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Comandamentele ultimului 
trimestru al anului

• Prevederile de plan, îndeplinite exemplar
• Realizări la nivelul sarcinilor anului viitor

fost confirmată de rea-

fConttAoar* tn pag. » l-a,

de cărbune, mina Dîlja 
și 39 379 tone de cărbu
ne mina Aninoasa. Aceste 
minusuri să le numim 
așa cum sînt îngrijoră
toare, s-au acumulat pen
tru luna septembrie, în 
mod deosebit în ultima 
decadă. Chiar și la ace
le întreprinderi pentru 
care cadre din conduce
rea unităților respecti
ve dădeau asigurări că 
în perioada amintită (de
cada a treia a lunii) își 
vor îndeplini prevede
rile de plan. Astfel, î- 
nainte de începerea de
cadei menționate. într-o 
analiză care avea toc la 
nivelul.întregii Văi. pre. 
ședințele comitetului sin. 
dicatului de la mm a Pe
trila, Ion Penu, afirma . 
cu certitudine că pînă 
la sfîrșitul lunii septem
brie mina își va realiza 
prevederile de plan zil
nice. Afirmația nu a

lizări. Mai mult, in ul
tima decadă, mina a a- 
cumul-at un minus, cu 
toate că timp de trei zi
le și-a depășit preve
derile de plan, mai 
mare decît în primele 
două decade împreună, 
în asemenea situații cum 
poate fi numit angaja, 
mentul asumat decît for. 
mal, iar analiza în urma 
căreia s-a ajuns la con
cluzia că mina își poate 
face planul poate fi alt
fel apreciată decît su
perficială ?

Aceleași calificative 
se pot atribui și angaja
mentelor (și analizelor ca. 
re le-au generat) luate 
în numele colectivelor

Dorin GHEȚA

Intrucît cantitatea de 
cherestea, dulapi și. tra
verse nu este îndestulă
toare pentru lunile de 
iarnă, trebuie impulsio
nați furnizorii să urgen
teze livrarea acestor ma
teriale, astfel incit să se 
formeze stocurile necesa
re. ■ >

Prin urmare, la mina 
Dîlja s-au făcut eforturi 
susținute pentru aprovi
zionarea unității cu ma
terialele necesare, dar 
nu același lucru putem 
spune despre modul cum 
ăcestea sînt • sortate 
și pregătite pentru a fi 
depozitate o perioadă mai 
mare de timp. O parte 
din lemnul rășinos (pri

mit in ultima perioada) 
este aruncat vraiște de-a 
lungul liniei de cale fe
rată. O altă, cantitate în
semnată este aruncată 
la voia întîmplârii în 
depozit, fără a fi stivuită 
pentru a se putea Usca, 
mai mult, este și la un 
loc eu cheresteaua și teau și ei pe unde pu-

Din pregătirile de iarnă fac parte și sortarea 
și depozitarea corespunzătoare a materialeior

dulapii fără a se putea 
ajunge prea ușor la aceste 

\ materiale. Lipsesc pur 
și simplu stivele. Dezordi
nea este... la ®a acasă în 
depozitul de lemne de la 
l.M. Dîlja Toată această 
vraiște, era motivată, de 
șefa de depozit Mariana 
Berindea. prin lipsa e- 
fectivelor și prin canti
tatea mare de materiale

Cu planul 
trimestrial 

depășit
Colectivul U.F.E.T. Pe 

troșani a raportat un fru
mos succes: îndeplinirea 
planului de producție, în 
trimestrul III, la indica to. 

' rîi de bază. In cele 9 luni 
care au trecut de la înce
putul anului, acest harnic 
colectiv a depășit cu 6,2 
milioane lei planul la 
producția marfă. In ace
eași perioadă de timp s-au 
livi'at, suplimentar 
sarcinilor prevăzute în 
plan. 11000 m.e. bușteni 
de fag pentru ihdustriali- 
zare, 6000 tone lemne de 
foc, 400 m.c. lemn de mi
nă, 800 m.c. cherestea și 
alte produse.

Este îmbucurător și fap
tul că față de sarcina a- 
nuală la export s-au recu. 
perat 424 000 lei din res
tanțe și există condiții ca 
pînă la sfîrșitul anului, 
planul de export să fie în. 
deplinit. Cele mai bune 
rezultate în îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de 
plan le-au raportat mun
citorii șl tehnicienii; din 
sectorul Cîmpu Iui Neag. 
(V.S.)

care au sosit în ultimul 
timp. Mereu ne spunea 
că na are oameni suft- 

:■ Cienți, deși la sosirea 
noastră în depozit (ora 
14) nimeni nu lucra, cîți_ 
va muncitori îi .țineau 
companie șefei de depo
zit în birou, iar alții stă

teau. Nici la ora 14,30 
cei patru muncitori din 
depozit (Constantin Năs. 
țase, Marinela Jitea, Eu. 
limpia Ștefănîeă, Elena 
Vasilej și macaragista Vio
rica Giurcă, nu-și înce
puseră .activitatea (deși 
schimbul II începe la o- 
ra 14) și asta fiindcă su
praveghetorul de pe a- 
cest schimb, Aurel Al_

---------- . a----------------

Semicentenarul corului „Freamătul adîncului“ \

Odă muncii minerilor
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Ieri după-amiază, în primitorul și frumos îm
podobitul club al sindicatelor din Petrila s-a scris 
o pagină de aur in cartea hărniciei și a 
de frumos a minerilor din această veche 
cărbune a Văii Jiului. In prezența reprezentanților 
•organelor județene de partid și de stat, a membri
lor secretariatelor comitetelor municipal și orășe
nesc de partid Petrila, a reprezentanților Uniunii 
sindicatelor din ramura mine, petrol, geologie, ai 
Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Comite-

la s-a scris i 
a dragostei J 
te vatră de }

'1
V

tului județean de cultură și educație socialistă, a J 
altor activiști cu munci de răspundere in organi- J 
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zațiile de sindicat și tineret din municipiul Petro- J 
șani și orașul Petrila, ca și a unor cunoscuți corn- , 
pozitori, mesageri ai Uniunii Compozitorilor și Mu
zicologilor dm R.S.R., intr-o atmosferă sărbătorească, * 1 
în fața unei asistențe entuziaste, a avut loc emo- ( 
ționanta festivitate prilejuită de. aniversarea a 50 
de ani de activitate neîntreruptă a corului mineresc ’ 
„Freamătul adîncului“ al I.M- Petrila.

Combinatul minier Va. 
ies Jiului a încheiat cel 
de-al,, treilea trimestru al 
an.ll.tf 1 eu rezultate mult 
sub nivelul prevederi
lor de plan. Minusul a- 
cumulaț pe luna septem
brie este, de pes'te 228 000 
tone de cărbune și este 
cel mai mare minus pe 
care l-au înregistrat în 
vreo lună a acestui an 
întreprinderile miniere a. 
le Văii Jldlui. De fapt 
nici una dintre minele 
din bazinul nostru car* 
bonifer nu și-a îndepli
nit prevederile de plan 
lunare sau trimestriale, 
cu excepția Carierei Cîm. 
pu luj Neag, singura u-
nitate care a obținut o 
depășire a sarcinilor de 
plan ale lunii cu peste 
11 000 tone de cărbune 
pentru cocs. Subliniem 
că minusurile la între
prinderile miniere sînt 
cuprinse între 10 350 tone

Pentru buna desfășu
rare'^ activității " de pro
ducție pe perioada de 
iarnă, un element im
portant este activitatea 
de pregătire care se face 
in aceste zile pentru a. 
provizionarea întreprin
derilor miniere cu mate
rialele necesare, care sînt 
mai greu de procurat și 
transportat in lunile de 
iarnă. Un scurt popas la 
depozitul de materiale de 
la l.M. Dîlja. In bună 
măsură materialele ne
cesare pentru perioada 
de iarnă au fost aduse 
in depozit, unde se gă- 
îeee în cantități sufi
ciente, calcită măcinată, 
simeni, balast, bolțari. 
p.atră concasată lemn 
foios și lemn rășinos. în 
lunile august și septem
brie au fost aduse în de. 
pozit 5000 mc lemn de 
esență moale. ajungîn- 
du-6e astfel cu stocul la 
87 000 mc, cantitate su
ficientă pentru 9—10 luni.

Au fost transmise calde mesaje de felicitare din 
partea Comitetului județean de partid Hunedoara, 
a Comitetului municipal de partid Petroșani, Comi
tetului orășenesc de partid Petrila- Uniunii Genera- 
le a Sindicatelor din România, Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Comitetului județean de 
cultură și educație socialistă, Comitetului județean 
U.T.C., a Consiliului județean al sindicatelor, a organi- ? 
zațiilor de sindicat și tineret municipale și orășe
nești, a conducerii întreprinderii miniere Petrila. 1 
Activitatea rodnică, neobosită a corului „Freamătul- 
adîțicului* a fost apreciată, de asemenea, cu cuvinte 
elogioase de reprezentanți ai Uniunii Compozitori- 1 
lor și Muzicologilor din R.S.R., a fost evocată cu i 
firească și profundă emoție de membri ai acestui 
braț, colectiv artistic.

Vorbitorii au relevat că festivalul coral mineresc < 
„Freamătul adîncului“ constituie uh eveniment in

I. LASCU :
Ilustrația : Ștefan NEMECSEK

Brigada complexă con
dusă de Dumitru Tă- 
mîrș, de la mina Lupeni,

Foto ; N ȘTEFAN

I 
bel, în loc să le dea de ; 
ljucru și să lucreze cot la ! 
cot cu ei, se plimba pe 1 
lingă noi în depozit; j 

l-am întrebat pe cei ] 
doi. interlocutori ai noș- • 
Iri, dacă materialul lem. J 
nos din depozit se poate i 
usca așa cum este „a- : 
ranjat". Nu am primit!
nici un răspuns, Situa- I
ția este clară. Dacă nu se J 
va acționa energic în a- • 
eește zile care au mai ■ 
rămas pînă la venirea l 
ploilor, astfel îneît ma- 
terialul lemnos să fie a- • 
ranjat și stivuit, minerii {. 
vor trebui să lucreze cu j 
lemn verde și va scădea j 
productivitatea muncii, j 

Factorii de răspunde. • 
re trebuie să intervină de j. 
urgență pentru a face or- I 
dine și la acest loc de | 
muncă unde fiecare lu- j 
crează ce vrea și cît vrea, f

Gheorghe BOȚEA I

Acțiuni eficiente 
pentru 

diversificarea 
serviciilor

Unitate recunoscută pen. 
tru calitatea și diversitatea 
serviciilor ce le prestează, 
coppeiativa meșteșugăreas
că „Straja" din Lupeni a 
încheiat și trimestrul III 
cu realizări deosebite. Vor- . 
besc despre acestea cu e- 
locvență depășirile însemn 
nate (ÎO la sută la ■te»* ' 
ducția marfă și 8 la sută 
la ' producția globală) 
precum și noile unități 
prestatoare din Vulcan.

De la președintele cp-f 
operativei, Constantin A. 
dămuș. aflăm, totodată, că 

, în trimestrul III s-au rea. 
lizat 5 produse noi, care 
în aceste zile intră deja 
în producția de serie. Mai 
adăugăm .ia aceste aspecte 
faptul că în ? Lupeni, trei 
unități s-au mutat în spJ 
diu nou la parterul blocu
lui 8 din bulevardul Pă
cii, în timp ce în localul 
fostei unități de marochin 
nărie funcționează- de cî- 
teva zile o nouă unitate..
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ODA MUNCII
(Urmare pag. 1)

> premieră absolută la nivel național. El reprezintă un 
î efort remarcabil în îmbunătățirea continuă a activi. 
I tații politico-ideologice și cultural-educative în Valea 
I Jiului, în spiritul recentei cuvîntări a secretarului 

general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
J marea adunare populară din municipiul Petroșani, 
I al documentelor Plenarei lărgite a C.C. al P,C.R. 
\ din 1—2 iunie a.c. și ale Congresului al 11-lea al 
t educației politice și culturii sbcialiste. ,.
I Sărbătorirea semicentenarului este inserată în
* contextul marii emulații a muncii și creației, Fes- - 
l li valul național „Cîntarea României" și totodată cons- 
l tituie unul din cele mai marcante episoade ale edi.
1 ției a XUI-a a Festivalului educației și culturii so

cialiste hunedorene „Sarmis ’82“ aflat în plină desfășu
rare. Corului „Freamătul adîncului" i-au fost adresate 
sincere felicitări și alese mulțumiri pentru admira
bilele eforturi creatoare ce le depune în slujba în
nobilării omului prin cultură și artă, Cîntecul băr
bătesc, care a însoțit dintotdeauna munca energică 
a minerilor se revarsă din sensibilitatea generoasă 
a coriștilor petrileni, adevărate exemple la , locul 
de muncă, în familie și societate.

S-a subliniat că 
formații artistice, binecunoscută în întreaga, 
au contribuit la afirmarea mișcării artistice de

1 tori din județul nostru, situat pe un merituos 
i II între județele patriei, la precedenta ediție 

Festivalului național „Cîntarea României".
Cu prilejul acestui moment remarcabil în viața 

artistică a țării s-au scos în evidență încă o dată 
pregnantele valențe educative ale mișcării noastre 
corale, apreciată și dincolo de hotarele României 

I socialiste. Corurile perpetuează valorile i- 
I nestimabile ale muzicii noastre populare, din care 

ele își trag seva, propagă dragostea de muncă, de

recentele succese ale acestei 
țară, 
ama- 

loc 
' .• a

Comandamentele ultimului

MINERILOR
viață, patriotismul ce vibrează în sufletul românesc. 

Au fost exprimate elogii binemeritate la adre
sa destoinicilor constructori și artiști amatori, crea
torului Ladislau Schmidt, care și-au dat tot con
cursul in realizarea lucrărilor de înnoire a lăcașului 
de cultură din Petrila, acum un adevărat sanctuar al 
iubitorilor de frumos.

Drept omagiu adus prodigioasei activități' de 
o jumătate de veac, corului „Freamătul adîncului", 
dirijorului Vladimir Ureche, conducerii minei Pe
trila le-au fost conferite diplome de onoare din 
partea Consiliului Culturii și Educației Socialiste, 
Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Co
mitetului de cultură și educație socialistă al .jude
țului Hunedoara și Uniunii Compozitorilor și Mu- 
zicologilor din R.S.R. De asemenea, Uniunea Gene
rală a Sindicatelor din România a decernat corului 
minerilor . din Petrila insigna „Meritul cultural", 
iar compozitori de renume din țară au dedicat aces- 

. tui puternic colectiv artistic cintece create cu acest 
prilej aniversar.

într-o atmosferă de deplină angajare, de vi
brantă emoție, a fost adoptat textul unei telegrame 
adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. In telegramă se a- 
firmă printre altele : „Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, minerii din Pe
trila, din întreaga Vale a jiului, ne vom înzeci e- 
forturile pentru a îndeplini integral îndemnurile și 
indicațiile dumneavoastră, hotărîrile Congresului 
al XII-lea al partidului. Prin conținutul și modali
tățile de organizare, viața educativă și culturală a 
Văii Jiului este consecvent orientată spre procesul 
de producție, contribuind la dezvoltarea conștiinței 
socialiste și comuniste a minerilor, stimulînd o rod
nică acțiune de perfecționare moral-politică și pro
fesională". ’

Trecerea în revistă a fost... 
trecută cu vederea t

1
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j
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A fost programată 
(foarte bine, din punct 
de vedere al pregătirii 
formațiilor) trecerea în 
revistă a brigăzilor artist 
tice și grupurilor satirice 
din municipiu. A fost 
doar programată, pen
tru că, despre pregăti
rea acestei acțiuni, des
pre mobilizare și crearea 
condițiilor de participa, 
re nici nu poate fi vor
ba Forurile culturale au, 
este adevărat, foarte 
mult de lucru, dar con
siderăm că brigăzilor ar
tistice li se putea acorda 
mai multă atenție. E- 
forturile organizatorilor 
(Comitetul județean de 
cultură și educație socia
listă, consiliile județean 
și municipal al sindica. 
telor) au fost zadarnice, 
pentru că responsabilii 
culturali din întreprin
deri și instituții, direc
torii unor cluburi, n-au 
avut nici măcar bună
voința de a anunța că nu 
se pot prezenta la a- 
ceastă trecere în revistă. 
Or, se știe — și e rău 
că nu se reține — că 
fiecare întreprindere tre
buie să aibă cel puțin 
o brigadă artistică. A-

ceasta este to sarcină,-Mar ; 
și o necesitate... Unde i 
au fost brigăzile de la ■ 
1 C.S.A. și A.P. Petro- > 
șani, cooperativa „Stra- 1 
ja“ Lupeni, Casa de cui. | 
tură Uricani, de la clu- ? 
bul sindicatului I.o- 1- 
nea ? Unde este bri- I 
gada de la I.M. Dîlja 7 i 
Unde s î n t cele ? 
trei formații de la f 
I.R.I.U.M.P. ? Brigada co_ j 
operativei „Unirea" este f 
în lucru, dar pînă cînd ? i 
La mina Liyezeni există ț 
un text de 7 luni. în sa. f 
la de apel n-a fost pre. • 
zentat niciodată. O notă j 
bună pentru o secție de r 
la I.F.A. Vîscoza Lupeni, f 
pare merită un premiu ț 
de bunăvoință. De ase- r 
menea, programului „Cu- î 
rioșii de la Coroești" și f 
grupului satiric de la î 
Casa de cultură Petro- ( 
șani, care au adus miilți I 
spectatori în sala m'că a i 
acestui așezămtotoGe. R 
nerieul trecerii re,- f
viștă a brîgăzHfc#-artiști. I 
ce era „Avem cuvîntul!". ( 
Noi ni l-am spus ! A'ș- î 
teptăm să-1 spună și cei [ 
vizați ! f

Bujor MIRCESCU f

Semne de întrebare
ziua

Irina 
la unita- 
localitate, 
cooperati- 
Petroșani, 
pantaloni

DISPARIȚIE. în 
de 18 august a.c. 
Cordoș, a depus 
tea nr. 37 din 
ce aparține de 
va „Unirea" din 
o pereche de . 
pentru a fi curățați. Dar 
surpriză, pantalonii au 
dispărut fără - urmă. După 
trei săptămîni de „cău
tări" lucrătoareia unității 
a îndrumat clienta să facă 
o reclamație la „birouri". 
Așa se face că în ziua de 
8 septembrie a.c. la secre
tariatul cooperativei „U- 
nirea" a fost depusă o re.

clamație eu privire la dis
pariția pantalonilor. Pe- 
tenta a fo.st- invitată să 
mai treacă pe acolo pen
tru a fi pusă la curent cu 
evoluția cercetărilor.. Tre_ 
cînd din nou a fost conso
lată cum că după desco
perirea vinovatului pen- 

■ tru dispariția pantaloni
lor va primi contravaloa
rea lor. Să se fi făcut pan. 
talonii invizibili sub ac
țiunea produselor cbimi. 
ce folosite la curățat s."'J 
din cauza unor neglijențe? 
Ultima 'pare mai plauzibi- 
lă. (DC.) , 4'.

Agricultură se poate învăța și face
trimestru al anului Și

(Urmare din pag. 1)

de muncă de președinte, 
le consiliului oamenilor 
muncii de la I.M. Uri- 
cani, Cornel Bploloi, și 
de directorul minei Li- 
vezeni, ing. Ion Diaconu, 
pentru că nici unul din 
aceste angajamente nu a 
fost onorat și trebuie să 
subliniem că aceste an
gajamente (ne referim la 
cele trei exemple), au 
fost înregistrate la în
treprinderi miniere ca
re au în dotare un în
semnat număr de com
plexe mecanizate și alte u. 
tilaje de mare producti
vitate. Este adevărat’, în 
prima zi a ultimului tri. 
mestru al anului,. minerii 
de: la Petrila. au obținut 
un plus de aproape .100 
de tone, dar tot atît de 
adevărat este că celelalte 
două întreprinderi mi
niere (Livezeni și Uri- 
cani) continuă să rămînă 
sub prevederile de plan cu 
peste 1200 tone de căr
bune (mai mult de 50 la 
sută din planul zilei) și, 
respectiv, 1039 tone de 
cărbune. Nici celelalte în
treprinderi miniere, cu 
excepția amintită (mina 
Petrila) nu și-au realizat 
prevederile de plan ale 
primei zile a trimestrului 
IV, Combinatul minier 
avînd la încheierea zilei

un minus de peste 9500 
tone de cărbune.

Aceste cifre, care pun 
sub semnul întrebării e- 
ficiența preocupărilor 
pentru creșterea produc
ției de cărbune extras, 
trebuie 6ă conducă în 
mod imperios la inten
sificarea acțiunilor de 
mobilizare a tuturor oa
menilor muncii, a fiecă
rui colectiv de la .nivel 
de formație de lucru și 
pînă la nivel de între
prindere pentru îndepli
nirea în mod ritmic a 
prevederilor de plan zil
nice.

Trimestrul IV ridică 
în fața tuturor oameni
lor muncii din între
prinderile miniere încă o 
problemă deosebit de 
importantă — pregătirea 
condițiilor necesare în
deplinirii sarcinilor de 
plan ale anului viitor 
încă din primele zile. Or, 
pentru aceasta, realiză
rile acestui trimestru 
trebuie „să fie la nivelul, 
sarcinilor planificate cel 
puțin pentru prima parte 
a anului 1983. Iată de 
ce subliniem încă o dată 
comandamentele ultimu. 
lui trimestru al anului 
1982 t îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de 
plan zilnice și ridicarea 
realizărilor la nivelul 
prevederilor anului vi. 
ttor.

Odată cu începerea a- 
nului de învățămînt 1981 
—1982, la Școala genera
lă din Iscroni, 41 de e- 
levi constituiau o clasă 
cu profil agro-alimentar 
a primei trepte de liceu. 
Se întemeia o premieră 
în învățămîntul din Va
lea Jiului.

— Desigur, începutul a 
fost greu — ne spune to
varășa directoare a șco
lii, prof. ■ Maria Șortan. 
Am început activitatea 
cu puține cadre de spe
cialitate, cu pregătire 
medie, fără a avea expe. 
riență concretă în acest ■ 
domeniu. Mobilizîndu-ne 
însă forțele, sprijiniți 
de consiliul popular al 
comunei Aninoasa și de 
numeroși părinți ai ele- ’ 
vilor, ne-am înscris re
lativ repede pe „linia"

■ de activitate agricolă. Ce
le două ioturi școlare de 
teren agricol au fost pre. : 
gătite pentru semănat

• „MINA CINTECULUI DIN ZORI". îrt coloa
nele prestigiosului săptămînal de cultură . clujean 
„Tribuna" a fost publicat un „mic dicționar" poetic 
al cenaclului „Panait Istrati" al Văii Jiului. Ion 
Pascal Vlad, Constantin Cîmpeanu, Rahela Barcan, 
Mircea Andraș, Dumitru Nechifor, Maria Todea, 
Augustin Țanca, Ionel Zmău, Ion Țigăntele, Ion 
Dan Bălan, Maria Dincă, Constantin Alexandru și 
Adrian Popa veghează la întîlnirea diafanei poezii 
cu fulgerul diamantin al mineritului pentru că „Ră
sare o stea din timpul răscopt de asfințituri...,/ 
Răsare din văpaia tăriilor de mit",

în școlile din Valea Jiului
în primăvară am s.emăr 
nat aici cartofi și po
rumb. Acum, în această 
perioadă cînd sîntem în 
plină activitate de strîn- 
gere a recoltei acestei 
toamne bogate, avem o 
satisfacție nesperată: ță. 
rănii din zonă au apre
ciat recolta noastră de 
cartofi ca fiind mai rod. 
nică și calitativ supe
rioară decît a celor, de pe 
loturile lor personale.

Că acești elevi, cu rea
le calități 
și dascălii 
activitatea ... ____
ja început, stă dovadă și 
livada cu meri deja 
rod, și a doua 
pomi fructiferi 
de elevi, un 
o suprafață de

de agricultori, 
lor și-au luat 
în serios de

în 
livadă cu 

plantată 
solar cu 

__ aproape 
100 mp amenajat în 
timpul orelor de practi
că productivă sub coor
donarea maistrului ins
tructor sing. Victor Bîr- 
deanu._______ ■

în timpul documentă, 
rii noastre, elevii celor 
două clase a IX-a lucrau 
de zor la ridicarea unui 
gard împrejmuitor în ju. 
rul celor două livezi sub 
coordonarea ing. Grigore 
Păduraru și sing Ioan 
Bucălae. în acest 
mai experimentații; 
colegi din clasa a 
efectuau „muncă 
cată" pe cele două 

timp 
lor 

X-a

Ștefan NEMECSEK

chiziționat pentru canti
nele miniere, producția 
recoltată de pe terenuri
le cultivate dc elevi, iar 
școala va obține impor
tante beneficii. Și cum 
la școala generală din 
Iscroni faza de premie
ră a fost trecută, sin tem 
siguri că în viitor se vor 
obține rezultate și mai 
bune.
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Umor
Vulcan

de... familie

Aici, 
vîrf,

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

mari i dincolo la înălți-

întîmplarea a pus 
ochii celor care încercau 
să descifreze misterul 
micii fortificații frag
mente ale unei tipice 
cești dacice! 
pe acest 
o mică garnizoană de vi
teji daci scruta cu aten
ție nesfîrșițul ctap, de 
la Porțile de Fier pînă 
spre sud la Măgura Ba
rului. Ce ochi 
de vultur trebuie să 
fi avut ostașii daci pen
tru a descifra în norișo
rul de praf abia vizibil

[ Am evocaț de multe ori
■ în cadrul acestei rubrici
■ elemente ale măiestriei 

constructive dace. Măre-
! țele ruine aflate pe dea- 
| Iul Grădiștei lasă vizitai
■ torului impresii de neui- 
| tat Ținînd seamă de 
' istețimea constructivă și 
I nevoile apărării capita. 
1 lei politice și religioase 
I dace, trebuiau să existe 
! undeva în teritoriu niște 
I simple puncte de pază și 
| supraveghere fortificate 
I cu mijloace locale capa- 
| bile să răspundă unui 
> deziderat major : al le- 
| găturii prin vedere. Cum 
’ se dovedesc a fi cele do_ 
I uă puncte asupra cărora 
' dorim 6ă atragem aten- 
| ția iubitorului de istorie, 
j vor fi fost o sumedenie 
[ de altele, nedescoperite 
i pînă azi, ori asupra că- 
, rora timpul și-a lăsat o 
| atît de grea amprentă în-

cît urmele lor nu 6e mai 
| recunosc Pe latura de 
i vest a complexului su- 
| pus presiunii unui inamic, 

existau cel puțin două
I puncte de alarmare, asu.
îypra cărora vom stărui In damentul dac

Vîrful mișcare masa
lor, misiunea 
plinită. Cum 
se făcea prin 
ne este greu acum să di- 
ferențiem semnul care ___- _ _ J
purta știrea pericolului, fragmentele ceramice să

cele ce urmează.
Purcărețul (aprox. 870 m) 
6e ridică la estul satului 
Ciopeia și oferă o prive
liște totală asupra Țării 
Hațegului, de la Măgura 
Barului pînă departe la 
Porțile de Fier ale Tran. 
silvaniei. Un asemenea 
loc natural nu putea să 
6cape perspicacității mi
litare a șefilor daci și 
iată, pe urmele abia vi
zibile ale unei fortifi
cații dintr-o epocă mai 
veche a fost ridicat un 
val din pămînt avînd o 
formă semicirculară care 
închidea abcesul pe pan
ta Cea maj blîndă. Data
rea valului ar fi fost grea 
fără intervenția hazar
dului. La o privire mai 
atentă, în spatele valului, 
deci în spațiul fortificat,

la orizont venirea unor 
nepoftiți I Dar, a sesiza 
un pericol nu este sufi
cient. Această prețioasă 
informație, poate chiar 
vitală trebuia valorifi
cată prin alertarea altor 
puncte aflate în adînci- 
mea apărării ori în flan
curi. Abia cînd coman- 

jsunea în 
luptă tori- 

era înde- 
alarmarea 

foc și fum

mici puncte de suprave
ghere și alarmă. La mulți 
kilometri spre sud-vest 
se ridică Măgura Barului. 
Legătura prin vedere și 
informații fragmentare 
au îndreptat atenția spre 
această înălțime. Totul a 
căpătat o direcție în pe. 
riegheză cînd la suprafa
ță pămîntHlui au început 
să apară fragmente ce
ramice. Unele din ele, . 
cele mai multe aparțin I 
unei epoci mai vechi dar î 
semn al unei continuități J 
firești, există și cerami- i 
că dacică. Ce rost ar fi , 
avut aceste cioburi aici, | 
po vîrful Măgurei dacă • 
nu ar reprezenta urmele" 
trecerii în timp a unui 
mic, foarte mic grup de 
pază și supraveghere ? 
Legătura prin vedere cu 
înălțimea amintită ante- 
rior este excelentă iar in 
jur, la distanța ochiului 
sînt și alte vîrfuri.; mă
car unele din ele îmbie 
la o vizită arheologică. 
Existența unor modeste 
vestigii găsite pe supra- • 
fața calcaroasă a înălți- I 
mii, pledează pentru un •> 
mic văl cu palisadă din J 
lemn, dar ferma exactă i

•• .
I• •••• 
I

Pe ta o duminică ta q//q

CITITORII FOTOGFAFIAZÂ

și lungimea râmîn deo
camdată în domeniul 
presupunerilor.- Liips.a a- 
propîată a apei face ca 

2.XX Vr... 
aparțină și unor vase mai i 
mari i dincolo la înălți- , 
mea PurcărețU unul, chiar-1 
două izvoare aflate în a. • 
propiere au simplificat lu- | 
crurile. în generai situa- • , 
ția punctelor de pază I . 
dace, a relațiilor dintre j 
ele,- a funcționalității lor ; ' 
este mai puțin cunoscută, j 
încă o pagină a istoriei , 

' noastre vechi va fi în-|
toarsă cînd vom avea ' 

ample ;
II

Viorel MORARU |
■■ ♦

Momîrlăncuțe de pe Jiu
Foto : prof. Gheorghe L1CIIER

de focul -L să zicem, a- 
, prins, cu scopuri gospo
dărești. Oricum, dacă ur_ 

' mele (cenușă, mici frag, 
mente de cărbune vegetal 
și pămînt ars, aflate 6ub 
nivelul actual), nu apar
țin altui complex de îm
prejurări, este foarte pro
babil ca ele să fie legate 
de împrejurările drama
tice ale începutului <’ 
secol II Prezența la „ve
dere" a altor înălțimi a- . ,
flate la nord-est și sud ne informații mai
sugerează persuasiv po. despre ele.
sibilitatea existenței și 
pe acele vîrfuri a unor

Mic dicționar♦
ne-Bunic : Distracția 

poților.
Bunică: Creșa nepo

ților.
Unchi : Aranjament

pentru un post mai bun.
Tata : De la o anume 

vîrstă, dezmierdat cu 
pseudonimul „babacuW.

Mama : Bună la toate.
Frate : Unul care vinde 

brînză pe bani

Socru; Persoană des. 
pre care nu se prea vor
bește.

Soacră : Și bună, și rea.
Prieten : Persoană cos. 

tisitoare.
Verișoară ; Prietenă 

neoficială.
Rudă îndepărtată . Cea ' 

mai bună rudă.

Aș vrea să-mi dați 
o cursă de șoareci! Dar 
repede, vă rog, trebuie să 
prind acceleratul.

— Îmi pare rău, dar 51 u 
avem în magazinul nostru 
o cursă atît de mare...

v -ir i
— Tovarășe.. director, vă 

I iertați, dar eu 
omiș de la pre-

rog. să mă 
am fost 
miere.

— Nu 
iert.

face nimic. Te

★
I Agenția Tarom!

în preajma Salonului de toamnă al umorului
3
i E

Cronică nerimată (79) I
c

VAHIBA

în care taci
[ Locuind lingă
i na Botanică (se
' altfel ?) Bour
1 zilnic la orele
’ în întîmpinarea
1 (12 lei, apariție
, spre a-i accentua 

lucirea grafică.
1 Trăind, inevitabil, doar
1 printre scriitori, un gra-
1 fician poate deveni foar-
'• te reticent cînd este vor- treg într-una din
, ba de cuvinte. Biroul său tele lor. Desenele lui Bour,
[ din perimetrul „Stelei"
, pare a fi cu geometrie
| variabilă. El se transfor-
i mă la anumite ore într-o
J Capșă inedită unde vii
i cu consumația de-acasă
J (inclusiv spiritul).' In a-
i cest loc de înțîlnire a
' vorbelor Bour își vede

netulburat de ideile sale
’ fără cuvinte. Cînd „vine

vremea să dea floare,
> poate fmete chiar" ( '
i pescu), aforismele
ț sini foarte grăitoare

ajutorul limbii.
limba
veste

Grădi- 
putea 

coboară 
amiezii 
„Stelei" 
lunară) 

stră-

taine și lumină/E-aceea-n 
care știi să taci" — ne 
confirmă poetul. Arde
lean prin adopțiune și 
caricaturist înnăscut nu 
se putea ca prin desene, 
le sale Bour să nu. intu
iască versul lui Blaga.

Nu demult grecii au 
omagiat cultura română, 
dedicîndu-i un număr în- 

revis-

5

S )ără
5 „Sin ți a a limba,
< ta deplină/Stăpină

(VuL 
sale

’ ?*

alături de reproduceri din 
mari pictori și sculptori 
români au stat alături 
în aceeași pagină.

Lipsa de prejudecată a 
grecilor le onorează spi- 
r itul și omagiază umorul 
grafic atunci cînd este 
artă. Astfel stind lucrurile, 
caricaturistul român „mer- 
gînd prin viață" își poa
te purta inima „la înălți, ■ 
mea miridră a pieptului". ; 
(Blaga). . ' i

Ș

Mihai BARBU

Desen de O. BOUR

• Accept orice filozofie dacă e stropită de un
■vin bun. •’•••

• Cu cît te vei împărți mai mult cu atît vei 
deveni mai mică.

• Ascunși în tufe de morcovi, iepurii mai spe
ră în miracolul dezarmării. L-

• Matematica rămîne cea mai pură gimnastică 
a inteligenței umane. Adevărul matematic este im
parțial și imuabil.

• Dragostea. Mai întîi îți rozi pantofii, după 
aceea unghiile.)

• Idealiștii au și ei o structură materială.
• Natura, în ansamblu, rămîne un efect căruia 

nu 1 se. poate atribui o cauză.
; ® Mi-am pierdut portofelul. Nu mi-1 restituiți. 

Are prea puțini bani ca să vă pot mulțumi,
• Cînd luminările se făceau din seu, berbecii

treceau drept iluminiști. ă “ :

REBUS Iii REBUS
ORIZONTAL : 1) Flă-

cău... trecut — Nicolae 
lancu ; 2) La început de 
ogor I — Se dă exactă — 
Lucrează cu acele ; 3) Pe. 
nultima din an ; 4) Rîu in 
China — Roman de Titus 
Popovici ; 5) Din trei luni; 
6) Mai multe unități — 
In mijlocul atenției ; 7) A- 
matori de in — Simț ; 8) 
Cinstiți —• Servește ; 
Metalul toamnei ; I".
Albu — Toamna este al 

; treilea; >'' A ;
VERTICAL : 1) Autorul 

pînzei „Toamna11 — Posed; 
2) Furnizarea de recolte

; 9)
10) Mia

Semaforul își schimbă 
lumina in roșu. Mașinile 
continuă să ruleze fără 
cea mai mică ezitare. Nici 
taxiurile nu fac excepție ; 
ignoră semnalul luminos, și 
trec cu indiferență suve
rană. Dacă vreun turi6t cu
rios ar cere lămuriri șo
ferilor napolitani, aceștia 
i-ar răspunde cam așa:

— Pentru noi, napolita- 
nii, stopul roșu nu este

5

be- 
cen- 
deo

sebește de alte triburi 
arabe prin statutul â. 
parte al femeii. In tri
bul vahiba, femeile își 
aleg soții, divorțează 
cînd vor de ei și se o- 
eupă singure de educa
ția copiilor.

Gospodăria membri
lor tribului se sprijină 
exclusiv pe femei ; băr
bații se ocupă de creș
terea cămilelor și. 
gătirea mincării.

Vahiba, trib de 
duini nomazi din 
trul Omanului, se

— Alo
— Da.
— Sinteți amabilă să-n. i 

spuneți cit durează zborul 
de la București la Cluj 7 

Un minut, vă rog !
. spuse funcționara în timp 
ce-și aruncă ochii pe gra
ficul — . orar al ■ curselor.

— Numai un minut ? Vă 
mulțumesc —• se auzi ia 
.celălalt capăt al firului...

. .
— Nu vă suparăți, puș

tiul care aruncă nisip ud 
pe cearceaful meu este 
cumva băiețelul dv ? *

— Nu. acela e nepotul 
meu. Fiul meu tocmai a- 
duce apă din mare cu pan
tofii dv...

★ ;
Mama : — Niciodată nu 

lăsa pe inline ce poți face 
astăzi.

Copilul : — Tu a: drep
tate mamă, să mîncăm toa. 
te prăjiturile astă-seară.

Culese de
D.R. GALAȚAN

REBUS

Ionel BURDEA

Valeriu BUTULESCU

bogate — Loc. în Iugosla. 
via ; -3) Necinstită ; 4) O- 
mul cu arca — Puțină ; 5) 
Armată (.cod) — Alt pictor 
român autorul uleiului 
„La cules" ; 6) La începutul 
tabelului ! — Acaret ; 7)
Loc. în Franța — Apărut ; 
8) Bune pentru tors — Ia
tă (reg.) ; 9) Ramură de 
brad — In mijlocul temei! 
10) Sfîr.șit de toamnă —- 
Rîu în Pakistan ; 11) Nefă- 
®ut.

Dicționar: 1AL. SRA,
RST, U1RP. ,

un semnal de oprire, 
o simplă indicație. E 
și cum ne-ar spune : 
anunț că este roșu, 
faci cum vrei. Dacă 
chef să mergi, du-te. 
meni nu va zice nimic, dar 
fii atent. Dacă vrei să te 
oprești, fă-o, nu ie pot im.

REBUS

piedica. Dar fii și mai pru
dent, pentru că cei din spa
tele tău nu. se așteaptă ,1a 
asta și te-ar putea lovi".
~ Și ce spune lumina 

verde 7 . ■
— Ea spune : „Bătrîne, 

conform regulamentului, 
tu ai dreptul să treci, dar

nu te lua după as ci . _A-
mintește-ți mereu că, de 
partea cealaltă, există u- 
nii care trec pe Iroșu. Cre. 
de-mă, privește bine spre 
dreapta și spre stingă și, 
dacă nu vezi pe nimeni, 
treci". .

— Și lumina galbenă ?
— Oh ! Aceasta nu con

tează defel. Este păstrată 
numai în glumă.
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FILMECalendar săptămînal |Realizările economiei românești, prezentate pe larg
uin revista indiană „East European Trade

DELHI 2 (Agerpres), în 
numărul său pe luna au. 
gust, revista indiană .East 
European Trade* consacră 
largi spații României, re' 
levînd realizările deosebi
te ale economiei românești 
în diferite domenii, relați
ile economice ale țării 
noastre cu India, cu alte 
state în curs de dezvoltare, 
cu toate statele lumii.

Pe copertă, „East Eu
ropean Trade11 publică por. 
tretul președintelui Româ. 
nici. Nicolae Ceaușescu.

Publicația indiană subli. 
niază: „Succese istorice 
reale în dezvoltarea Româ. 
niei au fost obținute după 
cel de-al IX-lea Congres

al Partidului Comunist Ro. 
mân, care a ales în frun
tea partidului pe Nicolae 
Ceausescu, sub a cărui 
conducere a fost elabora
tă o politică științifică, o. 
riginală și de mare ampli
tudine, o strategie pe ter
men lung, inspirată de cel 
mai profund patriotism11 
— relevă publicația.

JJnul din articole, ară
tînd că „venitul național 
a crescut de 15 ori în ul
timii 30 de ani“, sublinia, 
ză că ratele foarte înalte 
ale dezvoltării economiei 
românești au fost înregis
trate în condițiile unor 
schimbări structurale ra. 
dicale prin care, de la o

etapă la alta, s-a asigurat 
un echilibru calitativ su
perior al economiei.

în ultimele două cinci
nale, în ciuda înrăutățirii 
crizei pe plan interna
țional și a unei 
mai mari instabilități a e. 
conomiei mondiale — se 
arată în articolul despre . 
dezvoltarea economiei — 
forțele de producție din 
România s-au dezvoltat 
rapid. De-a lungul cîtorva 
decenii. România a redus 
substanțial decalajul din. 
tre ea și țările industriali, 
zate. între altele, Româ
nia a devenit un producă
tor de prim rang de echi
pament petrolier.

!
î

(4—10 X 1982)
4 OCTOMBRIE

— La Sofia își începe lucrările cea de-a XHI-a 
Conferință regională a FAO (4—8 X)';

— Se împlinesc 25 de ani de la lansarea primu
lui satelit artificial al Pămîntului — „Sputnik 1“.

— Sărbătoarea națională a regatului Lesotho 
(proclamarea, în 1966, a independenței de stat);

— Reuniunea miniștrilor pescuitului ai CEE 
(Bruxelles) ;

— Vizita în Canada a primului ministru portu
ghez (4—7 X).

5 OCTOMBRIE :
— La Bringhton se deschide. Conferința Parti- 

. ~ .5-8 X).

)

1
■ î
I

J

Știri din țările 
socialiste

MOSCOVA 2 (Agerpres). 
La Moscova s-a încheiat 
perioada de testare de. un 
an a primelor blocuri pro. 
tejate împotriva zgomo
telor. Clădirile respective 
cu 11 etaje, realizate din 
prefabricate sînt proiec
tate în așa fel încît aripi
le lor formează un spațiu 
protejat împotriva noxelor 
sonore ale străzilor, cu cir
culație intensă sau aflate 
în apropiere de liniile de 
tren -sau de tramvai. în 
afară de aceasta zidurile 
clădirilor sînt fabricate ast
fel incit sting zgomotele 
pînă la 35 decibeli.

BEIJING 2 (Agerpres), 
Un’ nou pod rutier peste 
fluviul Yangtze a fost ter. 
m.nat recent în apropierea 
orașului Luzhou, în pro
vincia chineză Sichuan, 
Lung de 1 252 metri și lat 
de 16 metri, viaductul dis
pune de trei deschideri 
principale a cite 170 metri 
lungime fiecare, permi- 
țînd. trecerea pe fluviu a 
uncr vase cu o capacitate 
de 3000 tone.

Acesta este — după cum 
rt’evă agenția China No
uă — cel de-al 6-lea pod 
care traversează fluviul 
Yangtze. Prin construirea 
sa «e creează posibilitatea 
extinderii considerabile a 
transporturilor pe căile 

• rutiere ■ care leagă 
Sichuan-ul de provinciile 
Guizhcu șl Yunnan, 
sud-vestui Chinei

din

Sesiunea Adunării
NAȚIUNILE UNITE 2 

(Agerpres). Problemele 
grave cu care este con
fruntată în prezent ome
nirea, cum sînt focarele 
de conflict și încordare, 
escaladarea cursei înar
mării, accentuarea crizei 
economice, precum și căi
le și mijloacele de soiuțio. 
nare a lor se înscriu cu 
prioritate în temele abor
date în cadrul dezbateri
lor de politică generală 
ale actualei sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U.

O temă centrală a dis
cursului rostit în dezbate
rile generale ale actualei 
sesiuni a Adunării Gene, 
rale a O.N.U. de ministrul 
de externe al U.R.S.S., An
drei Gromîko, a fost ace
ea a apărării păcii, 
reafirmat poziția și 
punerile guvernului 
vietic în domeniul

El a 
pro- 
60- 

d-ezar-

Generale a ONU
puncte- 
înceta-

siuni a O.N.U, a 
lor „Cu privire la 
rea și interzicerea neîntîr- 
ziată a experiențelor cu 
arma nucleară11, și „Să se 
multiplice eforturile pentru 
înlăturarea pericolului răz
boiului nuclear și garan
tarea dezvoltării energe
ticii nucleare*.

Vorbitorul a reinterat 
propunerea U.R.S.S. pri
vind semnarea unei decla
rații a NATO șl Tratatu
lui de la Varșovia cu- 
prinzînd angajamentul a- 
cestora de a nu-și extinde 
sfera de acțiune în Asia, 
Africa șl America Latină,

„Uniunea Sovietică — a 
declarat A. Gromîko
încheiere — a dat și va da 
ripostă politicii bazate pe 
cultul forței. Cei ce se. pro. 
nunță pentru prevenirea 
unei catastrofe nucleare, 
pentru întărirea păcii, vor 
putea conta întotdeauna 
pe sprijinul și colabora
rea ei11.

dului Conservator din Marea Britanie (5-
6 OCTOMBRIE :
— Președintele Franței pleacă într-un ț-urneu în 

4 state africane (6—11 X) ;
— La Geneva, se reiau negocierile sovieto-ame- 

ricane privind limitarea și reducerea armamentelor 
strategice;

— Administratorul șef al Legii marțiale, co
mandant suprem al Forțelor Armate ale R.P. Ban
gladesh, H. M Ershad, întreprinde o vizită în In
dia (6—7 X) ;

— Alegeri prezidențiale anticipate în Sri Lanka.
7 OCTOMBRIE :
— - Deschiderea Tîrgului internațional București 

— ediția 1982 ;
— Sărbătoarea națională a R.D. Germane (pro

clamarea, în 1949, a Republicii) ;
— Președintele Indoneziei, Suharto, efectuează 

o vizită oficială în Spania (7—10 X).
8 OCTOMBRIE :

3 OCTOMBRIE
PETROȘANI — '7 No

iembrie : Calculatorul
mărturisește; Unirea: 
Prietenii.

LONEA J Grăbcțte-te 
înceta

ANINOASA : Desti
nația Mahmudi'a.

VULCAN — Luceafă
rul : Angela merge mai 
departe.

LUPENI — Cultural: 
Trei oameni periculoși.

URICANI : Tranda
firul galben.

4 OCTOMBRIE
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Nea Mărin 
miliardar ț Unirea : A- 
părarea siclliană.

LONEA : Acum 20 de 
ani.

VULCAN — Luceafă
rul s Trei oameni peri
culoși. U{

LUPENI — Cultural:
Atac împotriva lui R£ao. 
mei.

URICANI: Concediu 
pe malul mării.

rv
3 OCTOMBRIE

8,00 Teleșcoală. 8,30 
Almanahul 
9,00 De strajă 
9,30 Bucuriile

în

mării, arătînd că Uniunea 
Sovietică a cerut înscrie
rea pe agenda actualei se.

IN ELVEȚIA au 
adoptate unele dintre 
mai severe norme anti
poluante pentru automobi
le. Aproximativ .30 la su
tă din autovehiculele im
portate în prezent nu vor 
mai putea intra în Elve-

Situația din Orientul Mijlociu
BEIRUT 2 (Agerpres). 

Trupele israeliene își con. 
tinuă politica teroristă im. 
potriva populației palesti.- 
niene din lagărul Ain 
El-Helweh, situat în apro
pierea orașului Saida, din 
sudul Libanului, unde se 
află închise 5000 de per-' 
soane — relatează agenția 
WAFA. Trupele israelie- 
ne au pătruns în lagăr și 
au ordonat bărbaților și 
tinerilor în vîrstă de pes
te 12 ani să se adune în 
curtea unui spital, unde 
au fost legitimați de per
soane necunoscute. Apro. 
ximativ 4000 de persoane 
au fost interogate la car
tierul general al Coman
damentului militar israe. 
li an din orașul Saida — 
adaugă agenția, care pre
cizează că 200 dintre a- 
cestea au fost duse intr-un 
loc necunoscut.

BEIRUT 2 (Agerpres). 
Ministrul afacerilor ex
terne al Libanului, Fuad 
Boutros, a avut o întreve
dere eu Olof Rydbeck, î.

i

î

— La Kinshasa începi reuniunea la nivel înalt 
franco-africană (8—9 X) ;

— Vizita în Grecia a președintelui cipriot, Spy. 
ros Kyprianou ;

—- Întîlnirea, la San Diego, a noului președinte 
mexican, Miguel de la Madrid, cu președintele 
S.U.A.. Reagan ;

— Noul prim-ministru suedez, Olof Palme, pre
zintă în Parlament programul guvernului.

9 OCTOMBRIE î

ția, iar cele aflate în cir
culație vor trebui să su
fere, pînă în martie anul 
viitor, modificările și a- 
daptările necesare.

IN Urma inundAți. 
ILOR provocate de trece
rea uraganului Paul 
pra regiunii de nord 
Mexicului, 400 000 de 
soane sînt izolate de 
tul țării, în vreme ce 
140 000 au rămas fără lo
cuințe. După cum preci
zează agenția mexicană 
de presă Notimex, cel pu. 
țin- 24 de persoane și-au 
pierdut viața, iar alte 200 
au fost rănite.

asu- 
a 

per- 
res- 
alte

î

3
Î

S

s

— La Oslo începe reuniunea reprezentanților 
unor țări în curs de dezvoltare și țări industriali, 
zate pentru relansarea dialogului Nord — Sud (9— 
10 X) ;

— Sărbătoarea națională a Republicii Uganda 
(proclamarea în 1962, a Independenței naționale) ;

— Ziua mondială a Uniunii Poștale Universale.
10 OCTOMBRIE :

— Centenarul nașterii istoricului, arheologului, 
filozofului și' eseistului român, Vasile Pirvan (ani
versare ia recomandarea UNESCO)

— Sărbătoarea națională a statului Fiji (procla
marea, în 1970, a independenței naționale) ;

— La Riad începe a II-a Conferință a miniș
trilor apărării ai țărilor membre ale Consiliului de 
Cooperare al Golfului ;

— Alegerea de către parlamentul bolivian 
președintelui țării.

familiei, 
patriei.

_ .____ muzicii
10,00 Viața satului. 11,45 
Lumea copiilor. 13,00 
Album duminical. 15,00 
Telesport — Fotbal : 
Steaua — Dinamo Și 
Corvinul Hunedoara — 
Universitatea Craiova. 
Transmisiuni directe al. 
ternative de la Bucu
rești și Hunedoara. 
17,20 Floarea din 
nă. 18,35 Micul 
pentru cei mici. 
Telejurnal 19,25 
torie prin țara 
19,50 Cîntarea 
niei — Județul 
20.40 Film artistic : 
„Vremea canaliilor".
Premieră pe.țară. 22,20 
Telejurnal. 22,30 Stu
dioul muzicii ușoare-

4 OCTOMBRIE
15,00 Telex. 15,05 

misiune în limba 
ghiară. 17,50 1001 
seri. 18,00 Închiderea 
programului. 20,00 Te. 
lejurnal. 20,20 ’ Panora, 
mic economic. 20,50 Ca
dran mondial. 21,10 
Film în serial: „O no
uă primăvară" — ulti
mul episod. 21,50 Tele
jurnal. 22,00 Tezaur fol
cloric — doine și bala.

grfidi- 
ecran 

19,00 
Călă. 
mea. 

Româ- 
Gorj.

»
E. 

ma
de

CETĂȚENI!

(AGERPRES)

LA SCHIMB
CONTRA MARFĂ
SAU NUMERAR

nalt comisar al Oficiului 
de ajutor și lucrări al 
O.N.U. pentru refugiații 
palestinieni din Orientul 
Mijlociu. Postul de radio 
Beirut a anunțat că au 
fost examinate probleme 
referitoare la situația gra. 
vă in care se află un foar
te mare număr de pălești, 
nieni. lipsiți de adăpost" în 
urma distrugerii locuin
țelor lor în timpul bom
bardamentelor israeliene. 
Se subliniază că situația 
este cu atit mai gravă cu 
cit condițiile de climă se 
înrăutățesc odată cu apro. 
pierea iernii

BAGDAD 2, (Agerpres). 
Forțele irakiene au în- 
frint noua ofensivă irania
nă lansată, vineri, împo
triva regiunii Sumar, din 
sectorul, central al frontu
lui — se arată intr-un co
municat al înaltului Co
mandament al armatei 
Irakului, tiansmis de 
genția INA.

i j

Predînd sticlele și borca
nele goale magazinelor ali
mentare și de legume-fructe

contribuiți la reintroducerea 
în circuitul economic a unor
Însemnate resurse materiale
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