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Minerii orașului Vulcan

0 nouă etapă în dezvoltarea Plus 4000 tone
și buna gospodărire a Văii Jiului „Ziua ninge, noaptea ninge...

loto : Robert TAVIAN
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1 In activitatea de dez
voltare și bună gospodări
re a fiecărei localități din 
Valea Jiului anul care a 
trecut a constituit o etapă 
rodnică, sintetizînd efor
tul oamenilor muncii, al 
tuturor cetățenilor de 
participa 
acțiunile 
consiliile 
creșterea 
tații vieții. încă din pri
mele zile ale anului 1985, 
însuflețiți de Mesajul ros
tit la posturile de radio și 
televiziune de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidu
lui, președintele Republi
cii Socialiste România, cu 
prilejul Anului Nou, oa
menii muncii din muni
cipiu au început, cu bune 
rezultate, activitatea din 
acest ultim an al actua
lului cincinal.

In anul care a trecut 
în municipiul nostru s-a 
desfășurat o activitate in
tensă și plină de răspun
dere pentru realizarea 

y planului de dezvoltare e- 
• ’conomico-socială în pro- 
■ fii teritorial. A fost un

Lazăr FILIP, 
prim-vicepreședinte al 

Comitetului Executiv al 
Consiliului popular 

municipal
a 

cu inițiative la 
întreprinse de 
populare pentru 
continuă a cali-

an în care au avut loc 
mari evenimente în via
ța națiunii noastre socia
liste; am aniversat 40 de 
ani de la victoria revolu
ției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
antiimperialistă și a avut 
loc marele forum al co
muniștilor, Congresul al 
XIII-lea al partidului. Noi 
ctitorii au fost adăugate 
celor edificate în acești 
ani ai libertății noastre, 
sporind, în funcționalita
te și frumusețe, înfăptui
rile economice și sociale, 
edilitar-gospodărești 
Valea Jiului, 
înfăptuirilor 
cuprinse cele 
apartamente,
cartiere create în anii a- 
cestui cincinal, încheierea 
primei etape de termofi- 
care a orașului Lupeni

din
In bilanțul 

noastre sînt 
peste 1 300 
aflate în

(în întreaga Vale a Jiu
lui funcționează 60 de 
puncte termice la care 
sînt racordate 35 000 apar
tamente), s-a acționat 
pentru continua perfec
ționare a procesului de 
captare și distribuire a 
apei potabile, manifes- 
tîndu-se o continuă grijă 
pentru desfășurarea unei 
cît mai bune activități de 
gospodărire și înfrumuse
țare ă orașelor noastre, 
domeniu pentru care s-au 
alocat importante fonduri. 
S-au realizat multe o- 
biective de larg interes 
cetățenesc, cum sînt dez
voltarea noilor cartiere 
din Uricani, Lupeni, Vul
can, Petrila și Petroșani, 
unde s-au construit 
blocuri cu o inspirată și 
elegantă linie arhitecto
nică. In unitățile comer
ciale — unele puse în 
funcțiune în anul trecut, 
cum este magazinul ge
neral din Petrila, com
plexul de alimentație pu
blică din Lupeni sau hala 
agroalimentară din Vul-

(Continuare in pag. o 2-a)
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Astăzi, la DevaConsfătuireascriitorilorhunedoreni
Astăzi, la Deva, va avea 

loc tradiționala întîlnire 
de început de an a scriito
rilor hunedoreni.

Scriitorii hunedoreni, 
membri ai cenaclurilor și 
cercurilor literare din mu
nicipiile, orașele și comu
nele județului nostru se 
vor întîlni cu membri ai 
secretariatului Comitetului 
județean dt partid. In ca
drul întîlnirii, se va des
fășura un util schimb de 
experiență între creatorii 
de -literatură din județ, se 
vor citi creații literare și 
se va discuta despre locul 
și rolul scriitorilor în pro
cesul de formare a omului 
nou, cu înalte trăsături mo
rale, în spiritul hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al 
partidului. (M.B.)
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In pag. a 3-a

■ Pledoarie pentru ar
ta teatrală

■ Rubrica „Stop!"

■ Neglijențe cu învă
țăminte

bun din acest an al minerilor de la Live- 
vrednicia formațiilor fruntașe. Una din- 
și brigada condusă de loan 
imagine schimbul condus

Debutul 
zeni atestă 
tre ele este 
torul I). In 
Pricop se pregătește de intrare în șut.

Foto:

Cojocaru (sec- 
de. Dumitru

Mobilizați puternic de 
îndemnurile . secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
rostite în Mesajul de Anul 
Nou, minerii orașului Vul
can au extras în primele 
zile din noul an aproape 
4000 tone de cărbune peste 
prevederile de plan.

DE LA I.M. 
extras în 
sarcinile de 

de
semicocs.

BS MINERII 
VULCAN, au 
plus, față de 
Plan peste 3000 tone 
cărbune pentru
Merite deosebite revin co
lectivelor oamenilor mun
cii din cadrul 
I — plus 152 
plus 472 tone, 
954 tone, V — 
ne, VI — plus
— plus 322 tone, VIII — 
plus 222 tone. S-au remar
cat brigăzile conduse de 
I LORIN SERBAN, PETRE 
AILINCAÎ, 
PADURARU, 
BORSA, BALAȘ 
CONSTANTIN 
MIRCEA MURĂRASU 
IOAN SINCA.

sectoarelor 
tone, III — 
IV — plus 
plus 978 to- 
63 tone, VII

GHEORGHE 
TRAIAN 

SZABO, 
CIOCAN, 

Și

■ LA ZI, MINERII PA- 
ROSENIULUI RAPORTEA
ZĂ O PRODUCȚIE SU

PLIMENTARĂ DE APROA. 
PE 1000 TONE DE CĂR
BUNE. Sporul de produc
ție a fost obținut în abata
jele frontale echipate cu 
complexe de susținere și 
tăiere mecanizată unde 
productivitatea muncii 
fost depășită în medie 
300 kg pe post. (Gh. S.)
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Un luminos exemplu 
de dăruire

La fiecare început de 
an, gîndurile femeilor din 
cadrul colectivului nos
tru se îndreaptă, pline 
de recunoștință, spre con
ducerea înțeleaptă a 
partidului și 
statului, fi
ind pe deplin 
conștiente că 
datorăm to

varășului
Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu 
viața nouă de astăzi, con
dițiile tot mai bune 
ne sînt create pentru 
fifmarea personalității
valorificarea capacității 
noastre de muncă. In mod 
deosebit, ca femei, dăm 
expresie stimei și prețui
rii ce o acordăm tovară
șei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu 
membru 
Politic 
totului 
dului, 
nistru 
sonalitate cu o contribuție

patriotică

GINDURI LA
O ANIVERSARE

deosebit de valoroasă 
viața politică- și social- 
economică a țării. Mo
mentul aniversar ce se a- 
propie — ziua de naștere 
a tovarășei Elena 

Ceaușescu — 
ne oferă pri
lejul 
săm 
dată 
rii

la

ce
a-
Și

al Comitetului 
Executiv al Comi- 
Central al parti- 

prim vice-prim-mi- 
al guvernului, per-

să adre- 
încă o 

conduce- 
partidu- 

lui și statului sentimen
tele noastre de gratitudine 
și pentru faptul că femei
le, în România contempo
rană ocupă un loc 
portant în opera 
plexă a construcției 
cialiste.

In munca ce o desfășu
răm, integrate în efortul 
de afirmare a industriei 
confecțiilor, sîntem pu-

Victoria ROȘCA, 
secretar al comitetului de 

partid, întreprinderea 
de confecții Vulcan

im-
com-

so-

Al. TĂTAR
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GOSPODĂRI Ăl LOCALITĂȚILOR!
Acționați cu energie pentru înlăturarea zăpezii 

și a gheții I 
rea tuturor dificultăților create 
de anotimpul friguros.

In consecință, toți cetățenii, 
toți gospodarii localităților, mo
bilizați de deputății în consiliile 
populare și de asociațiile de lo
catari, au datoria să participe 
permanent alît timp cît iarna își 
menține acest caracter aspru la

Intrucît iarna îș intensifică 
prezența cu întregul cortegiu de 
ninsori și geruri, este necesar ca 
in fiecare localitate, pe fiecare 
arteră de circulație rutieră și 
pietonală să se acționeze cu mult 
simț gospodăresc și răspundere 
civică pentru a se asigura buna 
desfășurare a activității econo
mice și sociale, pentru înlătura

deacțiunile destinate degajării 
zăpadă a arterelor de circulație, 
a tuturor căilor de acces din în
treprinderi, depozite și centrele 
civice ale localităților.

PREZENȚA FIECĂRUIA 
CURĂȚIREA ZĂPEZII .ȘI
GHEȚURILOR ESTE O DATO
RIE CETĂȚENEASCĂ!

I.A
A

(Continuare în pag. a 2-a)
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Nota IO (zece) 
la purtare

Caligrafia „mărturisește" o vîrstă ve- i 
nerabilă și o profundă trăire emoțională. 
Scrisoarea vine clin Moldova. Expedito
rul se numește Neculai Țiron, care ne 
roagă să aducem mulțumiri din inimă 
profesorilor diriginți și părinților flori
nei Lăcătușu și Valentinei Rotzik, eleve 
in clasa a IX-a A, de la Școala genera
lă nr. 6 clin Petrila. Pentru care motiv?

...Intr-o seară, bătrînul Neculai Tifon 
a ajuns in Petrila. încărcat de bagaje, 
obosit după drum lung. Căuta adresa 
rudelor sale; blocul 39 B de pe strada 
Tudor Vladimirescu. La rugămintea sa, 

.cele două eleve nu s-au mulțumit doar 
cu indicarea direcției spre acea adresă, 
ci au luat bagajul bătrinului și l-au con
dus pină la intrarea în bloc. Gest sim
plu, dar copleșitor 
tru care cele două 
țări. In „catalogul" 
lentina au înscris 
lor nota 10 (zece) \ 
trînilor; ferice de 
educatori, care își 
și visurile.

și semnificații, pen- 
: colege merită felici- 

vieții, Florina și Va
in dreptul numelor \ 

la purtare. Vorba bă- ; 
astfel de părinți și l 
văd răsplătite munca

Ion VULPE ' j
a M i
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Dezbateri aprofundate 
în învățămîntul politico-ideologic

Se află în plină desfă- 
șurare instruirea propa
gandiștilor pentru între
gul sistem al învățămîn- 
tului politico-ideologic al 
organizațiilor de partid, 
sindicat, U. T. C. și 
O.D.U.S. In strînsă legă
tură cu această acțiune, 
desfășurată sub conduce
rea și îndrumarea comi
tetelor municipal și orășe
nești de partid, în orga
nizațiile de bază din în
treprinderile Văii Jiului 
sporesc peocupările pen
tru ridicarea calitativă a 
nivelului dezbaterilor și 
implicarea acestora în pro
blematica economică a co
lectivelor. Tema nr. 4, 
pentru luna ianuarie, este 
comună pentru toate for
mele de învățămînt și se 
referă la : „Realizarea e- 
xemplară a planului pe 
anul 1985 — condiție e- 
sențială pentru încheie
rea cu bune rezultate a 
cincinalului actual și crea
rea unei baze trainice în 
vederea înfăptuirii istori
celor hotărîri adoptate de 
Congresul al XIII-lea al 
partidului".

In acest context, cursan- 
ții din toate cercurile de 
învățămînt își regăsesc în
datorirea de a contribui în 
mai mare măsură la va
lorificarea tuturor resurse
lor interne de sporire a 
realizărilor acestui an. In

dezbaterile adunărilor ge
nerale și ale învățămîn- 
tului de partid s-a arătat, 
încă din luna decembrie, 
că bazele unor realizări 
bune trebuie să fie puse, 
în mod ritmic, încă din 
primele zile' ale anului 
1985, prin'Organizarea su
perioară a producției și 
a muncii, folosirea inten
sivă a capacităților de

miiiiiiiiiiiHirmuiHiiiiiu

Documentele 
Congresului — 

temeinic cunoscute, 
exemplar înfăptuite

producție și a dotării teh
nice, creșterea coeficien
tului de prezență și întă
rirea climatului de ordi
ne și disciplină.

Practica confirmă pe 
deplin aceste orientări, 
izvorîte din experiența 
bogată a organizațiilor de 
partid și colectivelor frun
tașe. La minele Paroșeni, 
Petrila, Vulcan, Lupeni, 
Uricani, organizațiile de 
partid din cadrul sectoa
relor fruntașe asigură 
desfășurarea dezbateri
lor la un nivel ridicat, 
urmărind îmbinarea strîn
să a cunoștințelor teore
tice cu activitatea prac
tică. Este necesar însă, ca 
fără să slăbească preocu
pările din aceste sectoare,

Dăruire patriotică

în, atenția organizațiilor 
de partid din întreprinde
rile miniere să stea în
deosebi îmbunătățirea în- 
vățămîntului în cadrul 
sectoarelor care pe par
cursul anului trecut au 
înregistrat ritmuri mai 
scăzute la producția fizi
că. In acest sens, propa
gandiștii, membrii birou
rilor și comitetelor de 
partid, maiștrii și cadrele 
de conducători, minerii 
cu practică în
delungată sînt cei din
ții care trebuie să asigu
re un nivel ridicat al dez
baterilor, să acționeze a- 
poi — în deplină concor-
danță cu cerințele pro
ducției — pentru ca efi
ciența cursurilor să se 
regăsească în îndeplinirea 
și depășirea ritmică a sar
cinilor de plan.

In toate colectivele mi
niere, în celelalte unități 
economice sînt create con
dițiile necesare bunei des
fășurări a activității pe a- 
nul 1985. Valorificarea a- 
cestor condiții stă la în- 
demîna colectivelor care, 
sub conducerea organiza
țiilor de partid, sînt che
mate în acest an să dea 
măsura unei pilduitoare 
angajări patriotice, munci
torești, pentru îndeplini
rea integrală a sarcinilor 
de plan. (I.M.)

(Urmare din pag. I)

ternic mobilizate de e- 
xemplul luminos al tova
rășei Elena Ceaușescu. 
Putem spune fără teama 
de-a greși că rezultatele 
colectivului nostru sînt 
vizibil marcate de acest 
strălucit exemplu pe ca
re îl apreciem ca pe un 
convingător model de ab
negație în muncă, de dă
ruire patriotică, revoluțio
nară pentru împlinirea 
înaltelor aspirații și idea
luri ale poporului.

Colectivul nostru mun
citoresc, format cu precă
dere din femei a încheiat 
și anul 1984 cu rezultate 
bune. Sîntem in măsură 
să raportăm depășiri fru
moase la producția mar
fă industrială, de peste 
11 milioane lei, la con
fecții textile, de 17 la 
sută, iar la export, de 6 
la sută. Am urmat în

deaproape indicațiile con
ducerii partidului și sta
tului nostru intensificînd 
acțiunile destinate econo
misirii și reducerii chel
tuielilor de producție, și 
pe această cale am obți
nut și în privința eficien
ței economice rezultate 
bune. Este semnificativ 
faptul că, pe baza afir
mării colectivului nostru 
în producția confecțiilor, 
pentru anul 1985 ne sînt 
încredințate sarcini deo
sebit de mobilizatoare. A- 
vem de preluat creșteri 
de 18 la sută Ia produc
ția marfă și de 77 la sută 
la export, față de 1984, 
sporuri de plan pentru 
îndeplinirea cărora va 
trebui să asigurăm un 
grad de înnoire a produc
ției de 80—85 la sută. Pe 
acest teren, ne regăsim 
îndatorirea de a acționa 
prin forțele colectivului 
pentru afirmarea creației 
proprii, astfel îneît să

menținem și pe mai de
parte prestigiul cîștigat pe 
piața internă și externă, 

să sporim chiar acest-pres
tigiu, ca o condiție esen
țială de menținere a pro-' 
duselor noastre în depli
nă competitivitate.

Femeile sînt prezente în 
societatea noastră, în toa
te domeniile de activita
te. Domeniul producției 
de bunuri materiale ne 
oferă din plin cadrul de 
afirmare a calităților 
noastre. Sîntem hotărîte 
ca — avînd în frunte or
ganizația de partid a în
treprinderii și urmînd 
neabătut exemplul de dă
ruire patriotică al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
al tovarășei Elena 
Ceaușescu — să sporim 
mereu contribuția între
prinderii din care facem 
parte la întărirea econo
mică a patriei, la accele
rarea ritmului de progres 
al României socialiste.

Unitatea 369 Fero-me- 
tal din Lupeni (șef uni
tate Mihai David) a 
pregătit primilor săi 
cumpărători din 1985 
o surpriză : înmînarea 
unei felicitări din par
tea colectivului, conți- 
nind și urarea (nescri
să) de a pleca din uni
tate pe deplin mulțu
miți. Ceea ce se și în- 
tîmplă de fiecare dată. 
Secvență de la raionul 
Radio-TV.

0 nouă etapă în dezvoltarea 
și buna gospodărire

a Văii
(Urmare din pag. 1)

can — au existat strădanii 
continue pentru o bună a- 
provizionare a oamenilor 
muncii și pentiu perfecțio
narea serviciilor pentru 
populație.

Pe baza creșterii produc-

Jiului
lui s-au realizat cu spri
jinul larg al deputaților și 
cetățenilor care participă 
nemijlocit, cu noi și re
marcabile inițiative, la con
tinua dezvoltare edilitar- 
gospodărească și la înfăp
tuirea programului de au- 
togospodărire și autoapro-

Un exemplu 
care se cere 

urmat
Discoteca a intrat deja 

în conștiința tineretului. 
Nu mai este nici o rarita
te, nici o noutate. Aseme
nea manifestări se desfă
șoară în toată țara, în toa
te localitățile. Problema 
care se ridică în etapa ac
tuală nu este ca discoteca 
să existe sau nu, ci modul 
în care trebuie atras ti
neretul, acțiunile culturale, 
educative care se organi
zează pentru tineri la aceste 
manifestări. O astfel de 
inițiativă am întîlnit la 
Casa de cultură din Pe
troșani. Sala este lumina
tă, fumatul este cu desă- 
vîrșire interzis, intrarea se 
va face numai pe bază de 
legitimații. Pentru studenți 
— zilele de vineri, pentru 
elevi — sîmbăta, în exclu
sivitate. Deunăzi în cadrul 
unei interesante și utile 
acțiuni, procurorul Ion Mo
ca și lt. maj. Constantin 
Prisecaru au vorbit tineri
lor despre respectarea le
gilor, a normelor de con
viețuire. Li s-au dat e- 
xemple concrete, li s-au 
explicat consecințele ne- 
respectării legilor. S-a pur
tat un dialog între tineri 
și organizatori. Credem că 
discoteca de la Casa de 
cultură a pornit „cu drep
tul" în noul an și exem
plul său ar trebui urmat 
și în celelalte orașe ale 
Văii Jiului.

Bujor MIRCESCU

infor-măm

Din t e

Joi, 3 ianuarie, orele 17. 
Autobuzul 31 HD 5901 
înaintează greu spre Pe
trila. In față la I.U.M.P. 
cîțiva copii îndeamnă o 
săniuță. Unul din ei co
mite un act necugetat: a- 
runcă un bulgăre în par
brizul autobuzului, fisu- 
rîndu-1. Autobuzul opreș
te. Șoferul coboară. Co
pilul vinovat o ia la fu
gă. Rămîn în schimb co-

piii nevinovați. Și e firesc 
să rămînă pentiu că sînt 
nevinovați. Dar șoferul, 

adept al răfuielii imediate, 
vrea o răzbunare stil
„dinte pentru dinte!" Vă- 
zînd ?ă nu-1 poate prinde 
pe fugar, trîntește în ză
padă un băiețel de 9 ani 
și îi administrează cîțiva 
bocanci nr. 44, deși copi
lul striga : „Nu eu, ne
nea!".

N-arh putut sta de vor
bă cu copilul bătut. A

zată în stațiunea Felix din 
județul Bihor. Vacanță* plă
cută!

• PREGĂTIRI. Imediat 
după venirea noului an, 
la baza Salvamont din Pa
ring, temerarii munților au 
început pregătirile pentru 
„Raliul Salvamont". (M.B.)

• TABARA. Elevii Li
ceului de matematică-fizi- 
că din Petroșani participă 
în aceste zile frumoase de 
iarnă (perioada 3—11 ianu
arie 1985) la tabără organi-

(Gh. S.)

METEOROLOGICA, 
meteorologul de ser- 
Maria Șerban, am 
ieri dimineață că

De la 
viciu, 
aflat 
stratul de zăpadă în Paring 
și Straja este de 36 cm, 
în timp ce în Petroșani es
te de 28 cm. Temperatura 
aerului la munte este de 
minus 10 grade, iar în Pe
troșani de minus 8 .grade. 
(G.B.)

• DERANJAMENTE. In 
flux continuu, o echipă de

liniori-jonctori de la Ofi
ciul de poștă și telecomu
nicații acționează operativ 
în zona cartierului, Aero
port pentru remedierea u- 
nui deranjament care a 
afectat un cablu pentru 

.600 de abonați. Le dorim 
succes pentru stabilirea 
gâturilor. (Gh. S.)

• DEȘI pe timp de 
lumina electrică nu mai 
te necesară, în zona colo
niei de la Dîlja Mare, 4 
becuri de 200 W ard con
tinuu zi și noapte. Și asta 
de mai multă vreme. Să nu

le-

zi 
es-

ției de cărbune extras de 
mineri, în întreaga Vale a' 
Jiului, a continuat proce
sul înnoitor care este o 
înfăptuire a indicațiilor to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, de a 
face din acest important 
bazin carbonifer un cen
tru muncitoresc cu o în
floritoare “viață socială. In 
acest an, cînd se vor _ îm
plini 20 de ani de la Con
gresul al IX-lea al parti
dului, municipiul nostru a- 
re aproape 41 000 aparta
mente, peste 25 000 dintre 
ele fiind construite în a- 
ceastă epocă fertilă în îm- » 
pliniri socialiste — Epoca 
Ceaușescu.
Multe din aces

te împliniri ale Văii Jiu-

pentru dinte!“ 
fugit și el. A înțeles că a 
fost bătut tocmai pentru 
că nu a fugit. Astfel, că în 
mintea lui de copil, noțiu
nea de justețe capătă di
mensiuni eronate.

Tovarășe conducător au
to de pe 31 HD 5901, sîn
tem de acord că vinova
tul trebuia prins și pe
depsit. Dar VINOVATUL, 
tovarășe șofer. Și nu cu 
picioarele ! Te’-ai enervat? 
Bine că nu ne enervăm

fi găsit C.D.E.E. Petroșani 
modalitatea de a le stinge 
pe timp de zi? Ne îndoim. 
(I. Ciur)

• DEBUT CU... STIN- 
GUL. Unii dintre conducă
torii auto de la A.U.T.L. 
au debutat cu... stîngul și 
în noul an. O 
pentru 
(și) în 
ieri, 4 
zul de 
Centru 
ța cantinei Bărbăteni 
ia 6,30 la ora 7,05. Firesc, 
mulți din personalul TESA 
din unitățile economice din

informație 
conducerea uzinei : 
dimineața zilei de 
iauarie a.c., autobu- 
pe ruta Lupeni — 
a staționat în fa

de

stăm 
în 
vă 
la

noi, pasagerii, care 
ore întregi prin stații 
timp ce dumneavoastră 
beți tacticoși cafeaua 
cap de linie...

Pentru lacrimile acelui 
copil nevinovat (pe care 
le-au văzut zeci de călă
tori), solicităm A.U.T.L.P.- 

ul să ne spună: cum se 

numește șoferul? Oare el 

are copii ?o

Valeriu BUTULESCU

*
î
*

<

vizionare teritorială. Refe- 
rindu-se Ia activitatea con
siliilor populare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia 
în Raportul prezentat la 
Congresul al XIII-lea al 
partidului necesitatea ca 
rolul acestor organe locale 
democratice ale puterii de 
stat, în conducerea întregii 
activități economico-socia- 
le, să crească în viitorii ani 
astfel ca ele să acționeze 
cu toată răspunderea pen
tru buna gospodărire și 
dezvoltare a fiecărei locali
tăți, pentiu a asigura ce
tățenilor condiții tot m? 
bune de viață și de muri 
că. Din experiența acumu
lată în ultimii ani în acțiu
nea de dezvoltare a locali
tăților, în gospodărirea și 
înfrumusețarea lor vom ge
neraliza în acest an îniția- 
vele valoroase, îndeosebi 
vom perfecționa legătura 
directă, sau prin interme
diul deputaților, cu cetă
țenii ale căror propuneri, 
sugestii, inițiative sînt spri
jinite de acțiuni concrete 
și eficiente.

In aceste prime zile ale 
anului 1985 oamenii mun
cii din Valea Jiului, mo
bilizați de organele și or
ganizațiile de partid, de 
consiliile populare, sînt ho- 
tărîți să nu-și precupețeas
că nici un efort pentru a 
continua, prin îndeplinirea 
prevederilor planului eco
nomic și social în profil 
teritorial, creșterea calită
ții vieții și muncii, înfăp
tuind exemplar hotărîrile 
Congresului al XIII-lea al 
partidului.

partea de jos au întirziat 
la locurile de muncă. Cum 
conducătorul auto I. Ma
rinescu are veșnic acest o- 
bicci, merită o „urare !“. 
(C. Burileanu).

• ORAȘUL COPIILOR. 
Nici n-a trecut bine Reve
lionul că unii s-au și gîn- 
dit să închidă prăvăliile. 
Orășelul copiilor, loc de re- 
creere pentru cei mici, dar 
și pentru cei mari stă în 
întuneric seară de seară. 
Unde sînt proiecțiile de fil
me de desene animate, un
de sînt programele artisti

ce, unde sînt celelalte ac
țiuni programate ? Oare să 
se fi terminat așa de repe
de vacanța în Petroșani 
sau n-are cine să se ocupe 
de timpul liber al copiilor? 
Oricum, „Oiășelul copiilor1 
nu trebuie 
tuneric. E
(Al. II.)

cufundat în în- 
prea repede.

I

realizată de 
Sl’INU

Rubrică
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' Teatrul de stat „Valea Jiului" în ’85
Pledoarie pentru arta teatrală

Dornici de a ști ce este nou pe scena Teatrului 
Valea Jiului", ne-am adresat actorului MIHAI 

cunoscutei instituții profesioniste 
nostru.

de stat 
CLITA, directorul 
de cultură din municipiul

— Cu ce gînduri în
cepeți Noul An ?

— Ne dorim ca în 1985 
să facem totul pentru ca 
iubitorii artei dramatice 
din municipiu și județ să 
poată viziona spectacole 
de un înalt nivel artistic. 
Aplicînd în viață istori
cele Hotărîri ale Congre
sului al XIII-lea al parti
dului, îndemnurile mobili
zatoare ale secretarului 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
prilejuite de Mesajul de 
Anul Nou, ne vom stră
dui cu toții, artiști și teh
nicieni, să realizăm spec
tacole cu un înalt nivel 
politic și profund mesaj 
educativ, promovînd cu 
curaj valori artistice con
temporane, alături de lu
crări aparținînd drama
turgiei clasice românești 
și universale.

— Ce veți juca in pre
mieră în 1985 ?

— Ne-am propus pentru 
prima parte a anului cîte-

va premiere pe care spe
răm să le ținem cît mai 
mult timp pe afiș. Este 
vorba de „Somnoroasa a- 
ventură” de Theodor Ma-

„Ciuta” de V.I. Popa și 
„Variațiuni pe tema dra
gostei” de Samuil Alioșin.

— Cu alte cuvinte aveți 
în pregătire un repertoriu 
deosebit de bogat. In ca
drul Festivalului națio

nal „Cintarea României" 
ru ce vă veți prezenta ?

iwiiiiiiiiiHiiiiiiiMMHiiiiwwwmiiMirwrnii/iawi

PREMIERELE ANULUI
wriittt/ifir/rmitnsnnusmifHiiînnnnnm/jiifiinirifrn

zilu, „Act venețian” de 
C. Petrescu, „Clopotele”, 
piesă aparținînd drama
turgului sovietic Ghen- 
nadi Mamlin, precum și 
două piese pentru copii, 
„Iorgovan, fiul muntelui” 
a lui Nicolae Gherghe și 
o adaptare după „Mota
nul încălțat". Acestora -li 
se adaugă reluările unor 
piese de succes, ^Gărgă
rița”, de Ion Băieșu, 
„Steaua fără nume” de 
Mihail Sebastian, „Milio
narul sărac”, comedia de 
mare succes a lui Tudor 
Popescu, „Domnișoara Ju
lie” de A. Strindberg,

— Participarea noastră 
în festival se înscrie pe 
două coordonate. Pe de-o 
parte instruim formați
ile artistice ale amatori
lor din Lonea, Petrila, 
Vulcan, Aninoasa, colabo
răm cu Teatrul muncito
resc „Ana Cold a* din Lu- 
peni, instruim formații 
ale elevilor și studenților 
de cele mai diverse tipuri, 
montaje, recitaluri de po
ezie, brigăzi artistice, gru
puri satirice, formații de 
teatru, pe de altă parte 

avem în pregătire un spec
tacol al nostru, al teatru-

lui, cu care vom concu
ra ca artiști profesioniști.

— Așezămîntul cultural 
al teatrului este și poate 
fi mai bine folosit. Ce 
ați prevăzut in acest sens?

— Sala teatrului va fi 
întotdeauna gazda ospita
lieră a numeroase mani
festări de cultură. Și în 
acest an vom organiza co
laborări cu alți oameni 
de cultură din municipiu 
și județ pentru a reali
za recitaluri de poezie, 
recitaluri instrumentale, 
spectacole complexe cu 
caracter festiv. In holul 
teatrului vom deschide 
periodic expoziții de artă 
plastică și fotografică. 
Teatrul își va împlini ast
fel menirea de instituție 
de cultură cu caracter po
livalent. De altfel noi nu 
ne mulțumim să jucăm 
numai la sediu, ci ne vom 
deplasa în tot municipiul 
și în județ pentru a duce 
peste tot arta noastră — 
făclie vie a tradițiilor 
culturale ale Văii Jiului.

— Să sperăm că 1985 
va aduce numai săli pline 
și succese deosebite colec
tivului Teatrului de stat 
„Valea Jiului". Nu ne ră- 
mîne decît să invităm pe 
toți cititorii noștri la 
teatru, acest fenomen 
complex de cultură cons
tituind o necesitate fireas
că a oricărui om, valențe
le sale politice, educațio
nale, depășind timpul și 
spațiul. Teatrul minerilor 
se înscrie ca o prezență 
mereu vie printre oamenii 
muncii din întreaga Vale 
a Jiului, din întregul nos
tru județ.

Interviu realizat de 
II. ALEXANDRESCU

La secția dc mobilă Livezeni muncitoarea O- 
limpia I’rodan aplică furnir pentru noi repere des 
tinate produselor unității. Foto: T. ALEXANDRU

DRUM BUN...
...și fără evenimente ru- 

| tiere urează tuturor celor 
de la volan, pentru în
tregul an 1985, agenții de 
Circulație ai Miliției mu-

• Cei care se îngrijesc 
de întreținerea drumurilor 
să fie mai operativi in 
intervenții, iar gropile ca
re se sapă pe partea caro
sabilă a drumurilor să 
fie astupate la timp, alt
fel drumurile vor arăta 
ca în imaginea de mai 
jos.

Neglijențe cu învățăminte
Există un proverb ro

mânesc care spune că „o- 
mul cît trăiește, învață”. 
Sînt cuvinte înțelepte, vala
bile și în domeniul muncii 
de prevenire și stingere a 
incendiilor. Din experiența 
altora trebuie să învățăm 
toți. Numai la nevoie, cel 
în cauză își amintește, și 
destul de bine, de măsuri
le pe care era obligat să le 
respecte. Așa și-a reamin
tit și Kovacs Kondrat din 
Petroșani (str. Aurel Vlai- 
cu nr. 39), în 22 noiembrie 
a.c., cînd a văzut cum car
nea rezultată din tăierea 
unui porc s-a făcut scrum. 
Mai bine proceda dacă a- 
menaja o afumătorie mai 
ca lumea, nu una improvi
zată. Dintr-o găleată cu 
foc, așezată chiar sub slă
nină, s-a produs un incen
diu. Ce a urmat, este ușor 
de înțeles.

Și Constantin Nicolae, 
tot din Petroșani (strada 
Republicii blocul 105, ap. 
42), în ziua de 8 decembrie 
probabil că a vrut să în
vețe și dînsul ceva de la 
cei trei copii rămași în 
supravegherea bunicii. Pe 
lingă alte obiecte de joacă 
a avut grijă să le lase și 
C cutie cu chibrituri. In

timp ce bunicuța se afla în 
baie pentru a spăla ceva, 
iar Dănuț, în vîrstă de 5 
ani, a încercat să vadă cum 
se aprinde un băț, apoi al
tul și tot așa pînă cînd a 
aprins hainele depozitate 
după bibliotecă. Noroc cu 
vecinul, Ovidiu Cosma, ca
re a intervenit imediat, a 
localizat și lichidat incen-

Pe tema 
prevenirii incendiilor

diul salvînd cei trei copii 
și bunurile din apartament.

Fie vară, fie iarnă — 
chiar dacă temperatura es
te minus 10 grade, focul 
nu iartă pe nimeni. El ar
de cînd este înghețată vi
gilența și sînt uitate măsu
rile de ^revenire a incen
diilor. Așa s-a întîmplat 
cu Gheorghe Brata din A- 
ninoasa (strada 23 August 
nr. 29) în seara zilei de 13 
decembrie, la ora 23. A 
rămas înmărmurit cînd a 
văzut că focul cuprinsese 
magazia de lemne, un coteț 
de porci și păsări, afumă- 
țoria și amenința casa. A 
avut mare noroc cu forma

ția p.c.i de la I.M. Aninoa
sa care a intervenit prompt 
și a oprit limbile flăcărilor 
care amenințau casa. Dar 
au căzut pradă focului 4 
porci, 8 curci și 10 găini. 
Adică pagubă destul de 
mare. Era mai bine să stin
gă focul în magazia impro
vizată pertru prepara
rea hranei la animale și 
apoi să meargă să se culce. 
A crezut că fiind fiig se 
va stinge și tocul. Dar n-a 
fost așa.

Sîntem in plin sezon de 
iarnă.. VA RECOMANDAM 
CITEVA MASURI DE 
PREVENIRE A INCENDI
ILOR :

• Nu folosiți afumătorii 
improvizate!

• Nu lăsați la îndemîna 
copiilor chibrituri !

• Nu faceți foc deschis 
oriunde și oricînd,!

• Nu folosiți radiatoare 
și reșouri aflate în apro
pierea materialelor com
bustibile !

• Nu lăsați nesuprave
gheate aparatele electrice 

în priză .'

Plut. adj. Ioan JITEA

Teatrul de stat „Valea 
Jiului" ne așteaptă să 
participăm la actul de 
cultură.

Foto: Al. TATAR

Suflet
al adîncului

L-am întilnit.
Mi-a aruncat o privire
Atit de caldă
Și limpede,
Mi-am plecat
Capul
Ca în fafa
Unor impunătoare
Zeități de ieri.
Am rămas in urmă
Și admiram suplețea lui. 
Oare cite suflete 
Atit de gingașe
Și curate
Slăvesc această ființă 
Măreață, desăvîrșită, 
întregind imaginea mine

rilor?
Tuturor acestor fii 
Plămăditori ai adîncului 
In fapt de An Nou.
Le mulțumim.

Ion NEICU, 
strungar — I.U.M.P.

nicipiului Petroșani, care 
vă recomandă totodată să 
vă reîmprospătați cunoș
tințele, studiind cu aten
ție, din nou, 
rile cuprinse 
circulației.

' Acum cînd 
intrat deplin 
iar zăpada a căzut din a- 
bundență, conducătorii 
auto sînt sfătuiți :

• Să curețe înainte de 
plecarea în cursă parbri
zele, să verifice dacă ins
talațiile de încălzire, cu
rățirea și dezaburizarea 
acestora funcționează 
rcproșabil ;

• Pe timp de ceață 
ninsori abundente să 
folosească luminile de 
tîlnire

• Să se folosească 
preponderență frîna 
motor și să se evite acțio
narea frînei de serviciu;

• Să se circule cu vi
teză mult redusă conform 
condițiilor concrete de 
trafic :

• Posesorii de autotu
risme sînt 
deplasările 
te condiții 
trafic, iar 
sînt inevitabile, 
să conducă cu prudență 
pentru a evita orice pe
ricol.

ATENȚIE PĂRINȚI ! 
Zăpada care a căzut 
creat toate condițiile

reglcmentă- 
în Legea

iarna și-a 
în drepturi,

i-

Și 
se 

în-

cu 
de

rugați să evite 
lungi în aces- 

de drum și de 
dacă acestea 

trebuie

a
pentru copii de a trans
forma străzile în pantă 
în adevărate derdelușuri 
pe care săniuțele încăr
cate cu copii alunecă la 
vale fără ca aceștia să 
se gîndească la pericolul 
la care se expun, atît pe 
strada respectivă cît și 
în intersecțiile în care a- 
jung de multe ori cu sau 
fără voia lor. In aceeași 
situație se află și purtă
torii de patine care au 
transformat în patinoare 
partea carosabilă a stră
zilor.

PĂRINȚI, supravegheați 
copiii unde își găsesc te
ren de joacă în această 
perioadă cind pericolul 
de accidente este mare !

☆
Duminică, 6 

este permisă 
autoturismelor
te personală înmatriculate 
cu număr CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 
circulație al Miliției 

municipiului Petroșani

ianuarie 
circulația 
proprieta-

SPORT M SPORT J SPORT g SPORT „Cupa speranțelor4* la minifotbal
In perioada^ 10—14 ia

nuarie 1985, la Deva, se vor 
desfășura meciurile contînd 
pentru una dintre seriile 
competiției de minifotbal, 
dotată cu „Cupa speranțe
lor” și organizată de 
F.R.F.

Echipa Jiul Petroșani ur
mează să concureze alături 
de echipele „Chimica” Tîr- 
năveni, „F.C. Șoimii” Si

biu, „C.S.Ș. Șoimii” Sibiu, 
„Mureșul” Deva, „Corvinul” 
Hunedoara și C.S.Ș. Hune
doara. Competiția este des
tinată jucătorilor născuți 
după 1 august 1971 și după 
1 august 1972.

Participă jucători selec
ționați dc antrenorii C.S. 
Jiul Petroșani. In vederea 
acestei acțiuni, cei intere
sați se pot prezenta la sta

dionul „Jiul” din Petroșani,: 
începînd de astăzi, zilnic,]

- între orele 10—13. (Aid 
' TATAR)

P.S. Totodată, aflăm de 
la conducerea C.S. „JiiiT'j 
Petroșani că un număr dej 
70 de juniori I-II participe^ 

la tabăra centralizată dS 
pregătire organizată țg 
Geoagiu-Băi.
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In legătură cu întâlnirea sovieto-americană 
la nivel guvernamental

ȘTIRI DIM TARILE SOCIALISTE

MOSCOVA 4 (Agerpres). 
In'legătură cu apropiata 

’ întîlnire sovieto-americană 
,.âe la Geneva, într-un co
mentariu difuzat de agen- 

| ția T.A.S.S. se arată că 
„Uniunea Sovietică partici
pă la această întîlnire cu 
hotărîrea de a obține un 
progres serios în diminua
rea pericolului de război.

i U.R.S.S. pornește de la fap
tul că, în actualele condi
ții, toate țările și popoarele 
au nevoie mai mult ca o- 
ricînd de un dialog cons
tructiv,. de căutarea unor 
soluții la problemele in
ternaționale fundamentale, 

de găsirea domeniilor de 
înțelegere care pot duce la 
îmbunătățirea încrederii

, între state, la crearea în 
I relațiile internaționale a 
unei atmosfere care să fie

I liberă de pericolul nuclear, 
de ostilitate și suspiciuni, 
frică și dușmănie". „Uniu

Opinii la perspectivele relațiilor 
Est-Vest în 1985

BONN 4 (Agerpres). In- 
tîlnirea de la Geneva a 
miniștrilor afacerilor ex
terne ai U.R.S.S. și S.U.A. 
„Deschide o nouă fază în 
relațiile Est-Vest" — a de
clarat ministrul de exter
ne al R.F. Germania, Hans- 
Dietrich Genscher, citat de 
agenția France Presse.

Vorbind despre perspec
tivele relațiilor Est-Vest în 
1985, ministrul vest-ger- 
man își exprimă speranța 
că „dialogul dintre cele do
uă mari puteri va contri
bui, de asemenea, la ame- 

nea Sovietică — se spune 
în comentariu — devotată 
politicii sale principiale de 
pace, este o adversară ho- 
tărîtă a competiției în o- 
rice domeniu al armamen
telor, inclusiv în cel cos
mic".

☆

MOSCOVA 4 (Agerpres). 
Agenția T.A.S.S. anunță că 
Biroul Politic al C.C. al 
P.C.U.S. a examinat, în 
cadrul unei ședințe, pro
bleme referitoare la întîlni- 
rea ce va avea loc, în zi- 

'lele de 7 și 8 ianuarie, la 
Geneva, între ministrul a- 

facerilor externe al U.R.S.S., 
A. A. Gromîko, și secreta
rul de stat al S.U.A., G. 
Shultz, în legătură cu în
țelegerea de principiu in
tervenită între U.R.S.S. și
S.U.A. cu privire la desfă
șurarea de convorbiri pri
vind armele nucleare și

• 
liorarea condițiilor proce
sului de destindere în Eu
ropa". După opinia lui 
Genscher, „un control al 
armamentelor în spațiul ex
traterestru și o reducere 
drastică a arsenalelor nu
cleare ar putea deschide 
noi posibilități în direcția 
consolidării stabilității ra
porturilor de forțe • strate
gice".

☆
PARIS 4 (Agerpres). In

tr-o declarație făcută la 
Paris, președintele Fran
ței, Francois Mitterrand, a 

cosmice. A fost adoptată o 
hotărâre corespunzătoare 
privind poziția Uniunii So
vietice — informează
T.A.S.S.

☆

WASHINGTON 4 (Ager
pres). Senatul S.U.A. a a- 
doptat în unanimitate o 
rezoluție privind viitoare
le negocieri sovieto-ameri- 
cane referitoare la armele 
nucleare, în care recoman
dă președintelui Ronald 
Reagan „să se angajeze că 
va face din tratativele pri
vind controlul și reducerea 
înarmărilor nucleare cu gu
vernul Uniunii Sovietice o 
înaltă prioritate a celui 
de-al doilea mandat al său". 
Agenția Reuter observă, de 
asemenea, că adoptarea a- 
cestei rezoluții a prilejuit 
o neobișnuită manifestare 
de consens între senatorii 
reprezentînd cele două mari 
partide americane.

apreciat că întîlnirea mi
niștrilor de externe ai
U.R.S.S. și S.U.A., care 
se va desfășura, la Geneva, 
în zilele de 7 și 8 ianuarie, 
va permite, în sfîrșit, să 
se declanșeze un solid pro
ces de dezarmare, care să 
aducă înarmările la nive
lul cel mai scăzut posibil.

Pe de altă parte, Mitter
rand a lansat un nou apel 
către statele occidentale in
dustrializate, cerîndu-le să 
pună capăt injustiției lor 
față de țările din lumea a 
treia.

BELGRAD 4 (Agerpres). 
Unitățile industriei cons
tructoare de tractoare șl 
mășini agricole din Iugo
slavia vor produce, în 1985, 
66 000 tractoare de diferi
te puteri. Aceasta echiva
lează — după cum remar
că agenția Taniug — cu o 
creștere a producției de 10 
la sută în comparație cu a- 
nul anterior. O creștere 
substanțială va cunoaște 
producția de tractoare gre
le.

☆
SOFIA 4 (Agerpres). A- 

proximativ o sută de o- 
biective industriale de im
portanță majoră pentru e- 
conomia bulgară se află, în 
prezent, în construcție sau 
reconstrucție.

Prioritate pentru anul în 
curs vor avea întreprinde
rile de care depinde conso
lidarea în continuare a ba
zei tehnico-materiale a ță
rii — uzinele moderne 
constructoare de mașini de 
la Radomir și Ruse. De a-Situația din Orientul Mijlociu

KUWEIT 4 (Agerpres). 
Intr-un interviu acordat pu
blicației kuweitiene „El Ma- 
jalis", președintele Comite
tului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea 
Palestinei, Yasser Arafat, 
a subliniat că etapa pe ca
re o parcurge în prezent 
poporul palestinian este 
dificilă și reclamă eforturi 
considerabile și susținute 
pentru preluarea inițiativei. 
El a arătat că acțiunea vi
itoare palestiniană trebuie 
să fie întreprinsă pe mai 
multe fronturi, în primul 
rînd pe cel palestinian, ttn- 

semenea, sarcini importan
te revin și energeticienilor. 
Se are în vedere montarea 
celui de-al cincilea bloc 
energetic, de 1 000 MW, la 
centrala atomoelectrică 
„Kozlodui", reconstruirea 
Termocentralei „Marița- 
Vostok-2“, construirea Hi
drocentralei „Ciaira", de 
la poalele masivului muntos 
Rila, Creșterea producției de 
metal va fi asigurată de 
darea în exploatare a u- 
unui nou furnal electric la 
Combinatul metalurgic de 
la Pernik, precum și pe 
baza reconstrucției Combi
natului metalurgic „Kre- 
mikovțî",

☆

BEIJING 4 (Agerpres). 
Programul național pe ter
men lung de dezvoltare a 
industriei carbonifere a 
R.P. Chineze, care prevede 
atingerea, pînă la sfîrșitul 
acestui secol, a unei pro
ducții de peste un miliard 
tone de cărbune pe an, s-a 
tradus, în 1984, prin cons

de va trebui intensificată 
lupta și întărită capacita
tea de rezistență în interio
rul teritoriilor arabe ocupa
te de Israel. In legătură cu 
ultima inițiativă privind 
reglementarea situației din 
Orientul Mijlociu, prezen
tată de regele Hussein al 
Iordaniei la sesiunea Con
siliului Național Palesti
nian, de la Amman, Yasser 
Arafat a spus că, în confor
mitate cu hotărîrea acestui 
înalt for palestinian, stu
dierea propunerii făcute a 
fost încredințată Comitetu
lui Executiv al O.E.P. 

truirea sau extinderea a 
21 de mine de cărbune de 
mare capacitate. Acestea 
vor permite extragerea su
plimentară a unei canti
tăți de aproape 18 milioa
ne tone de cărbune — re
latează agenția China Nouă, 
citind date oficiale ale 
Ministerului chinez al In
dustriei Carbonifere.

☆
PHENIAN 4 (Agerpres). 

Pornind de la sucesele ob
ținute în dezvoltarea eco
nomiei naționale în ulti
mii ani, pentru 1984—1985 
s-a stabilit ca obiectiv prio
ritar al R.P.D. Coreene 
concentrarea eforturilor și 
a investițiilor spre mărirea 
extracției de cărbune, care 
urmează să atingă 70—80 
milioane de tone ', extinde
rea producției industriei 
siderurgice și metalurgice, 
a transporturilor feroviare, 
precum și construirea unui 
nou combinat industrial, 
care va produce și va pre
lucra, anual, 100 000 tone 
de fibre sintetice.

Sub raport valoric, în 
R.P.D. Coreeană se reali
zează, astăzi, în opt ore o 
producție egală cu cea a 
anului 1946.

☆
ULAN BATOR 4 (Ager

pres). Recent, a fost dată 
în exploatare cea de-a do
ua turbină, cu o putere de 
100 MW, la Centrala ter
moelectrică din Ulan Ba
tor. Prin aceasta este asi
gurat întregul necesar de 
energie electrică a țării, ob
ținută din termocentrale. 
In prezent, toate marile o- 
rașe ale R.P. Mongole, cen
trele Industriale, cooperati
vele agricole și de stat sînt 
legate între ele prin rețele 
electrice de înaltă tensiu
ne.

PREȘEDINTELE GUI
NEEI, Lansana Konte, a 
anunțat că, începînd de la 
1 ianuarie, în țară a fost 
interzisă exploatarea parti
culară a resurselor diaman- 
tifere. Diamantele vor fi 
de acum înainte extrase de 
societăți mixte „pentru ga
rantarea intereselor popu
lației" — a spus el. Pe de 
altă parte, potrivit 
statului guineez, în 
timp va fi întocmit 
ventar al resurselor 
re ale Guineei.

șefului 
scurt 

un in- 
aurife-

PERU SE PRONUNȚA 
pentru convocarea 
reuniuni la 
țărilor din 
nă cu mari 
în vederea 
poziții comune în soluțio
narea problemei datoriilor 
externe — relatează 
ția de presă E.F.E., 
un comunicat oficia] 
publicității la Lima, 
precizat că Peru se 
să găzduiască această reu
niune la începutul lunii 
martie.

unei 
nivel înalt a 
America Lati- 
datorii externe 
elaborării unei

agen- 
citînd 

dat
S-a 

oferă

RATA MEDIE a inflației 
în țările membre ale Pie
ței comune a fost, la sfîr
șitul lunii noiembrie, de

16,00
16,15

8
8
H
I
I
I

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Prindeți și neu
tralizați ; Unirea: Acțiu
nea Zuzuc; Parîngul: E- 
misia continuă.

PETRILA : S„ mori ră
nit de dragoste de viață.

LONEA; Emisia con
tinuă.

ANINOASA: Lovitură 
fulgerătoare.

VULCAN — Luceafărul: 
Yankeii, I-II.

LUPENI — Cultural i 
Salutări de la Agigea.

17,45

19,00

19,20
19,35
20,00

21,30

22,20

TV

Săptămîna politică. 
Rugby: Anglia — 
România. Transmi
siune directă de la 
Londra.
închiderea progra
mului.
Telejurnal, (parțial 
color)
Noi și copiii noștri. 
Teleenciclopedia.
Film artistic, (color) 
„Iancu Jianu Zap- 
ciul“.
Antologia umorului 
românesc •— Snoa
va I. (color) 
Telejurnal, (parțial 
color)

13,30
13,35

Telex.
La sfîrșit de săptă- 
mînă. (color) memenlo

aproximativ 7 la sută — 
informează agenția Reu
ter, citind un raport al 
Comisiei C.E.E., dat publi
cității la Luxemburg. Cele 
mai mari rate ale inflației 
s-au înregistrat în Grecia 
(18 la 
tă) și

UN
TAȚI

sută), Italia (9 la su- 
Franța (7 la sută).

In opinia acestor econo
miști, reducerea deficitului 
bugetar ar antrena o scă
dere a ratei dqbînzilor și 
o scădere a cursului dola
rului, care se apreciază că 
este supraevaluat.

DIN PRESA STRĂINA

creștereaJaponia 
cheltuielilor militare

GRUP DE REPU- 
ECONOMIȘTI 

MERICANI a cerut Congre
sului să acționeze cît mai 
repede posibil pentru a a- 
sigura o reducere a buge
tului federal. Această re
ducere, afirmă ei — după 
cum transmite agenția Reu
ter —, a devenit absolut 
necesară în condițiile actua
lei situații a economiei a- 
mericane.

A-

IN URMA CIOCNIRILOR 
armate desfășurate în Li
ban în cursul anului 1984, 
2 161 de persoane au fost 
ucise, arată un raport pu
blicat de cotidianul liba
nez „L’Orient le Jour", ci
tind surse ale pqliției 
la Beirut.

Mica publicitate
VIND clăpari „San Mar

co" 3 1/2 și schiuri. Telefon 
43715. (3094)

VIND Wolswagen 1200. 
Hunedoara, telefon 17440. 
(3089)

SCHIMB apartament do
uă camere Tg. Jiu cu simi
lar Petroșani. Telefon 929/ 
15897, după 
(3093)

SCHIMB
uă camere

ora 16,30.

casă
cu

cc’.onie do- 
apartament

2—3 camere zona Hermes 
sau piață. Informații str. 
Micu Klein 13/2. (3092)

PIERDUT legitimație de 
serviciu
Petrică, 
Lupeni. 
(mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Târtă- 
rău Vasile, eliberată de I.M. 
Vulcan. O declar nulă. 
(3083)

pe numele Ploscor 
eliberată de I.M.

O declar nulă.'

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚIA Victoria; sora Ana și nepoții, cu inimile 
zdrobite de durere anunță împlinirea unui an de 
cînd ființa minunată și iubită

BARB NICOLAE 
ne-a părăsit pentru totdeauna. Amintirea ta va rămî- 
ne veșnic vie în inimile noastre. (3090)

(Agenția France Tresse)

totaliza 3 137 miliarde yeni 
(12,55 miliarde dolari). Dar, 
conform declarației direc
torului general al Agenției 
pentru apărare, Koichi Ka
to, proporția de 1 la sută 

nul 1985, în raport cu bu
getul pe 1984, ceea ce re
prezintă o creștere net su
perioară.

Decizia primului minis
tru fixează creșterea chel
tuielilor militare la 6,9 la 
sută pentru următorul an 
financiar, care începe la 
1 aprilie, în timp ce mi
nistrul finanțelor propuse
se o creștere de 5,1 la su
tă în proiectul său de bu
get. Agenția pentru apăra
re a solicitat o majorare 
cu cel puțin 7 la sută a a- 
locațiilor militare.

Creșterea cheltuielilor 
militare, hotărîtă înaintea 
convorbirilor oficiale de la 
Los Angeles dintre pre
ședintele Ronald Reagan Și 
premierul Yasuhiro Naka
sone este de natură să sa
tisfacă Statele Unite, care 
cer de mai mulți ani Ja
poniei să sporească capaci
tățile forțelor sale armate, 
subliniază observatorii din 
Tokio. Cifra de 6,9 la sută 
reprezintă formal plafonul 
de 1 la sută din produsul 
național brut, convenit pen
tru cheltuielile militare de 
către guvernele nipone ca
re s-au succedat din 1976 
pînă în prezent.

Cheltuielile militare vor

Săptămîna trecută, pri
mul ministru al Japoniei, 
Yasuhiro Nakasone, a ho- 
tărît majorarea cu aproxi
mativ 7 la sută a bugetu
lui apărării al țărji pe a-

din P.N.B. rezervată alo
cațiilor militare ar putea 
fi depășită în toamna aces
tui an. Un responsabil al 
Agenției pentru apărare, 
citat de agenția de presă 
Kyodo, consideră totuși că 

alimita de un procent 
fost practic depășită.

In această situație, 
vernul se așteaptă la 
ternică contestare în 
lament, din partea opozi
ției, cu ocazia supunerii la 
vot a bugetului, într-o 
ră în care sentimentul 
pace este viu.

Creditele militare 
plimentare vor fi utilizate 
la achiziționarea de noi 
echipamente de război, în
tre care trei distrugătoare, 
14 avioane de luptă „F-15", 
de fabricație americană, și 
10 avioane de detecție an
tisubmarine P 3 C. Agenția 
pentru apărare a contrac
tat, de asemenea, achizițio
narea de rachete antiaerie
ne americane „Patriot" 
pentru înlocuirea rachete
lor „NIKR-J", considerate 
ca fiind depășite din punct 
de vedere tehnic. Amplasa
rea rachetelor „Patriot" 
trebuie să înceapă chiar 
în acest an.

(Agerpres)
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