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In întâmpinarea Congresului al

Conferințe de dare de seamă, si alegeri
organizațiile de partid

patriei
SECTORUL III,
I.M. LIVEZENI

muncii de la întreprin
derea de confecții

(VOLUMUL COMERȚULUI 
EXTERIOR

- în procente -

Peste 10000 
tone 

suplimentar
Muierii sectorului III de 

la I.M. Livezeni au extras 
in primele trei trimestre 
din acest an 10 000 tone de 
cărbune peste sarcinile de . 
plan,' ca urmare a depășirii . 
productivității muncii cu 
aproape 600 kg pe post. . 
Rezultatele bune înregis- . 
trate în cele 9 luni au fost 
continuate și îh primele . 
zile ale lunii octombrie, 
cînd sectorul a acumulat 
un plus de peste 700 tone 
de cărbune. Din acest plus, 
500 tone au fost extrase de 
brigada condusă de Mihai

(Continuare în pag. a 2-a)

Sterilul să ramînă în abataj, pe poditură!
ții. Despre cauzele care au 
dus la creșterea procentu- 

plan la producția fizică de lui de cenușă în luna au
gust ne-a vorbit ing. lu- 
liana llăncilă, responsabi
la cu calitatea la această 
mină. „Intercalațiile steri
le întîlnite în abatajele ca-

' Minerii de la Lonea și-au 
depășit ritmic sarcinile de

cărbune pe primele nouă 
luni din acest an, acumu- 
lînd un plus de peste 
10 000 de tone. Din păcate 
realizările bune obținute 
la acest indicator de plan ; 
au fost umbri
te de neîncâ- 
drarea cărbu
nelui livrat 
preparației în indicatorii 
de calitate. Datorită ' fap
tului că procentul de cenu
șă a fost depășit în medie 
în această perioadă cu 1,5 
puncte, colectivul de mi- Totodată, 
neri de la această între
prindere ă fost penalizat 
cu peste 20 000 tone de căr
bune. Cea mai mare canti
tate rebutată s-a înregis- dus la creșterea procentu- 
trat în luna august - 4589 de cenusă.«.
de tone — cînd procentul 
de cenușă a ajuns la 41,3 
la sută, cu 3,3 puncte mai 
mare decît cel planificat. 
Această înrăutățire a cali
tății a venit după o perioa
dă de două luni în care 
cărbunele livrat preparației 
de către minerii de la Lo
nea se încadra în procen- 

-5tul a<Jmis de cenușă (38,1a 
. sută) și umiditate (7,5 la 

sută), primind în această 
perioadă 548 tone 'bonifica-
■ k «nana a ahehbh

In pag» a 3-a
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■ Ce trebuie făcut pen
tru ca dezideratele și 
activitatea mișcării 
corale din Vale 
fie la... unison?

■ Rubrica „Stop !
■ SPORT

Orientări de mare însemnătate

Impreună cu toți comu- întreaga viață și activi- 
niștii și ceilalți oameni ai tate făuririi societății so- 

. ' • cialiste, împlinirii idealu- 
din rilor de bunăstare și pro- 

Vulcan îmi exprim de-; greș ale poporului. Ade- 
plinul acord față de pre- ziunea mea la proiectul 

de Directive pornește 
tocmai de la recunoașterea 
rolului și contribuției de
cisive ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la e- 
laborarea și înfăptuirea 
întregii politici de dezvol
tare multilaterală a țării,

vederile proiectului de 
Directive ale Congresului 
al XIII-lea al partidului, 
document programatic de 
mare însemnătate pen
tru viitorul patriei. Din 
conținutul său am des
prins orientarea fermă a 
partidului spre accelera- în această înaltă aprecie
rea ritmurilor de progres 
și dezvoltarea tuturor ra
murilor economiei națio
nale, astfel ca într-un 
timp istoric relativ scurt 
să se realizeze înscrierea 
României printre țările 
cu o dezvoltare medie. 
Recunoaștem cu toții, din 
această orientare, gîndi- 
rea cutezătoare, revoluțio
nară, clarvăzătoare a se
cretarului general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, eminentul con-
ducător care și-a dedicat (Continuare în pag, a 2-a)

meră nr. 77, 91, 41 și în 
preabatajele de la nr. 
4 și 313 au dus la înrăută
țirea calității cărbunelui.

în această lună
am avut și surpări în cî- 
teva abataje frontale de la 
sectoarele III și IV care au 

(Continuare în pag. a 2-a)

Brigada condusă de minerul loan Succveanu, din sectorul XI investiții al 
minei Aninoasa, obține rezultate constant bune. Foto: T. ALEXANDRU

re aflîndu-se temeiul pen
tru care am susținut cu 
multă însuflețire 
propunerea ca la cel 
de-al XIII-lea Congres,-., 
ctitorul României 
cialrte moderne să 
reales
mă de secretar 
al partidului.

Victoria ROȘCA, 
secretarul comitetului de 
partid, întreprinderea de 

confecții Vulcan

so- 
fie 

în funcția supre- 
gcneral

La 
părea 
are la bază cauze obiective. 
Spunem „s-ar părea", pen
tru că atunci cînd am în
trebat-o pe responsabila cu 
calitatea, cît steril.s-a ales 
și s-a depus

prima vedere s-ar 
că această creștere

pe poditură în 
această lună, 
ne-a spus „ar 
fi bine să nu 
scrieți despre

aceasta, deoarece minerii 
sectorului I nu au ales
decît 105 tone de steril**. 
Ori, la mina Lo-
nea la majoritatea locurilor 
de muncă se poate alege și 
depune sterilul pe poditu
ră. Exemplu concludent, 
toate abatajele în care au 

Gheorghe BOȚEA

Un nou impuls efortului de creștere a 
producției de cărbune cocsificabil

Ieri s-a desfășurat con
ferința de dare de seamă 
și alegeri, moment proe
minent în viața comuniști
lor, a întregului colectiv 
ăl puternicei unități carbo
nifere a țării, întreprinde
rea minieră Lupeni. La con
ferință, în afara delegați
ilor aleși în organizațiile de 
partid din sectoarele mi
nei, au participat nume

roși invitați.
Intr-o atmosferă de lucru 

exigentă, de analiză res
ponsabilă, combativă, par- 
ticipanții la conferință au 
dezbătut în mod aprofun
dat activitatea desfășurată 
de organele și organizațiile

Responsabilitate comunista pentru procesul 
complex de formare a specialiștilor în minerit

avut loc 
dare de 

noului

Intr-o atmosferă de lu
cru, de analiză exigentă a 
activității complexe al că
rei scop este formarea spe
cialiștilor din mineritul ro
mânesc, la Institutul de mi
ne din Petroșani a 
conferința pentru 
seamă și alegerea 
comitet de partid.

Evidențiind succesele, dar 
și neîmplinirile, din activi
tatea desfășurată, darea de 
seamă a reliefat, într-un 
spirit critic și autocritic, 
rezultatele nesatisfăcătoare 
cu care s-a încheiat anul 
universitar trecut, autenti
că sinteză -a eforturilor din 
domeniile perfecționării 
planurilor și programelor 
de învățămînt, creației ști
ințifice și tehnice a corpu
lui didactic și studenților, 
practica în producțte, a vie
ții interne din organizațiile 
de partid și A.S.C. Eficien
ța integrării organice a 
învățămîntului superior mi
nier cu practica și cerce
tarea constituie, așa cum 
s-a remarcat în conferință, 

de partid în perioada 
scursă de la alegerile pre
cedente. Totodată, conferin
ța a analizat șl a stabilit, 
prin hotărîrea adoptată, un 
program amplu de măsuri 
politico-organizatorice me
nite să conducă la crește
rea capacității de mobilizare 
a organelor și organizați
ilor de partid, la întărirea 
rolului lor conducător în 
toate domeniile de activi
tate, în mobilizarea mine
rilor, a cadrelor tehnice, a 
întregului colectiv al mi
nei la redresarea activită
ții productive, la înfăptui
rea sarcinilor de răspun
dere în creșterea produc-

U. A.S.C. In acest 
poporul nostru a 
40 de ani de via-

Institutului de 
Petroșani — crea-

XIII-lea al

seamă cît 
delegaților

un efect direct «al muncii 
desfășurate de comitetul de 

■ partid, de conducerea insti
tutului și a decanatelor, de 
Consiliul 
an, cînd 
aniversat 
ță nouă, 
mine din 
ție a acestor ani luminoși 
— îi revin sarcini de mare 
importanță, izvorîte din 
proiectul de Directive ale 
Congresului al 
partidului.

Atît darea de 
și. intervențiile 
au fost străbătute ca un 
fir roșu de hotărîrea fer
mă a comuniștilor de a-și 
consacra toate forțele pen
tru a obține un adevărat 
salt calitativ, sub- conduce
rea organizației de partid, 
în procesul formării ingi
nerilor și subinginerilor din 
minerit. Apreciind stilul 
dinamic, colectiv al comi
tetului de partid, cadrele 
didactice și studenții care 
au participat la dezbateri 

Nechează calul spre, 
depărtările pierdute în 
sîmburele toamneinostal
gia cheamă mereu aceeași 
icoană, lingă heleșteul cu 
peștii tristeților, ades nu
mărate în cristale. Verde
le închis, pe brunul pă- 
mîntului, sparge paralela 
necurmatelor desțeleniri 
ce înconjoară ochiul unui 
cerc de trifoi. Răsucit a 
fuioare, vrejul de mură 
îmi înseamnă trecerea 
peste miriști brumate, în- 
crustînd, o dată cu dure
rea, lujeri roșii pe care 
mama, altă dată, îi oblo
jea alintîndu-mă. Eulger,

ției de cărbune, în lumina 
importantelor prevederi a- 
le proiectului de Directive 
ale Congresului al XIII-lea 
al partidului.

Intr-o entuziastă și de
plină unanimitate, delega
ții la conferință au dat 
glas, în numele comuniști
lor, tuturor minerilor Lu- 
peniului, adeziunii lor to
tale' față de hotărîrea ple
narei C.C. al 
iunie a.c., cu 
realegerea, la 
Congres, a
Nicolae Ceaușescu, în func
ția supremă de secretar ge
neral al partidului.

P.C.R. din 
privire la 
al XIII-lea 
tovarășului

au analizat cauzele neîm- 
plinirilor și au formulat 
propuneri valoroase, care 
au îmbogățit măsurile po
litico-organizatorice și e- 
ducative adoptate de con
ferință, pentru a fi spori
tă contribuția tuturor co
muniștilor la înfăptuirea 
marilor sarcini ce sînt cu
prinse în proiectul de Di
rective ale Congresului al 
XIII-lea al partidului. Co
muniștii Vasile Iușan, Ion 
Miriță, Ilie Rotunjanu, Mir
cea Georgescu, subliniind 
succesele activității din ins
titut, au scos în evidență 
faptul că este necesar ■ ca 
relația cadru didactic-stu
dent să fie mai apropiată, 
acest proces de cunoaștere < 
trebuind să fie permanent ; 
și diferențiat în formele I 
concrete de manifestare.' In ; 
acest domeniu este necesar 
să se concentreze — sul»;

Tiberiu SPATARU
. . - . , --- - i

(Continuare in pag. a 2-a) ;

Autumnală j
trece o pasăre, cu chema- | i 
rea alunecată, din ciocul Z 
gingaș, spre cuiburile dez- ’ ’ 
velite de vînt. Calul dă y 
semne de neliniște. Cerul l ; 
se încîlcește, iar cu, pe t 
marginea toamnei, adun 
cristalele amintirii, să le ; 
împrăștii, nuferi, peste ’ " 
neliniștea ce-mi. cuprinde y 
gleznele. O! și ce departe ț . 
fuge toamna, în urma

y
Dar, a început școala 1 i , 

Și cum sună, atît de alt- ? 
fel, acum, clopoțelul! Și ! i 
totuși, ce aproape-i, faun- ț 
na următoare de sufletul i 
meu ! /

Maria DINCA |
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Conferința de dare 
seamă și alegeri a comi
tetului de partid I.C.S.A.- 
A.P. Petroșani a eviden
țiat preocupările comuniș
tilor din sectorul alimen
tar și alimentația publi
că, pentru ridicarea între
gii munci politice la ni
velul cerințelor actualei 
etape, pentru transpune
rea în viață a hotărîrilor 
și măsurilor elaborate de 
organele superioare de 
partid, a sarcinilor ce 
stau în fața colectivelor 
de oameni ai muncii din 
comerț.

La nivelul comitetului 
de partid pe întreprinde
re și în cadrul celor cinci 
organizații de bază, a exis
tat o preocupare continuă 
pentru cuprinderea tutu
ror sarcinilor, a tuturor 
unităților. Astfel, comite
tul de partid a reușit să 
cunoască operativ situa
ția și atmosfera de mun
că din unități, probleme
le specifice colectivelor de 
lucrători comerciali, să
Conceapă activitatea în .
perspectivă, să organizeze 
și să urmărească îndepli
nirea obiectivelor stabili
te în adunările generale.

In cuvîntul delegaților, 
printre care amintim pe 
tovarășii Constantin Ceo- 
lofan, Gheorghe Toma, 
Viorica Nicoară, Virgil 
lonescu, Constantin Țigă- 
reanu, Eugenia Potroca și 
alții s-au evidențiat preo
cupările sporite ale ’ co
mitetului ' de partid pen
tru creșterea rolului și 
competenței organizațiilor 
de partid în conducerea 
și înfăptuirea sarcinilor 
întregului colectiv, a pu

de

In întîmpinarea Congresului al XIII-lea al partidului

Accentul acțiunilor> 

perfecționarea 
pe educarea

terii lor de mobilizare 
pentru îndeplinirea indi
catorilor de plan. Sînt 
semnificative în 
sens rezultatele bune ob
ținute de la începutul a- 
nului — atît în desfacerea 
mărfurilor cu amănuntul 
în sectorul alimentar, cît 
și în sectorul alimentație 
publică. La o seamă de 
indicatori, ca producția 
culinară, încasări la pro
ducția industrială, înca
sări din prestații hoteliere 
s-au obținut importante 
depășiri. In realizările ob
ținute s-au evidențiat, în 
sectorul alimentar 25 de 
magazine (nr. 1, 2, 10, 12, 
13, 14, 16, 24, 26, 35 și al
tele), iar în sectorul a- 
limentație publică 12 uni
tăți (nr. 8, 21, 23, 34, 99, 
301 etc). Sînt însă și uni
tăți care nu s-au străduit 
și nu au reușit să fie la 
înălțimea sarcinilor ceru
te; o seamă de unități 
nu și-au realizat planul 
de desfacere; amintim 
magazinele nr. 6, 15, 18,
89, 131, 31, din sectorul 
alimentar, și unitățile nr. 
308, 303, 331, 316, din
sectorul alimentație pu
blică. Aceste unități au 
avut deficiențe în folosirea 
comerțului de întîmpinare, 
a celui stradal, șefii de 
unități nu au vizitat sis
tematic depozitele furni
zorilor, a lipsit solicitudi
nea față de cumpărători 
a unor lucrători comer
ciali.

(Urmare din pag. D .

Sînt 
acest

Din dezbateri a reieșit 
necesitatea ca noul comi
tet de partid și organiza
țiile de bază să se implice 
mai mult în soluționarea 
aprovizionării în mod u- 
niform a tuturor unități
lor, cu întreg sortimentul 
de mărfuri necesare; s-a 
cerut ca șefii de unități 
să răspundă nemijlocit de 
buna aprovizionare. 
Va trebui să se de
pună eforturi pentru 
diversificarea sortimente
lor de mărfuri existente 
în unități, pentru ridica
rea calitativă a servirii 
oamenilor muncii.

S-a cerut în cadrul con
ferinței să se ridice cali
tatea actului comercial, 
punîndu-se accentul pe 
ridicarea nivelului de pre
gătire profesională a tu- > 
turor lucrătorilor din co
merț, pe educarea lor mo
ral-politică, în spiritul 
normelor eticii și echită
ții socialiste.

Intr-o atmosferă de 
deplin entuziasm și vie 

^satisfacție delegații la con
ferință și-au exprimat a- 
deziunea la Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. 
privind realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușeseu 
în funcția supremă de se
cretar general al partidu
lui.

Noul comitet de partid 
a reales în funcția de se
cretar pe tovarășa Valeria 
Poenaru.

Vasile COCHECI

, permanenta îndrumare a 
noului comitet de partid 
și cu sprijinul mult mai 
substanțial, mai tineresc, al 
Asociațiilor Studenților Co
muniști — atenția corpului 
profesoral, remarcau co
muniștii Ion Marian, Flo
rian Iovan, Dumitru Fodor, 
Mihai Takacs, Lazăr Ciroe 
și M. Luțaș. Totodată se 
cuvine a fi stimulată o ac
tivă participare studențeas
că la viața universitară și 
socială din Valea Jiului, a- 
tlt la manifestări educative, 
cultural-artistice, cît și la 
acțiuni de educație moral- 
politică, revoluționară. De-a 
lungul acestor 36 de ani de 
existență, Institutul de 
mine, prin absolvenții lui 
cît și prin stlidenți în pe-

rioâde • de practică; a a- 
dus o contribuție hotărîtoa- 
re la dezvoltarea bazei de 
materii prime și materiale. 
In oricare întreprindere mi
nieră din țară muncesc in
gineri și subingineri formați 
în Institutul din Petroșani, 
toate marile realizări din 
mineritul românesc în ulti
mii 20 de ani, de cînd Ia 
conducerea partidului și

te în pregătirea, cantitativă 
și calitativă, a specialiștilor 
din minerit. Numai în înal
ta competență profesională 
și moral-politică se sinteti
zează calitatea de revolu
ționar și bun specialist.

In cadrul lucrărilor con
ferinței de partid de la Ins
titutul de mine, comuniștii 
și-au exprimat cu însufle
țire totala adeziune Ia 

statului se află tovarășul hotărîrea plenarei C.C. al 
Nicolae Ceaușeseu, sînt le
gate inseparabil și de ca
drele pregătite la Petro
șani, sintetizînd prestigiul 
științific și moral-politic al 
comuniștilor. Dezvoltarea 
impetuoasă a industriei mi
niere în cincinalul viitor 
pune în fața organizației 
de partid din institut, a 
cadrelor didactice și stu
denților, răspunderi spori-

P.C.R. din 27 iunie a.c., cu 
privire la realegerea, la al 
XIII-lea Congres a tovară
șului Nicolae Ceaușeseu în 
funcția supremă de secre
tar general al partidului.

In prima sa ședință, co
mitetul de partid a reales 
în funcția de secretar pe 
prof. dr. ing. Nicolae Di
ma, prorector al Institutu
lui de mine.

Orientări de mare însemnătate
(Urmare din pag. I) să permanență, pe agenda de 

lucru a comitetului de 
partid, a c.o.m. se află pro- 

Pe un loc de frunte bleme legate de îmbunătă
țirea organizării producției 
și a muncii și creșterea a- 
portului calitativ al com
partimentelor funcționale 
în activitatea direct pro
ductivă, în dezvoltarea 
creației tehnice proprii, in
tensificarea acțiunilor de 
economisire, recuperare și 
refolosire a* unor materiale, 
domeniu în care colectivul 
nostru a acumulat deja o 
bună experiență.

In aceste zile, activitatea 
noastră este străbătută de 
un plus de angajare pa
triotică, muncitorească. Do
rim ca în cinstea Congre
sului al XIII-lea al parti
dului să raportăm îndepli
nirea integrală a planului 
la export, așa cum s-a an
gajat organizația de partid 
în recenta conferință pen
tru dare de seamă și alegeri. 
Este răspunsul nostru de 
angajare muncitorească, 
pentru a spori partea de 
contribuție a întreprinde

rii Ia dezvoltarea și în
florirea scumpei noastre 
patrii.

rim șă consolidăm și 
amplificăm rezultatele bu
ne înregistrate în ultimii 
ani. I . LJ____
am situat măsurile politi- 
co-organizaterice, orienta
te spre creșterea răspunde
rii comuniștilor, a întregu
lui colectiv față de îndepli
nirea exemplară a sarcini
lor’ economice și angaja
mentelor. In acest context 
mai avem în vedere spori-

Proiectul de Directive 
conține numeroase măsuri 
pentru dezvoltarea indus
triei ușoare și — în cadrul 
acestei ramuri — pentru 
creșterea, diversificarea și 
îmbunătățirea calitativă a 
confecțiilor textile. Colecti
vul nostru este conștient 
de faptul că pentru reali
zarea prevederilor din Di
rective trebuie să se ac- rea combativității comunis- 
ționeze încă de pe acum, 
pentru a imprima activită
ții de producție, noi di
mensiuni calitative și rit-, 
muri cantitative. Sub con
ducerea organizației de 
partid, colectivul are în 
atenție o seamă de măsuri 
prin înfăptuirea cărora do-

te, stimularea inițiativelor 
muncitorești, afirmarea mai 
pregnantă a autoconducerii, 
autogestiunii și a spiritu
lui de economisire, îmbu
nătățirea continuă a clima
tului de muncă și omogeni
zarea colectivului prin căi
le ce ne stau la îndemînă:’ 
creșterea gradului de pre
gătire profesională, întări
rea ordinii și disciplinei.

Măsurile tehnico-econo- 
mice stabilite pentru acest 
an și în perspectivă sînt 
de mare însemnătate pen
tru activitatea întreprinde
rii. Avem în vedere să asi
gurăm o tot mai bună va
lorificare a capacităților de 
producție și a potențialului 
uman al întreprinderii. In

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

nea, au mai fost realizate 
19 tone murături, 10 tone 
morcovi și în jur de 8 to
ne zarzavaturi.

posturilor telefonice 
sporit, în ultimul timp, con
siderabil.

Sterilul să rămînă 
în abataj, pe poditură!

fost intercalații sterile în 
front erau abataje cameră 
și deci sterilul putea să ră- 
mînă pe poditură fără alt 
consum de energie pentru 
scoaterea lui afară pe 
fluxul de transport.

Penalizările au continuat 
și în luna septembrie, este 
drept într-un ritm mai 
scăzut, dar ele au continuat 
și au fost de 2155 tone de 
cărbune. Bineînțeles, nici în 
această lună n-a fost ales 
mai mult steril în subteran, 
dar s-a intensificat clauba- 
jul la suprafață, unde s-au 
prestat zilnic 14—-15 posturi 
și se află pe fiecare schimb 
un cadril tehnic la claubaj

pentru a urmări cum se e- 
xecută această operație. 
Cantitatea mare rebutată 
în aceste două luni trebuie 
să constituie pentru tot 
colectivul de mineri de la 
Lonea un serios semnal de 

necesar să 
cu toa- 
pentru 

de 
admisă,

alarmă; este 
acționeze 
tă ' hotărîrea 
reducerea procentului 
cenușă la limita 
mai ales că practica a do
vedit că se poate. Tocmai 
pentru că se poate, este ne
cesar ca toți maiștrii și 
șefii de sectoare să acțio
neze cu mai multă hotărî- 
re pentru ca sterilul să ră- 
mînă pc poditură, în abata
je, să nu fie plimbat pe 
fluxul de transport pînă în 
prepara ție.

Două muncitoare tinere și harnice, mereu în [ 
prim planul întrecerii socialiste, ce se desfășoară la 
I.C. Vulcan, confecționerele Mariana Mitrana și Na
talia Guraliuc. ’ Foto: Al. TĂTAR

Peste 10 000 tone suplimentar

Bucevschi. Pe schimburi, 
activitatea în abatajul e- 
chipat cu susținere și tăie
re mecanizată pc care îl ex
ploatează Mihai Bucevschi 
și ortacii lui, este coordo
nată de minerii mecaniza
tori Dumitru Perju, Gheor
ghe Șerban și Aurel Leucă, 
care printr-o bună organi
zare a muncii și prin men
ținerea utilajelor din do
tare în perfectă stare de 
funcționare au crescut pro
ductivitatea muncii peste 
prevederile de plan cu 5

tone pe post. La plusul 
acumulat de sector au con
tribuit și brigăzile de pre
gătiri conduse de Gheorghe 
Ciobanu, Mircea Valache și 
Emil Bojog, care au exca
vat, suplimentar sarcinilor 
de plan, peste 700 mc, con
tribuind în acest fel la de
pășirea sarcinilor de plan 
la producția fizică de căr
bune. Totodată aceste vred
nice formații de mineri au 
asigurat linia de front ne
cesară pentru realizarea 
sarcinilor de plan și în 
trimestrul IV al acestui an.

fI
• DEPOZITARI. In a- 

ceastă perioadă la 
I.A.C.C.V.J. se desfășoară o 
susținută acțiune de recol
tare și depozitare a legu
melor pentru iarnă. Pînă 
la această dată au fost de
pozitate peste 300 tone de 
cartofi, 80 tone ceapă și
20 tone varză. De aseme- nic.ipiul nostru,

• CARTE. Direcția jude
țeană de poștă și telecomu
nicații a luat inițiativa ti
păririi unei noi cărți cu- 
prinzînd numerele de tele
foane ale abonaților din 
județul Hunedoara. Iniția
tivă salutară, dacă avem 
în vedere că, numai în mu- 

numărul

• OMENIE. In ziua de 29 
septembrie un călător din 
Deva, aflat într-un autobuz 
A.U.T.L.P., pe ruta Uricani 
— Petroșani, a găsit o su
mă de bani. Dînd dovadă 
de multă omenie a depus 
suma de bani la Miliția mu
nicipiului Petroșani. Păgu
bașul este invitat să rein
tre în posesia banilor.

• CENACLU. După pe- tîlnirilor de miercuri (înce- 
rioada estivală de vacanță, 
cenaclul literar „Panait Is- 
trati“ își reia întîlnîrile du
minicale, în Sala artelor a 
Casei de cultură a sindica
telor din Petroșani. Dumi
nică, la ora 10, vor citi Mir
cea Andraș (teatru) și 
Constantin Cîmpeanu (poe
zie).

pînd de la ora 19,30) cu 
iubitorii acestui gen muzi
cal. Cu prilejul întîlnirilor 
cu iubitorii jazzului vor 
avea loc audiții, prelegeri 
despre teoria și istoria jaz- 
zului.

• ORAR. Ora începerii 
partidelor de divizia A de 
fotbal în luna octombrie

• JAZZ. Clubul de jazz, este 15, la ora 13 urmînd 
de pe lîngă Casa de cultu- să evolueze formațiile de 
ră a sindicatelor din Pe- tineret-speranțe. Iubitorii 
troșani, anunță reluarea în- fotbalului din Vale trebuie

să ia în seamă aceste ore, 
mai ales că Jiul Petroșani 
susține dificile întîlniri du
minică, respectiv, miercuri 
(restanță a etapei a Vl-a), 
pe teren propriu, cu Cor- 
vinul Hunedoara și, respec
tiv, Sportul, studențesc 
București.

Rubrică realizată de
Ion VULPE
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Asupra activității corale 
a pionierilor și șoimilor pa
triei, prof. Vasile Pop re- 
marca: '

— Am pus accent în mod 
deosebit pe problemele or
ganizatorice. Fiecare unita
te de pionieri și-a stabi
lit un program de repetiții. 
Pregătirea formațiilor cora
le este condusă nemijlocit 
de profesorii de muzică. în 
etapa de masă a Festivalu
lui național „Cintarea Ro
mâniei", am căutat să 
realizăm treceri în revistă 
ale formațiilor corale. De
altfel, festivalul „Pionierii 
cîntă pacea, patria și parti
dul" a constituit un excelent 
mijloc pentru realizarea u- 
nui util schimb de expe
riență între dirijori, urmă- 
rindu-se creșterea calității , 
interpretării. Evidențiem în 
mod deosebit școlile gene
rale nr. 1 Lupeni, nr. 4 Vul
can, nr. 1 și 7 Petroșani, 
precum și corul Casei pio
nierilor și șoimilor patriei 
din Vulcan. Cam puțin în
să pentru un municipiu cu 
un număr mare de școli. 
Ne-am preocupat de îmbu
nătățirea repertoriului; am 
luat măsuri eficiente de di
fuzare în toate unitățile șco
lare a culegerilor de cînte- 
ce patriotice și pionierești, 
editate în 1983 și 1984 
de Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor. Ne 
străduim să impulsionăm 
întreaga activitate corală 
pionierească, știut fiind că 
prin cor se realizează o 
serie de deziderate al? ac
tului educațional.

Intr-adevăr, adăugăm noi 
— pionierii au obținut per
formanțe meritorii în edi

La clubul sindicatelor 
din Lupeni biblioteca 
(responsabil Eleonora 
Sav) oferă cititorilor o 
gamă diversă de cărți 
și reviste din toate do
meniile.

Foto: Al. TATAR

nnîH: ■ ■
:s:;îîa .. .

In curînd vor începe etapele de concurs ale celei 
de-a V-a ediții a Festivalului național „Cintarea Româ
niei", moment de sinteză a valorilor în mișcarea artis
tică de amatori și profesionistă. După cum este cunos
cut, festivalul cuprinde toate genurile artistice, fiind 
angrenate formații de pionieri și șoimi ai patriei, e- 
levi, studenți, formații de artiști amatori și profesio
niști. In acest context, ne-am propus să analizăm care 
este stadiul pregătirii formațiilor noastre corale.

Pe această temă am purtat discuții cu prof. A- 
drian Schweitzer* dirijorul grupului coral-cameral 
„Armonia" al Casei de cultură a sindicatelor din Pe
troșani și cu prof. Vasile Pop, activist al Consiliului 
municipal al pionierilor.

Ce trebuie făcut pentru ca 
dezideratele și activitatea 
mișcării corale din Vale 

să fie la... unison?
ția trecută a festivalului, 
dar nu trebuie uitat că mai 
șînt cazuri cînd tehnica vo
cală a formațiilor lasă de 
dorit, cînd problemele exe
cuției corecte a partiturii 
și nuanțele interpretării 
sînt neglijate. Există uni
tăți școlare care nu mani
festă preocupare suficientă 
pentru repertoriu, pentru 
alegerea unor piese potri
vite nivelului de înțelegere 
al copiilor. La licee, lucru
rile nu stau, din păcate, bi
ne. Activitatea corală este 
sporadică. Se preferă stilul 
de muncă „în campanie". 
O excepție fericită consti
tuie Liceul de matematică- 
fizică din Petapșiani. Acolo 
unde nu există''p preocu

pare sistematică nu se pot 
emite pretenții de calitate, 
astfel se ratează atît ele
mentul educațional cît și 
cel artistic.

Formațiile corale studen
țești își au programul lor 
de pregătire, strîns legat 
de structura anului univer
sitar. Cele două formații 
Corale, ambele laureate pe 
țară, au fost reorganizate. 
Și putem spune că lucruri
le merg pe un făgaș bun. 
Le dorim o mai vie pre
zență în viața artistică a 
municipiului.

Formațiile de amatori au 
structuri socio-profesionale 
diferite. Aici problemele’ 
sînt deosebit de complexe. 
Referindu-se la activita
tea corală de amatori, prob

Adrian Schweitzer ne-a de
clarat: ' . ' •

— Sînt multe de spus în 
problema „repertoriului". 
In primul rînd găsim cu 
mare greutate lucrări co
rale cu tematică specifică 
Văii Jiului. Așteptăm un 
răsunet concret al vizitei 
făcute în vara acestui an 
de delegația Uniunii com
pozitorilor. In ceea ce pri
vește mobilizarea spectato
rilor la concertele corale 
jubiliare sau cu ocazia con
cursurilor mai avem încă 
multe de făcut. Entuzias
mul participării membrilor 
formațiilor corale este con
diționat de ieșiri cît mai 
frecvente pe scenă, atît în 
municipiu, în județ, cît și 
în afara lui, la festivaluri 
corale interjudețene. Aș a- 
vea cîteva propuneri pri
vind îmbunătățirea activită
ții corale: în primul rînd 
crearea unui cadru organi
zatoric real și eficient, sti
mularea și controlul activi
tății corale de toate genu
rile; urmărirea ritmicității, 
repetițiilor, fapt determi
nant în realizarea calită
ții artistice; reluarea festi
valului coral „Freamătul 
adîncului".

Desigur — adăugăm noi 
—- problemele activității co
rale în Valea Jiului sînt 
multiple. Dezbaterea noas
tră continuă. In acest sens 
.așteptăm scrisori, opinii de 
la iubitorii acestui gen al 
muzicii culte: coriști, diri
jori, profesori de muzică, 
de la toți cei ce doresc să-și 
aducă contribuția la mai 
buna desfășurare a activi
tății corale în Valea Jiului.

Horațiu ALEXANDRESCU

LUPUL IȘI SCHIMBA 
PARUL...

...dar năravul ba, spune 
un. proverb care se potri
vește de minune în cazul 
conducătorului auto Ioan 
Casandra de la A.L.S.H., 
brigada 2 Petroșani. In 
urmă cu numai patru luni,, 
permisul de conducere 
i-a fost suspendat pentru 
conducere sub influența 
alcoolului, dar se vede că 
nu a învățat nimic din 
propria lui greșeală, căci 
într-una din zilele trecute 
se afla din nou la volanul 
autobasculantei 37B3142 
sub influența alcoolului. 
De această dată permi
sul de conducere îi va fi 
anulat, urmînd ca el să 
opteze pentru altă- mese
rie. Tot din cauza alco
olului și-a „șifonat" au
toturismul 2 HD 6425, în 
noaptea de 26 septembrie, 
și Cristian Niedermaier. 
Cine golește paharul... 
plătește.

LEGEA-I LEGE ȘI 
TREBUIE RESPECTATA

Articolul 11 din Decre
tul 277/79 prevede că au
toturismele proprietate 
personală pot circula în 
zilele de duminică în 
funcție de numărul de în
matriculare pe care îl au,

RĂSPUNDEM CITITORILOR
< PADURARIU RELU, 

Petrila: Judecătoria din Pe
troșani ne-a informat că, 
în 4 iulie a.c., sentința nr. 
1687 a fost afișată pe ușă, 
dv. nefiind acasă. Iată ce 
urmează să întreprindeți : 
să vă prezentați, cu copia 
sentinței și timbre fiscale 
(de 9 lei) la camera nr, I 
a judecătoriei, în scopul 
investirii sentinței cu for
mulă executorie ce consti
tuie titlul în baza căruia 
puteți cere executarea. Cu

cu soț sau fără soț. Silviu 
Marin Man a încălcat a- 
ceastă prevedere legală, 

circulînd duminică, 30 sep
tembrie, cu autoturismul 
2 HD 4934, deși aveau 
dreptul de circulație au
toturismele înmatriculate 
sub număr fără soț. Pen
tru fapta lui i-a fost ri
dicat certificatul de în
matriculare.

. IN ATENȚIA 
CICLIȘTILOR Șl 
CĂRUȚAȘILOR!

In magazinele auto-moto 
din Petroșani, Vulcan și: 
Lupeni s-au primii ca- 
tadioptrii pentru biciclete 
și căruțe. Posesorii de ast
fel de mijloace de trans
port sînt rugați să le pro
cure și să le monteze la 
biciclete și căruțe pentru 
a fi mai ușor observați de 
către conducătorii auto pe 
timp de ceață.

Duminică, 7 octombrie, 
au dreptul să circule au-, 
toturismele proprietate 
personală înmatriculate cu 
număr CU SOȚ.

Rubrică realizată cu : 
sprijinul

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

alte cuvinte numai astfel 
vă veți recupera pagubele.

> PETRU STOI, Uri- 
cani: Am discutat* cu di
rectorul Autobazei uzină 
de transport local, Emil 
Gavrilescu, atitudinea șo
ferilor Băncilă și Cioban- 
schi, despre care ne-ați 
scris că opresc între stații. 
Ca și dv. așteptăm ca mă
surile promise să se con
cretizeze în înlăturarea ma
nifestărilor de indisciplină 
din transportul în comun.

*~°tbai „Cupa Români ei** Baschet pe teren propriu, în județul vecin ?
MINERUL ANINOASA 

— MINERUL LUPENI 
6—7. In cadrul popularei 
competiții „Daciada", for
mația antrenată de Emil 
Dobrescu și Iulică Bălosu, 
după ce a învins pe Me
talurgistul Sa du și Mine
rul Paroșeni, a primit re
plica divizionarei B din 
Lupeni. Scorul este deschis 
în min. 15 de Pantelimon. 
După o jumătate de 
oră de dom i n are 
sterilă fundașul Ilie Diaco- 
nu, urcat în atac, reușește 
egalarea. In repriza secun
dă Guran trecut pe aripa 
stingă trece în dribling de 
doi adversari, trimite pu

Fază din meci.

ternic spre Dosza, dar ba
lonul se lovește de Moraru 
și se oprește în plasa por- 

‘ ții lui Grigore. Cînd mai 
era doar un minut de joc, 
la o acțiune care nu se a- 
nunța periculoasă, fundașul 
central Ghițan comite henț, 
lovitura de pedeapsă este 
executată bine de către 
Pantelimon și astfel cele 
90 de minute se termină cu 
scorul de 2-2. Urmează pre
lungirile în care nici una 
dintre echipe nu reușește 
să înscrie. ''

După cele 120 de minute, 
s-a trecut la executarea lo
viturilor de la 11 m. In pri
ma serie au marcat pen

tru Minerul Aninoasâ Do
sza, Guran, Tudor și I. Po
pa, a ratat Lakatoș; pentru 
Minerul Lupeni au transfor
mat Sebestyen, Pantelimon, 
Ungureanu, Coca, a ratat 
Grigore, așa îneît tabela de 
marcaj indica din nou ega
litate 6—6.

S-a procedat la a doua 
serie de penaltyuri în care 
juniorul Szatmari îl învin
ge pe Munteanu pentru, ca 
șutul lui Iriiimș să fie pa
rat de Grigore.

Intîlnirea. se sfîrșește Cu 
soorul de 7—6 în favoarea 
echipei divizionare B, ca
re primește astfel dreptul de 
a evolua în faza următoare 
a competiției „Cupa Româ
niei" la fptbal.

•T. TRIFA

Tragerea la sorți a meciurilor din turul doi al cupelor europene
ZURICH 5 (Agerpres). 

Vineri s-a efectuat la Zu
rich tragerea la sorți a me
ciurilor din turul doi al cu
pelor europene de fotbal. 
In „Cupa campionilor eu
ropeni", echipa Dinamo 
București, campioana * Ro
mâniei, va întîlni (pri
mul joc în deplasare) for
mația franceză Girondins 
Bordeaux,. In „C u p a

Se apropie startul noii 
ediții a campionatului na
țional de baschet în divi
zia secundă. Intre cele 12 
combatante (trei bucureș- 
tene, două brașovene) se 
află și combinata Jlul- 
Știința Petroșani.

Ca și în alte discipline 
sportive, baschetul, mai 
ales în divizia B (tineret) 
se conformează unor re
guli care uneori se schim
bă de la an la an. Ne re
ferim la înălțimea și vîrs- 
ta jucătorilor—în teren 
trebuie să existe cel mult 
trei „bătrîni" (pește 23 de 
ani) și Un altul pe „foaie", 
cu condiția ca cel puțin 
o repriză să evolueze un 
jucător cu o înălțime de 
peste 1,97 m sau doi de 
1,94 in. La Jiul-.Ștnnta, ră
cește condiții, deși nu se

U.E.F.A.", echipa Universi
tatea Craiova: va juca (pri
ma partidă pe teren pro
priu) în compania formației 
Olympiakos Pireu clin Gre
cia.

Iată și alte intîlniri mai 
importante din cele trei 
competiții - continentale : 
„Cupa campionilor euro
peni"; Liverpool — Benfi
ca Lisabona: Juventus To

anunță noutăți de marcă, 
sînt realizabile, în lot e- 
xistă doar doi baschetba- 
liști peste 23 de ani, sing. 
Dumitru Popescu și Șipa- 
n(j, primul măsurînd peste 
1,97 m. De fapt profesorul 
Szilagyi mizează pe lotul 

‘studențesc: Pușcaș, Bratu, 
Dobre, Șipanu, Popescu, 
Sîrgeorzan, Nițu, Știulek, 
Iliâș și încă vreo , trei ti
neri, a căror legitimare e 
în curs. Federația de spe
cialitate a dispus, din a- 
ceastă ediție, o măsură 
menită să dinamizeze jo
cul, dar și să contracare
ze avantajul înălțimii 
prin tehnica aruncărilor. 
Din dreptul coșului în te
ren va fi marcat.un semi
cerc cu raza de 6,25 m, o 
aruncare reușită din afara 

rino — Grasshdpers Zurich; 
Panatinaikos Atena — Lin
field Belfast; Dynamo Ber
lin — Austria Vicna; Lev
ski Spartak Sofia — Dnepr 
Dnepropetrovsk; „Cupa cu
pelor": Bayern Munchcn 
— Trakia Plovdiv; Ever
ton — Inter Bratislava; 
A.S. Roma — Wrexham; 
Dynamo Dresda — F.C. 
Metz; „Cupa U.E.F.A.": In-

lui va cota trei puncte, în 
vreme ce reușita din in- 
trior doar două; timpul 
de atac s-a redus de la 
30 la 24 de secunde, indii 
ferent dacă adversarul 

atinge mingea. »
Din nefericire însă sa- 

la I.M.P. nu mai cores
punde noilor condiții de 
joc, fiind prea îngustă. 
Cum" (viitoarea!) sală de 
sport a C.C.S.P. a ajuns 
în stadiul legendarelor zi
duri ale lui Manole (exis
tă investiții, dar nu și 
constructori), după primă 
deplasare la C.S.U. Galați, 
Jiul-Știmța Petroșani va 
evolua, la 21 octombrie, 
în compania fostei divizi

onare A, Urbis București, 
pe teren propriu... la Tg. 

Jiu.
Andrei APOSTOL 

ternazionale Milano — 
Glasgow Rangers; Standard 
Liege — F.C. Kolh; Rijeka 
— Real Madrid; Bohemians 
Praga —• Ajax Amsterdam; 
Fiorentina —- Anderlecht; 
Dinamo Minsk — Sporting 
Lisabona; Ț.S.K.A. Sofia — 
S.V. Hamburg.

Meciurile tur vor avea 
loc Ia 24 octombrie, iar re
turul la 7 noiembrie.
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f Conferința pentru măsuri de 
încredere și securitate și pentru 

în Europa
ticipante, pregătirea condi
țiilor peritru începerea ne
gocierilor. Concomitent, 
prin convorbiri și contacte 
neoficiale între delegații, 
se desfășoară o intensă ac
tivitate îndreptată spre 
realizarea unui acord asu
pra creării unor organe de 
lucru care să permită tre
cerea la negocieri concrete, 
pornind de la tratarea ega
lă a tuturor propunerilor 
formulate la Conferință.

dezarmare
STOCKHOLM 5 (Ager

pres). La Conferința de la 
Stockholm pentru măsuri de 
încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Euro- 

j pa continuă în ședințele 
/plenare, examinarea propu- 
* perilor concrete de măsuri 
prezentate de către state, 

t inclusiv a măsurilor pre
conizate de țara noastră. 
’’Aceste dezbateri au ca o- 
‘Tuectiv clarificarea și apro- 
■ pierea pozițiilor țărilor par-

Știri din R. D. Germană
BERLIN 5 (Agerpres). In 

> primele șapte luni ale a- 
■ cestui an, în portul Rostock, 
Uiin Republica Democrată 
’'Germană, au fost efectuate 
’lucrări de încărcare și des
cărcare a 10 000 000 tone de 

' țnărfuri, ceea ce echivalea
ză cu totalul din anul 1970/ 
(Transportul mărfurilor a 
fost asigurat de 1 700 pe
troliere, cargouri și nave 
cohtainerizate.

Lucrătorii de la cel mai 
mare port maritim al R.D.G. 
intenționează ca în anul 
1985 să realizeze un tran
zit de 20 000 000 tone măr
furi.

te, transmite agenția A.D.N. 
Astfel, s-ău îmbunătățit 
condițiile de locuit pentru 
aproximativ 150 000 de per
soane. Totodată, în satele 
din R.D.G. au fost edifica
te numeroase grădinițe pen
tru copii, magazine și așe
zăminte culturale.

Contacte politico-diplomatice
• Necesitatea continuării 

procesului inițiat de Con
ferința pentru Securitate și 
Cooperare în Europa, situa
ția din America centrală ,și 
din alte regiuni ale lumii 
au constituit principalele 
probleme care au fost dis
cutate la Madrid de pre
ședintele guvernului spa
niol, Felipe GonzaleZ, și 
cancelarul federal al Aus
triei, Fred Sinowatz. La ’ 
Delhi S-au încheiat convor
birile dintre premierul in
dian, Indira Gandhi, și pre
mierul neozeelandez, David 
Lange, care s-au axat pe 
aspecte ale necesității asi
gurării securității și coope
rării în zona Oceanului In
dian și Pacificului de sud. 
Au fost, de asemenea, abor
date probleme ale păcii și 
dezarmării, chestiuni econo
mice internaționale și as
pecte ale relațiilor bilatera
le. • In continuarea turneu
lui întreprins în regiune, 
premierul neozeelandez a 
conferit, în cursul unei 
scurte vizite la Singapore, 
cu premierul țării-gâzdă,

Lee Kuan Yew. El a rea
firmat, cu acest prilej botă- 
rîrea Noii Zeelaade de a 
nu permite accesul navelor 
cu încărcături nucleare la 
bord în spele sale terito
riale. • La Atena s-au în
cheiat . v .âbirile desfășu
rate între președintele Ci
prului, Spyros Kyprianou, 
și premierul elen Andreas 
Papandreu. După cum s-a 
anunțat în capitala Greciei, 
în cursul acestor convorbiri 
au fost examinate concluzi
ile desprinse din contac
tele avute la New York de 
șeful statului tipriot cu se
cretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, pri
vind rezolvarea politică a 
problemei cipriote.

(Agerpres)

I
I
I

19,00
19,20
19,50

Noi acțiuni ale forțelor insurgente 
din Salvador

|1 22,15 Telejurnal, (p.c.)
«4! 22,30 Mie îmi place a

cin ta. (color) Melodii 
de neuitat.

23,00 închiderea progra- 
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Ma-
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BERLIN 5 (Agerpres). In 

ultimii cinci ani, în locali
tățile rurale din Republica 
Democrată Germană au fost 
construite sau modernizate 
peste 45 000 de apartamen-

SAN SALVADOR 5 (A- 
gerpres). In diferite regiuni 
ale Salvadorului continuă 
luptele între detașamentele 
Frontului Farabundo Marti 
pentru Eliberarea Naționa
lă (FMLN) și trupele sal- 
vadoriene trimise împotri
va lor. După cum informea
ză postul de radio „Ver.ce- terial militar.

remos“, citat de agenția 
Prensa Latina, în cursul 
confruntărilor din ultime
le două zile, desfășurate în 
departamentele Morazan și 
San Vicerite, forțele insur
gente au scos din luptă 41 
de soldați și au capturat 
însemnate cantități de ma-

Realități social-economice din țările
in

JAKARTA 5 (Agerpres).
Odată cu încheierea lucrări
lor de extindere a comple
tului Kalimantan Timur 

’ll, din zona Bontang (Indo- 
nezia) — acest centru indus
trial va deveni unul dintre 
cei mai mari producători

curs de dezvoltare
DELHI 5 (Agerpres). Des

coperirea unui bogat zăcă- 
mînt de minereu de zinc și 
plumb în districtul Bhil- 
wara, din nordul țării, va 
permite Indiei să reducă

s-a âriun- 
de îngrășăminte chimice țat la Delhi. Rezervele des- 
din lume. După cum 
transmite agenția Antara, în 
prezent, complexul dispu
ne de două unități de pro
ducție cu o capacitate de 
prelucrare ‘de 165 000 tone a- 
moniac și 57 000 tone uree 
anual. In prezent se află în 
construcție o a treia unita
te a complexului, care ar

, urma să producă 1 725 tone scădea la 24 000 tone, 
uree și 1 000 tone amoniac. c_L ZZ ZZZ

CAIRO 5 (Agerpres). U- 
nul din cele mai mari și 
importante șantiere de 
construcții din capitala E- 
giptului este acela al me
troului. Zi și noapte, cu 

substanțial importul acestor ajutorul unor instalații mo- 
măterii prime )— s-a âriun- p—--— :.-i_ -—

coperite sînt estimate la 
peste 60 milioane tone mi
nereu, care conține peste 
14 la sută zinc și aproape 
2 la sută plumb.

In 1982—1983, India a im
portat peste 51 000 tone de 
plumb și 52 000 tone 
zinc. Dar, după cum 
precizat, în 1983—1984 
chizițiile de plumb

de 
s-a 
a- 

vor 
iar 

cele de zinc la 49 000 tone.

derne, se sapă galeriile tre
nului subteran, se lucrează 
la stații și la construcțiile 
anexă. Potrivit relatărilor 
presei, pînă în prezent au 
fost executate 35 la sută 
din lucrările planificate.

Metroul din Cairo urmea
ză să contribuie de o ma
nieră importantă la descon
gestionarea circulației, - în- 
tr-un oraș cu aproape 12 
milioane de locuitori. ;

IN CADRUL MANIFES
TĂRILOR consacrate împli
nirii a 35 de ani de la sta
bilirea relațiilor diplomati
ce dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Chineză, Asociația 
de prietenie a poporului 
chinez cu străinătatea și 
Asociația de prietenie Chi
na — România au organizat 
la Beijing o recepție.

DE LA CENTRUL SPA
ȚIAL Kennedy (Florida), a 
fost lansată, vineri, naveta 
spațială americană „Chal- 
lenger“, avînd la bord un 
echipaj de șapte astronauți. 
— cinci bărbați și douî 
femei. Misiunea — cea de-a 
șasea a navetei „Cliallen- 
ger“ și a 13-a de la intra
rea în uz a navelor spația
le americane de acest tip 
—• urmează să dureze opt 
zile.

ȘEFII DELEGAȚIILOR 
statelor membre ale O.N.U. 
continuă să prezinte, în 
cadrul dezbaterilor de poli
tică generală ale sesiunii 
în curs, pozițiile de princi
piu ale țărilor lor față de 
principalele probleme ale 
vieții internaționale actuale.

LA TEHERAN A ÎNCE
PUT o rundă de convorbiri 
între reprezentanții Iranu
lui, Pakistanului și Turciei, 
consacrată examinării sta
diului cooperării economice 
dintre cele trei țări — in
formează agenția iraniană 
de presă, IRNA.

I 
!
I■

>

!*■■■ ■■■li ■■■■■■■ ■■■■iii■■■■•■>•■■■■ aaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa«

America Latină: imposibilitatea rambursării 
externedatoriei

FILME
PETROȘANI — 7 

iembrie: Aventuri la 
rea Neagră, I—II; Uni
rea: Yeti, omul zăpezilor 
Parîngul: Lovitură ful
gerătoare.! -

LONEA: Zică 
zice.

ANINOASA:
Șa.

VULCAN — ___ 
rul: Miezul fierbinte 
plinii.

LUPENI — Cultural: 
întoarcerea Vlașinilor.

URICANI: Departe-
de Tiperary.

ce vor

Revan-

Luceafă-
al

RADIO

știri.

TV

13,30 Telex.
13,35 La Sfîrșit de săptă- 

mîriă. (color)
16,45 Săptămîna politică.
17,00 ’ ’ ’ ‘închiderea progra

mului.
Telejurnal, (p.c.) 
Teleenciclopedia.
Film artistic (color)
„Singurătatea flori
lor". Producție a 
Casei de film Trei. 

21,15 Rapsodii de toamnă.

• 10,00 Buletin de
10,05 Revista literară ra
dio. 10,40 Muzică popu
lară. 11,00 Buletin de știri. 
11,05 Un univers într-un 
ghiozdan. 11,35 Publicita
te. 11,50 Buletin hidrolo
gic. 12,00 Buletin de știri.
12,05 Atlas cultural. 12,35 
Din comoara folclorului.
13,00 De la 1 la 3. 15,00
Meridian club. 16,00 Bu
letin de știri. 16,05 Muzi
că populară. 16,30 Zarzli- 
ela „Oaspetele Sevillanu- 
lui“ de Jacinto Guerrero
— selecțiuni. 17,00 Buletjh 
de știri. 17,05 Caleidoscop 
social-cetățenesc. 17,30 
Mjuzică de promenadă.
17,45 Muzică populară. 
18,00 Orele serii. 20,00 Ra
diojurnal. 22,00 Radiojur- 

j nai. 22,20 Muzică de dans. 
.23,30—6,00 Non stop mu

zical.

,15 Rapsodii de toamnă.
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Remiza de locomotive C.I 
Petroșani 

organizează curs de calificare
— fochiști
— mecanici ajutor 
Cursurile se desfășoară ia Depoul C.F.R.

Simeria și la Centrul de calificare C.F.R. Ti
mișoara.

Recrutările se perfectează la Remiza de 
locomotive C.F.R. Petroșani, biroul personal 
telefon 41730 interior 273."

Solicitanții trebuie să îndeplinească ur
mătoarele condiții: 

școala profesională sau liceul industrial
— stagiul militar satisfăcut
— vechime într-o meserie în metal de cel ! 

puțin doi ani

ț
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Mica publicitate

,, America Latină nu poa
te rambursa datoria sa ex
ternă. Și problema nu es
te că țările latino-america- 

j ne nu vor să plătească, ci, 
1 pur și simplu, nu pot să o 
facă". „In fața unei datorii 
externe uriașe și a dobîn
zilor astronomice, America 

/Latină trebuie să decreteze 
suspendarea plăților... Orice 
este preferabil pentru pla
ta acestei datorii, în afara, 
înfometării popoarelor".

Aceste două opinii enun
țate recent relevă situația 
catastrofală pe care o tră
iește continentul. Prima a- 
parține secretarului execu
tiv permanent al Sistemu
lui Economic Latino-Ame- 
rican (S.E.L.A.), Sebastian 
Alegrett, iar cea de-a doua 
economistului brazilian 
so Furtado.

Datoria externă a 
lor latino-americane

de marile bănci occidenta
le — îndeosebi a celor din 
S.U.A. — a crescut de la 
71 miliarde de dolari în 
1971, Ia 350 miliarde de 
dolari în 1983. In

fond net de 30 miliarde de 
dolari. Altfel spus, țările 
continentului au furnizat 
capitaluri statelor capitalis
te și nu invers, atunci cînd 

/același ele aveau mai mult ca ni-

Din presa străină
(„Nouvelles Perspectives" — publicație a Consiliului 

Mondial al Păcii)

Cel-

țâri- 
față

timp, cel mai grav este fap
tul că dobînzile au sporit 
de la 5 miliarde de dolari, 

. ia 40 miliarele de dolari, în 
același interval, ritmul în
datorării financiare fiind 
însoțit de o creștere și mai 
rapidă a ratei dobînzilor 
la creditele acordate.

In 1983, America Latină 
a rambursat statelor occi
dentale industrializate un

ciodătă nevoie de mijloace 
financiare pentru a înfrun
ta acuta criză economică 
ce le afectează. Patru țări, 
Brazilia (100 miliarde de 
dolari), Mexic (85 miliarde 

de dolari), Argentina (40 mi
liarde de dolari) și Vene
zuela (35 miliarde de do
lari) acumulează trei sfer
turi din datoria externă to-' 
tală a continentului. Ele

trebuie, teoretic, să aloce 
pentru acoperirea obligați
ilor lor financiare între 60 
și 100 la sută din devizele 
obținute de pe urma ex
porturilor. Intrucît acest ' 
lucru este imposibil, țările 
latinb-arhericane caută în 
prezent să se pună de acord' 
în vederea renegocierii da
toriei; Or, a renegocia in- 
sețmnă să plătești mai târ
ziu și cu dobînzi care spo
resc. Și cum statele din 
regiune au mai puține ve
nituri decît cheltuieli, co
merțul exterior al acestora 
fiind în deficit, ele sînt o- 
bligâțe să recurgă la noi 
împrumuturi pentru a face 
față dezechilibrelor balan
țelor lor comerciale. Aceas
ta înseamnă 
ze financiar 
mai mult.

să se îndatore- 
din ce în ce

(Agerpres)

COLEGIUL DE REDACȚIE; iosit BALaN, roan DUBEK, Dorin GHEÎA, ion MUSTAȚA, 
Simion POP - redactor jet, leodor RUSU - redactor set adjunct, tomo TAJARCA.

JUDECĂTORIA Petroșani 
anunță licitație publică 
sîmbătă, 13 octombrie 1984, 
oră 10, uri autoturism Da
cia 1300 (culoare vișinie). 
Licitația va începe de la 
prețul de 52 000 lei. (2708)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă (periodice) nr. 
1216 și 2338, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Se declară nule, (2712)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Buzatu 
Pantei ie, eliberată de I.M. 
Barbă toni. O declar nulă. 
(2711) ■ 3 r C/f

PÎERDUT legitimație de 
serviciu : pe mumele Popp 
Irina, eliberată de

' ANUNȚURI

I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani. 
O declar nulă. (2709) '■

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 5835, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. Q. declar 
nulă. (2706)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Szilagyi 

Alexandru, eliberată de I.M.. 
Lupeni. O declar nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Frișan 
Gyongyi, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pomană 
Vasile Gheorghe, eliberată 
de I.M. Lupeni. O declar 
nulă, (mp)

DE FAMILIE

SOȚIA Olga și familia Pop Grigore cu adîncă 
durere anunță dispariția celui care a fost

CSASZAR EUGEN 
înhumarea va avea loc duminică, 7 octombrie, 

ora 16,00 de la Capelă.

SOȚIA Maria, copiii Valentin și Iulian anunță 
împlinirea unui an de la moartea fulgerătoare a ce- 

,-lui care a fost un bun soț și tată
TIMOFTE COSTACHE (2710)

Kedacțio și administrațio ; Petroșani, stt. Nicolae 8âlcescu, nr. 2. telefoane : 41662, 
secretariat, 41663, 42464 teclii.
Tiparul r Tipografia Petroșani, str. N. Bălcescu, nr. 2, telefon 41365,


