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in țara
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Veselin Giuranovici, pre-

noastra
ședințele Prezidiului Re- I 
publicii Socialiste Fede- | 
rative Iugoslavia, va efec- i 
tua o vizită de prietenie în | 
Republica Socialistă Romă- ■ 
nia, la începutul lunii fe
bruarie a.c.

0 cerință constatată la încheierea primei luni a anului
Îndeplinirea prevederilor de plan 
nu înseamnă numaL« cantitate

<------ -------------------------------
In îniîmpinarea Congresului al 1

-N

li-lea ai F.D.U.S.
și a celei de-a ll-a Conferințe pej țară a O.D.U.S.
I.U.M. PETROȘANI

Noi utilaje miniere

■ Șase întreprinderi miniere — Lo
nea, Bărbăteni, Paroșeni, Vulcan, Lupeni 
și Aninoasa — au extras, împreună, a- 
proape 8 500 tone de cărbune peste pre
vederile de plan ale lunii ianuarie.

■ Cea mai mare cantitate de cărbu
ne extrasă suplimentar a înregistrat-o co
lectivul întreprinderii miniere
plus 3 448 tone, urmată fiind de minele 
Bărbăteni — cu plus 2 296 — și Paroșeni 
cu plus 2 080 tone de cărbune.

Lonea

Chemările și îndemnuri
le secretarului general al 
partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, au 
determinat minerii 

. Jiului să acționeze cu 
deosebită fermitate 
tru creșterea 
de cărbune extras, 
cîndu-și astfel 
ția la învingerea 

. ților pricinuite 
aspra a acestui 
an.

Mobilizați de 
ile de partid, minerii celui 
mai important bazin car
bonifer furnizor de cărbu-

Văii 
o 

pen- 
producției 

adu- 
contribu- 

greută- 
de iarna . 
început de

organizați-

ne pentru cocs au depus 
eforturi stăruitoare pentru 
realizarea și depășirea 
sarcinilot planificate.

Pe primul loc, în ceea 
ce privește cantitatea de 
cărbune extras suplimen
tar, se situează minerii 
de la Lonea care au obți
nut cel mai mare plus al 
lunii — aproape 3500 to
ne de cărbune, confirma
re temeinică a optimismu
lui manifestat de conduce- 

întreprinderii 
de posibilitățile 
îndeplinire integrală a 
vederilor de. plan pe

ianuarie. Intr-o situație si
milară se află și colecti
vele celorlalte 
deri miniere 
realizat și depășit prevede
rile de plan ale primei 
luni a anului 1985; dintre 
acestea se remarcă în mod 
deosebit minele 
teni și Paroșeni, 
meritînd o evidențiere a- 
parte pentru evoluția din 
acest an, comparativ cu 
realizările anului prece
dent. Aceeași remarcă o 
facem pentru colectivele 
minelor Lupeni, Vulcan și, 
mai ales, Aninoasa.

Sînt rezultate de presti
giu care ridică pe noi 
trepte calitative hărnicia 
minerilor Văii Jiului și ca-

întreprin- 
care și-au

Bărbă-
prima

încă de Ia începutul anului, constructorii de 
mașini și utilaje miniere de la I.U.M. Petroșani au 
livrat întreprinderilor din cadrul C.M.V.J. utilaje 
de mare capacitate și complexitate.

Recent, a început livrarea unui nou cmnplex me
canizat de tip SMA, cu îmbunătățiri, adecvat la 
condițiile de zăcămînt din sectorul IV. aj minei Lu
peni. Complexul, realizat în colaborare cu specia
liștii minei Lupeni, va intra in dotarea brigăzii 
c’onduse de subinginerul Paul Grasu.

Tot în acest an, I.U.M. Petroșani a livrat la 
I.M. Uricani un complex mecanizat de tip SMA-PII2 
(M.B.)

Tricotaje pentru 
export

Primul lot de 
tricotaje pentru 
din acest an a 
vrat în U.R.S.S. 
prinderea de
Petroșani în ziua de 
ianuarie.

După cum ne informea- 
tovarășa Margareta

14 390 
export 

fost li- 
de Intre- 
tricota ie

31

Ionescu, din cadrul 
viciului desfacere al 
Petroșani, este vorba 
pre pulovere pentru 
mei, bărbați și copii,
cum Și seturi complete de 
tricotaje pentru femei. 
(M.B.)

rea

Situația realizărilor 
pe una ianuarie

(IN PROCENTE)

i. I.M. Bărbăteni 106,8 7. I.M. Pctcila 91,6
2, I.M. Lonea 103,5 8. I.M. Dilja 86,0

3. I.M. Paroșeni 102,8 9. I.M. Uricani 74,1

4. I.M. Aninoasa 100,3 10. I.M. Livezeni 71,2

5. I.M Vulcan 100,2 Combinatul minier
6. I.M. Lupeni 100,1 Valea Jiului 87,2

S e i mpil ne, 
o estimare mai

ser- 
l.T. 

des- 
fe-

pre7

Calitatea 
pentru cocs, 
na Uricani, 
continuă să

(Continuare in pag. a 2-a)

realistă

pre- 
luna

sectorului
de la I.M. Pa-

Ta-

Forțele unite 
ale orașului

„Apropierea celui de-al 
IU-lea Congres al 
F.D.U.S. stimulează pre
ocupările tuturor organi
zațiilor componente ale 
consiliului nostru orășe
nesc, în îndeplinirea sar
cinilor ce ne stau în fa
ță". Relatarea aparține 
tovarășului Loghin Po
pa, secretar al comitetu
lui orășenesc de partid 
Petrila, președintele con
siliului orășenesc al 
F.D.U.'S.
■ Despre una din acțiuni
le care 
zile în 
generale 
ședința 
șenesc al O.D.U.S., Lilia
na Izverceanu:

„Se știe că și în orașul 
nostru, ca în multe alte 
localități, gerul us’pru din 

luna ianuarie.a creat greu.

a stat în aceste 
centrul atenției 
ne-a vorbit pre- 
comitetului oră-

(Continuare în pag. a 2-a)
a>

Anul Internațional al Tineretului

Cercetări complexe asupra 
problematicii

Valea
tinerilor din

cărbunelui 
extras la mi

ri constituit și 
constituie te

ma unor largi dezbateri,
atît la nivelul C.M.V.J cît 
și la mina res
pectivă, 
de 
de

> te- 
tul
I.M. 
jur de... .56 puncte, 
trecut, 
fost penalizată 
100 000 tone 
pentru ncîncadrarea în in
dicatorii dc calitate. Fi
resc, se pune problema 
cauzalității. De ce o depă
șire atît de mare? Din dis
cuțiile purtate eu ing. loan 
Todea, președintele con
siliului de control muncito-

a-
bi-

studiu efectuat 
I.C.P.M.C. Petroșani, o 
naliză independentă 
tru stabilirea conținutului 
de cenușă al cărbunelui de 
Uricani. Concluzia, în ur-

de
a- 

pen-

în anul 1985 
cestea?

— Cea 
măsură, 
Todea, 
rezervei

Fața 
un plai ■ 
49 punc- 

lă coifținu- 
de cenușă, 
Uricani realizează în

Anul 
întreprinderea a 

cu peste 
de cărbune

CALITATEA CĂRBUNELUI
1 o/dtoMciwi de, co/t4 ființă min&ua&'a |

resc din cadrul minei, 
flăm cîteva '’mize. Mai 
ne zis, interloc utorul 
Citește. Reprohtkv dintr-un

ne

ma studiului realizat în- 
tr-un laborator neutru (și 
față de C.M.V.J. și fața de 
mina Uricani) este ferma : 
conținutul de cenușă al 
cărbunelui de la mina Uri
cani este 54,4 puncte! De 
la 49 puncte, cît a fost pla
nificat, pînă la 54,4 punc
te este o diferență!

Chiar dacă ar fi plani
ficat 54 puncte, „rezulta
tul" de 56—56,5 puncte pa
re mult !
apar
măsuri pentru 
țirea calității

54 puncte, 
—56,5 puncte 
lr. cazul acesta, 

stringente o scrie de 
îmbunată- 
cărbunelui

mai importantă 
declară ing. loan 
este exploatarea 
aferente panoului 

10, din blocul 
l sud, cu 
un complex 

mecanizat 
SMA-PII 2. 
felul 
numai

Șeful 
producție 
roșeni, sing. Durei 
mas (primul din stingă) 
primești. raportul de la 
dispecerul Ștefan C/a- 
ko, privind situația 
montării noului com
plex CMA-5H cu des
chidere de peste I m (tie 
fabricație românească).

In contextul preocupâ- 
t ilor pe plan mondial 

■ pentru problematica ti
neretului, la loc de frun
te se înscrie inițiativa’ 
României la O.N.U. de a 
marca in anul 1985, Anul 
Internațional al Tinere
tului, sub deviza „Parti
cipare — Dezvoltare — 
Pace".

Programul de 
activități ce 
fi întreprinse 
în timpul A LT. rele- 
necesitatea elaboră

rii unor programe pri
vind tineretul la nivel 
național, și internațional, 
ca premise pentru valo
rificarea imehsului po
tențial creator, a-entuzi
asmului și energiei 
ncrei generații,' care 
mau ifestă 
ca un factor activ, dina-

măsuri 
urmeaza 

înainte

ti
se 

pretutindeni

In 
acesta 
stratulexploatăm

18, nu și stratul 17, conco
mitent cu intercalația dc 
steril dinție acestea. Prin 
această 
zăm 
tului 
sută, 
tului 
sută
tru transport se 
realiza și prin alegerea și 
depozitarea sterilului pe

măsură, preconi- 
o reducere a conți nu
de cenușă cu 1,2 la 
Reducerea conținu- 
de cenușă cu I la 

și a cheltuielilor pen- 
vor mai

Mircea IH JORESCV

(Continuare iu pag. a 2-a)

mic în procesul de înno
ire socială, în promova
rea dezvoltării multila
terale a tuturor popoa
relor

In România, unde ști
ința are un vast cîmp de 
aplicare, în care condu
cerea proceselor sociale 
se întemeiază pe anali
za și cunoașterea pro
fund științifică a acesto
ra, necesitățile de cerce
tare socială sînt din ce 
în ce mai mari Analizînd 
munca educativă în 
dul 
C.C. 
brie

rîn- 
tineretului, Plenara 
al P.C.R. din noiem- 
1967, a hotă rit ere-,

Lector univ.
loan UI1 ALEAN, 

secretar științific al 
Filialei Hunedoara 

a C.C.P.T.

(Cimliriuaie In nas a 2 a>

Ieri, a început în municipiu

Recensâmîntul animalelor
Ieri dimineață a început, 

în întreaga Vale a Jiului, 
recensâmîntul animalelor 
domestice, acțiune deosebit 
de importantă pentru 
fundamentarea programu
lui dc autoconducere și 
autoaprovizionare terito
rială locală Și dezvoltarea 
sectorului zootehnic.

— In Petrila, ne spunea 
tovârășul Ion Gîngu, se
cretarul consiliului popu
lar orășenesc, au fost de
limitate 18 sectoare în te
ritoriu și alte 4 pentru re
cenzarea animalelor afla
te în deplasare său în al-

te locuri greu accesibile. 
In zilele dinaintea recen- 
săinîntului s-a desfășurat 
o largă popularizare în 
rîndul cetățenilor, organi
zata de consiliul popular, 
explicindu-li-se scopul a- 
cestei acțiuni destinate 
stimulării creșterii anima
lelor domestice. In para
lel cu desfășurarea ope
rațiunilor de înregistrare, 
s-au efectuat și 4 conți oa
le cu privire la corectitu
dinea declarațiilor, cons- 
tatindu-se o atmosferă de 
colaborare a locuitorilor cu 
echipele de recenzare.

i

i

I

î ș 
i

1

domestice
Și în comuna Banița, lo

calitate cu vechi tradiții 
în domeniul creșterii 
malelor, cele 8-echipe 
recenzare, și-au 
activitatea de 
re a efectivelor de 
le domestice, 
du.se buna colaborare 
rccenzorilor cu 
Potrivit prevederilor 
crețului nr. 1/1982, 
gistrarea efectivelor 
animale este urmată, 
fiecare zi, de echipele 
verificare, care controlează 
exactitatea datelor înre
gistrate.

a n i -
• .d e 

început 
îftregislra- 

anima- 
evideuțiin- 

a 
cetățenii.

De
lii re

de 
in 
de

i
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Noul an de instrucție a gărzilor patriotice îndeplinirea prevederilor de plan
Sub semnul unor noi si 

înalte exigențe
La 1 februarie 1985 

luptătorii gărzilor patri
otice au început anul de 
pregătire de luptă și po- 
litico-educativ. In spiri
tul hotărîrilor adoptate 
de înaltul forum comu
nist, Congresul al XIII- 
ltea al partidului, orga
nele și organizațiile de 
partid vor acționa pen
tru perfecționarea pre
gătirii unităților revolu
ționare înarmate ale oa
menilor muncii de la o- 
rașe și sate, făcînd totul 
pentru realizarea inte
grală și la un înalt nivel 
calitativ ■ a obiectivelor 
stabilite prin Directiva 
comandantului suprem.

Prin realizarea noii 
calități, superioare, în 
activitatea statelor ma
jore și subunităților de 
gărzi patriotice, se va am
plifica aportul acestora 
la îndeplinirea obiective-

(Urmarc din pag. 1)

tăți în funcționarea încăl
zirii centrale. La indica

ția organului orășenesc de 
partid, la E.G.C.L. a luat 
ființă un dispecerat pe 3 
schimburi prin care s-a ac
ționat în mod operativ 
pentru remedierea defecți
unilor ivite la calorifere și 
în instalațiile de încălzire".
Notăm că au 

fost remediate pînă în 
prezent 220 de calorifere

Forțele unite 
ale orașului

la fondul locativ de stat, 
130 în școli, numeroase al
tele la magazinul general, 
în căminele de nefamiliști. 
Intervenții operative au 
fost făcute și în cadrul 
centralelor termice. Cei 
mai mulți dintre munci
torii care au răspuns la 
apelul cetățenilor sînt 
membri O.D.U.S., ca de 
pildă Constantin Marcu și 
Ion Burlacu, care au con
dus echipele de instalatori, 
sau maistrul Petru Costi- 
na, care a răspuns la în
treaga activitate a dispe
ceratului.

In această acțiune a fost 
atrasă și participarea 
marilor unități 
economice de pe raza ora
șului. Cerința de a se ac
ționa cu forțe sporite a 
fost bine înțeleasă, reali- 
zîndu-se astfel o puterni
că formație de intervenție 
a orașului, formată din cir
ca 60—80 de instalatori de 
la întreprinderile miniere 
Petrila și Lonea, secția de 
preparare a cărbunelui și, 
desigur, de la Exploatarea 
de gospodărie comunală și 
locativă. In mare parte 
muncitorii care s-au aflat 
ore prelungite la datorie 
au fost membrii O.D.U.S.
<I.M.) 

lor dezvoltării economi- 
co-sociale, la transfor
marea tuturor localități
lor, întreprinderilor și 
celorlalte unități socia
liste, în adevărate cetăți 
de muncă și apărare. 
Noul an de instrucție va 
trebui să marcheze o 
creștere substanțială a 
nivelului pregătirii de 
luptă, politico-cducativă 
și pentru acțiune a gărzi
lor patriotice, capacității 
lor de a-și îndeplini ire
proșabil misiunile ce 
le revin atît în timp de 
pace cît și în condițiile 
războiului întregului po
por pentru apărarea pa
triei.

înfăptuirea exemplară 
a obiectivelor puse în 
fața gărzilor patriotice, 
impune mobilizarea și 
conjugarea eforturilor 
tuturor factorilor cu a_ 
tribuții și^obligații pe a

Cursuri de pregătire la 
Institutul de mine

i Aflăm de la Institutul 
; de mine din Petroșani că 
i începînd de mâine, 3 fe- 
j bruarie a.c. vor fi relua- 
: te cursurile de pregăti- 
I re pentru tinerii doritori 
i de a participa la con- 
i cursul de admitere în 
; învățămîntul superior mi- 
i nier, cursuri serale. Din 
J 17 februarie vor fi con- 
; tinuate, în paralel, și c
ș cursurile de pregătire 
j pentru tinerii care vor 
Ș susține examenul de ad

CERCETĂRI COMPLEXE
(Urmare din pag. 1) 

area unei instituții spe
cializate — Centrul de cer
cetări pentru problemele 
tineretului. Ulterior s-au 
construit în mai multe cen
tre din țară filiale ale 
C.C.P.T. In februarie 1978 
a luat ființă. Filiala Hune
doara a C.C.P.T. cu sediul 
în Petroșani. Studierea pro
blemelor referitoare la 
viața și munca tinerilor și, 
pe această bază, reco
mandarea unor soluții fer
me și metode noi în mun
ca cu tinerii, au fost sta
bilite ca sarcini funda
mentale pentru activitatea 
acestui organism științi
fic.

De-a lungul celor șapte 
ani de activitate, Filiala 
Hunedoara a C.C.P.T. a 
desfășurat o activitate ști
ințifică bogată, realizînd 
27 teme (unele în colabo
rare), participînd la 37 de 
sesiuni științifice naționa
le, la 2 simpozioane inter
naționale, organizînd o 
sesiune științifică cu par
ticipare națională la Petro
șani. 

ceasta linie, perfecționa
rea stilului și metodelor 
de muncă, întărirea exi
genței și autoexigenței, 
întărirea ordinii și dis
ciplinei, afirmarea pu
ternică în practică a spi
ritului revoluționar. Dis
punem de toate condi
țiile pentru a asigura 
în noul an de instrucție 
ridicarea pe o treaptă și 
mai înaltă a nivelului 
pregătirii de luptă și po_ 
litico-educativă a gărzi
lor patriotice, a capacită
ții lor de a-și îndeplini 
cu succes înaltele misi
uni încredințate de co
mandantul nostru su
prem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Lt. col. Pavel COITA, 
șeful de stat major al 

gărzilor patriotice 
Petroșanimunicipiul

mitere în învățămîntul 
de zi.

Această formă de pre
gătire pentru viitorii 
studenți se va desfășura 
în fiecare duminică, în
tre orele 9—12, la disci
plinele algebră, geome
trie, trigonometrie și fizi
că, cu participarea ca
drelor didactice univer
sitare. Programarea și 
temele cursurilor sînt a- 
fișate la Institutul de 
mine din Petroșani.

Tematic, cercetările au 
abordat probleme funda
mentale ale condiției de 
viață și muncă, caracte
risticile socio-demografi- 
ce ale tineretului, statu
tul și rolul său în socie
tatea contemporană, pre
ocupările societății în 
vederea educării, formării 
și promovării tinerei ge
nerații, procesele, proble
mele și tendințele care ac
ționează în rîndul tinerilor 
în raport cu schimbările 
sociale, studiul valorilor 
și atitudinilor tinerei ge
nerații în raport cu pro
blemele majore ale lumii 
contemporane, participa
rea la activitățile organi
zației de tineret etc.

Problematica tineretului 
din Valea Jiului a fost 
abordată în teme ca: Inte
grarea socio-profesională 
a tinerilor din ramurile 
cu deficit de forță de 
muncă; Corelația dintre 
dinamica social-economicâ 

și modificarea structurilor 
tineretului din Valea Jiu
lui; Valori moral-politice 
la studentul minier; For-

(Urmare din pag. 1)

re trebuie să constituie un 
exemplu, un imbold pen
tru celelalte unități mi
niere ale căror rezultate 
nu s_au ridicat încă la ni
velul prevederilor de plan 
stabilite pentru prima lu
nă a anului 1985. Am fă
cut această mențiune pen
tru că, eu puține excepții, 
majoritatea cadrelor de 
conducere care au răspuns 
la întrebările puse în 
„ANCHETA NOASTRĂ 
LA ÎNCEPUT DE AN“ s-au 
angajat în numele colec
tivelor respective că își

Confecționera Elsa Ko
vacs este una dintre mun
citoarele fruntașe de Ia 
întreprinderea de tricotaje 
Petroșani.

Foto: T. ALEXANDRU

marea viitorului specialist 
minier în procesul integră
rii învățămîntului cu pro
ducția; Pregătirea pen
tru profesie a tineretului 
în industria minieră; Par
ticiparea la decizie și rea
lizare a tinerilor din uni
tățile miniere; Tineretul 
Văii Jiului și instituțiile de 
cultură etc. Cele mai mul
te dintre cercetări și-au 
propus analiza problema
ticii tineretului, a aspirați
ilor lui pe fondul eviden
țierii aspectelor pozitive 
și negative atît din com
portamentul lor, cît și din 
acțiunea factorilor care 
au răspunderi în lumea 
tineretului, dezvăluirea 
disfuncțiilor apărute și a 
modului în care acestea 
pot fi soluționate.

Beneficiile sociale ale 
optimizării continue a re
lației cercetare — educa
ție — acțiune socială sînt 
deosebit de importante în 
primul rînd pentru tineret 
ca o categorie socială în 
care întreaga societate in
vestește și față de care so
cietatea are anumite aș
teptări. 

vor îndeplini sarcinile pla
nificate atît pentru luna 
ianuarie cît și pentru tri
mestrul I al acestui an. 
Dar cum pînă la sfîrșitul 
trimestrului I mai sînt do
uă luni...

Pentru colectivele între
prinderilor miniere, în nu
mele cărora cadrele de 
conducere se angajau să-și 
îndeplinească prevederile 
de plan întrebarea pe ca
re le-o adresăm acum și în 
ancheta viitoare pe care 
o vom întreprinde pe ur
mele promisiunilor făcute 
— este: „Cît de temeinice 
au fost analizele care au 
stat la baza optimismului 
manifestat?'* *. Pînă cînd 
vom primi răspunsurile 
cadrelor -de conducere la 
această întrebare, abordăm 
o altă problemă la care 
de asemenea așteptăm 
răspuns, răspuns 
pe care îl vom 
publica cu operativitate, și 
anume este vorba de cali
tatea cărbunelui extras. 
De ce ridicăm o astfel de 
problemă? Cîteva exem
ple sperăm că vor convin
ge de necesitatea abordă
rii ei. Astfel, întreprinde
rea minieră Paroșeni care 
și-a realizat prevederile 
de plan la producția de 
cărbune brut în proporție 
de 102,8 la sută, la cărbu
ne net proporția de reali
zare a planului este doar 
de 91,6 la sută. In schimb 
la mina Vulcan situația e

ții produselor. O inițiati
vă de toată lauda, care ar 
trebui generalizată în în
treaga întreprindere! (G.C.)

• ASTAZI, în căminul 
de nefamiliști nr. 10 din 
Lupeni, clubul sindicate
lor organizează o intere
santă seară de poezie pe 
tema „Adrian Păunescu — 
poetul zilelor noastre!" (A. 
Mica)

• APEL PENTRU... APA! 
De la atelierul de zonă 
C.F.R. Petroșani ne parvi
ne vestea că la compreso
rul atelierului, ca și în
locuințele cetățenilor ce

Se impune, prin 
planificare, o estimare 

mai... realistă
(Urmare din pag. I'

vatra abatajelor cameră din 
blocurile 1 Nord, 3 Nord 
și 6. La lucrările de pre
gătire în mixt (straturi de 
cărbune și steril) se va a- 
naliza oportunitatea exe
cutării unor nișe pentru 
depozitarea sterilului de 
pe fluxul de transportoare.

— Ce alte măsuri se vor 
mai întreprinde?

— Pentru evitarea pă
trunderii în producție a 
sterilului din vagonetele 
necurățate, periodic, se va 
curăța întregul parc de 
vagonete și se va monta 
încă o mașină destinată a- 
cestui scop, în fluxul de 
la suprafață.

— Nu ați amintit de 
instalația Trommel...

— Alegerea totală a ste
rilului de plus 120 mm va 
fi realizată prin asigura
rea funcționării perma
nente a instalației de ale

Pentru îmbunătățirea stării de securitate 
în subteran

La mina Uricani, scăderea accidentelor se află 
în strînsă legătură cu preocupările conducerii mi
nei și ale colectivului pentru îmbunătățirea stării 
de securitate din subteran. In anul 1984 cheltuieli
le destinate acestui scop au fost depășite cu peste 
500 mii lei cu deosebire la ventilație, măsuri igieni- 
co-sanitare și instruirea personalului. (I.M.)

alta: planul la producția 
de cărbune brut a fost în
deplinit doar în proporție 
de 100,2 la sută, în timp 
ce planul la producția de 
cărbune net este realizat 
în proporție de 102,8 la 
sută. Chiar și numai aces
te două exemple, deși nu
mărul lor ar putea fi și 
este mult mai mare, sîn- 
tem convinși că oferă ar
gumentul cel mai trainic 
pentru a solicita explica
ții detaliate din partea 
conducerilor întreprinde
rilor miniere.

Este foarte adevărat, în 
această iarnă grea, țara, 
industria noastră socialis
tă au nevoie de cărbune 
tot mai mult, dar, tot a- 
tît de adevărat este că nu 
de orice fel de cărbune este 
nevoie, ci de cărbune de 
cît mai bună calitate. Sau 
altfel spus, economia nu 
de masă minieră extrasă 
din subteran are nevoie, ci 
de cărbune, de cărbune 
bun și ieftin. Or, Valea 
Jiului, ' colectivele între
prinderilor noastre minie
re, ale unităților de pre
parare a cărbunelui dis
pun de toate condițiile — 
pornind de la dotarea 
tehnică și pînă la perso
nalul calificat, cu o bogată 
experiență — pentru a 
realiza nu numai cantita
tiv sarcinile planificate, ci 
și din punct de vedere al 
calității.

gere și însilozare a pro
ducției. In perioada cînd 
instalația de alegere și în
silozare suferă defecțiuni 
și producția este trecută pe 
„direct", avem asigurate 
condiții de a plasa 4 pos
turi pe schimb, la claubaj 
manual. Astfel, asigurăm 
alegerea sterilului de plus 
80 mm din producția de 
cărbune pentru cocs.

— Care credeți că va fi 
eficiența acestor măsuri?

— Prin realizarea aces
tor măsuri, nădăjduim ca, 
încă din primul trimestru 
al anului 1985 să scăderi 
conținutul de cenușă, la 
54, maxim 55 puncte, ur_ 
mînd să îmbunătățim per
manent calitatea cărbune
lui extras. Continuăm în
să să credem că se impu
ne, prin planificare, o es
timare mai realistă a con
ținutului de cenușă din 
cărbunele extras la mina 
noastră.

— Așteptăm părerea 
combinatului!

f vo infor-mârr
• SPAȚII COMERCIA

LE. Un magazin de țesă
turi și o unitate cu articole 
din inox și porțelan, deschi_ 
se recent la parterul blo
cului 3BC, au îmbogățit 
zestrea I.C.S.M. Vulcan cu
525 mp spații comerciale. 
Numai în prima decadă de
funcționare, magazinul de 

I țesături a desfăcut mărfuri 
I în valoare de 700 000 lei, 
I dovadă că înnoirile bazei 

materiale a întreprinderii 
și-au cîștigat deja presti
giul de vaduri comerciale. 
(EV.)

• FOTOCLUBUL „E- 
LECTRON" din cadrul clu
bului sindicatelor din ora
șul Vulcan împlinește 10 
ani de activitate. Cu acest 
prilej, mîine, Ia ora 10, în 
sediul nou amenajat la 
club va avea loc o consfă
tuire de lucru la care sînt 
invitați să participe și alți 
iubitori ai artei fotogra
fice. (V.S.)
• POLICALIFICARE. Prin 

cursurile organizate la mi

na Bărbăteni în acest an 
vor fi policalificați 50 de 
oameni ai muncii. Este 
vorba despre două cursuri, 
unul de mineri și altul de 
electrolăcătuși. (M.B.)

• HOTÂRITE CA ANUL 
ACESTA să-și îndepli
nească integral sarcinile 
de plan, lucrătoarele de 
la instalația filatură a 
I.F.A. Vîscoza Lupeni au 
organizat încă de la înce
putul lunii ianuarie o în
trecere între cele 4 schim
buri, avînd ca obiectiv 
central creșterea produc
tivității muncii și a calită

locuiesc în triajul C.F.R., 
apa potabilă este o rarita
te. Cauza? O conductă 
spartă, lucru absolut nor
mal, avînd în vedere fap
tul că ea nu a fost izola
tă la timp. Și cum ger a 
fost berechet... Cine face 
reparația, pentru curma
rea risipei de apă? (A.T.)

• „CUPA CITERA". Co
mitetul sindicatului minei 
Lonca organizează, dumi
nică (ora 10), în colabora
re cu redacția ziarului 
„Steagul roșu" din Petro
șani, o competiție de schi 
alpin, rezervată amatori-

lor de toate vârstele, 
pîrtia Citera, amenajată 
în preajma minei. „Cupa 
Citera" inaugurează astfel 
suita de manifestări spor
tive și cultural-artistice, 
desfășurate, în fiecare se
zon hibernal, sub generi

î 
I

cul Cupa ziarului „Steagul 1 
roșu". (I.V.)

Rubrică realizată de
Gh. CIIIRVASA



SIMBATA, 2 FEBRUARIE 1985 Steagul roșu

Festivalul național al muncii și creației „Cîntarea României'*

Faza municipală a concursului — moment 
al calității artistice

Peste numai o săptămî- 
nă va debuta etapa muni
cipală a festivalului, o 
nouă treaptă în drumul 
formațiilor de amatori, 
de elevi și studenți, 
către afirmarea lor depli
nă pe scena muncii și cre
ației. Publicul din muni
cipiu așteaptă de la aceas
tă etapă de concurs în pri
mul rînd o creștere cali
tativă a spectacolelor, 
transformarea tuturor pre
zențelor pe scenă în ade
vărate momente de cultu
ră de masă.

Așa cum s-a arătat în 
discuțiile juriilor cu in
structorii, interpreții și 
factorii organizatorici, des
fășurate cu ocazia trece
rilor în revistă de la ni
velul fiecărui oraș, alături 
de lucrurile bune, pe sce
na de concurs au apărut 
și momente mai»puțin fi
nisate, ceea ce a generat 
pe alocuri nesiguranță, 
stîngăcie în interpretare.

La etapa municipală a-

ceste carențe trebuie să 
dispară, astfel încît efor
tul artiștilor amatori să 
fie pe deplin răsplătit. 
Pentru ca publicul din în
tregul municipiu să poată 
avea acces la spectacole
le din cadrul concursului 
s-a luat binevenita de
cizie ca fiecare oraș să 
organizeze spectacole-
concurs, pe genuri artis
tice. Tot în cadrul acestei 
etape va avea loc și selec
ția lucrărilor de creație 
tehnico-științifică și artis
tică, conform planificării 
pe care o anexăm.

In ceea ce privește con
cursul elevilor, pionierilor 
și uteciștilor etapa muni
cipală va avea loc pe trei 
centre — Lupeni, p?ntru 
orașele Lupeni și Uricani; 
Vulcan și Petroșani, pen
tru orașele Petroșani, Pe
tr ila și comunele Aninoa- 
sa și Banița Se vor orga
niza deci două spectacole 
complexe, spectacole
ce vor grupa toate forma

țiile promovate de la faza 
orășenească.

După sesiunea de exame
ne, studenții celor două 
facultăți ale Institutului 
de mine, viitorii ingineri 
și subingineri, se pregă
tesc și ei pentru a parti
cipa la Festivalul artei 
și creației studențești — 
etapa zonală — care va a- 
vea ioc la Timișoara. Așa 
cum este cunoscut, acest 
festival este parte inte
grantă a concursului și 
Festivalului național „Cîn
tarea României". Iată că 
lunile următoare vor în
semna un efort artistic cu 
totul deosebit; se impune 
insă ca toți factorii organi
zatorici să acorde un spri
jin eficient, fiecărei for
mații, fiecărui solist, în 
așa fel încît să putem ra
porta la sfîrșitul festivalu
lui rezultate artistice su
perioare.

A. HORAȚIU

AVANPREMIERĂ
LA O

I EXPOZIȚIE
I
I Interviu cu artistul plastic amator 

IOSIF NAGYI
I--------  --------
| Artistul plastic amator Iosif Nagy se 
| află în faza premergătoare realizării u- 
I nei noi expoziții personale. Am făcut o 
| vizită pictorului, intrînd cu emoție, dar 

I și cu mărturisită atracție într-o lume a 
I simbolurilor și a culorilor meșteșugit a- 

șezate pe pînză.

I
I
I

desfășurării
Programul 
concursului artiștilor

■ SIMBATA, 9 FEBRUARIE 1985
— Petroșani, ora 14, fanfare.

O DUMINICA, 10 FEBRUARIE 1985
— Petroșani, ora 9, formații de muzică 
ușoară (pop, rock, vocal-instrumentalc), 
soliști de muzică ușoară, muzică folk 
(grupuri și solisti).

■ SIMBATA, 16 FEBRUARIE 1985
— Petroșani, ora 13, formații de teatru:
teatru muncitoresc, teatru politic, teatru 
pentru copii și tineret și teatru folclo
ric. «

■ DUMINICA, 17 FEBRUARIE 1985
— Petrila, ora 9, brigăzi artistice, gru
puri satirice, momente vesele.

■ SIMBATA, 23 FEBRUARIE 1985
— Petroșani, ora 14, Montaje literar-ar_ 
tistice și muzical-coregrafice, recitatori, 
grupuri de recitatori.

■ DUMINICA, 24 FEBRUARIE 1985
— formații corale, camerale, muzică cul
tă — Petroșani, ora 9, soliști și instru
mentiști.

amatori
■ SIMBATA, 2 MARTIE 1985 — Vul

can, ora 14, dans tematic, dans mo
dern, dans contemporan, dansuri inedi
te și dansuri de societate.H DUMINICA, 3 MARTIE 1985 —
Petroșani, ora 9, formații de folclor: or
chestre, tarafuri, ansambluri de cîntece 
și dansuri, soliști vocali și instrumen
tiști, grupuri vocale, dansuri populare, 
obiceiuri folclorice, fluierași.

■ SIMBATA, 9 MARTIE 1985 — Lu
peni, ora 17, gala filmului de amatori.

■ DUMINICA, 10 MARTIE 1985 — 
Vulcan, ora 10, expoziție foto și pictură, 
creație literar-artistică, muzical.coregra- 
fică și de artă populară.

■ SIMBATA, 16 MARTIE 1985 —
Lupeni, ora 13, cenaclu literar-muzical.

&
PIONIERI ȘI ELEVI DE LICEU — 

13, 14 și 15 februarie, pe centre, Lupeni, 
Vulcan, Petroșani.

Ansamblul „Parîngul" al minerilor Văii Jiului pe scena Festivalului na
țional „Cîntarea României". Foto: Al. TATAR

ca
Și

— Sînteți cunoscut 
un „pictor al florilor 
al pomilor înfloriți". Ex
poziția personală la care 
lucrați va păstra aceleași 
teme?

— Noua expoziție care, 
în paranteză fie spus, mă 
frămîntă de mai mulți 
ani, are ca temă anotim
purile în succesiunea lor 
firească, expresie a 
iilor noastre în 
complexitatea lor. 
foarte greu pentru 
ca pictor, să voi besc des
pre propria mea creație. 
Un pictor știe să vorbeas
că despre orice, punînd 
în cuvintele sale idei și 
sentimente variate, por
nind de la critica vehe
mentă pînă la admirație 
și tandrețe; pictorul tot ce
ea ce spune despre sine, o 
face prin arta sa. Am 
căutat să pun în valoare 
prin pictura mea ano
timpurile, folosindu-mă 
de un simbol, copacul — 
element peren al naturii, 
mărturia vie a curgerii 
neîntrerupte a vremii. 
Mă preocupă în mod deo
sebit această înșiruire a 
anotimpurilor.

— „Copacul" străbate 
in pictura dumneavoas
tră o nouă cale, el deve
nind element al 
limbaj artistic, 
rea, așezată prin 
turi orizontale 
pensulei, reliefează 
ticalitatea desenului, as
pirația imaginii 
înalt. In expoziție 
introdus și peisaje

trăi- 
toată 
Este 

mine,

unui 
Culoa- 
trăsă- 

ale 
ver_

spre 
ați

— Sînt lucrări inspira
te de împrejurimile Pc- 
troșaniului. M-a atras 
dintotdeauna Parîngul, 
muntele, poate această as
pirație spre înalt de ca
re ați vorbit. O lucrare 
se intitulează chiar așa: 
„Parîngul — iarna". Eter
nitatea materiei, dura
bilitatea ei în fața timpu
lui, ideca de permanen
ță și materialitate a 
iumii, monumentalitatea 
piscurilor mă fascinează. 
O altă lucrare din ex
poziție se intitulează 
„Stînca". Mă impresio
nează fenomenele care nu 
se termină niciodată. In 
pictură aș dori să trans
pun idei și sentimente, 
abstractizînd treptat de
senul.
— Cum vedeți raportul 
dintre artistul plastic a- 
mator și cel profesionist?

•— A fi amator nu în
seamnă a fi un necunos
cător, un diletant. Artis
tul amator, ca și profe
sionistul, indiferent de 
domeniul artei în care se 
exprimă ca personalitate 
creatoare, trebuie să fie 
bun cunoscător al mij
loacelor tehnice specifi
ce, să aibă o viziune de 
ansamblu asupra feno
menului artistic, asupra 
fiumosului, în genere. 
Estetica sa trebuie să fie 
ancorată într-o concep
ție profund științifică 
despre lume și viață, 
promovînd idei cu o 
deosebită valoare etică. 
Diferența dintre amator 
și profesionist nu tre

buie să fie artistică, ci 
doar una de ordin social, 
în sensul că omul de ar
tă amator nu este retri
buit pentru munca sa ar
tistică. El are însă obli
gația morală de a crea 
opere de artă, dacă se. 
poate, de aceeași valoa
re cu profesionistul. Ex
poziția pe care o voi 
deschide Ia „Galeriile de 
artă" din Deva se dove
dește a fi, în primul rînd, 
o confruntare în sens ar
tistic, cu mine însumi, 
dar și o confruntare în
tre arta plastică profesi
onistă și amatoare. Lu
crarea de arta plastică 
trebuie să impună privi
torului o anumită ținută 
față de artă în general, 
respect față de muncă, 
încredere în omul-creator 
de valori spirituale.

— Stau mărturie asu
pra viabilității crezului 
dumneavoastră artistic 
premiile obținute Ia di
feritele concursuri. Să a- 
mințim doar pe cele din 
ultimul timp; pictorul Io
sif Nagy este laureat al 
edițiilor a III_a și a IV-a 
ale Festivalului național 
„Cîntarea României", ob- 
ținînd premiul al II-lea 
la etapa republicană în 
1981 și premiul I Ia ace
eași etapă în 1983. Sîntem 
convinși că expoziția pe 
care artistul plastic ama
tor o pregătește va în
semna o nouă reușită ar
tistică.

Horațiu ALEXANDRESCU
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C a
Semnalăm prezența u- 

nui volum foarte interesant 
de istoria filozofiei uni
versale în librăria „Ion 
Creangă" din Petroșani.

r t e
Cartea, editată în cadrul 
„Editurii Academici", se 
oprește asupra filozofiei 
Renașterii și a „epocii lu
minilor". (Al.II.;

I Cenaclul literar al e'evilor de la liceul de matematică-fizică din Petroșani
Aproape necunoscut în lumea literară a Văii Jiului, cenaclul elevilor de la Li

ceul de matematică-fizică din Petroșani, îndrumat cu pasiune și iscusință de pro
fesorul Nicolae Cherciu, se dovedește a fi un autentic izvor de talente. Sensibili
tatea, puritatea gîndurilor așezate pe coala de hîrtie, frumusețea fără prihană a 
imaginilor poetice dau creației tinerilor noi semnificații. Sînt elevi „de 9 și 10", 
aflați la minunata vîrstă de 18 ani, sînt viitorul Văii Jiului, mlădițe ale dragostei 
românilor pentru frumos. Afirmarea lor o dorim cu toții.

DOR
Din ieri facem flori,
Din mîine-ninsori, 
Le-adunăm agale 
Și. ne facem cale.
Florile să ningă 
Nimeni să nu plîngă. 
Legănare-n zori 
Și în vis comori.
Eu am să adun din ele 
Zoriori și stele,
Tu prefă-le-n șoapte 
Noaptea, pe-nnoptate.

Mioara MARCU

TIMP
Mesteacănul din fața casei mele
Are fruntea pătrată.
De cite ori plouă, privește cu ochiul său magic 
Spre cer. Și atunci orbește brusc,
Devenind fericit.
Mesteacănul din fața casei mele nu mai este,
Fiindcă l-a uitat ploaia;
S_a stins într-o vîlvătaie mocnindă
Atunci cînd m_a privit pe mine
Timpul.

Mihaela KELEMEN

ÎNDEMN
Privește-n imensitatea senină a cerului, 
Admiră-n liniște măreția curcubeului, 
Urmărește zborul fluturilor cu aripi de-argint 
Sau afundă-te-ntr-un misterios labirint, 
Amintește-ți cu dragoste de satul natal 
Ori cugetă-adînc la al tău ideal.
Vei urca astfel, cu pași ușori, pe uriașe culmi, 
Ințelcgînd enigmele și tainele acestei lumi 
Și vei putea atunci, s-aduci o mîngiiere, 
Să faci să nu mai fie obidă și durere.
Tu, omule, ce știi ce_i frumusețea și dorul 
Clădește-ți cu răbdare și grijă viitorul. 
Veghează ca semenii tăi să trăiască-n frăție, 
Toți oamenii să știe ce-nseamnă bucurie. 
Să nu mai vezi războiul și moartea triumfind 
Și nici ucigătoare arme fumegînd, 
Nti-ți lăsa nobilele sentimente amăgite 
De nebunatice idei și planuri amețite, 
Ocrotește-ți Păminlul cînd încă o poți face, 
Să fie soare-n lume, și dragoste, și pace !

Mirela GHEORGHE

La sfîrșit de 
săptămînă

gs MEDALIOANE LITE
RARE. Aniversarea a 160 
de ani de la nașterea lui 
Dimitrie Bolintineanu pri-
lejuiește două medalioane 
literare la cluburile mun
citorești din Lonea și Pe
trila. Manifestările vor a_ 
vea loc astăzi, ora 17, în 
organizarea celor două bi
blioteci.

■ SERI CULTURAL- 
EDUCATIVE. In așeză- 
mintele de cultură ale Văii 
Jiului tinerii pot petrece 
câteva ore plăcute și in
structive în cadrul serilor 
culturale pentru tineret ce 
au loc sîmbătă și dumini
că, începînd cu ora 17. 
Dansul, muzica, surprizele 
vor fi prezente din plin.
■ DIMINEȚI DE BASM. 

Pentru cei mai mici din
tre cititori, bibliotecile din 
Valea Jiului organizează 
duminică • dimineața, ora 
11, atractive dimineți de 
basm. In mijlocul copiilor 
vor coborî, prin glasul po
vestitorilor, Harap Alb și 
Scufița Roșie, Albă ca Ză
pada și cei 7 pitici.
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Acțiuni, luări de poziție 
în favoarea dezarmării și păcii

BRUXELLES 1 (Ager- 
pres). — „Grupul pentru 
dezarmare nucleară", cre
at recent în cadrul Parla
mentului vest-european, a 
adresat primului ministru 
al Belgiei, Wilfried Mar
tens, o scrisoare des c'isă 
prin care propune guver
nului belgian să nu accep
te amplasarea de rachete 
nucleare pe teritoriul Bel
giei. „Grupul pentru de
zarmare nucleară" este 
format din deputați în 
Parlamentul vest-ouropean 
din partea diferitelor 
țări membre ale C.E.E., re- 
prezentînd diferite parti
de politice.

WELLINGTON 1 (Ager- 
pres). —■ Asociația vete
ranilor de război din No
ua Zeelandă sprijină ho- 
tărîrea guvernului de a 
interzice accesul navelor 
nucleare în apele terito
riale neozeelandeze. In
tr-o scrisoare adresată pri
mului ministru David Lan
ge, veteranii declară: „Gu
vernul are responsabilita

tea de a menține securi
tatea globală a Noii Ze_ 
clande, și pe această linie 
se bucură de întreg spri
jinul nostru".

Concomitent, din Wel
lington se anunță că a- 
proximativ 15 000 de oa
meni au participat la un 
marș în centrul Aucklan- 
dului (cel mai mare oraș 
al țării) în sprijinul ho
tă rîrii sus-menționate a 
guvernului.

☆
T OKIO 1 (Agerpres). — 

Asociația pentru pace 
din Okinawa „Țăranii îm
potriva războiului" a trans
mis guvernului un pro
test în legătură cu cons
trucția de baze militare 
americane în insulă. In 
document se subliniază că 
exproprierea pămînturilor 
pentru a asigura terenul 
necesar unor baze milita
re străine vine în contra
dicție nu numai cu Cons
tituția țării, ci și eu nă
zuința de pace a populați
ei insulei.

încheierea sesiunii Seimului R.P. Polone
VARȘOVIA 1 (Ager

pres). — La Varșovia s-au 
încheiat lucrările sesiunii 
de toamnă a Seimului R.P. 
Polone. In această sesiu
ne, care a început în sep
tembrie 1984, Seimul a 
dezbătut și aprobat o serie 
de legi și acte normative 
referitoare la numeroase 
sectoare economico-socia- 
le, informează agenția 
PAP.

Sesiunea de primăvară

a Seimului va coincide, în 
timp, cu desfășurarea 
campaniei electorale pen
tru alegerile în noua le
gislatură a Seimului, care 
vor avea loc la 21 august 
1985.
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MINIȘTRII DE EXTER
NE ai celor nouă țări neu
tre și nealiniate repre
zentate la Conferința pen
tru măsuri de încredere și 
securitate și pentru dezar
mare în Europa (Austria, 
Cipru, Elveția, Finlanda, 
Iugoslavia, Lichtenstein, 
Malta, San Marino și Sue
dia) vor participa la Stoc
kholm, în zilele de 29 și 
30 aprilie, la o reuniune 
consacrată examinării u- 
nor probleme privind ac
tuala conferință din capi
tala suedeză și alte aspec
te referitoare la securita
tea europeană.

INTR-O DECLARAȚIE 
făcută la New York, Brad
ford Morse, administrator 
al Programului O.N.U. 
pentru Dezvoltare, a ară
tat că situația alimentară 
din Africa constituie, în 
mod potențial, o catastro
fă, relatează agenția Fran
ce Presse. El a menționat

că, în prezent, peste 140 
de milioane de oameni din 
20 de țări africane sînt a- 
menințați de foamete, a- 
jutoarele trimise fiind in
suficiente.

PRINTR-UN NOU ACT 
care demonstrează carac
terul represiv al politicii 
regimului militar față de 
forțele democratice, gu
vernul chilian a declarat- 
ilegală, potrivit agențiilor 
Prensa Latina, EFE, Reu
ter și France Presse Miș
carea Democratică Popu
lară, alianță formată din 
Partidul Comunist, Parti
dul Socialist, Mișcarea de 
Stingă Revoluționară, Miș
carea de Acțiune Popu
lară Unitară și alte forma
țiuni politice democrati
ce, progresiste?

NIVEL RECORD
AL ȘOMAJULUI

LONDRA 1 (Agerpres).
— Numărul șomerilor din I 
Marea Britanie a ajuns la ■ 
un nou nivel record în | 
istoria țării, informează ci- | 
frele statistice publicate | 
joi la Londra. Astfel, în I 
luna ianuarie alte 121 552 I 
de persoane au sporit rin- ■ 
duî'ile celor, aflați în cău- | 
tarea unui loc de muncă, | 
făcînd ca numărul total ■ 
al șomerilor sa ajungă la • 
3 340 958. Cifra reprezintă I 
13,9 la sută din forța de I 
muncă a țării.

- ----------I
IN URMA CIOCNIRI- I 

LOR și a altor acte de vio- I 
lență produse pe parcursul . 
lunii ianuarie în diferite I 
zone ale Libanului, 73 de • 
persoane și-au pierdut via- I 
ța, informează agenția ■ 
Reuter, citind surse ale ' 
poliției libaneze. In ianua- j 
rie 1984, numărul victime- : 
lor fusese de 190.

PRINTR-UN APEL la î 
întărirea unității statelor I 
arabe, în capitala kuweiti- I 
ană s-au încheiat lucrări- | 
le celei .de-a V-a Confe- ■ 
rințe a Federației femei- I 
lor arabe. In documențele * 
adoptate. participanții își I 
reafirmă solidaritatea cu 1 
lupta poporului palestinian, I 
sub conducerea . Organiza- r 
ției pentru Eliberarea Pa- I 
lestinei. Consiliul— Ecoho- ’ 
mic al Ligii Arabe a fost • 
chemat să contribuie la re- | 
dresarea situației econo- ■ 
mice din Liban. a

Pe tot globul
WASHINGTON 1 (A-

gerpres). — Un val de 
aer polar s-a semnalat 
în cea mai mare parte a 
Statelor Unite, mercurul 
termometrelor coborînd 
pînă la minus 54 grade 
Celsius în Utah. Cel pu
țin 5 persoane și-au 
pierdut viața în urma 
căderilor de zăpadă ma
sive și a frigului. Nume
roase școli și facultăți au 
fost închise In schimb, 
în- Alaska se semnalează 
una din cele mai ridica
te temperaturi din ulti
mul timp. La Anchora
ge. sînt plus 4,4 grade 
Celsius și plouă.

☆
JAKARTA 1 (Ager

pres). — Un incendiu, âle 
cărui flăcări nu au pu
tut fi stinse timp de 
șase ore, a devastat un 
palat, monument istoric, 
construit îh secolul - al 
XVII-lea, în insula Ja- 
wa din centrul arhipela
gului indonezian, trans
mite agenția Reuter. Fo
cul a distrus numeroa
se obiecte de artă inclu
se în patrimoniul națio
nal al Indoneziei.

☆
VIENA 1 (Agerpres). 

— In mod neobișnuit 
pentru această perioadă 
a anului, asupra • mai 
multor regiuni ale Aus
triei s-au abătut ploi to
rențiale. La Viena, tra
ficul urban a fost per
turbat. au avut loc opriri 
ale trenurilor și s-au în- 

- registrat numeroase ac- 
. cidente rutiere.

j.
BUENOS ÂIRES 1 (A_ 

—gerpres). Municipalitatea 
. orașului Mendoza din 

Argentina a anunțat că 
în urma. cutremurului 
înregistrat recent în a- 
ceastă regiune, aproape 
50 000 de persoane au' 
rămas fără adăpost — 
relatează agenția de 
presă EFE.
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în păienjenișul datoriilor
Deteriorarea situației va- 

lular-financiare a țărilor 
în curs de dezvoltare, în 
special a celor importatoa
re de petrol, este determi
nată în principal, de fac
tori externi. Timp de șap
te ani consecutiv s-au în
răutățit condițiile lor co
merciale, au scăzut prețu
rile de export și s-au 
scumpit importurile (cu 
peste 20 la sută în perioa
da 1978—1983). La începu
tul anilor ’80 au fost in
troduse noi restricții la im- 
porturilâ mărfurilor aces
tor țări pe piața S.U.A., a 
Canadei și a țărilor vest- 
europene. La aceasta tre
buie să adăugăm și limi
tarea cererii de materii 
prime ca urmare a crizei 
economice din perioada 
I9f.u—82. Creșterea datori
ei externe a favorizat și 
mărirea fără precedent a 
dobînzilor :>e piețele inter
naționale și naționale de 
■tap:tal, în special pe cele 
din S.U.A. Economiștii 
consideră că majorarea 
dobînzilor in Statele Unite 
numai cu un singur pro
cent mărește, automat, pla
ta datoriei externe a țări

lor în curs de dezvoltare 
cu 4 miliarde de dolari.

Numeroase țări în curs 
de dezvoltare au fost ne
voite să-și reducă ritmul 
dezvoltării lor economice

și de reluare a ritmului 
dinamic al economiei.

Un rol central în promo
varea unei politiei neoco- 
lonialiste îl au organizați
ile valutar-financiare in
ternaționale — Fondul Mo

Din presa străină
(AGENȚIA DE PRESA NOVOSȚI)

care și așa era scăzut ca 
urmare a numeroaselor 
dificultăți întîmpinate. 
Țările occidentale văd în 
situația valutar-financiară 
critica a țărilor din Asia, 
Africa și America Latină 
un fel de posibilitate uni
că a „renașterii globale" 
a politicii neocolonialiste 
pe care ele o promovează 
sub lozinca „adaptării 
structurale". Cu alte cu
vinte, încearcă să impună 
țărilor în curs de dezvol
tare reconstruirea eco
nomiei Jor după rețete oc
cidentale. Și toate acestea, 
sînt prezentate drept căi 
„optime" de ieșire din 
criza valutar-financiară

netar Internațional (F.M.l.) 
și Banca Internațională de 
Reconstrucție și Dezvolta
re (B.I.R.D.). Guvernele 
occidentale și companiile 
transnaționale le consideră 
autorități supreme care 
își argumentează ameste
cul lor în politica economi
că a țârilor în curs de 
dezvoltare prin „stabiliza- 
rea" situației economico- 
financiare a acestora.

Influența dominantă in 
F.M.l. și B.I.R.D. o au ță
rile industrializate dezvol
tate: .60 la sută din numă
rul total al voturilor în 
aceste organizații finan
ciare aparțin acestor țări. 
Totodată, ele dețin un u- 
riaș potențial financiar.

Numai datoria țărilor în 
curs de dezvoltare către 
F.M.l. și B.I.R.D, totalizea
ză' 33 și, respectiv, 90 mi
liarde dolari. Folosind a- 
ceste organizații, țările oc
cidentale încearcă să in
fluențeze -asupra dezvol
tării economice a țărilor 
în curs de dezvoltare în 
direcția dorită de ele sub 
forma unor recomandări 
„imparțiale" ale unor spe
cialiști „competenți".

Astfel, în 1982—1984, 
pentru reglementarea cri
zei datoriilor externe ale 
Mexicului. Argentinei, 
Braziliei. Sudanului, Zai
rului și altor țări, credi
torii occidentali au impus 
drept condiție pentru re- 
eșalonarea datoriei lor ex
terne și acordarea de noi 
credite aplicarea unor pro
grame „de stabilizare" im
puse dc F.M.l. S-a calcu
lat că totalul dobînzilor 
datorate F.M.l. pentru cre
dite acordate in condiții 
economice și politice în
jositoare a crescut de la. 
33 la sută, la începutul a- 
nilor ’70, la 96 la'sută in 
1983—1984.

(Agerpres)
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Sport • Sport • Sport
TELEX jg TELEX

SOFIA 1 (Agerpres). — 
In ziua a doua a turneu
lui internațional mascu
lin de handbal „Cupa 
Serdika", de la Sofia, se
lecționata României a în- 
tilnit reprezentativa Bul
gariei, pe care a învins-o 
cu scorul de 24—16 (9—7). 
In celelalte două partide- 
disputate s-âu înregistrat 
următoarele rezultate: Ce
hoslovacia — Turcia 25—21 
(15—11); R.D. Germană — 
Polonia 31—23 (16—12).

In clasament conduc, 
neînvinse, echipele Româ
niei și R.D. Germane — 
cu cite 4 puncte, urmate 
de formațiile Bulgariei, 
Cehoslovaciei — cu cîte 2 
puncte. Poloniei și Turci
ei — zero puncte.

La poligonul Dinamo din
Capitală se vor desfășura 
sîmbătă și duminică cam
pionatele internaționale 
de tir ale României pen
tru arme cu aer compri
mat. La întreceri vor par
ticipa. alături de cei riiai 
buni țintași. din țara noas
tră, și o serie de sportivi 
de valoare din R.D. Ger
mană și Ungaria -

Astăzi, în prima zi de 
concurs, sînt programa
te probele de pușcă (mas
culin și feminin).

RIMN1CU VILCEA 1 
(Agerpres). — In runda a 
9-a a turneului internațio
nal masculin din cadrul 
festivalului șahist • vîlceân 
de la Călimănbști, Căciu- 
lata, Armaș l-a învins pe 
Torok, Pavlov a cîștigat la 
Mircea Iosif, Ciolac a pier
dut la Pavlovici, iar parti
dele Kallay — Ionescu I și 
Biro — Ștefanov s-au în
cheiat remiză. In clasament 
conduc Iuliu Armaș (Româ
nia) și Gabor Kallay (Un
garia), cu cîte 7,5 puncte, 
urmați de Șandor Biro 
(România) — 6 puncte, Pa- 
rik Ștefanov (România) — 
5,5 puncte și Mircea Pav
lov (România) — 5 puncte 
(3).

După 12 runde, în tur-
neul rezervat maeștrilor 
conduc loan Crișan (Cal
culatorul București) și 
Fiorin Isachievici (Uni
versitatea Iași) — cu cîte 
9 puncte.

In concursul masculin 
pentru normă de maestru, 
după 11 runde, pe prime
le locuri ale clasamentului 
se află Gheorghe Găburici 
(I.O.R. București) și Gruia 
Călinescu (Politehnica
București) — eu iile 9 
puncte.

Mica publicitate
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