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Cele mai slabe realizări din acest an dc cărbune
la producția de peste plan

angajamente-pre-

miniere din Valea Jiu- 
o primă etapă din cea 
perioadă pentru realiza- 
de plan ale trimestrului 
lunii septembrie. Reali-

de tone de

sar-
întreprinderi —, 
întreprinderi mi-

Bobinatoarea Angelica Ciorbă din cadrul 
rului electric de la I.M. Petrila este una i 
mai bune muncitoare ale întreprinderii.

cărbune extras

SlMBATA, 12 SEPTEMBRIE 1981

ASTĂZI, LA POSTURILE DE RADIO 
Șl TELEVIZIUNE

Astăzi, in jurul orei 11,30, posturile de radio și 
televiziune vor transmite direct ceremonia sosirii 
Alteței Sale șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sa- 
bah, emirul statului Kuweit, care, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii So
cialiste România, va efectua o vizită oficială de pri
etenie in România.

întreprinderile 
lui au încheiat 
mai importantă 
rea prevederilor 
III : decada Ia 
zările obținute însă, nu numai că nu la
să, deocamdată, să se întrevadă la ma
joritatea minelor posibilitatea realizării 
sarcinilor stabilite pentru această lună, 
dar pun sub semnul întrebării chiar și 
realizarea prevederilor pentru întreg tri
mestrul III și anul 1981, cu excepția a 
trei întreprinderi miniere — Lupeni, Băr- 
băteni și Uricani.

Este adevărat, in perioada amintită au 
existat brigăzi și sectoare care au obținut 
reî'âzări deosebite și le-am consemnat în 
coloanele ziarului, dar aceste succese, 
pentru că unele rezultate sînt veritabile 
succese minerești, se pierd, sînt umbrite 
de marile restanțe acumulate de celelalte 
formații de lucru și sectoare din cadrul 
propriilor întreprinderi miniere.

Revenind la realizările obținute de co
lectivele miniere în această primă de
cadă a lunii septembrie, realizări la ni
vel de întreprinderi și nu de formații de 
lucru sau sectoare, atragem atenția asu
pra unui fapt nemaiîntilnit în acest an 
la încheierea vreuneia dintre decade : nici 
o întreprindere minieră nu și-a onorat 
prevederile de plan, procentul realizări
lor inseriindu-se intre 71.5 la sută (mina 
Aninoasa), și 98,5 la sută (mina Uricani), 
iar la nivelul Văii Jiului, Combinatul mi
nier a înregistrat cel mai mare minus de
cadal : 37 076 tone de cărbune.

In fața acestor rezultate orice comenta
riu este de prisos, cum de prisos ar fi să 
mai adăugăm că la început de trimes
tru doar conducerea minei Aninoasa pre
limina un minus de 8200 de tone pentru 
luna septembrie, ceilalți conducători de 
unități angajîndu-se să-și realizeze 
cinile de plan — două 
și să le depășească — 7 
niere.

Ce valoare au aceste 
liminarii cînd, de exemplu, la mina Lo- 
nea s-a apreciat că luna septembrie va fi 
încheiată cu un plus de 2500 de tone de 
cărbune și numai după o singură deca
dă a acumulat un minus de 5916 tone de 
cărbune 7 Sau. ca să dăm un alt exem
plu, la mina Vulcan se preconiza reali
zarea integrală a prevederilor de plan 
pentru această lună, și în aceeași perioa
dă amintită (prima decadă a lunii sep
tembrie), a înregistrat un minus de peste 
7000 de tone de cărbune.

Asemenea preliminarii-angajamente nu 
sînt altceva — cel puțin aceasta este im
presia creată de realizările obținute — 
deeît vorbe aruncate fără nici un temei, 
fără nici un suport trainic, cu prilejul 
diferitelor analize fie în cadrul întreprin
derilor miniere și chiar la alte nivele, de- 
monstrînd, totodată, dacă nu o izolare a 
cadrelor din conducerea tehnică a între-

Dorin GHEȚA

lerL s-a deschis

(Continuarg In pag. a 2 a)

Este imperios necesar

meșteșugărești
Ieri, în zona pieții a- 

groalimentare din Petro
șani a fost inaugurată cea 
de-a două ediție a Tîrgu- 
lui cooperației meșteșugă
rești la care partici
pă cooperatori din ju
dețul Hunedoara și alte 

județe din țară. Această 
binevenită acțiune, care 
tinde să devină tradiție, 
s-a bucurat încă de la pri
mele 
ces.
zului 
furi 
200 000 lei.

Cea de-a doua ediție a 
Tîrgului cooperației meș
teșugărești expune — du
pă cum ne-a informat to
varășul Ilie Ciocan, vice
președinte al cooperativei 
„Unirea”, sub a cărei 
gidă are loc această 
tractivă manifestare 

ore de un real suc- 
Pînă la orele prîn-
au fost vîndute măr- 
în valoare de peste

e- 
a- 
a

comerțului de întîmpina-

(Continuare in pag. a 2-a)
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Brigada condusă 
minerul Eugen Vladar 
se numără printre cele 
mai harnice formații de 
lucru din cadrul secto
rului VII de la I.M. Lu
peni. Ambițiosul co
lectiv mineresc a ocu
pat locul 1 pe Vale în 
întrecerea socialistă 
abataje frontale sub 10 
m — semestrul I a.c. In 
imagine șeful de bri
gadă alături de ortacii 
Vasile Brădățan și 
Constantin Diaconea- 
sa.

în

Foto: Șt. NEMECSEK

Impulsionarea ritmului de lucru la termolicare
o

apropierea a'notim- 
friguros devine tot 

stringentă, mai pre- 
finalizarea obiecti- 

în 
orașelor 

A- 
cu

Cu 
pullli 
mai 

sântă, 
vului de termoficare, 
prima etapă, a 
Vulcan și Petroșani, 
nalizele săptămînale 
factorii de răspundere 
constructori și beneficiari 
— care realizează acest o- 
biectiv social de impor
tanță majoră pentru lo
cuitorii Văii Jiului, ur
măresc, impulsionează și 
stabilesc cele mai eficien
te măsuri care să conducă 
la respectarea termenelor 
de punere în funcțiune a 
termoficării. Cele trei o- 
biective majore j asigu
rarea agentului termic de 
Uzina electrică Paroșeni 
(obiectiv care, așa cum 

asigura conducătorul uni
tății, ing. Alexandru A-

Minerii de Ia sectorul III 
al minei Livezeni, printr-o 
angajare exemplară, au 
reușit lună de lună să-și 
îndeplinească și să depă
șească sarcinile de plan ce 
le-au revenit. Ei au extras 
peste plan, în cele 8 luni 
ale anului. 3141 
cărbune, iar la decada lu
nii septembrie raportează, 
suplimentar, 726 de tone 
extrase. Muncind cu dă
ruire și abnegație, printr-o 
organizare superioară a 
muncii în abatajul frontal 
mecanizat pe care îl con
duce, Petru Scrădeanu a 
reușit să mărească pro
ductivitatea cu 2200 kg / 
post. Datorită creșterii pro
ductivității muncii, briga
da a extras, suplimentar, 
peste 2500 de tone de căr
bune in perioada aminti
tă. Rezultate bune în a- 
ceastă perioadă au mai ob
ținut și brigăzile de la îna
intare conduse de Dumi
tru Perju și Valentin Pă
durarii.

nr. 2 
poate 

termic

runcuteanu, turbina 
este pregătită și 
asigura agentul 
pentru orașele Vulcan și 
Petroșani) magistrala Pa
roșeni — Petroșani și 
transformarea centralelor 
termice în puncte termice 

se află în diferite stadii 
de execuție. La o săptă- 
mînă de la analiza pre
cedentă, la două din cele 
trei obiective (primul, așa 
cum am arătat, turbina 
este în stare de funcțio
nare) respectiv magistrala 
și punctele termice, rea
lizările nu au fost cele 
promise deși materialele 
de bază (tablă zincată, va
tă, carton și armături) în 
mare parte au fost asigu-

La Cariera Cîmpu lui Neag

Se impun solu(ii operative 
pentru realizarea exploatării

selective a cărbunelui
+ In luna august, con

ținutul de cenușă 62,5 la 
sută față de 50 la sută cit 
prevedea norma internă.

Același indicator pe 
8 luni a fost depășit cu 
16,6 puncte

Penalizări la produc
ția de cărbune: 4591 tone 
în luna august; 44934 to
ne în 8 luni

Situația, deloc satisfă
cătoare, a calității căr
bunelui care pleacă din 
cariera C’impu lui Neag 
a creat și creează multe 
probleme preparațiilor. 
Neîncadrarea în procesul 
de cenușă admis ridică 
mari semne de întrebare 
pentru activitatea din pe
rioada următoare, conclu
zie care a determinat a- 
doptarea unor măsuri fer
me de redresare a situa
ției.

Iată ce ne spunea ingi
nerul Nicolae Vucan, șe
ful sectorului minier, des
pre preocupările actuale 
ale colectivului pentru îm
bunătățirea calității căr- 

rate. Cu toate acestea, lo
tul Paroșeni al șantierului 
energo-construcții Deva 
care realizează cei 17 km 
de magistrală nu a pre
gătit corespunzător tron
soanele pentru spălarea 
conductei Paroșeni — Vul-

realizate la iernien 
și de calitate

can și în continuare spre
Petroșani. In zona gării 
Livezeni — punct stran
gulat — unde magistrala 
era pînă ișri întreruptă 
pe o distanța de 160 ml. 
I.C.C.F. Timișoara a dis
locat pămîntul și a asigu
rat front de lucru la am
plasarea fundațiilor, paha
relor și montarea conduc
tei. Rămîne ca, constructo
rul să plaseze imediat 
muncitori la montare și

care 
expe- 
către 
șan-

bunelui din carieră :
— Cunoaștem Toarte bi

ne situația și sîntem conș- 
tienți de importanța cali
tății cărbunelui pe 
îl extragem și îl 
diem din carieră 
preparație. Aici, în 
tier, după cum vedeți, se 
fac eforturi să se aleagă 
ce se poate alege. Nu a- 
vem posibilități să încăr
căm selectiv sută la su
tă. Un exemplu care de
notă că ne-ani ocupat de 
problema calității este, 
credem, elocvent: numai 
în luna august s-a ales 
și transportat din cariera 
de cărbune 4761 mc steril 
din intercalațiî.

Deoarece îmbunătățirea 
calității cărbunelui li
vrat de carieră se impu
ne cu stringență, se află 
în curs de execuție o ins
talație de ciuruire și con-

Miicea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 2-aj,

izolarea conductei, la 
branșarea ei cu magistra
la pînă la Petroșani. Dea- 
semenea, constructorul tre
buie să intensifice ritmul 
de execuție pe întregul 
traseu al conductei aerie
ne și subterane (izolare, 
montare vane și blin- 
duri pentru a trece la spă
lare și probe de presiu
ne) la racordurile punc
telor termice și aceasta 
printr-o organizare și su
praveghere permanentă a 
activității, întărirea disci
plinei, folosirea eficientă 
a timpului bun de lucru 
dar și asigurarea cu forța 
de muncă necesară pentru 
fiecare gen de lucrări.

In ceea ce privește 
transformarea centralelor

Teodor RUSU

(Continuare in pag. a 2 a)
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La I. M. Lonea Termofîcarea ES-au făcut propuneri valoroase. Chid vor îi înfăptuite ?
Adunările generale ale 

reprezentanților oameni
lor muncii de la mina Lo
nea au constituit prilejuri 
unde minerii au venit cu 
propuneri valoroase pri
vind bunul mers al acti
vității de extracție. O a- 
naliză atentă a modului 
cum s-au înfăptuit sau se 
realizează aceste propuneri 
conduce la concluzia că 
aici sint încă multe nema
terializate, rămînînd doar 
ea simple propuneri. Dar 
să exemplificăm : la adu
narea generală a reprezen
tanților din 8 februarie 
1981, pe lîngă propunerile 
formulate de Gheorghe Ro
bită (repararea cărucioare
lor de transport materiale 
în subteran), Nicolae Be
rm de (înființarea unui a- 
telier de reparat în subte
ran în cadrul sectorului II), 
loan Cojocariu (la monta
rea și demontarea com
plexelor să participe și 
membrii brigăzii care ex
ploatează utilajul respec

tiv), Mihai Cerlincă (des
congestionarea galeriei Nr. 
102—103), care au prins 
deja viață, sînt și multe 
altele care au rămas ne- 
soluționate, fără a mai a- 
minti faptul că nu s-a fă
cut o riguroasă selectare 
a acestora. Este binecu
noscut faptul că propune
rile oamenilor muncii 
sînt importante surse de 
sporire a producției de 
' ărbune. Neîndeplinirea 
lor la timp a contribuit la 
înregistrarea unui minus 
la producția de cărbune în 
cele opt luni care au tre

Cele mai slabe realizări 
din acest an ia producția 

ue cărbune extras
zi irmart din pay. I)

prinderilor miniere de re
alitățile unităților econo
mice pe care ie conduc, 
cel puțin o necunoaștere, 
în cel mai bun caz, a con
dițiilor .și posibilităților de 
care dispun minele, colec
tivele respective.

Organele și organizațiile 
de partid, sindicat și 
U.T.C. și nu numai de la 
nivelul întreprinderilor mi
niere, dar și de la nivelul 
orașelor Văii Jiului, trebu
ie sa înțeleagă, odată pen
tru totdeauna, că răspund 
direct de soarta producției, 
că realizarea integrală a 
prevederilor de plan este o 
sarcină prioritară de o în
semnătate covârșitoare pen
tru dezvoltarea econo
mică și socială a patriei.

Nimeni nu are dreptul, 
acum mai mult ca ori
cine), să piardă timp cău- 
tînd justificări pentru ne- 
realizări în loc să găseas
că soluții pentru creșterea 
producției de cărbune, să 
se ascundă în spatele do
sarelor cu planuri de mă
suri care cresc de Ia o lu
nă la alta cu noi și noi 
programe de activități, dar 
a căror materializare nu 

PENTRU AMATORII
I I)E DRUMEȚII. Se lucrea- 
Îză intens la schimbarea 

cablului de la telescaunul 
| din Paring. Peste cîteva 
Izile vor începe probele 

tehnologice ale noului 
cablu, iar în cel mult do- 

1 uă săptămîni amatorii de 
drumeții vor avea din nou

I posibilitatea să urce spre 
| crestele Parîngului cu aju- 
4 torul telescaunului.

cut din an, la nivel de 
întreprindere de 55 839 to
ne. Acest fapt dovedește 
o dată în plus faptul că 
activul de partid, condu
cerea unității nu au reușit 
să mobilizeze întregul co
lectiv la înfăptuirea exem
plară a sarcinilor de plan.

Desigur, darea de seamă 
privind activitatea desfășu
rată în prima parte a a

Autoconducerea și autogestiunea 
muncitorească

nului de consiliul oameni
lor muncii și comitetul 
sindicatului, a scos în e- 
vidență lipsurile care s-au 
manifestat în activitatea 
de extracție. Particjpanții 
la dezbateri au criticat 
modul cum s-a acționat 
pentru redresarea produc
ției și, firesc, au făcut 
valoroase propuneri : Tra
ian Ionuț, șef de brigadă 
la sectorul I, solicita a- 
provizionarea cu motoare 
de 5,5 KW, lanț și pini- 
oane pentru TR. 2 ; Aurel 
Negru, adjunct șef sector 
IV, sugera, în scopul îm
bunătățirii calității utila
jelor, organizarea unor 
schimburi de experiență, 
la fața locului, în subte
ran, eu specialiștii de la 
unitățile producătoare de 
utilaj minier ; Nicolae Po- 
povici, șef de echipă la 
sectorul VIII, solicita re- 
bobinarea rotorului de 350 
KW de la stația de com- 
presoare și curățirea jom- 

se vede în sporirea canti
tății de cărbune extras.

Sarcinile trasate de con
ducerea de partid, vibran
tul apel patriotic al secre
tarului general al partidu
lui, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se 
spune :„în actualul cinci
nal și în perspectivă — 
ținînd seama și de impli
cațiile și consecințele ac
tualei crize energetice ca
re se manifestă pe plan 
mondial — producția noas
tră de cărbune trebuie să 
cunoască o tot mai pu
ternică dezvoltare in ve
derea satisfacerii în con
diții cit mai bune a cerin
țelor economiei naționale, 
a îndeplinirii cu succes a 
marilor obiective și sar
cini privind dezvoltarea e- 
economico-socială a Româ
niei in perioada următoa
re", trebuie să constituie 
pentru toți oamenii mun
cii din Valea Jiului, indi
ferent de pregătire și 
funcție, prilej de puternică 
angajare, de mobilizare e- 
xemplară pentru îndeplini
rea acestei sarcini priori
tare de maximă însemnă
tate — ȚARII MAI MULT 
CĂRBUNE 1

EXCURSII PESTE HO
TARE. Oficiul județean 
de turism, filiala Petro
șani, organizează între 8 
și 20 noiembrie, o ex
cursie în U.R.S.S. pe tra
seul Moscova — Tbilisi — 
Soci — Kiev. înscrierile se 
fac pînă la data de 1 oc
tombrie.

MEDALION. La casa de 
cultură din Petroșani, în 
cadrul joii tineretului din 
această săptămînă, a fost 
prezentată o reușită ex
punere, despre eroii ute- 
ciști. Medalionul „Filimon 

purilor de la puțul orb nr. 
8 și 9.

Important este faptul că 
la sectoarele din care mi
nerii au făcut propuneri 
concrete și realiste s-a 
trecut la materializarea 
lor (este vorba de sectoa
rele IV, care are un plus 
de 1393 tone de cărbune 
pe opt luni și sectorul VI, 
cu 139 tone pe aceeași pe

rioadă). La alte sectoare, 
V și II — care înregis
trează pe opt luni cîte un 
minps de 16 625 tone de 
cărbune și, respectiv, 
11 415 de tone —, la a- 
dunarea generală a repre
zentanților din 6 august 
1981 nu au vorbit minerii, 
ci numai șefii de sectoare. 
Sing. Gheorghe Bunea, șe
ful sectorului V, sublinia 
atunci faptul că nereali- 
zările se datoresc, între 
altele, faptului că exploa
tarea abatajului cameră 
nr. 24 nu s-a făcut rațio
nal, că nu s-au realizat 
posturile planifi
cate, maiștrii. minieri nu 
au repartizat sarcini con
crete minerilor. Dar oare 
în competența cui stăteau 
asemenea sarcini dacă nu 
în a șefului de sector ? 
Tot in acest cadru șeful 
sectorului V afirma că sec
torul are condiții prielnice 
de a realiza sarcinile de 
plan și de a recupera din

Tirgul cooperației meșteșugărești
Urmare din pag 1)

re — un volum dublu 
de mărfuri comparativ cu 
ediția din anul trecut. Es
te demnă de remarcat, in 
acest an, prezența unor 
tonete ale cooperației meș
teșugărești din județele Al
ba, Bacău, Satu Mare, A- 
rad, Vilcea și Gorj, care 
oferă o largă gamă de 
mărfuri.

De un frumos succes 
s-a bucurat și parada mo

il
Instantaneu din ca

drul farmaciei nr. 19 
Vulcan. Cu multă a- 
mabilitatc și compe
tență profesională, asis
tenta Nela Bâcilă oferă 
rețetele solicitate.

Foto : N. ȘTEFAN

KKS«

Sîrbu" a întregit acțiunea 
educativ-revoluționară.

EXPUNERE. Ieri, la 
depoul C.F.R. Petroșani în 
fața lucrătorilor feroviari 
a fost prezentată expune
rea cu tema „Politica ex
ternă a României în 
slujba cauzei socialismului, 
păcii și colaborării inter
naționale ’.

PENTRU CEI INTERE
SAȚI. Magazinul de mer
cerie și mărunțișuri care 
a funcționat în blocul 
magazin din cartierul 
„Carpați", a fost mutat în 
clădirea pieței din ora

minusul înregistrat. Teme
iul acestor afirmații nu-1 
mai comentăm avînd in 
vedere că în luna august 
sectorul a înregistrat un 
minus de 3600 tone căr
bune, iar în septembrie, 
la zi, 497 tone. Cu ace
lași prilej ing. Victor 'Ă- 
postu, șeful sectorului II, 
arăta că nerealizarea sar
cinilor de plan a fost de
terminată de nerespecta- 
rea tehnologiilor de lucru, 
insuficienta preocupare a 
șefilor de schimb pentru 
activitatea brigăzii, pre
cum și slaba preocupare 
față de noii încadrați (și 
de această dată conside
răm că asemenea proble
me nu puteau fi rezolvate 
decît de colectivul secto
rului). Deci cauzele care 
au determinat nerealizarea 
planului se cunoșteau, dar 
faptul că nu s-a acționat 
pentru eliminarea lor o 
dovedesc neîmplinirile (mi
nus 5000 tone de cărbune) 
din perioada care a tre
cut de la adunarea ‘gene
rală a reprezentanților pî- 
nă în prezent.

în concluzie, la mina 
Lonea este necesar ca va
loroasele propuneri făcute 
de mineri in adunările ge
nerale ale reprezentanților 
să fie neîntîrziat înfăptu
ite. Activul de partid și 
conducerea unității sînt 
datoare să-și îmbunătă
țească stilul și metodele 
de lucru în ceea ce pri
vește mobilizarea întregu
lui colectiv la realizarea 
sarcinilor de plan.

Cornel BUZESCU

dei, organizată imediat 
după inaugurarea Tîrgului 
de către cooperativa „U- 
nirca" Petroșani. Au fost 
prezentate modele de con
fecții, tricotaje și blănă
rie, concepute in ateliere
le în care lucrează cu- 
noscuții meșteșugari Eu
gen Ghirciș, Vasile Ma
rin, Maria Orban, Ioan 
Totoașcă, Ștefan Erseny, 
Maria Nicolau și E.ena 
Rotaru din unitățile pres
tatoare ale cooperativei 

șul Petroșani. Magazinul 
va fi redeschis luni, 14 
septembrie.

LA PETROȘANI, în ve
chiul centru civic al ora
șului, s-a redeschis unita
tea „Plafar1, unitate care 
pune la dispoziția locui
torilor din Valea Jiului 
un bogat sortiment de 
plante medicinale și siro
puri.

NOI CAPACITĂȚI DE 
DEPOZITARE. In vederea 
creșterii capacităților de 
depozitare a ambalajelor 
pe perioada de iarnă, la

(Urmare din pag. I)

termice în puncte termi
ce ; obiectiv ce îl reali
zează în mare parte gru
pul de șantiere Valea Jiu
lui al T.C.H. și cu ter
mene de punere în func
țiune în 25 și respectiv 30 
septembrie lucrul se des
fășoară cu încetinitorul. 
Deși justifică lipsa unor 
materiale și sprijin insu
ficient din partea benefi
ciarului (I.G.C.L.) la punc
tele termice nr. 2, 4, 6, 7, 
8 lucrează 3-4 meseriași 
iar la numerele 10, 13 încă 
nu au început lucrările.

In aceste condiții, de ne- 
intensificare a activității 
de lucru la punctele termi
ce, de control și responsa
bilitate, nu se întrevede
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZJ

Unitate 
fruntașei

Sintem în plin sezon 
de pregătire a cămărilor 
pentru iarnă. In piețe, ca 
de altfel și în majoritatea 
unităților C.P.V.I.L.F. gă
sim multe legume și fruc
te. De pildă la unitatea nr. 
49 din piața Lupeniului 
s-au desfăcut către popu
lație, numai într-o singură 
săptămînă, peste -60 tone 
roșii, 10 tone vinete, 20 
tone ardei gras, 10 tone 
pere, 10 tone struguri. 
Cantități însemnate de 
cartofi, ceapă, varză, etc. 
continuă să fie desfăcute.

Petroșani, Petrîla și Lo- 
ned.

Printre noutățile expuse 
la vinzare în acest an se 
numără produse de bro
derie, imprimerie și tri
cotaje. Fondul de marfă 
al cooperativei meșteșu
gărești din Petroșani ex
pus la vînzare este de 
peste un milion de lei. 
Actuala ediție a Tîrgului 
cooperatorilor meșteșu
gari se va desfășura timp 
de trei zile (între 11—13 
septembrie). (V.S.)

depozitul I.C.R.A. Lupeni 
au fost construite patru 
noi spații. Un altul este 
in curs de execuție la 
depozitul de la Livezeni. 
Noile capacități de depo
zitare au fost executate 
cu forțe proprii.

CRITICĂ. Din nou, ieri 
dimineață, autobuzul ca
re trebuia să sosească 

terminarea la sfîrșitul a- 
cestei luni a modificărilor 
la centralele termice, la 
asigurarea in 15 octombrie 
a căldurii și apei calde în 
apartamente. Lucrătorii 
grupului de șantiere Pe
troșani trebuie, de ase
menea. să dea în funcțiune 
pînă la finele lunii oc
tombrie și centralele ter
mice nr. 3 Bărbăteni, de la 
blocul 120 Lupeni, 12 Vul
can, Petrila, și Cămin 
școlar Uricani. Timpul ne 
presează. Angajamentele 
asumate de a realiza în a- 
ceastă toamnă termofica- 
rea orașelor Vulcan și 
Petroșani trebuie respec
tate; oamenii muncii, fa
miliile lor au nevoie de 
căldură și au încredere în 
constructori că își vor o- 
nora cuvîntul dat.

Se impun 
soluții->

operative
(Urmare din pag. I)

casare la gara Băr^Xeni 
pentru producția sosită de 
la Cîrnpu lui Neag, care va 
crea posibilități ca de la 
începutul lunii octombrie, 
cărbunele să fie livrat di
rect termocentralei. Tot 
din partea C.M.V.J. am 
fost asigurați că se allă 
în studiu elaborarea de 
soluții pentru realizarea 
exploatării selective a căr
bunelui din carieră.

Un aspect deloc negli
jabil se ivește in eviden
țele preparațiilor: nu se 
știa ce vagoane vin în
cărcate de li carieră și 
ce vagoane aparțin I.M. 
Bărbăteni. In felul acesta 
se creează o permanentă 
confuzie. Recent, printr-o 
hotărîre comună, s-a adop
tat soluția înregistrării se
riilor de vagoane, soluție 
care, credem, va rezolva 
problema.

Prin aceste măsuri, prin 
aplicarea unor soluții a- 
decvate, și cariera Cîrnpu 
lui Neag trebuie asi
gure calitatea corespunză
toare a cărbunelui livrat.
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Jiului numeroși cetățeni 1 
care locuiesc în satele I 
comunei Banița. Cum sînt 
posibile asemenea negli
jențe din partea lucrători
lor de la A.U.T.L. Petro
șani ?

Rubrică realizată de
Gheorghe BOȚEA

Di. 
brie 
le a 
priei 
mafr 
FAR
Rut 
spi 

circ 
muni

dinspre Merișor înainte de 
ora 7, a avut o întîrziere 
de o oră. Cu el trebuiau 
să vină la lucru în Valea
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timp chiar Lu- Adrian POPA

Radu SELEJAN

Străzile

acti-

Rahela

I

la 
de

i
i

foșnind
arsă
cea de demult.

în curînd se deschid 
universitățile 

cultural-științifice

»
1

direct si
Opțiunile oamenilor muncii trebuia cunoscute

răspundcei vizați

• • •

„Cînta- 
ediția 

reținut.

superior 
element 
de mare

urma semnalelor cri- 
ale cititorilor, am pri- 
două răspunsuri ce

In complexul proces de 
plămădire a conștiinței 
socialiste, universitățile 
cultural-științifice au un 
rol de primă însemnătate, 
în fața avalanșei informa
ționale din lumea contem
porană ele sînt un reflex 
al nevoii de educație per
manentă. Din acest dezi
derat major derivă și va
riatele domenii de cunoaș
tere abordate: politică, ști
ință, tehnică, filozofie, ar
tă etc. Pe de altă parte, 
ținind seamă de caracte
rul multilateral al perso
nalității omului, prin cer
curile tehnico-aplicative 
se formează deprinderi 
practice necesare în via
ța cotidiană (dactilografie, 
croitorie, depanare radio 
și Tv., artă și tehnică fo- 
tografifcă, limbi străine).

In spiritul experienței 
din anii trecuți consiliile 
de conducere ale așeză
mintelor de cultură, con
siliile științifice ale uni
versităților, perseverează 
în delimitarea realistă a 
sferelor de interes ale 
viitorilor cursanți, prin 
deplasarea la locurile de 
muncă în întreprinderi și

instituții, unde, individual 
sau în mod organizat, se 
poartă discuții asupra op
țiunilor tematice. Din ne
fericire, această modalita
te de lucru, în pofida efi
cienței demonstrate, nu 
a fost adoptată decît la

Lonea, Petroșani, Lupeni. 
Elaborarea extrinsecă a 
tematicilor cursurilor, prin 
precara completare a 
nor formulare la o 
să de birou nu duce 
la evitarea rutinei în 
mă și metodă, nici la 
luarea creatoare a i 
gențelor și sugestiilor oa
menilor muncii.

Este știut că eficiența 
cercurilor preconizate mai 
de mult timp la Lonea, 
Petroșani ca și în 
localități, poate deveni 
litate numai printr-o 
nă bază de materiale 
cesare. Iar acest fapt, 
că încă nu a devenit 
litate, trebuie să i se a- 
corde atenție acum, nu in 
timpul anului.

i u- 
ma- 
nici 
for- 
pre- 
exi-

alte 
rea- 
bu- 
ne- 
da- 
rea-

CENACLUL „FLA- 
CARA- 
TULUI 
NAR a 
întîlniri 
cu
ricani

AL TINERE-
REVOLUȚIO- 
avut

cu 
tineretul 

și

ieri două 
minerii, 

din U- 
Lupeni. 

Astăzi va susține spec
tacole la cluburile sin
dicatelor din Lonea fo
ra 16) și Petrila (ora 
20).

SPECTACOL. For
mațiile artistice de a- 
matori de la clubul 
sindicatelor din Uricani 
susțin astăzi, sub ge
nericul „Laudă mun
cii", un spectacol în 
cinstea minerilor frun-

tași in producție, 
spectacol va fi prezen
ta și formația ae dan
suri bătrînești, distinsă 
cu premiul I în Festi
valul național 
rea României", 
1979—1981. De 
pentru preocupările de 
a cunoaște și valorifi
ca folclorul local, este 
faptul că la acest club 
s-a înființat și o for
mație de dansuri popu
lare a tinerilor din o- 
raș (10 perechi) pregă
tită de Dmitru Sîrbuș- 
că și Elena Rădiță.

Cit privește bunul mers 
al cursurilor teoretice, ca
re se inaugurează în pe
rioada 1—15 octombrie, 
trebuie susținută o regu
laritate în desfășurarea 
lecțiilor, odată cu elimi- 

a 
în

narea formalismului, 
monotoniei metodice 
cursuri importante. Nu se 
poate trece sub tăcere nici 
superficiala evidență a 
tematicilor și cursanților, 
ca și tardiva expediere a 
proiectelor tematice 
Comitetul județean 
cultură și educație socia
listă de care se fac 
novate universitățile 
tural-științifice din 
trila, Vulcan, Petroșani și 
în ultimul 
peni.

O parte 
semnalate, 
cunoaștem 
au rădăcinile 
negală 
mare, 
către 
nești 
cație s 
jează 
vitatea 
tural-științifice.

Ioan I. LASCU

din neregulile 
trebuie să re

deschis, își 
și într-o i- 

muncă de indru- 
și coordonare de 
comitetele orășe- 
de cultură și edu- 
socialistă care diri- 

nemijlocit
i universităților cul-

13 septem - 
t să circu- 
lele pro- 
onală în- 
ub număr

lizată cu 
iroului

Miliției 
Tetroșani

REPETIȚII LA 
TEATRU. La Teatrul 
de stat „Valea Jiului" 
din Petroșani au înce
put pregătirile la o 
nouă piesă. Este vorba 
de „Arca bunei speran
țe" scrisă de I.D. Sîrbu, 
scriitor originar din 
Petrila. Regizorul Bog
dan Ulmu (care sem
nează și scenografia) 
ne mărturisea că spec- 
tacolul-premieră va a- 
vea loc în perioada 15. 
20 octombrie. In distri
buție 
reia
Plaur, 
Geo 
Donca 
ai
Zavloschi (care debu
tează în „Paracliserul" 
de Marin Sorescu) și 
Valentin Vlădăreanu.

sînt actorii
Cioabă, 
Dinu 

Dobre, 
și doi

I.A.T.C..

Mi-
Florin 

Apetrei, 
Șlefania 

absolvenți 
Adrian

în urmă cu 25 de ani, 
la 1 octombrie 1956, acto
rul Dumitru Drăcea își în
cepea profesiunea pe sce
na Teatrului de stat „Va
lea Jiului din Petroșani. A 
început cu rolul „Necunos
cutul" din piesa lui Ion 
Niculescu, Ceasul de aur. 
în acest sfert de veac a 
interpretat zeci de roluri, 
cuprinzîndu-i conștiința și 
crezul artistic.

— Cu ultimul personaj 
pe care îl interpretez 
piesa „Paracliserul" 
Marin Sorescu, vreau 
fac legătura cu acel 
Numai după ce am trecut 
prin multe, multe persona
je, unele schematice, altele 
complexe și cu o masivi
tate amețitoare, ieșind din 
ce în ce mai puțin 
ță“ și ascunzîndu-mă 
mult în „interiorul" lor, 
ajuns la Paracliserul 
Marin Sorescu, simbol 
cunoașterii. Tocmai în 
ceasta ridicare, de la acel 
personaj la acesta din ur
nii, văd eu un tîlc de

noimă

în 
de 
să 

rol.

,în fa- 
mai 
am 
lui 
al 
a-

viață și poate o 
pentru profesiune.

— Aproape toți 
tatorii au reliefat 
rea complexității persona
jelor interpretate de dv. 
prin simplitate. I)e 
porniți în făurirea 
personaj ?

— Crearea unui 
naj este rezultatul 
ției supusă rigorii rațiunii, 
întîi ascult personajul, a- 
poi încep să aud, nu cu
vintele, ci tăcerea, și ast
fel intru într-o comuniu
ne cu el. Nu am apelat 

„niciodată la recuzita de 
artificii, să scot urechea 
prin tichie pentru a smul
ge rîsul publicului prea 
grăbit. Dimpotrivă, pînă la 
un punct urmez regizorul, 
apoi îmi iau o libertate 
căreia mă supun. încep 
curățirea personajului de 
tot ce ar fi „lustru", „teh
nică", prin „lovitura di-

comen- 
ohține-

la ce 
unui

perso- 
intui-

Partid !
Forjă, îndemn și idee, 
privire spre zări comuniste, scinteie, 
iubire de țară și datină demnă, 
puterea poporului nostru, eternă. 
Partid I
Lumină, adevăr șt dreptate, 
poetul cîntînd în cetate, 
întruparea străbunelor ginduri viteze, 
luptător neînfricat, știutor să viseze. 
Partid !
Piu carpatin, cîmpie și munte, 
bărbatul cu tîmple cărunte, 
rodul de aur al acestui popor, 
revoluție, doină și dor.
Partid !
Cutezanță, mîndrie și pîine și sare, 
în inimile noastre nestinsă dogoare, 
iubire de țară și datină demnă, 
puterea poporului nostru, eternă.

Dimineața
ne înfloresc boabe de rouă 
pe buze.
Străzile sînt fire țesute din 
caere de ceață.
Deasupra fiecărei case 
cineva se întoarce din vis. 
Diminețile străzile conduc 
cu flori fiecare gînd 
spre împlinire
Minerii
aduc cu ei lumina 
să o presare 
în inimi.

Portul popular de pe 
malurile Jiului 
constituie un 
caracteristic și
rafinament. Faptul că 
factorul vestimentar es
te mai stabil decît alte 
clemente ale creației 
populare, și că se păs
trează elemente vechi 
reflectă statornicia oa
menilor acestor lo
curi și dorința lor de 
a duce mai departe tra
diția portului străbun.

Foto : Aurel DU LA

rectă", cum cerea 
sculptură Brâncuși. Și

în 
a-

tunci ascult pentru a do
ua oară personajul și măua oară personajul și 
ascultă și el. Locul mono
logării și al confuziei s-a 
strîmtorat. Nu am nevoie 
de „translator", 
logul se desfășoară 
voie. Comuniunea de 
început a ajuns să fie 
mul interior al personaju
lui. Totul, pînă la urmă, 
devine simplu. Dar cît e- 
fort îți trebuie să te des
curci în acesta !

— Aveți vreo preferință 
pentru un gen dramatic, 
pentru anumite piese, pen
tru anumiți regizori ?

— Perioada fiind destul 
de întinsă, bagajul de ro
luri destul de mare, nu aș 
putea cum să mai am pre
ferințe. Ele se împlinesc 
atunci cînd nu te-aștepți.

căci dia- 
în 
la 

rit-

Ascult adincurile 
cum sună din istorie, 
cotidiana clipă 
în rotire 
de vis și multă dăruire. 
Sfarm un bulgăr în mîna 
cu arome de sudoare 
și simt 
frunza 
a verii
în cercuri mari se lasă 
lumina sub păinint.

Mină tărîm de vrajă și avînt, 
Magnifică in lunga seară,
Spre cerul tău coclit, un legămînt 
Făcut din neam în neam, mă tot coboară. 
Umărul tău, rămas încremenit, 
Așteaptă, tainic, dalta mea de faur, 
Să bată-n noaptea ce te-a-nlănțuit 
Cioplind în abanosu-i ca în aur.
Efluvii de lumină și de jar 
Să nască respirația ca para 
Nestinsă, iar pe brazda ce o ar 
Să simt că din comori îmi crește țara.

Maria DINCA

Cititorii sesizează

In 
tice 
mit 
ne scutesc de comentarii 
suplimentare. ,Vă comu
nicăm că singurul adevăr 
(din cele relatate de citi
torul nostru Ludovic Mol
dovan — n.n.) este starea 
necorespunzătoare a scau
nelor din sala de spectaco
le care necesită reparații 
capitale (parchet, scaune) 
ce vor fi efectuate în 
scurt timp de I.M. Ani- 
noasa“ — ne răspunde di
rectorul clubului muncito
resc din Aninoasa. S-au 
luat, totuși, măsuri pentru 
completarea scaunelor din 
sală..

..La sesizarea făcută de

tovarășul N. Bognar vă fa
cem cunoscut — ne răs
punde administratorul ci
nematografului „Luceafă
rul" din Vulcan — că ae- 
accesul copiilor, după ora 
18, se face însoțiți de pă
rinți". Referitor la fil
mul programat în acele 
zile sîntem informați că 
nu a rulat decît de la ora 
14, deoarece de la ora 18 
în sala clubului a avut loc 
un alt spectacol.

Așteptăm în continuare 
și alte sugestii ale oame
nilor muncii, prin care 
contribuie la perfecțio
narea activității cultural- 
educative din Valea Jiu-

Am trecut de la roluri de 
mică întindere la roluri 
cheie. îmi stăruie in min
te Vlaicu Vodă, Mircea Vo
ievod, Harpagon, Mitică 
Blajinul sau Ion din Nă
pasta lui Caragiale. Am 
lucrat cu regizori de dife
rite orientări și putere ar
tistică : Petre Sava Bălea- 
nu. Marietta Sadova, Ion 
Olteanu, O plăcere deose
bită am avut lucrînd cu 
Radu Dinulescu, tînăr care 
regizează Paracliserul. 
Vîrsta înseamnă experien
ță și nicidecum bătrînețe.

— Ați pomenit o dată 
despre public...

— Teatrul din Valea 
Jiului și-a făcut în ulti
mul timp un program es
tetic — cineva l-a numit 
chiar de avangardă — de 
a pune în circuitul cultu
ral valorile dramaturgiei

românești contemporane. 
Să amintesc că o parte din 
teatrul lui Sorescu, piese
le de factură ontologică, 
se jucau în marile cen
tre ale lumii. Și ia noi, nu. 
Teatrul minerilor are me
ritul incontestabil de a fi 
adus și readus această dra
maturgie acasă. Și la un 
înalt nivel competitiv, mă 
gîndesc la Pluta Meduzei, 
iar acum la Paracliserul. 
Ceea ce ne-am asumat noi 
ar fi trebuit s-o facă de
mult teatrele bucure.ștene. 
Dar bucuria noastră este 
cu atît mai mare că am 
putut răspunde noi, de aici, 
de unde oamenii sînt vă- 
zuți, uneori, ca printr-un 
binoclu întors. Publicul ar 
fi bine să vină să ne 
dă, căci fiecare dintre 
sîntem măcinați de o 
cără ca Paracliserul 
Sorescu.

va- 
noi 
fla- 
lui

Intervii nat de
L» VL. .. i
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FiLMEPrezente românești
BELGRAD 11 (Agerpres}. 

Vineri s-a deschis cea de-a 
34-a ediție a Tîrgului in
ternațional de la Zagreb la 
care participă peste 3000 
de firme și întreprinderi 
din 61 de state de pe toate 
continentele. Țara noastră, 
participantă tradițională la 
acest tîrg, este prezentă cu 
o expoziție generală de 
mărfuri, care cuprinde o

gamă largă de produse- din 
domeniul industriilor cons
tructoare de mașini, chimi
că, siderurgică, ușoară 
alimentară.

Pavilionul românesc

Ș»

a 
fost vizitat de Veselin Giu- 
ranovici, președintele Con
siliului Executiv Federal 
al Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, de alte oficialități 
iugoslave.

guvern din Olanda

Conferința Națiunilor Unite privind 
țările cel mai puțin avansate

11 — Trimisul
Ștefan Zaides, 
Vineri s-au în- 

Paris dezbateri-

HAGA 11 (Agerpres). — 
Noul guvern de coaliție de 
centru-stînga din Olanda 
format la 10 septembrie a 
depus vineri jurămîntul 
în prezența reginei Bea
trix. Condus de premierul 
Andreas van Agt, noul ca
binet, la care participă re-

prezentanți ai Partidului 
Creștin-Democrat, Parti
dului Muncii și formațiunii 
politice „Democrații-66", 
pune capăt uneia dintre 
cele mai lungi crize gu
vernamentale olandeze, de
clanșate în luna mai, la 
puțin timp după desfășu
rarea alegerilor legislative.

PARIS
Agerpres, 
transmite: 
cheiat la
le generale ale Conferin
ței Națiunilor Unite pri
vind țările cel mai puțin 
avansate. Desfășurate pe 
parcursul a 11 zile, dez
baterile generale au pri
lejuit exprimarea punc
telor de vedere ale state
lor participante, 
rea opțiunilor lor în 
privește 
tiuni 
de zi 
sarea 
vind 
melor 
program 
pentru 
lor 
țări> 
procesului mai general de 
sprijinire a eforturilor pe 
care toate statele în curs 
de dezvoltare le fac pen
tru edificarea unei eco
nomii moderne, în vede
rea progresului lor.

cu 
în rîndurile ce- 

sărace țări se aș- 
rezultatele nego- 
în cele două mari 
ale conferinței — 
partea cea mai 

concretă ce va trebui să 
pună în valoare rezultate
le reuniunii de la Paris:

Convorbiri oficiale anglo-franceze
LONDRA 11 (Agerpres). 

Vineri s-au încheiat la 
Londra convorbirile ofici
ale anglo-franceze la ni
vel înalt.

Intr-o declarație făcută 
la sfîrșitul convorbirilor, 
primul ministru britanic, 
Margaret Thatcher, a sub-

divergențe a- 
probleme re- 

Piața comună, 
său, președin-

liniat că între cele două
■ țări există 
supra unor 
feritoare la

La rînclul
tele Franței, Francois Mi- 
tterand, a spus : „Noi nu 
avem aceleași obiective a-

Cu mult interes și 
speranță, 
lor mai 
teaptă 
oierilor 
comisii 
privind

obiectivele, prioritățile, 
politicile naționale și mij
loacele internaționale de 
sprijinire a noului pro
gram substanțial de acțiu
ne și dispozițiile ce tre
buie luate în vederea rea
lizării lui, a urmăririi 
transpunerii lui in practi
că.

7 No-
Jianu 

Re publica 
Unirea 1

î i 
i
i

releva
te 

principalele ches- 
înscrise pe ordinea 
și, totodată, avan- 

unor propuneri pri- 
soluționarea proble- 

ridicate de 
de 

ajutorarea 
mai puțin avansate 

pentru continuarea

noul 
acțiune 

ce-

la nivel înalt
supra reformei politicii a- 
gricole comunitare și re
structurării bugetului 
C.E.E.". „Dar, a adăugat 
șeful statului francez, sîn- 
tem de acord asupra unei 
dezbateri consacrate depă
șirii diferendelor11.
••O********»»

Ceremonia aniversării a 20 de ani 
de la crearea mișcării de nealiniere 
PARIS 11 — Corespon

dentul Agerpres, Ștefan 
Zaides, transmite : La 
latul U.N.E.S.C.O. din 
pitala Franței a avut 
ceremonia aniversării 
20 de ani de la 
mișcării de nealiniere.

Au luat parte oficiali
tăți ale 
U.N.E.S.C.O. 
nismelor Națiunilor finite, 
șefii delegațiilor statelor

PETROȘANI — 
iembrie: [ancu 
haiducul; 
Par și impar ;
Clinele electronic.

I.ONEA : Pilotul.
ANINOASA: Nunta

însîngerată.
VULCAN — Luceafă

rul: Serpico I-1L
LUPENI — Cultural. 

Iancu Jianu zapciul. 
Muncitoresc: Vtnătoal- 
re neobișnuită.

URICANI : St.-le 
iarnă.

de
i

Pa- 
ca- 
loc 

a 
crearea

O.N.U., ale 
și ale orga-

reprezentate la Conferin
ța O.N.U, privind țările 
cel mai puțin avansate, 
șefii misiunilor acreditați 
pe lingă U.N.E.S.C.O.

Țara noastră a fost re
prezentată de ambasado
rul României la Paris, 
Corneliu Mănescu, condu
cătorul delegației noastre 
la Conferința O.N.U. din 
capitala Franței. J

TV

Michele Zaza, „boss'1 al 
unui grup de gangsteri din 
Neapole, a fost supranu
mit „Mechele nebunul1-' 
pentru indgjizneala sa lip
sita de orice rațiune. Za
za avea și un al doilea 
nume, un titlul chiar, am 
putea zice „regele Neapo- 
lelui' — pe care 11 dato
ra influenței exercitate In 
oraș de grupul său de 
gangsteri. Pentru nenumă
rate acte criminale co
mise, Zaza a fost vreme 
îndelungată căutat de po
liție. De curînd, aceasta a 
reușit să-i dea de urmă. 
Cînd jandarmii imbrăcați

■ civil i-au înconjurat pe 
„rege*, acesta a căzut le
șinat la pămînt. Purtare 
ieșită din comun pentru 
un „dur- de talia lui Za
za 1 Iată insă și explicația: 
după ce medicii l-au 
dus în simțiri și și-a 
seama că se află in 
nile reprezentanților
dinii publice, „Michele ne
bunul' s-a calmat și 
spus pe un ton confiden
țial că, la început, s-a cre-

FAPTUL DIVERS

zut agresat de oamenii 
„Profesorului', șeful gru
pului rival de gangsteri. 
Trebuie să recunoaștem că 
o atare perspectivă poate 
provoca leșinul oricărui 
„dur'...

pustiu, aproape de Pres
cott (provincia Ontario), și 
că a ascuns cadavrul în 
portbagajul mașinii sale. 
In fața judecătorului. A- 
damson a mărturisit că a 
inventat întreaga istjorie 
pentru a se putea întoarce 
lingă prietenii săi 
închisoare. Văzind 
nostalgie, judecătorul 
înduioșat și... 
cut dorința.

i-a

din 
atîta 

s-a 
satisfă-

NOSTALGIE
DIAMANT

rea-
dat 

mîi- 
or-

a

De-a lungul întregii sa
le vieți, canadianul Ernest 
Adamson, în vîrstă de 46 
de ani, a comis nenumă
rate furturi, incendieri 
criminale, escrocherii. In
tr-un cuvînt, o foarte bo
gată „activitate', care a 
alternat cu o serie de pe
depse cu închisoarea, pe 
termene diferite. De cu- 
rînd pus in libertate, A- 
damson o început să se 
plictisească și să-și amin
tească de prietenii săi a- 
flați încă după gratii. 
Pentru a-i reîntîlni, el a 
declarat la poliție că a 
ucis un om pe un drum

New
Despre New York se 

spune că este „oglind i A- 
mericii". Că tot ce găse
ști în America, bune și 
rele, intîlnești mai întîi 
la New York. Se spune că 
orașul este neîngrijit, că 
e supraaglomerat, că e 
plin de narcomani și de 
infractori, că aici viața 
cetățeanului de rină este 
mai amenințată decît o- 
riunde. „M-am născut aici 
și Iubesc New Yorkul, 
spunea Susan Glass, func
ționară la o firmă de re
clamă. Sînt 
de care are 
nicipalitatea: 
gură, nu 
fisc. Am o 
resantă, 
destul de bun, 
mă gîndesc la 
zilnică cu metroul, la in
securitatea din icest mij
loc de transport, imi vine 
să mă mut în oricare alt 
oraș. Nu în toate orașele

contribuabila 
nevoie 
trăiesc 
datorii 

muncă 
un apartament 

dar cînd 
călătoria

am

mu- 
sin- 

la 
inte-

8.00 Matineu de 
canță. 8,25 Teatru 
llenric al iV-lea 
William Shakespeare. 
11.10 Muzică populară. 
IN JURUL OREI 11,30 
— transmisiune directă: 
ceremonia sosirii alteței 
Sale șeicul Jaber 
Ahmad 
Sabah, 
Kuweit, 
tația 

Nicolae 
ședințele Republicii So
cialiste România. va 
efectua o vizită oficia
lă de prietenie în țara 
noastră. 12,10 Capodo
pere dirijate de Rober
to Benzi. 13,00 Mozaic 
cultural — artistic — 
sportiv. 18,35 Saptămî- 
na politică. 18.50 1001 
de seri. 19,00 Telejur
nal. 19,30 Călătorie 
prin țara mea. 19,55 
Teleenciclopedia. 20,40 
Film serial: „Sfidarea". 
Producție a studiourilor 
americane. Episodul 1. 
21,35 Varietăți... varie
tăți. 22.10 Telejurnal. 
Sport. 22,30 Nocturna

va- 
TV.
de

AI-
Al-Jaber Al- 

emirul stalului 
care, la invi- 

tovarășului 
Ceaușescu. pre-IN URMA dezacordului 

intervenit între formațiuni
le politice componente ale 
guvernului finlandez obser
vatorii nu exclud eventu
alitatea scindării coaliției 
conduse de Mauno Koivisto 
(social-democrat). Ei subli
niază că principala cauză 
a disensiunilor o consti
tuie proiectul de buget 
pentru anul fiscal viitor.

FURTUNI puternice, în
soțite de ploi torențiale, 
s-au abătut în ultimele 
zile asupra regiunilor es
tice ale Statelor Unite. In 
numeroase puncte au fost 
distruse rețele electrice și 
telegrafice, iar traficul pe • 
autostrăzi și șosele a fo,st 
blocat din cauza pinzelor 
de apă.

\
t

LAZAR MOISOV, pre
ședintele Prezidiului C.C. 
al Liniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, a conferit, 
vineri, la Belgrad, cu An
ker Joergensen, președin
tele Partidului Social-De
mocrat din Danemarca, 
prim-ministru al acestei 
țări, aflat în vizită în iu
goslavia. Potrivit agenției 
Taniug, părțile și-au ex
primat dorința de a pro
mova relațiile dintre U.C.I. 
și P.S.D. din Danemarca, 
factor important în extin
derea legăturilor pe mul
tiple planuri între cele do
uă țări și popoare.

TODOR JIVKOV, secre
tar general al C.C. al 
P.C.B., președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bul
garia, a avut la Sofia 
convorbiri cu emirul Ku
weitului, șeicul Jaber Al- 
Ahmed Al-Jaber Al-Șabah. 
Au fost examinate, cu a- 
cest prilej, relațiile bila
terale, precum și unele 
probleme ale situației in
ternaționale.

PREȘEDINTELE Mexi
cului, Jose Lopez Portillo, 
și președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane, 
Erich Honecker, aflat în- 
tr-o vizită oficială la Ciu
dad de Mexico, au avut 
convorbiri oficiale în ca
drul cărora au fost exami
nate relațiile dintre 
două țări, precum și 
pecte internaționale actu
ale, în special 
ale dezarmării, 
agenția ADN.

american 
la Labo-

Fizicianul 
Marvin Ross, 
ratorul național din Cali
fornia, susține că supra
fața planetelor Uraniis 
și Neptun este, acoperită 
cu un strat de 
provenit din particulele a- 
flate în straturile infe
rioare ale atmosferei aces
tor planele. Această ipo
teză se bazează pe faptul 
că aceste planete se ca
racterizează prin tempe
raturi deosebit de inalte, 
iar carbonul sub presiune 
care ia naștere la descom
punerea metanului se poa
te transforma in diaman
te.

de

diamant

York este și nu este America
americane este această te
roare. îmi fac cumpărătu
rile pină la lăsarea serii, 
spunea ea, iar dacă sînt 
nevoită să mă întorc seara 
tîrziu acasă, trebuie sa 
iau un taxi. Pe jos sau

nu face față situației.
Pină și copiilor le este 

frică de hoți și spărgători. 
La una din școli s-a dat 
recent drept temă n cla
să o improvizație pe te
ma „Scylla și Caribda".

Din lumea capitalului
(„THE OBSERVER")

în metrou îmi este frică 
să călătoresc'.

Dar cele mai mari tare 
ale New Yorkului sînt fur
turile și criminalitatea. In 
oraș se produc 16 900 spar
geri de apartamente pe 
lună. 226 furturi din buzu
nare pe zi. „New Yorkul 
a devenit un oraș liber 
pentru infractori — scria 
recent „New Yorx Maga
zine". Poliția orașului, ca
re din 1970 și-a redus 
funcționarii cu o trein.

Un copil în vîrstă 
14 ani a scris o < 
punere despre un 
copil care, fugărit 
Grenwich-Village de 
hoț narcoman, a găsit că 
singura lui scăpare era o 
stradă... barată și ea de 
un grup de huligani !

Teama pe străzi este ge
nerată și de o altă cau
ză : orașul geme de vaga
bonzi. In oraș s-au înregis
trat 36 000 vagabonzi, in- 
tîlniți cel mai id»sea în

a
i de 
com- 

alt 
în 

un
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cele 
as-

probleme 
transmite

stare de ebrietate și care 
inoptează in pasajele 
subterane și se hrâneso 
cu resturi de mîncare.

Iată cîteva date ale ci
nei statistici triste din 
New Yorkul anului 1080 > 
1 821 asasinate, 100 550 
spargeri, fiecare al doilea 
asasinat este înfăptuit cu 
o armă de foc, 9 polițiști 
morți în exercițiul 
țiunii. In orele de vîrf 
ale infracțiunilor — 
5 după-amiază la 1 
tea — pe străzile orașului 
se află 2 500 polițiști.

Criminalitatea a atins 
proporții atît de mari incit 
practic ea pune în pericol 
viața fiecărui newyorkez. 
Mamele se tem pentru co
pii, bătrînli se baricadea
ză în locuințe, pretutindeni 
domnește teroarea, spunea 
recent judecătorul J. ’Bak
ker din Broocklyn.

func-

de la 
noap-

(Agerpres).

aduce la cunoștința publicului călător că ince- 
pînd cu data de 1 octombrie 1981 se introduc 
noile tarife aprobate in baza Deciziei 307/1:V' 
a C.P.J. Hunedoara :

Biletele de călătorie pentru autobuzele de 
transport in comun din cadrul municipiilor și 
orașelor județului Hunedoara tor 1'i minim de 
1,50 lei.

Abonamentele de călătorie tor fi pentru o 
linie de 70 lei, cele pentru două linii de 100 lei, 
iar pentru mai multe linii de 150 lei, vechile 
tarife incetinindu-.și valabilitatea cu aceeași 
dată.

Menționăm că noile bilete de călătorie vor 
fi puse la dispoziția publicului călător începind 
din 27 septembrie 1981 la tonetele și unitățile 
Întreprinderii județene de transport local.

Noile abonamente de călătorie se vor eli
bera începind cu data de 15 septembrie 1981 
prin caseriile autobazelor din cadrul fiecărui 
municipiu și oraș.

Grupul școlar 
minier Lupeni

organizează concurs pentru ocuparea 
posturilor a

S doi maiștri instructori.

în data de 15 septembrieConcursul are loc 
1981 la sediul școlii.

încadrarea se va 
12/1971 și Legii nr.

Informații suplimentare Ia secretariatul șco
lii, zilnic între orele 7—15, telefon 129.

(m ■ tauatj, 12164 (se<|ii) TIPARUL t Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu


