinerii Eugen Uencău și 
Simonel Buct^r, prezențt 
de fiecare dată cu lu
crări noi, ceea ce evi
dențiază o permanentă 
atitudine creatoare iz- 
vorîlă dintr-o continuă 
necesitate interioară de 
exprimare. Un peisagist, 
sensibil în această eta-

pă tot la cadrul natural, 
este Eugen Bencău care 
în lucrările „La Tulcea", 
„Peisaj I și II" sau în 1 
naturile statice rămîne J 
același colorist cald și 1 
inspirat care ne suge- l 
rează atitudinea de neo- 1 
bosit observator, de un > 
lirism plastic transmisă i 
prin mijloace artistice ' 
pe care le stăpînește cu | 
pricepere. Intr-e etapă l 
nouă de creație este Și- ț 
mionel Bucur, naturile ț lui statice, compozițiile l și o tendință spre por- } 
iretistică îl arată într-o * 
fază de interiorizare, oa- | 
recum de meditație și de 1 
căutări, în tematică, de- > 
sen și culoare. O harni- | 
că artistă plastică ama
toare este Paraschiva 
Măran care, după o re
centă expoziție perso-

I
nală, tot. la Lupeni, par- i 
tieipă si la cea de grup ’

i 
i 
i

despre care scriem.
Deși restrînsă, și 

tr-un loc cam retras, 
poziția de la Lupeni 
remarcă 
plastice 
create de conștiințe 
tistice care exprimă, cu 
subiectivitatea proprie 
artistului, * optimismul, 
încrederea în omul și re
alitatea contemporană.

S. TIBER IU

în- 
ex- 

se 
prin virtuțile 

ale lucrărilor 
ar-

psț grav a-Ide data a-hele de mi-măsuri se- O carte

Numele tău e talismanul
Pe care-mbobocesc cuvintele 
în fiecare seară, picuri nd în somn 
Basmul ncsfîrșit al bunicii.

» Și-n fiecare dimineață mă trezești 
Cu soarele credinței de mîine, 
Cu cerul ciocîrliilor senin 
Cu o nouă nesfîrșită minune...

Minunea zilelor prezente, 
care fanion ne e progresul

Și-un singur nume ce ne-ndeamnă, 
Nume lumină — Ceaușcscu.

Din pragul zile; pot privi în viitor. 
Ca-ntr-o casă cu mare temelie 
Ochii mei fiind ferestre deschise, 
Peste aurul numelui tău, Românie !

Vicența URSEI

DORCîntecul păcii se înalță alb spre nemurire odată cu ultima izbindă pusă la temelia cetății.Clinii din noi se umplu de lumină, nimic nu nc poate opri în drumul spre soare.

N T ADesăvârșirea ; încremenită în dor de atîta îfnpliiiiire ; stă ascunsă în suflet izbucnind prin fiecare împlinire dorința de mâi bine.

tura arețeană a Festivalului național „Cintarea României”, zona Valea Jiului, pentru formații corale, grupuri vocale, formații simfonice de cameră, soliști instrumentiști. In cadrul a- cestui spectacol vor e- volua coruri bărbătești (de la I.M, Vulcan și „Freamătul . adîncului*' de la I.M. Petrila), coruri mixte (Casa de cultură din Uricani, al sindicatului învățămint Lupeni, de la clubul sindicatelor Vulcan, al tineretului de la I.U.M.

Rahela BARCAN

• CENTENARUL PINOCCHIO. Pinocchio, creat 
atit de 
împlini

șide scriitorul Carlo Collodi (1826—1889) 
îndrăgit de copiii din lumea întreagă, va 
respectabila vîrstă de... 100 ani!

în Italia i se pregătește o aniversare 
celebrității : expoziții, festivaluri teatrale și 
tografice, simpozioane internaționale și organizarea 
unui tîrg al veseliei. „Aventurile Iui Pinocchio" au 
fost traduse pînă acum în 87 de limbi, printre care 
și în limba română. Au fost realizate zeci de ecrani
zări printre care și una semnată de Walt Disney, fă
ră să mai amintim de cele 400 de emisiuni televizate 
și chiar sutele de dizertații științifice ținute pe aceas
tă temă. (Hie BREBEN)

pe măsura 
cinema-

Icționare. Se amintim, în Ierul vinovat pncbeiată a- ’ntru avarii. |i va suporta il buzunar ple repara- ț fapt consti- ju îndemn, (conducătorii jheie aseme- ri la . filiala S pentru a această cale țuieli ce înde avarieri.
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4-
I

.A DRUM!
Iimele zile menținut s aceea îi conducătorii Sule cît mai nile propri- lală, iar eeț i, au dru- cut, să eir- timă atenție, 14 luneeoa- 

iț și pe a- ib>spodarilor > din Valea tensifice ac- tparare a sfundate în nil. Iar aep- ucrează pe apile să fie nu numaicum se o- ste în inte- 
1» să asigu- fîus-oță a 
q paralel cu r condiții de aranță pe

♦

W -
15 martie 

rmisă circu- 
loturismelor 

personală 
le sub nu- 

SOȚ.

ealizata cu 
serviciului 
a! Miliției 

s Petroșani

Petroșani) și feminine (ale sindicatului învăță- mînt din Vulcan, Pe-’ troșani șl Petrila), corul de cameră al Școlii de muzică — Școala populară de artă din Petroșani. Vor mai participa: grupul vocal-fol- eloric de la Uricani și Rethi Ildiko (pian) de la Școala populară de artă. -• La clubul sindicatelor din Lupeni are Ioc astăzi (ora 12) vernisajul unei expoziții de fotografii la care participă fotoamatori din județul Hunedoara. Expoziția se înscrie în faza județeană a Festivalului național „Cîntarea României’*.• CercȘcoala populară de artă din Petroșani organ i-de dans.necesarăvieții economi* și politice, a învăță rnîntului, culturii și pî- vurism șinu s-au
rurale, a co-sociale dezvoltării științei și nă la turism și sport. Autorii nu s-au mulțumit doar să ordoneze lapte și date, ci le-au privit ____  . . . .. .. în lumina prezentului, ex- lor. Dacă am aduna nu- punerea diacronică avînd ea țintă finală tocmai a- cest prezent, precum și viitorul. Valea Jiului este generos prezenta-

Putem spune că partea de țară in care tăim, județul Hunedoara, a beneficiat de atenția cercetătorilor, fie ei istorici, geografi sau geologi, etnografi și folcloriști, economiști sau gazetari, precum și de cea a scriitori-mai lucrările cu caracter preponderent istoric (ar- Jficdie, studii, cărți) dedicate celor două vetre dețară, Sarmizegetusa Daci- ța în specificul său nălucă și Ulpia Traiana Sar* ral, economico-social șimizegetusă, ele ar forma o adevărată bibliotecă. Lucrările monografice nu lipsesc, de asemenea, unele dintre ele purtînd titlul modest de „ghid turistic" dar depășindu-și uneori statutul, cum este cazul celor semnate de Octavian FI oca. De altfel, lui Octavian Floca i se datorează primul ghid al județului Hunedoara (1936), care este totodată și prima lucrare de acest gen apărută în România, fapt consemnat la vremea sa deNicolae Iorga în „Revista erorii. Avem, deci, în noua istorică” și salutat ca atare. Cu toate acestea, nu putem afirma — și nu vom putea nici de acum înainte — că bogățiile materiale și spirituale ale ținutului hunedorean au fost pe deplin relevate în ' lumina tiparului, de a- ceea apariția unor noi lucrări este și va fi me-, reu necesară. Așa cum a fost necesară și monografia recentă (Hunedoara, 
Monografie, Editura sport- 
turism, 1980), rodul strădaniei unui colectiv de autori (Ioan Mirza, Petre Stoican, Zevedei Ștef, Mircea Valea, Bujor Vulcu) t, cărora li se adaugă cartografi; (Elena Burlacu, O- vidiu Șerbănescu), autorii hărților (loan Dumitreasă) și fotografilor (Virgil Onoiu, Nicolae Stoian). Structurată în treispreze capitole, monografia își ' onorează pe deplin tatlul, oferind o imagine de ansamblu a cadrului natural al regiunii, al trecutului ei istoric, a dezvoltării tu- ț turor ramurilor economici, a înfățișării urbane și

ral, economico-social spiritual.In totalitatea ei, monografia de față este o mică enciclopedie a județului Hunedoara, autorii au selectat tot ce este esențial, reprezentativ pentru această zonă, de la bogățiile naturale la o- biectivele economice de 
ani, de la tradiții la manifestările de cristalizare recentă și pînă la amănuntul pitoresc dai’ semnificativ și el, ca de ' e- xemplu menționarea arborelui de lalea de la Is-monografie o imagiine ,1a si“ a județului nostru, o’ carte necesară. Așa cum necesară va fi, nu peste mulți ani, o alta, care nu o va contrazice pe aceasta, el v« veni să consemneze ca fapt existent ceea ce azi este fapt de perspectivă.

Corneliu RADULESCU

Fanfara minerilor din 
Valea Jiului, formație 
clasificată pe primul 
loc la recenta etapă ju
dețeană a Festivalului 
național „Cîntarea 
României".

Moment coregrafic din 
Ansamblul folcloric 
„Nedeia din Poiana Mu
ierii" al studenților de 
la Institutul de mine, 
formație calificată la 
faza finală a Festivalu
lui artei studențești.

Foto: N. TRAISTARU

zează de la 1 aprilie un cerc de dans de socle- 1 tate. De două ori pe săptămînă, de-a lungul a 4 luni, cei ce vor participa la acest cerc cu caracter practic vor deprinde nu numai diferite dansuri, ci și regulile de comportame n t. Este o inițiativă nu numai necesară ci și plină de semnificații Idaeă avem în vedere stilul si atmosfera discotecilor în care tinerii dansează ia cluburi și casa de cultură.
Fanfara minerilor Văii Jiului, formație 

reprezentativă a artiștilor amatorite printr-o continuitate de 'pregătire în această formulă care nu diminu- - eăză forțele din localități, cl,le întărește printr-o superioară experiență artistica. Este actuală și o direcție de acțiune, nefi- nalizată încă, deși preocupări, ră zjețe, silit: a- j tragerea și formarea tinerilor care "să întărească formațiile. Cum sugeram și cu alt prilej, o modalitate ad . v::ta este creare,, unor cercuri de i- nițiere la -casele pionierilor din municipiu, din jure se va forr.ia. apo) o fanfară ă pionierilor. ...Constituirea fanfarei, succesele obținute, ilustrează atîț valoarea activității artiștilor amatori,, cît și posibilitatea, chiar necesitațea morală de a înființa formații reprezentative (ne gîndim la un ansamblu de cîntece și dansuri populare, la un,cor) pentru minerii Văii Jiului, capabile să susțină spectacole periodice, cu o calitate artistică și educativă superioară, pe scenele din municipiu.
T. SPATARU

rece unele (la Lupeni, ’Vulcan și altele) au o. existență de pesta o ju- unele mătate de secol. Poatedin această cauză toate formațiile au fost receptive la ideea constituirii reprezentativă pentru minerii Văii Jiului, idee care, s-a dovedit a fi oportună:, laureată în ediția a doua a Festivalului național „Cîntarea României”, fanfara continuă să se afle în centrul atenției și a- cum, după clasificarea pe locul întîi Ia recenta fază județeană a mafii manifestări a creației și muncii poporului nostru. De reținut în domeniul muzicii de fan-. fără djn Valea Jiului este, mai întîi, repertoriul selecționat cu competență și diseernămînt, printr-o'acțiune la care par- instru- ntai spre - orchestra-cu

In cluburi și case de cultură s-au constituit zeci de formații artistice de amatori; pe le-am întîlnit la repetiții, despre altele ni s-a spus că se pregătesc si ele (așa cum aflam zile- unei fanfare le trecute despre o formație de teatru la clubul sindicatelor din Lupeni unde s_a uitat, totuși, ideca unui teatru popular, cel care era primit cu entuziasm â- cum șase luni). Toate a- ceslc pregătiri sînt lungite peste așteptări, u- neori fiind sterile, neservind evoluția artistică a formațiilor care trebuie să participe cu inițiativă si eficiență la viața culturală a intreprirfderilor, Jiu- for-oa- fan- le ' tieipă dirijorii și ve-
a localităților Văii lui. Cele mai active mâții, compuse din meni pasionați, sînt l'arele, cele pe care ascultăm, în timpul rii, la locuri de agrement și tot timpul anului în sălile de apel, uneori chiar și în concerte organizate la instituțiile culturale. In localități sînt formații mai restrînse.

nientiștii; apoi., tot accentuata tendință compoziție și ție, puse în valoare simț al echilibrului.Privite în calitățile ’ _______________ _ ale fanfarei reprezentăti_ intrate în tradiția cultu- ve a ■ minerilor Văii Jiu-rală a Văii Jiului deoa- lui vor fi mai pregnan-rajă a Văii Jiului deoa-
perspeetivă, interpretative
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ACTUALITATEA ÎN LU41E
Știri din țările in curs de dezvoltare

DELHI 13 (Agerpres). — Comisia de stat pentru petrol și gaze din India a ho- tărît extinderea lucrărilor de prospecțiuni geologice în vederea descoperirii u- nor noi rezerve. La sfîr- șitul actualului plan cincinal de dezvoltare a țării, al șaselea din istoria Indiei independente, extracția de petrol va ajunge la 
19 milioane tone. în prezent, producția anuală de petrol din India este de 
14 milioane tone, insuficientă, însă, pentru a acoperi cerințele economiei țării.

Situația

65 lâ sută.la Gulebs Ză-îl
1978 pro-în în

rii transporturilor cît extinderii relațiilor merciale externe. In perioada planului trienal (1977 —1980) au fost achiziționa-" te un. număr de șapte nave de tonaj mediu, dintre care două pentru cursele transoceanice destinate traficului comercial extern al Madagascarului.

Și co din Salvador

9,40. Curs de limba franceză.10,00 Film artistic: „O-

★
NOUAKCHOTT 13gerpres). — Mauritania plănuiește - realizarea mai multor proiecte economice, printre care se află și cel de la Gulebs, care va furniza la export 200 milioane tone d« minereu de fier îmbogățit, cu o con-

(A-

centrație de cămîntul de va înlocui pe cel de la Ke- dia, aflat pe cale de epuizare.Va fi reluată, totodată, exploatarea minereului de cupru de Ia nord de Nouakchott — oprită în — folosindu-se un nou cedeu de îmbogățire.Recent a fost dată funcțiune o oțelărienordul țării, oare produce 7 000—10 000 tone de fier- beton pe an folosind fierul vechi. Se lucrează, totodată, la dărea în funcțiune a rafinăriei de petrol da la Nouadhibou și Ia fabrica de zahăr de la Nouakchott.
★

ANTANANARIVO 13 (A- gerpres). — Guvernul Madagascarului depune însemnate eforturi pentru a realiza o flotă maritimă proprie necesară dezvoltă-

ISLAMABAD 13 preș). In Pakistan a înființat un Consiliu Național al Educației, organism de stat care are ca scop principal realizarea unui sistem unic de învățămînt și trecerea sub controlul public a principalelor instituții educaționale ale țării.

(Ager- fost

SAN SALVADOR 13 (A- gerpres). In capitala Salvadorului și în departamentele Suchitoto și Mo- razan, din nordul țării, au fost semnalate, în ultimele 24 de ore, cele mai intense ciocniri între forțele insurgente și trupele rămase fidele Juntei de guver- nămînt. Au fost înregistrate numeroase pierderi de vieți omenești, de ambele părți.Frontul Farabundo Marti pentru Eliberare Națională, care grupează toate detașamentele înarmate a- le rezistențe; populare, a anunțat că, în următoarele săptămîni, va fi declanșată o nouă ofensivă de anvergură împotriva trupe- . lor juntei — relatează a- genția EFE.

FILMEPETROȘANI — 7 No
iembrie : ABBA ; Repu
blica : Rețeaua „S“; 
Unirea: Bietul Ioanide, I—II.LONEA: Pe aripile vîntului, I—II.ANINOASA: Prima mea vară.VULCAN — Luceafă
rul : In căutarea lui Jupiter. . ' ■ ‘ ;LUPENI — Cultural : Roiul ; Muncitoresc : Omul păianjen se întoarce.URICANI : Intîlnirede gradul III.

rășenii* — producție a studiourilor sovietice. Muzică populară. Limba română. Cum vorbim, cum scriem.Portrete dirijorale. Emanuel Elc- nescu.Mozaic cultural- ariistic-sportiv.18,35 Săptămîna politi- . eăc1001 de sori.Telejurnal. Teleenciclopedia. Film artistic : 
pacabana". mieră pe

li,2511,40
12,00
13,00
18,5019,0019,2520,10

TV9,00 Teleșcoală.9,20 Curs ' de spaniolă.

„Co-Pre- țară.Producție a studiourilor americane. 21,45 Telejurnal. 22,00 Șlagăre în deve-Emisiune-limba nire.concurs de muzică ușoară — ediția a IlI-a.

Inundații
BUDAPESTA 13 (Agerpres). — Agenția M.T.I. transmite că nivelul apelor punării a crescut în sectorul ungar cu 76 centimetri. Cota maximă, la Budapesta, va fi atinsă în cursul zilei de duminică. S-a înregistrat, totodată, creșterea nivelului apelor pe unii afluenți ai rîultu Tisa.

în Europaperaturii, nivelul mai mul- . tor rîuri s-a ridicat puternic în sudul Thuringiei fiind dată alarma de inundații. In districtul Suhl, subsolurile a aproximativ 2600 de locuințe se află sub apă, iar într-o serie de întreprinderi s-au produs perturbări în activitatea productivă. I

s- u-A- Buget
WASHINGTON 13 gerpres). Bugetul de ritate prezentat de nistrație va duce la marea a peste un ; locuri de muncă și la „un dezastru pentru centrele urbane", tul publicat, vineri, la Washington, la încheierea Conferinței primarilor a_ mericani, informează agenția France Presse. Documentul apreciază astfel că „peste 60 la sută din reducerile cheltuielilor bugetare vor fi suportate de să-

de austeritateraci". Intre altele, sînt denunțate suprimarea directă a 700 000 locuri de muncă, reducerea cu 1,1 miliarde dolari a creditelor destinate transportului în comun, a- nularea alocațiilor pentru relevă documen- . instalațiile de purificare a apei, diminuarea eu 15 miliarde de dolari a creditelor pentru construcțiile de locuințe, amputarea programelor de asistență socială, care vor afecta mai ales familiile cu venituri miei și mijlocii".

I (A- auste- Admi- supri- milion
Cooperativa de consuni Hațeg 

prin agenții achizitori 
din zona Văii Jiului

cumpără:
CAI REFORMĂ — recepția pe luna martie 

a.c. are loc în data de 25, la centrele de pre
luare din Bănită, Petroșani, Vulcan, Lupeni, 
Uricani la bazele I.R.I.C.

Deținătorii de cai vor avea acte de pro
prietate și certificat de maleinare.

Relații suplimentare se pot obține la 
U.J.C.C. Deva, biroul achiziții — telefon 
14530 sau cooperativa Hațeg, telefon 70013.

★
I*RAGA 13 (Agerpres). i— Topirea rapidă a zăpezilor și ploile abundente din ultimele zile au provocat revărsarea mai multor rîuri în R.S. Cehoslovacă. După cum transmite C.T.K., inundațiile sînt mai puternice în Cehia de est și de vest, unde s-*u înregistrat întreruperi ale Circulației trenurilor și mijloacelor de transport auto. Cîteva localități au fost inundate și s-au produs perturbați! în funcționarea unor întreprinderi.

★
BERLIN 13 (Agerpres). — Agenția A.D.N. informează că în urma ploilor abundente care au căzut în ultimele zile în special 

în regiunile sudice din 
R.D. Germană, precum și ■ a topirii bruște a zăpezilor provocată de creșterea tem-

IN CAPITALA MEXICU
LUI au continuat lucrările 
celui de-al XlX-lea Con
gres al P.C. Mexican. To
varășul Mihail Florescu, 
membru al C.C. al P.C.R., 
reprezentantul Partidului 
Comunist Român, a trans
mis delegațiilor la Con
gres, tuturor membrilor 
Partidului Comunist Mexi
can, oamenilor muncii din 
Mexic un cuvînt de salut 
din partea P.C.R.

IN ULTIMELE ZILE, în Italia au fost arestate 20 de persoane bănuite- de ă face parte din organizații teroriste de extremă dreaptă, a anunțat poliția din Roma. In cursul acestor operațiuni a fost confiscată o importantă cantitate de arme, precum si documente referitoare la

organizarea viitoarelor a- tentate ale extremiștilor.
INTR-O DECLARAȚIE 

făcută la Addis Abeba, 
președintele Republicii 
Sierra Leone, Siaka Ste
vens, președintele in exer
cițiu al Organizației Uni
tății Africane, a subliniat 
necesitatea țmirii eforturi
lor țărilor africane pentru 
rezolvarea problemelor e- 
conomice, politice și socia
le cu care se confruntă con
tinentul. Luînd cuvîritui la 
sediul organizației din ca
pitala Etiopiei, el a rele
vat importanța colaborării 
dintre OUA și alte organi
zații regionale de pe con-

tinent, precum si cu Comi
sia economică a O.N.U. 
pentru Africa..

INTR-UN DOCUMENT dat publicității. la Bruxelles, Comisia Pieței. Comune atrage atenția asupra ne- _ cesității reevaluării prognozelor pe anul în curs privind nivelul șomajului in țările membre, in sensul majorării cifrelor avansate anterior. Se subliniază astfel că nivelul estimat de 6,8 la suta din totalul forței de muncă pe ansamblul CEE — ceea ce echivalează cu 7,5 milioane șomeri — va trebui majorat, pentru a fi pus de acord cu realitățile.

Mica publicitate
sta-

telefon 42677,
VÎND Skoda 100-S.re perfectă, Petroșani.PIERDUTServiciu peRozalia, eliberată de I.M.legitimație de numele Vereș

declară nula.Lupani. Se(225)PIERDUTserviciu peConstantin, _ . _____l.U.M. Petroșani. Se declară nulă, (228)
ANUNȚ DE FAMILIE
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Datoria publică și înarmărileUna din marile probleme cu care este confruntat^ noua Administrație a Ș.U.A. în încercările sale ițe redresare a situației e- conomice este chestiunea datoriei publice.
-„Ca și alți președinți înaintea sa, — scrie, în le

gătură cu aceasta agenția Associated Press, — Ro- 
țtald Reagan își îndreaptă Atenția «supra celui de-al 
treilea articol ca mărime 
a£ capitolului cheltuieli Ăla bugetul federal — do- bînda plătită pentru da
toria publică. Președintele Șl consilierii săi susțin că 
ș-ar crea un beneficiu mai 
mare și pentru mai multi cetățeni-ț dacă acest arti
col de cheltuieli, acum de 
aproape 100 miliarde do
lari pe an, ar fi drastic 
redus.i, Nivelul datoriei publice S S.U.A. este, în prezent, spre disperarea președintelui și a consilierilor săi, de aproape 1000 miliarde dolari și reprezintă bani

pe care statul american H datorează în cea mai mare parte și îi plătește constant cetățenilor săi. O parte însă îi plătește și străinătății, față de care guvernul S.U.A. are astăzi datorii de aproximativ 125 miliarde dolari.
/'«MT »•

No t ă

în eursui campaniei sale electorale, președintele s-a angajat să echilibreze bugetul pînă în anul fiscal1983, și poate chiar pînă în anul " cepe în prezent, iectează buget devreme de anul1984. La fel i s-a întîmplăt și fostulu; președinte Carter !“.Parcă pentru a furniza

fiscal 1982, care în- octombrie 1981. în consilierii săi pro- realizarea unui echilibrat nu mai fiscal

cea mai importantă explicație a tenacității cu care refuză să sș lase soluționată această chestiune a datoriei publice, tot agenția A.P. transmite un alt comentariu, consacrat „generozității, fără precedent în timp de pace, a noii Administrații față de serviciile armate1'. Și, notează A.P., că „se așteaptă ca ministrul apărării. Caspar Weinberger, să solicite , «» Congresului o majorare netă de circa 33 miliarde dolari a cheltuielilor militare recomandate de fostul președinte Carter pentru anul curent și pentru cel viitor. Aceste propuneri vor ridica alocațiile bugetare militare la 177,7 miliarde dolari în anul fiscal 1981, ce se încheie la 30 septembrie, și la 222,8 miliarde dolari în anul fiscal 1982“. Acestea fiind cifrele, comentariul este de prisos.
Constantin BADEA

legitiniație de numele Tăios eliberată de
IFAMILIA amintește celor care au cunoscut-o, că azi, 14 martie 1981, se împlinesc 5 ani triști. si dureroși de cînd a plecat pe drumul tară întoarcere iubita și btina noastră soție, mamă si bunică SZELL AN PAI,’ASCH IV A.Lacrimi fierbinți îi vor însoți veșnic amintirea. (223)

I

Cronica rimată Azi e fotbal
Astăzi, știți, de bună seamă 
la chibiți e bucurie
Iar „hai Giuchici" iar „hai, mamă" 
Iar „lucru" la galerie , 
începe cțin, nou „problema" 
Care pe toți ne frâmîntă
— „Ori răminen^, ori ne ducem !“
— „Aii victoria e sfîntă" 
Și fiindcă mai este frig 
Riscăm un reumatism... 
Terenul e desfundat 
Fotbaliștii pot să joace 
Cu ghete de atletism I 
Acasă la fiecare
Dintre noi ce-avem neveste 
Are loc o... prelucrare

, Insă noi toți sărim... peste ! 
Luăm cojoace șP fulare ( 
f’ldreeîeie.., - gaipjeii 
Să-i vedem pe ai noștri care 
Intrăm arenă ca... leii.1
Și chiar dacă în tribune „ l 
La unul gura nu-i tace 
Fair-play. li dai cartonașul! 
Și-l lași, domnule, în pace! 
Treaba lut, părerea lui 
Rozi semințe și privești 
„Jiul" trebuie să-nvingă 
In rest toate sînt povești.
Că sîntem atiția care

la gîndul sumbru 
echipa noastră 
următoare ! 
mai este voie

Tremurăm 
Să vedem 
In... litera 
Acum nu 
Să fie-ntre chibiți rîcă
„Haide Jiul" — asta-i placa 

1 Altfel... Gae ne mănincă!
Așadar, dragi fotbaliști 
Nu mai vrem promisiuni 
Că s-au adunat prea multe 
Și am devenit... imuni! 
Acum, doar golul vorbește 
(nu de aer. ci în plasă) 
Să prindem în clasament 
O poziție... frumoasă. 
Să nu se-ntîmple iară 
Să ne faceți boroboațe 
Să intrăm din nou în vară 
Tot cu... lanterna în brațe. 
Observați, am renunțat 
La etapa comentată 
Insă tot v-am... comentat 
Cu o.„ cronică rimată !Mircea BUJORESCU
P.S. După douadușuri calde 
Dinam» și Mateianu
Vrem să cîștigăm „corrida" 
Cu Gigi Crișan țolteanu’!...)

RM»M TIA SI ADMINISTRAȚIA i Petroșani str. Republicii ar. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții). TIPARUL i Tipografia Petroșaol, str. Republicii or dl


