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ȚÂRIIX cit mAI j^ULT CĂRBUNE!

Sectorul III al l.M. Lupeni
Din nou în frunte

Pînă în luna iulie, colectivul sectorului III 
de la l.M. Lupeni își îndeplinise și depășise 
lună de lună sarcinile de plan, reușind să 
extragă în plus chiar peste 20 000 tone de 
cărbune cocsificabil. Iulie și august au fost 
lunile în care s-a muncit poate mai mult 
ca oricînd, dar munca n-a fost încununată 
de succes. Planul nu a fost îndeplinit. S-a 
dat bătălia pentru punerea în funcțiune a 
uneia din cele mai mari capacități de pro
ducție din bazinul carbonifer al Văii Jiului, 
un abataj frontal pe stratul 4, dotat cu un 
complex mecanizat SMA-2, pe o lungime 
a frontului de 150 m.

Prin punerea în funcțiune a acestui aba
taj, colectivul sectorului III a revenit în 
fruntea întrecerii socialiste. Astfel Ia cele 
21 262 tone cît s-au extras suplimentar în 
primele opt luni zilele din septembrie au

mai 
rod 
sebit al brigăzii conduse de Costică Ene 
ce exploatează noul complex pus în func
țiune la finele lunii august. După trecerea 
cu bine a probelor tehnologice, brigada ce 
exploatează noul complex a obținut pro
ductivități medii de 17 tone pe post cu 2 
tone pe post mai mult decît cea planificată. 
Prin punerea în funcțiune a acestui com
plex există toate condițiile create ca sar
cinile de plan să fie îndeplinite ritmic, lună 
de lună pînă la sfîrșitul anului și, totodată, 
sectorul III să ocupe primul loc pe bazin 
în întrecerea socialistă pentru a da țării 
cît mai mult cărbune.

adâugat peste 1 300 tone de cărbune, 
al întregului colectiv, dar în mod deo-

Sing. Vali ANGHELESCU, 
corespondent, l.M. Lupeni

In întîmpinarea Congresului al lll-lea al consiliilor populare

in
împliniri și perspective 

dezvoltarea municipiului
săp- 
ur- 
vor

In zilele 
tămînii 
mătoare 
începe lucră
rile Congresu
lui al lll- 
lea al consiliilor populare, 
eveniment cu semnificații 
importante în viața politi
că și economico-socială din 
țara noastră. Acest fo
rum al democrației mun
citorești, revoluționare, va 
dezbate modul cum orga
nele locale ale puterii . de 
stat acționează pentru 
făptuirea hotărîrilor _ 
doptate de Congresul" 
XIH-lea al partidului, 
indicațiilor 
recentei ședințe a Comite
tului Politic Executiv al 
G'.G. al P.C.R., adoptînd 
măsurile ce se impun pen-

LAZĂR FILIP,
prim-vicepreședinte al Consiliului popular 

municipal

în- 
a- 
al 
a 

și orientărilor

In extremitatea vestică a 
Lupeniului în plină transfor
mare, unde orașul și-a cu
cerit noua vatră — se apro
pie de punerea în funcțiune 
o nouă întemeiere industri
ală. Aici, lîngă noul Bule
vard al Păcii, aproape de 
intersecția acestuia de dru
mul național ce duce la 
Uricani se fac ultimele fi
nisări la un edificiu impu
nător — un obiectiv al in
dustriei alimentare, noua și

l.M. LONEA

în abataje este nevoie de oameni calificați, 
de ordine și disciplină fermă!

ziarul nostru din 17
„A-

Probă a 
iscusinței 

constructorilor

In
august, a.c., sub titlul 
sigurarea posturilor la ac
tivitățile de bază nu tre
buie să fie formală", ară
tam că la l.M. Lonea, în
treprindere care în primul 
semestru din acest an a 
extras 5000 tone de cărbu
ne peste sarcinile planifi
cate, fapt pentru care a 

în între- 
pe bazin, 
extras în 
de cărbu-

moderna moară de grîu. 
Constructorii și montorii ca
re au făurit noul obiectiv 
se află în „ultimul asalt" 
pentru ca încă din această 
lună, să intre în funcțiune. 

Tehnicianul principal loan 
Gheorghe, șeful punctului 
de lucru al brigăzii nr. 2 
Deva a T.A.C.J.C.M. Hune
doara, ne vorbește despre 
munca asiduă pentru ter
minarea ultimelor finisaje, 
interioare și exterioare, con- 
stînd din operațiile de zu
grăveli, mozaic, vopsitorii, 
sistematizări pe platformă 
etc. Interlocutorul ne vor
bește mai ales de zidarii din 
echipele lui Ion Necșoiu și 
Ștefan Dodoc, zugravii lui 
llie Crihan, mozaicarii lui 
Ștefan Diaconu, sudorii lui 
Francisc Csaki, dulgherii lui 
loan Furdui, izolatorii 
Cristian Vlad.

Cot la cot cu ei, cu
ceeași dăruire și exigență 
lucrează și montorii utilaje
lor tehnologice. După cum 
ne-a asigurat maistrul prin
cipal de instalații-montaj 
Petru Săbău, toate utilajele 
aferente procesului tehnolo
gic de producere a făinii 
ca și instalațiile de încălzire 
și sanitare sînt montate in. 
tegral, iar probele mecanice 
sînt în plină desfășurare. 
Montorii, instalatorii, elec
tricienii din echipele lui

ocupat locul I 
cerea socialistă 
în abataje s-au 
plus 10 000 tone 
ne pentru care s-au consu
mat tot atîtea posturi su
plimentare față de cele 
prevăzute în fila de plan. 
Se mai arăta, la acea dată, 
că forța de muncă folosi
tă pentru extragerea celor 
10 000 tone de cărbune nu 
a corespuns din punct de 
vedere al pregătirii profe
sionale atîta timp cît pro
ductivitatea muncii a fost 
de o tonă pe post.

Comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut, si-

I

l 
I

tuația este de neînțeles. 
Productivitatea muncii în 
loc să crească a scăzut. Pe 
total activitate abataje, pro
ductivitatea muncii -anul a- 
cesta a fost mai mică cu 
800 kg pe post decît în 
aceeași perioadă a anului 
trecut în situația cînd can
titatea de cărbune extrasă 
este aproape aceeași, 600 
tone mai mult în rinul 
curent. Aceeași cantitate 
de cărbune a fost extrasă, 
din abataje, anul trecut în 
condițiile realizării unei 
productivități de 6,873 to
ne pe post, iar anul acesta 
în condițiile de 6,066 tone 
pe post. Cantitatea de căr
bune extrasă în condițiile 
obținerii unei productivi
tăți măi mici cu 800 kg pe 
post în primul semestru 
din anul acesta a fost com
pensată prin folosirea unei 
forțe de muncă suplimen
tare concretizată prin 
13 000 de posturi. Deci, în 
anul curent pentru a ex-

trage aceeași cantitate de 
cărbune s-au consumat în 
plus 13 000 posturi. Spu
neam și apreciam în ma
terialul anterior activita
tea conducerii l.M. Lonea 
de a asigura și crește nu
mărul posturilor în aba
taje pentru realizarea pla
nului, pentru creșterea 
producției de cărbune, dar 
acest lucru nu trebuia fă
cut mecanic, mergîndu-se 
pe principiul luăm de la 
suprafață, întreținere și 
deservire și completăm 
posturile la activitățile de 
bază. Trebuie să existe o 
corelare între forța de 
muncă calificată și cea ne
calificată. Este posibil oare 
pa într-un abataj frontal

Gheorghe SPINU

tru asigurarea condițiilor 
necesare îndeplinirii obiec
tivelor de viitor. Prin ac
tivitatea cetățenilor și de- 
putaților, a consiliilor popu
lare din municipiul nos
tru, Valea Jiului a devenit 
un puternic și modern cen
tru muncitoresc minier.

Sub conducerea organi
zațiilor de partid, au fost 
organizate si finalizate am
ple acțiuni de moderniza
re a minelor și de dota
re a abatajelor cu mașini, 
instalații și utilaje de 
mare productivitate; s-au 
adaptat structurile organi
zatorice la condițiile noi 
de extracție și preparare a 
cărbunelui; se desfășoară 
acțiuni speciale de pregăti
re și perfecționare profe
sională a personalului în
cadrat în diverse activi
tăți și se muncește cu 
elan sporit pentru crește
rea gradului de urbaniza
re a localităților, mai bu-

na aprovizio
nare tehnico- 

materială, 
dezvoltarea pe 
mai departe 
a învățămîn- 

tului și culturii, îmbunătă
țirea condițiilor pentru 
ocrotirea sănătății și pen
tru ridicarea pe trepte su
perioare a nivelului de 
viață, material și spiritu
al, al oamenilor muncii.

înfăptuirile din acești ani 
sînt cu mult superioare ce
lor din cincinalul anterior. 
Producția globală a cres
cut, din anul 1981 încoa
ce, cu 85.5 la sută, produc
ția marfă industrială cu 
94,5 la sută, iar producția 
netă industrială cu 82,7 la 
sută. In același timp, pro
ductivitatea muncii valo
rice a crescut cu 66,2 la 
sută, volumul de investiții 
cu 80,7 la sută, cel al 
prestărilor de servicii că
tre populație cu mai mult 
de 41 la sută, iar cel al 
desfacerii mărfurilor prin 
comerțul de stat cu a-

(Continuare în pag. a 2-a)

Bunii gospodari
In climatul de puternică efervescență politică 

prilejuit de apropiatul eveniment de larg interes — 
Congresul al lll-lea al consiliilor populare, oamenii 
muncii din Valea Jiului și-au intensificat eforturi
le, înscriind în cartea muncii pentru țară succese 
deosebite. Intre acestea un loc distinct îl ocupă ac
țiunile de muncă patriotică pentru înfrumusețarea 
și gospodărirea localităților, a căror obiective prin
cipale sînt constituite din amenajarea și întreține
rea spațiilor Verzi, repararea drumurilor și șoselelor, 
decolmatarea rigolelor etc. In întreaga Vale a căr
bunelui, de la Lonea, la Cîmpu lui Neag, minerii, 
energeticienii, constructorii, celelalte categorii de 
oameni ai muncii, sub îndrumarea consiliilor popu
lare dau o mînă de ajutor la crearea unui aspect cît 
mai plăcut în localitățile noastre.

a-

i 
i

loan DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)

Inscripții Continuitate
în Valea 

și sufletul ți 
de mireasma 

pămîntului, 
legendară

E toamnă 
cărbunelui 
se umple 
bogățiilor 
ce cu migală
răsplătește an de an tru
da omului. Se simte în 
aer mirosul de fructe, 
simte în suflet aroma 
strugurilor și merelor și 
perelor și a roadelor pă
mîntului spre măreția și 
bucuria omului. Agățată 
în copacii Parîngului și 
Strajei, ceața, însoțitor al 
toamnei, învăluie lumea 
Văii într-o perdea miste
rioasă, ca o cupolă prin 
care soarele, infinit dătă
tor de căldură și viață, 
pătrunde capricios, cu a- 
ceeași nesfîrșită energie.

E-n firea locurilor și a 
oamenilor — statornici 
stăpînitori ai înălțimilor 
și adîncurilor — ca pe a- 
ceastă străbună vatră a

se

orașului să poarte în toa
te fibrele ființei lor su
premul adevăr al toam
nei, descătușați de arșița 
verii, sub tromba eternă 
a ccții ce-nvăluie zorile 
zilelor, în drumul lor spre 
adîncurile dătătoare de 
lumină și căldură, în cău
tarea cărbunelui. ' Intre 
două „șuturi" viața își ur
mează în Vale cursul 
normal al bucuriei 
toamnă; e timpul 
umplere a cămărilor, 
timpul în care păsările 
călătoare ne părăsesc, în . 
drumul lor spre căldură, ) 
e timpul în care păstră
vul se retrage în ascunzi
șurile sale spre 
fecundă 
înmulțire, 
dovadă a

liniștea
a ritualului de 
ca o supremă 

continuității.

Gh. CHIRVASA

(Continuare în pag a 2-a)

Brigada condusă de Ion Sinea, din sectorul VIII al minei Vulcan, a extras 
în luna august, peste 2900 tone de cărbune. In imagine, schimbul minerului 
Gheorghe Baltag.

Foto ; Gh. OLTEANU
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Pe agenda organizațiilor de partid

sus-
S-0 

plus 
for-

Moment important în via
ța organizațiilor de partid, 
discuțiile individuale 
au avut loc 
acestui an au 
bun prilej de 
spirit critic și

Exigență sporită față de 
activitatea fiecărui comunist

Proba 
a iscusinței 

(Urmare din pag. I)

core 
pe parcursul 
constituit un 
analiză, in 
autocritic, a

muncii desfășurate de co
muniști, a modului în care 
fiecare membru de partid 
se achită de sarcinile poli
tice și profesionale ce îi 
sînt trasate. în pieajma dez
baterilor care vor avea loc, 
în finalizarea acestei am
ple acțiuni, birourile orga
nizațiilor de bază, comite
tele de partid acordă o a- 
tenție sporită pregătirii și 
desfășurării adunărilor de 
concluzii, menite să contri
buie la perfecționarea a- 
cestei utile și eficiente for
me de intensificare a mun
cii de partid.

In mod deosebit, birourile 
organizațiilor de bază, co
mitetele de partid din uni
tățile miniere sînt îndrumate 
să analizeze în adunările 
de concluzii eficiența dis
cuțiilor individuale prin pris_ 
ma criteriului care dă va
loare întregii munci politice. 
Acest criteriu, după cum se 
știe constă din rezultatele 
concrete obținute în activi.

totea de bază, la extracția 
cărbunelui. Este de înțeles 
că, în cadrul exigent al 
adunării, comuniștii trebuie 
să dezbată cu multă răs
pundere neajunsurile din 
activitatea celor care au 
manifestat un interes scă
zut față de îndeplinirea 
sarcinilor. Dezba terile 
ce vor avea loc au menirea 
să imprime un plus de răs
pundere față de principala 
îndatorire a fiecărui comu
nist, de a face totul pentru 
ca extracția din abataje să 
se desfășoare în mod rit
mic și la nivelele planifi
cate. In acest sens, în aten
ția adunărilor se vor afla 
sarcinile trasate pentru în
deplinirea programelor de 
creștere a producției și pro
ductivității muncii, îmbună
tățirea asistenței tehnice și 
a calității reviziilor și repa
rațiilor, încadrarea în con
sumurile planificate, și în 
normele de calitate, econo
misirea materialelor.

Adunările de concluzii, 
prin analizele exigente și 
măsurile ce le vor adopta, 
constituie un nou pas pe 
calea întăririi și perfecțio
nării muncii interne de par. 
tid.

gHOL ;

Noul centru civic al orașului Lupeni, așa cum se prezintă el astăzi pe locul 
vechiului cartier Bărbăteni. Foto: Gh. OLTEANU

im
(Urniare din pas I)

proape 37 la sută. La fi
nele actualului cincinal 
numărul locuințelor date 
în folosință depășește ci
fra de 8 500, cu 3 400 mai 
multe decît în cincinalul 
1976—1980. In cincinalul în 
care ne aflăm s-a realizat 
magistrala de termoficare 
Paroșeni — Petroșani și 
Paroșeni — Lupeni, pre
cum și lucrările aferente 
pei.tru încălzirea <-parta- 
mentelor; s-a introdus ga
zul metan pe platforma in
dustrială din Livezeni; s-au 
construit și dat în folosin
ță noi și moderne spații de 
învățămînt, complexe co
merciale -și magazine u- 
niversale in Lupeni, Vul
can, Petroșani și Petrila; 
s-a extins și diversificat 
activitatea cultural-educa- 
tivă și sportivă.

In producție și în cele
lalte activități se aplică, 
cu bune rezultate, meca
nismul economico-financi- 
ar și cerințele acestuia în 
legătură cu autocondllcc- 
rea muncitorească, auto- 
aprovizionarea, autofinan
țarea, care presupun im
plicarea organelor- locale 
ale puterii de stat în de
terminarea și asigurarea 
unei evoluții normale, as- 

' cendente a activității din 
fiecare compartiment sau 
domeniu. Sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, 
consiliile populare desfă
șoară o activitate susținu
tă în vederea îndeplinirii 

' sarcinilor ce le avem pe li
nia evidențierii și punerii 

: în valoare a tuturor resur
selor materiale și 
în scopul creșterii 
ției de bunuri 
și a satisfacerii 
tot mai largă a cei ințelor 
oamenilor.

Oliviu Tizmote, loan Pe
trescu, depun eforturi susți
nute. Strădaniile lor se a- 
propie de sfîrșit. La fel și 
examenul exigent la care 
i-au supus rigorile comple
xelor lucrări in cursul mon
tării- noii fabrici. A fost di. 
ficilă — montarea mai oles 
a celulelor, silozurilor ca și 
transportul și instalarea uti
lajelor grele, cum sînt val- 
țurile, filtrele de aer, sitele 
plane, ventilatoarele. Multe 
piese s-au montat prin 
pendare în cabluri. Ni 
vorbit de un merit in 
al ventilatoriștilor din
mația lui Gheorghe Aione- 
sei, îndrumată de maistrul 
llie Stănilă, care au exe
cutat toate confecțiile me
talice aferente instalației.

— S-a lucrat în ritm in
tens, cu competență și dă
ruire, ni se precizează in 
cadrul dialogului purtat cu 
reprezentantul beneficia
rului — ing. Constan
tin B â d i I â, din biroul 
producție a I M P. Deva. 
Interlocutorul a subliniat 
meritele constructorilor și 
montorilor, toți din Deva, 
care au executat un impor
tant volum de lucrări de 
înaltă specialitate. Noua 
moară va avea o capacitate 
dublă față de cea veche. 
Totodată, ea este dotată cu 
utilaje ultramoderne, dirija
te prin comandă electroni
că, cu descărcarea auto
matizată a vagoanelor.

La toate fazele, Io toate 
operațiile, s-a lucrat bine, 
cu exigență — ceeo ce 
prezintă o garanție ca noua 
fabrică să funcționeze in 
curînd și să atingă paro- 
metrii prevăzuți.

În abataje este nevoie de oameni calificați
tate de cărbune superioa
ră cu 90 000 tone. Diferența 
de la cît s-a obținut în plus 
anul acesta pînă la 90 000 
cît trebuia să se obțină, este 
destui de mare. Este cărbu
ne de care țara are nevo
ie ! Trebuie acționat în 
continuare cu toată hotă- 
rîrea pentru creșterea gra
dului de calificare a for
ței de muncă, pentru în
tărirea ordinii șj discipli
nei muncii prin reducerea 
numărului de nemotiva
te, pentru folosirea inte
grală a celor opt ore de 
muncă, cît și creșterea 
responsabilității față 
sarcinile încredințate 
cărui om al muncii.

(Urmare din pagina I)

cu susținere individuală 
tavan de rezistență cu 
lungime, a frontului
50—60 m să se lucreze
1—2 mineri 
schimb ? '
însăși -la stabilirea normei

Și 
o 
de 
cu 

i pe fiecare 
Credem că nu.

ține seama de corelația 
trebuie să existe între

— mi- 
și va-

o teo- 
mun-

se 
ce 
toate categoriile de munci
tori intr-un abataj ■ 
neri, ajutori mineri 
gonetari.

Nu vrem să facem 
rie a productivității
cii, dar oricum să consumi 
1.3 000 posturi în plus pen
tru a extrage aceeași can
titate de cărbune scoate în 
evidență, pe lingă cele re
latate deficiențe în organi
zarea muncii nu numai la 
activitățile de bază ci și 
la. cele auxiliare. Dacă 
s-ar fi mers în primul se
mestru cu aceeași, pro
ductivitate din aceeași pe
rioadă a anului trecut, tre- 

x buia să se obțină o canti-

de 
fie-

umane, 
produc- 

materiale 
pe scară

se 
în 
a 

ale 
la

Cititorii ne semnalează—---------- 1-------------------------------------
E necesară o intervenție promptă 1 Despre autosifoane

la domiciliu, 
acestor uni- 

să se ocupe 
de asimila

și 
a- 

în sco- 
a 

satisface-

iniri și perspective
Consiliul popular muni

cipal, cele orășenești și co
munale, pun rn centrul a- 
tentie. loi, în spiritul o- 
rientărilor ședinței Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C al P C.R., pre > uparea 
pentru diversificarea pro
ducției ’ industriei mici, a 
prestărilor de servicii că
tre populație și sporirea 
producției pentru export 
pe baza valorificării în 
mai mare măsură a resur
selor locale. Unitățile in
dustriei mici urmează să 
fie dezvoltate și amplasa
te cît mai aproape de be
neficiari, folosind tot mai 
larg lucrul 
Conducerile 
tăți trebuie 
îndeaproape
rea unor produse noi 
de reproiectarea celor 
flate in fabricație, 
pul utilizării eficiente 
materialelor și 
rii cît mai depline a nevo
ilor economiei și ale cetă
țenilor. Prin măsunle ce 
se vor lua, în anul 1990, 
nivelul planului și al rea
lizărilor industriei mi 21 va 
fi cu 20 la sută mai mare 
decît în 1985 la producția 
marfă industrială, cu 18 la 
sută la livrări de mărfuri 
către fondul pieții și eu 
60,3 la sută la prestări de 
servicii.

Perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă, dez
voltarea permanentă a de
mocrație1 muncitorești și 
asigurarea participării ce
tățenilor la întreaga acti
vitate -econom ico-socială
constituie preocupări con
stante ale consiliilor popu
lare. In municipiu dispu
nem de o forță politică și 
oi ganizatorică 
constînd din 
populare, municipal,

puternică. «
7 consilii

oră-

șenești și comunale, 236 
deputați, asociații de loca
tari, comisii de control 
ale oamenilor muncii or
ganizate în cadrul Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste și 47 de 
consilii ale oamenilor mun
cii la nivel de întreprin
deri, instituții și alte orga
nizații economice.

Multe probleme care 
soluționează în sesiuni, 
ședințele’ comitetului și 
birourilor executive 
consiliilor populare au
bază studii și propuneri 
realizate de comisiile per
manente sau adunările ce
tățenilor în care primarii 
prezintă cu regularitate ra
poarte semestriale asupra 
activității desfășurate, dez
bat principalele proble
me de interes obștesc, as
cultă părerea oamenilor și 
organizează rezolvarea 
propunerilor făcute de a- 
ceștia.

Toate unitățile economi
ce și instituțiile din mu
nicipiu se vor dezvolta im
petuos din toate punctele 
de vedere. Aceasta înseam
nă că Valea Jiului va de
veni în curînd, așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la marea adunare 
populară din Petroșani în 
1982,- nu numai un bazin 
carbonifer cu vechi și glo- 

și un 
muncito- 
montană 
trăiesc și 
harnici, 

să-și 
aducă întreaga contribu
ție la înfăptuirea exem
plară a programelor gran
dioase de dezvoltare econo- 
mico-socială a patriei, 
doptate de Congresul 
XlII-lea al partidului.

rioase tradiții, ei 
puternic centru 
resc și o zonă 
modernă, în care 
muncesc oameni 
dornici și hotărîți

Deși s-a scris in nume
roase rînduri și s-au fă
cut numeroase reclamații, 
atît în scris cît și verbal, 
situația subsolurilor din blo
curile aflate pe strada Vasi
le Roaită a rămas in stadiul 
existent acum doi-trei ani 
în urmă, dacă nu și mai 
mult.

Cine se face vinovat ? 
Mai mulți factori, începînd 
cu locatarii. Unii nu țin 
seama că, conductele nu 
rezistă la toate presiunile 
și la toate temperaturile 
de apă caldă. Al doilea vi
novat este comitetul asoci
ației de locatari și admi
nistratorul ei, tov. Manițiu, 
care nu a făcut totul pen
tru a curma această stare 
de lucruri — ultimul 
are și o vorbă a sa : 
ta-i situația în Valea 
lui (?!)“ și cu asta 
justificat și ți-a închis 
ra. Oare așa să fie

a- 
al

mai 
„As- 
Jiu- 
s-a 
gu- 

în 
Valea Jiului peste tot ?

Al treilea vinovat este 
E.G.C.L. Petroșani, care, 
deși cunoaște situația, nu 
face nimic pentru a reme
dia (la blocul 5, de exem
plu, este o conductă spar
tă de peste 10 luni fără a 

se
Ma-
co-

se încerca măcar să 
repare). Motivul : tov. 
nițiu refuză să facă 
mandă și să plătească lu

POPULARA 
din reședin-I

I
I
I

ȘCOALA 
DE ARTA 
ța municipiului primește 
înscrieri pentru noul an 
școlar. Reamintim că a- 
ceastă cunoscută institu
ție obștească are o fru
moasă și îndelungată tra- 

Ldiție în inițierea amato
rilor de muzică, arte 
plastice, dansuri.

LA LUPENI, au loc 
ample lucrări de amenaja
re a unui peron pentru 

zona eliberată 
clădii) situate 
centru civic, 

se știe, viitoa- 
F.R a orașu-

călători, in 
de vechi ie 
în fostul 
După cum 
rea stație C 
lui va fi amplasată în 
Bâlbăteni, iar în perime
trul actualei gări se va 
extinde platforma indus
trială pentru exploatarea 
cărbunelui din pilier.

LUCRARI
KE importante

EDILITA-
sînt exe-

cutate și în alte locali
tăți. In cartierul Aero
port, continuă amenaja
rea celor 4 piste ale 
DN 66. La Vulcan, se 
profilează o frumoasă și 
expresivă stelă, ampla
sată la intrarea în oraș, 
purtînd simboluri ale 
muncii și preocupărilor 
creatoăre ale harnicilor 
locuitori. Un șantier ac
tiv este organizat și în 
Petroșani Nord, pentru 
modernizarea accesului

spre Rm. Vîlcea și caba
na Rusu.

DE SEZON. Prompți în 
receptarea semnalului 
nostru critic, lucrătorii 
magazinului legumc-fruc- 
te din piață au scos la 
vînzare primele cantități 
de struguri. Inițiativa, 
demnă de toată lauda, 
constituie o expresivă do
vadă a modului prompt 
în care conducerea ma
gazinului, respectiv res
ponsabilul Costică Văca-

crarea. Apoi, cînd e cură
țat gunoiul nu vin apaduc- 
torii și invers, cînd vin a- 
paductorii nu e curățat gu
noiul 
Deci, 
jntra 
ze.

Se 
cînd 
subsoluri și chiar 
duetelor va pune din 
probleme, poate și, 
mari, dacă 
suri acum, 
permite. Și 
dintre ele 
nou punerea 
situația de a 
le menajere 
începînd cu 
oarece nu se va putea scoa
te din subsol dacă va fi 
plin de apă și înghețat.

Dar penii u a se 
lu< rurjle în ordine 
ncesară intevenția 
gică a Consiliului popular 
municipal pentru »a curma 
conflictul dintre asociația 
de locatari și conducerea 
E.G.C. L.

Noi, locatarii, așteptăm 
îndreptarea stării de lu
cruri, indiferent prin ce 
procedee.

și c plin de 
practic, nu se 
in .subsol să se

apropie o nouă 
înghețarea apei 

a

iarnă, 
din 

eon
ii ou 

mai 
nu se iau mă- 

cînd timpul mai 
cea mai grea 

poate va fi din 
locatarilor in 
căra gunoaie- 

la containere, 
etajul 10, de-

pune 
este 

ener-

Ilie TISMĂNAțpU, 
strada Vasile Boaită, 

blocul 5

riu, răspunde solicitărilor 
oamenilor muncii. (G.C.)

O.J.T.

ex-
eU

DE LA FILIALA
Petroșani aflăm că se fac 
înscrieri pentru o 
cursie în R.P. Bulgaria,
petrecerea revelionului 
la Sofia, în pefioada 29 
decembrie — 2 ianuarie 
1986. Informații supli
mentare la filiala sus- 
amintită. (Gh.O.)

PENTRU îmbunătăți
rea alimentării cu apă 
potabilă a locuințelor din

comerciale 
pentru au-

aproximativ 
se găseau 

la mag i-

In numele mai multor 
muncitori de la I:M. Lu
peni și al altor cetățeni din 
oraș, vă rugăm să ne spri
jiniți, în măsura in care 
se poate, la conducerea 
I.C.S. Mixtă din localitatea 
noastră pentru a aprovizi
ona unitățile 
cu „patroane" 
tosifoane.

Pînă acum
3 ani acestea 
pentru schimb
zmul 268 din Lupeni car
tierul Braia). Nu știm pen
tru care motiv nu se mai 
găsesc în conierț. Cu auto- 
sifoanele ce să facem fără 
„patroane" ? Ne-am inie- t
resat in diferite locuri însă 
nu am aflat motivul pen
tru care nu se găsesc „pa
troanele" pentru autosi
foane cu cane ne obișnui
sem să le folosim atît a- 
casă cît și in timpul excur
siilor. Cu convingerea că 
ne veți ajuta în problema 
noastră, vă mulțumim an
ticipat.

Tiberiu BRAȘOV EANU, 
Lupeni

Petroșani și Petrila, în 
zona Dărănești au înce
put lucrările de construc
ție a unui rezervor cu o 
capacitate de 2 500 mc. 
Lucrările sînt executa
te de constructorii 
brigada 20 Petrila 
A.C.M. Petroșani. (V.S.)

Rubrică realizată 
de Ion MUSTAȚA
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Despre folclorul și etnografia 
Țării Hațegului Văii Jiuluisi

la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul 
secolului al XX-lea (VII)

Strâbătînd traseul „de la 
Hațeg la Grădiște", mare
le istoric notează prezența 
„duhului străbunilor celor 
mai vechi" : 
cui unde s-a hotărît, 
cum două mii de ani, 
e limba pe care vom 
bi-o, care e sufletul 
se va sălășlui în trupul 
tru tracic, care vor fi priete
niile și dușmăniile noastre 
față de multele 
ale lumii. Aici iarăși 
hui străbunilor celor 
vechi stăpînește 
în marea liniște a 
lor care pare că 
noaște desfășurarea 
nimicuri de închipuire 
menească ce sînt veacuri
le. Uite ciobanul acela bă- 
trin, cu fața boțită, 
nă, cu părul lung, 
nat în mițe subțiri 
cu sarica grosolană 
înalta* căciulă pe care și-a 
întors-o pe dos: acela tre
buie să fie unul din pile- 
ații, din căciularii nobili 
ai lui Decebal, care merge 
în tabăra romană ascunsă 
între arbori pentru a cere 
cruțare împăratului străin, 
în ntimele atîtor mii de

...Ești pe lo-
a- 

care 
vot
ca re 
nos-

neamuri 
du
ma i 

singur,
munți- 
nu cu- 
acelor 

o-

viclea- 
pieptă- 

unse, 
și cu

coinati din popor, cu plete
le lungi atîrnînd a supu
nere. Pe un car ce lunecă 
în neștire, dus de boii cu 
coarnele lungi, boii „sar- 
matici" ai lui Ovidiu, o 
femeie cu o „velitoare" 
peste „coarne", alt vechi

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

semn de nobleță, desigur, 
toarce lin din furcă, sim
bol al unei zeițe dacice.

Urmașii dacilor sînt în- 
tîlniți de Nicolae Iorga mai 
ales la Sarmizegetusa, păs- 
trînd fizionomia, firea și 
deprinderile străbune: „...la-^ 
tă opincile, iată ițarii sprin
teni, iată cămașa albă, 
zeghile grele, saricile mi- 
țoase, căciula greoaie, 
înaltă, umflată, ca o cunu
nă. Iată avîntul cu zgomot, 
pînă și la acei copii cari, 
strînși laolaltă în curtea 
școlii, înalță la fiecare 
trecere a noastră un „să- 
rut-mîna", care sună ca 
un strigăt războinic. Față

Literatură de anticipație

de emoția 
intretăiau 

ale galoc- 
baritonal 

din mego-

pe micul platou 
epavei, care cu cî- 
în urmă incă mai 

modernă golactona- 
cinci supraviețuitori 
necunoscutul. Asoli-

Sosesc
Luminile purpurii de alar

mă clipeau cu o regularitate 
• dureroasă pentru cei cîțiva 

țialactonauți prinși în această 
posibilă horă a morții. Fețe 
crispate, acoperite de tran
spirație, luceau intr-o atmos
feră suprasaturata cu tensiu
ne. Siluete zvelte alergau pe 
coridoarele etanșe spre punc
tele de salvare și se năpus
teau spre masivele scafandre. 
Glasuri sugrumate 
evenimentelor se 
in spațioasele săli 
tonavei. Un glas 
răbufnea periodic 
foane :

— Nu vă pierdeți cumpă
tul !... Fiecare om la locul 
fui I... Fiți pregătiți pentru o 
asolizare fortată
A !...

In uriașa, sală 
dă, Remus privea 
hubloul central, in fața ochi
lor săi îngroziți un planetoid 
minuscul creștea vertiginos .în 
mărime, părind că se pră
bușește din genuni asupra 
lor. O lacrimă i se prelinse 
pe fața-i obosită. Vor reuși 
oare ? Instinctiv, își acoperi 
țața cu brațele, intr-un gest 
necontrolat de apărare. Zgu
duituri puternice vestiră in
trarea bruscă în atmosfera 
rarefiată, după care urmă o 
cădere inevitabilă spre solul 
arid, neprimitor.

Doar cîtevo secunde... Ze. 
ce... Nouă... Viață sou moar
te... Șase... Cinci... Ei vor să 
trăiască... Trei... Doi...

Remus se degajă cu greu 
de sub panourile prăbușite 
peste el și privi îngrozit spre 
crăpătura ivită pe suprafața 
hubloului. „Moarte

de coman- 
crispat prin

grădinarii
asfixiere, fu primul său 
gind. Atmosfera pla
netei ne va ucide !" 
Trecură citeva minute lungi, 
dar nu se întîmplă nimic. Stu
pefiat, iși luă inima în dinți 
și se apropie, inspirind pu
ternic un aer plin de mires
me amețitoare, cum nu mai 
intilnise niciodată. Zîmbi.

Adunați 
din fața 
teva ore 
fusese o 
vă, cei 
înfruntau
zaseră forțat pe acest plane
toid pustiu aflat undeva la 
periferia uriașei Republici 
Galactice. Norocul le surise. 
Trăiau.

* — Ce crezi, Remus, intrebă
Alee, medicul, care sint șan
sele noastre ?

— Nu știu. Cred, in schimb, 
în puterea lui homo cosmi- 
cus de a face față tuturor 
situațiilor dificile...

(va urma)
Liviu PlRȚAC, 

Cenaclul de literatură de 
anticipație „Miner Club 2001“ 

Petroșani

fi
a-

Așa se nasc alpiniștii. Foto : Vasile POLLAK

de Roma a cărei eternita
te a pierit în pulbere, cio
banul dac s-a ridicat din 
„țernă", și-a durat iarăși 
bordeiul de lemn, s-a așe
zat în el cu datinile sale 
neatinse și stăpînește pînă 
astăzi în umbra uriașă a 
Rătezatului..."

Observațiile etno-folclo- 
rice făcute de marele is
toric despre sătenii din 
Meria Hațegului, deși suc
cinte, sînt deosebit de in
teresante : „...Localnicii
știu să-ți maî spuie de un 
drum sălbatec din i 
spre culmea la care 
ajunge numai călare, 
de sătenii din Meria 
răzleți, fără legături 
vecinii cei mai de aproa
pe, cu țesăturile lor roșii, 
opincile lor răsfrînte, gra
iul lor apăsat, in care ca
pră se zice „coapră" și 
casă „coasă", cu turmele 
lor, cu ura lor împotriva 
oricărui domn și stăpîn, 
care-i face să strige în 
chiote cînd se apropie de 
dînșii tîrgovețul: „Huiu I 
mă, țîpă negreață în sat...". 
(Ibid., p. 295).

NAVE SUBTERANE
Ideea creării de nave 

subterane dirijabile, capa
bile să înainteze în stratu
rile de roci, este recunos
cută drept realistă de spe
cialiști, scrie ziarul „So- 
vetskaia Rossia", citat de 
TASS. Se apreciază că un 
proiectil autonom dirija
bil, „lansat" spre adîncuri- 
le pămîntului, cu sau fără 
posibilitatea de a se în
toarce, are mari perspec
tive în cercetarea zonelor 
aflate la o adîncime de 
peste 20—30 kilometri, a

codru 
poți 
un- 

. stau 
cu

(Va urma)

D. l’ELIGRAD

copil am avut o 
pentru poemele 

Eram fascinat de

t

și Odiseea

Din lumea 
stiintei• »

si tehnicii

De mic 
slăbiciune 
homerice, 
frumusețea și vechimea lor, 
de faptul că Homer, orb fi
ind, reușise asemenea 
dopere.

Le recitisem acum 
zile, înainte de a face 
plasare in interes de serviciu 
in Vestul Văii, către Uricani. 
Amețit de lectură mă sim
țeam ca un Ulise în... dele
gație.

Autobuzul, cu vint bun in 
pupă, m-a dus repede la 
destinație. Am bătut la ușa 
șefului, explicindu-i situația. 
Mi-a aruncat o privire impla
cabilă, dindu-mi de înțeles 
că e cel puțin Priam, regele 
Troiei. Lingă el o femeie în
tre două vîrste făcea cafea. 
Probabil e Hecuba, mi-am 
zis — deși nu avea ecuson. 
Priam mi-o spus că proble
ma nu e de competența lui, 
să merg mai bine la biroul 
6, la Hector.

Hector ? Fiul zeiței Thetis. 
Nimeni nu-l poate invinge, 
dară-mi-te convinge. A tdn-

capo.

citeva 
o de-

T

Cronică nerimată (160)

tit ușa, spunind : „Mă doare 
în cot", de unde am tras 
concluzia că are cotul 
rabil, nu călcîiul.

lată-mă așadar în 
cetății. Ca să reintru
trebuit să-mi construiesc un 
cal troian sau să am cel pu
țin un pachet de Kent în bu-

vulne-

afara 
ar fi

FOILETON

zunar. In sfîrșit, am încetat 
să-mi bat capul 
fiind vorba de o 
de serviciu.

Vreți nu vreți, e 
fel de lliadă. Dar abia în 
stația de autobuz începe O- 
diseea. Am stat un ceas și 
mai bine scrutînd orizontul 
pină ce și-a făcut apariția 
corabia șoselei, autobuzul de 
Petroșani. Am urcat, am luat 
loc și stai și stai. Taxatoarea 
mi-a dat contracost un bilet 
lung de o iumăijre de me
tru, atrăgindu mi otenț.o să 
nu cumva să-l pied. Am moi 
stat o vreme 'ăsucind bile
tul. Crezind că e nimfa. Ca- 
lipso, om întrebat-o la cit e 
plecarea. Mi-a zis ceva urît 
de tot. Acum sint sigur că

prea mult 
problemă

și asta un

nu e nimfă. De altfel era și 
prea grasă.

in sfîrșit, întețindu-se vîn- 
tul, autobuzul o luă la vale. 
Pe la mijlocul traseului 
făcu apariția o namilă de om 
care mă somă : biletul 
control Inițial am vrut 
ridic mîinile sus, înspăimîntat 
la gîndul că e Ciclopul Poli- 
fem. E drept că avea doi 
ochi, ba mai avea și oche
lari. Am înghețat. Mi-a luat 
biletul, l-a măsurat. Mi-a spus 
că e prea scurt pentru un 
drum atît de lung, că ar tre
bui să mă dea jos, mai mult 
ca pedeapsă ar trebui să mă 
ducă înapoi în 
de am urcat.

Pină Io urmă 
cînd pieidusem 
ță, am ajuns la 
Penelopa era supărată foc. 

drept nu se recăsătorise, 
mincarea se răcise 
M-a întrebat unde 
atita. Nu cumva 
sirenelor ?

își

la 
să

stația de un.

m-a iertat și 
orice speran- 

Petroșani.

Ce-i 
dar 
tot. 
stat 
sula 

imi pare rău că nu 
scriu așa frumos ca 
și imi pare rău că 
n-a fost cu mine in 
sare. Deși orb sînt sigur că 
și-ar fi acoperit fața.

pe

de 
am 
in-

pot să 
Homer 
Homer 
depla-

I 
I
I
I
I
I
I
I

căror atingere cu sonde de 
foraj se dovedește a 
practic imposibilă. Se 
preciazâ că navele subte
rane își vor croi drum cu 
ajutorul plasmei, laserului. 
Calculele au arătat că poa
te fi realizată o viteză de 
înaintare de 50 Km/h.

TELECOMUNICAȚII 
PRIN SATELIT

In Australia este in curs 
de realizare o rețea de 
stații terestre de telecomu
nicații prin satelit, destina
tă, în. principal, îmbună
tățirii legăturilor aeriene, 
relatează agenția China 
Nouă. Se preconizează, în 
total, construirea unui 
număr de aproximativ 100 
de stații, dintre care 47 ur
mează să fie terminate pî- 
nă la sfîrșitul anului. Pro
gramul a fost lansat în a- 
prilie, acordîndu-se priori
tate zonelor din interiorul 
continentului australian, 
în care asemenea ,’a îlități 
lipsesc sau sînt necores
punzătoare cerințelor a- 
viației moderne.

COMUNICAȚII 
TELECOMANDATE

La Dortmund, in R.F. 
Germania, a intrat în func
țiune prima cale ferată 
complet automatizată, cu 
cabine pilotate prin ordi
nator, destinată transpor
tului urban. Complexul de 
comunicații telecomandate 
este suspendat pe o singu
ră linie, de piloni de oțel 
și folosește motoare elec
trice. Noul mijloc de tran
sport este silențios, nepo
luant și avantajos ea mij
loc de transport. Vehicule
le sînt pilotate de două 

' calculatoare situate in
tr-un post de comandă 
care di ’j'xiz.t plecarea din 
stații, reglează viteza și 
schimbă corect macazul.

J I

• t greu să mergi drept. 
Pămintul se rotește.

• l-au cerut să facă un 
lucru absurd. Și-a cerut scu
ze. Nu era suficient de in
competent.

B. VALERIU

• Sint fericit. Am aflat 
că banii nu aduc fericirea.

• Arta dirijorală. Dacă 
vrei să privești muzica 'n 
ochi, trebuie să în‘orci 
tele la public.

• Din veac in veac, 
e tot mai prost plătit, 
nu renunță.

Valeriu BUTULESCU

C î nd toamna o să vină
(cronică ri mată)

Pe cei ce nu s-au grăbit (Și TOAMNA, coșuri, n-o sa pună,
și le-ou mai rămas concedii, nu fiindcă-ar fi ea mai prejos,
(nu de boală ci de-odihnă), dar e-nvătată cum fac unii *
i-avizăm cu bună știință, ...aruncă frunzele pe jos}.
că, de crede de cuviință.
TOAMNA poate ca să vină. Prin cartierul dinspre gară, 

sau spre piață, bunăoară,
La capat, la-Aeroport, vreo cîțiva au găsit cu calfe
sub cerul liber, navetiști să sporgă sau să-nstrăineze
așteaptă ploaia, optimiști, ...capacele de la canale.
si-s buculosi cînd ea-i amină Cu ce-au greșit săracele
că n-au in stație, măcar, de le-au luat capacele ? r
o streașină la îndemină. Nu știe, zău, nici o peisoana,
(Desigur VARA nu7i de vină, dar pentru toți ce trec pe-aici
insă cînd TOAMNA o să vină, ele constituie-o capcana,
să nu aștepte-n ploaie, ea in care fără să v-amuze, 

și toamna ar cădea de nu
le va aduce-o... copertină.) le-ar mai acoperi cu... frunze.
In cartierul Je Nord, de vrei in rest se paie VARA că-i
ca să te scapi Je vreo hîrtie. o aminlne pusa-n ama,
să sti că orice-ai face, n-ai dar ea nu pleaca ptnă cînd

va bea cu îOAMNA-un must la cramadecit o șansă la o mie, Dar nu priviți in urma verii
că sint aici și spații verzi, i tribut r i, ei, să nu-i titi.
(deși picior de floare nu-i), •stfe' ca toamna care vine 1
dar nici un coș nu s-a montat ■» vă găsească... o egătiti.

hîrtiile ca să le pui.
«

Mrrcvci ÂNDV.J
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Intervenție românească 
la Conferința țărilor nealiniate
LUANDA 7 (Agerpres) — 

In capitala Angolei au con
tinuat lucrările Conferinței 
ministeriale a țărilor ne
aliniate.

Intervenind în dezbateri, 
șeful delegației române, 
Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor 
externe, a înfățișat poziția 
țării noastre, a președin
telui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de solidaritate 
CU țările nealiniate în lupta 
pentru oprirea cursei înar
mărilor, în primul rînd a 
celor nucleare, și înfăptui
rea dezarmării, încetarea 
fără întîrziere a conflicte
lor armate și rezolvarea 
tuturor problemelor litigi
oase dintre state exclusiv

prin mijloace pașnice, de
pășirea subdezvoltării și e- 
dificarea noii ordini econo
mice internaționale, lichi
darea definitivă a stăpînirii 
coloniale, a rasismului și 
politicii de apartheid.

☆
Ministrul angolez al in

formațiilor a anunțat că 
miniștrii de externe ai ță
rilor nealiniate au hotărît 
ca Zimbabwe să găzduiască 
viitoarea reuniune la nivel 
înalt a mișcării de nealini
ere. Primul ministru Robert 
Mugabe va deține astfel 
funcția de președinte al 
mișcării de la reuniunea de 
la Harare, anul viitor pînă 
la următoarea întîlnire la 
nivel înalt din 1989.

Au început dezbaterile generale 
în cadrul Conferinței Uniunii 

Interparlamentare de la Ottawa
OTTAWA 7 (Agerpres). 

— In cadrul Conferinței 
Uniunii Interparlamentare 

de la Ottawa au început 
dezbaterile generale pri
vind situația politică, eco
nomică și socială din lu
me.

Participanții s-au referit 
cu prioritate la perieolele 
care amenință pacea lu
mii ca urmare a acceleră
rii cursei înarmărilor și au 
cerut ca parlamentele și 
guvernele săf-și intensifi
ce eforturile în vederea 
prevenirii unei catastrofe 
nucleare, pentru promova
rea cooperării și înțelege
rii, care să asigure dez
voltarea liberă și inde-

f e s T i
SOFIA 7 (Agerpres). — 

La Sofia a avut loc, sîm- 
bătă, adunarea festivă con
sacrată celei de-a 41-a ani
versări a victoriei revoluți
ei socialiste din Bulgaria 
din septembrie 1944. In pre
zidiul adunării au luat loc

V I T A T E LA
Todor Jivkov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, alți 
conducători de partid și de 
stat bulgari.

Despre semnificația eve
nimentului sărbătorit a 
vorbit Ciudomir Aleksan-

SOFIA
drov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., 
prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

In aceeași zi au fost depu
se coroane de flori la Mau
soleul „Gheorghi Dimitrov" 
și la Mormîntul soldatului 
necunoscut din Sofia.

pendentă a tuturor națiu
nilor.

In intervenția sa, pre
ședintele Grupului inter
parlamentar român a înfă
țișat aprecierile președin
telui Nicolae Ceaușescu 
privind cauzele tensiunii 
din viața internațională, 
îndeosebi referitoare la 
consecințele profund ne
gative ale continuării 
cursei înarmărilor și am
plasării de noi arme nucle
are în Europa. A fost evi
dențiată poziția perseve
rentă și constructivă a ță
rii noastre în direcția rea
lizării dezarmării, în pri
mul rînd nucleare, a în
ghețării cheltuielilor mili
tare la nivelul anului 
1985, a creării de zone fă
ră arme nucleare și baze 
militare străine.

Reprezentantul român a 
subliniat, totodată, actu
alitatea propunerii pre
ședintelui României în le
gătură cu organizarea u- 
nei conferințe internațio
nale pentru Orientul Mij
lociu, care să ducă la o 
pace justă și durabilă în 
regiune.
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FILME

8 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7
iembrie: Aventuri în 
rea Nordului; 
Fapt divers; 
Fata care vinde flori.

PETRILA: Febra au- 
' rului.

LONEA: Rămășagul.
ANINOASA: Avertis

mentul, I—II.
VULCAN: Adela.
LUPENI: Sandokan ti

grul Malayeziei.
URICANI: Kramer con

tra Kramer.

No- 
Ma-

Unirea: 
Parîngul:

9 septembrie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Frumoasa Schi- 
niang; Unirea: Miliția
intervine; Parîngul: Ciu
leandra.

PETRILA: Febra au
rului.

LONE A; A treia față a 
monedei.

VULÎAN: Romeo 
Julieta la sat.

LUPENI: Fata care vin
de flori.

URIC ANI: Rîpa, I—II.
N.R. Eventualele 

dificărj intervenite
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

Si

TV.
8 SEPTEMBRIE

11,30 Telex. 11,35 Lu
mea copiilor. Telefilmo- 
teca de ghiozdan. „Priete
nii văilor verzi". 12,40 
Din cununa cîntecului ro
mânesc —- muzică popu
lară (color). 13,00 Album 
duminical (parțial color): 
Muzică ușoară; Muzeul 
frumosului — Noul mu
zeu al sticlei; Selecțiuni 
din Concursul de inter
pretare și creație de mu
zică ușoară românească 
— Mamaia ’85; La zi în 
600 de secunde; Tele- 
sport; Din istoria filmu
lui mut; Meridianele cîn
tecului. 14,30 Priveliști 
bulgare (color). 19,00 Te
lejurnal. 19,20 Forumul 
Consiliilor populare (co
lor). 19,40 Cîntarea Româ
niei (color). 20,20 Film 
artistic (color). „Cina în
tre prieteni*1.' Producție 
a studiourilor bulgare. 
21,25 Farmecul muzicii 
(color). 21,50 Telejurnal.

9 SEPTEMBRIE

DUPĂ CUM relatează a- 
genția France Presse, pa
tru obiective prioritare au 
fost fixate de președintele 
Egiptului, Hosni Muba
rak, noului prim-ministru 
al guvernului egiptean: dez
voltarea economiei în 
condiții de stabilitate, con
trolul prețurilor, promo
varea construcțiilor de lo
cuințe ieftine, dezvoltarea 
și modernizarea învăță- 
mîntului.

POTRIVIT cifrelor sta
tistice publicate vineri la 
Washington, numărul șo
merilor din Statele Unite 
era la sfîrșitul lunii au
gust de 8,1 milioane. Ci
fra reprezintă 7 la sută 
din totalul forței de mun
că.

MALMO, al treilea o- 
raș ca mărime al Suediei, 
ă fost declarat zonă denu- 
clearizată. Administrația 
municipală a luat o hotă- 
rîre în acest sens la pro
punerea mișcării pentru 
pace din localitate.

COPII*
SUPRADOTAȚI

La Hamburg s-a desfă
șurat Congresul mondial 
privind copiii supradotați, 
la care au participat pes
te 1 000 de pedagogi, psi
hologi, medici și părinți 
din circa 40 de țări ale 
lumii. In afara aspecte
lor legate de „depistarea" 
acestei categorii * de co
pii, specialiștii prezenți 
au discutat problemele 
de ordin social pe care 
ei le creează, relevă a- 
genția France Presse. U- 
nii dintre ei sînt sau de
vin excesiv de timizi, sau 
hipersensibili. De aseme
nea, spun specialiștii, a- 
semenea copii se plictisesc 
în clase, fie pentru că 
devin aroganți, fie pentru 
că sînt izolați de ceilalți 
colegi.
INCENDII CRIMINALE

In Italia, pumeroase 
incendii, unele de ori
gine criminală, au de
vastat, în ultimele 48 de 
ore, mii de hectare, în

FAPTUL DIVERS

special în partea de nord 
a’ țării, scrie agenția 
France Presse. Debor
date de apelurile prin 
care li se cere să inter
vină, serviciile aeriene 
pentru protecția civilă 
nu mai sînt capabile să 
facă față pe toate fron
turile, menționează a- 
genția.

GONDOLE PE MAIN 
ȘI RUIN

Trei ambarcațiuni, ca
re de obicei nu pot fi vă
zute decît pe laguna ve- 
nețiană, au părăsit bătrî- 
na „cetate a dogilor" cu 
destinația R.F.G., spre a 
participa la gala nauti
că „Gondole pentru Eu
ropa", pe fluviile Main 
și Rhin.

Aceasta — notează a- 
genția ANSA — este a 
doua ieșire în afara Ita

liei a gondolelor, după 
cea de pe Tamisa, din 
1980. s

FURT DIN MUZEU
Un autoportret de Rem

brandt și o altă lucrare 
din „Școala flamandă" 
au fost sustrase din „Mu
zeul Granet", din orașul 
francez Aix-en-Provence 
— a anunțat poliția loca
lă. Cele două pînze sînt 
evaluate la 3,2 milioane 
dolari.

Potrivit primelor con
cluzii ale anchetei, rău
făcătorii au pătruns în 
sala muzeului printr-o 
fereastră, escaladind zi
dul. Sala nu era dotată 
cu sistem de alarmă.

FURTUNA
O furtună puternică s-a 

abătut asupra teritoriu
lui Danemarcei, provo- 
cînd pagube materiale și 
întrerupînd transportu
rile de pasageri cu feri
boturile. Vîntul puternic 
a doborit copaci și ca
bluri electrice. - Nu s-au 

semnalat victime omenești.

20,00 Telejurnal. 20,15 
Forumul consiliilor popu
lare. 20,25 Tezaur folclo
ric (color). 20,40 Bulga
ria ’85 (color). 20,55 Ro- 
man-foileton (color) „Ci
tadela". 21,50 Telejurnal.

3
3
3

mo- 
în

3

ÎNTREPRINDEREA miniera
ANINOASA

organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi

— două posturi de adjunct șef sector 
producție;

— un post de adjunct șef sector electrome
canic ;

— un inginer sau subinginer electrome
canic de suprafață.

Concursul va avea loc în data de 25 sep
tembrie 1985, Ia I.M. Aninoasa.

■••■■■■■■•■■■•■■•■■■•■■■•••■■••■■•■■■■•■■■■■■I

Informații suplimentare la biroul O.P.I.R., 
telefon 43616.

„Datoriile țărilor în curs de dezvoltare" •••••••••«••••••«•••••••••••
Potrivit estimărilor Băn

cii Mondiale, datoriile ex
terne ale țărilor în curs 
de dezvoltare vor atinge, 
pînă la sfîrșitul acestui an, 
980 miliarde dolari, spo
rind, față de 1984, cu 75 
miliarde dolari. O aseme
nea evoluție pare cu atît 
mai surprinzătoare cu 
cît majoritatea țărilor în 
curs de dezvoltare au cu
noscut, în acești ani, o 
stagnare, ba chiar un a- 
numit regres al dezvoltă
rii economice.

înainte de 1981, statele 
în curs de dezvoltare pri
meau, sub diverse forme, 
un aflux net de capital de 
aproximativ 90,1 miliarde 
dolari. In 1981, acest a- 
flux net de resurse în 
țările respective a fost de 
41,8 miliarde dolari. Dar, 
de atunci, transferul re
surselor a scăzut la 2 mi
liarde de dolari în 1983, 
pentru ca, în 1984, să de
vină negativ. Statele Ame- 
ricii Latine, de exemplu, 
au înregistrat în 1981 un 

transfer net de capitaluri 
de 10 miliarde de dolari. 
In 1984 s-a consemnat în
să un bilanț negativ de 25 
miliarde dolari, ce trebuia 
cumulat cu totalul sumei

DIN PRESA STRĂINĂ
(„MEJDUNARODNA POLITIKA")

avansate anterior sub for
ma transferului net de 
resurse. Altfel spus, da
că, în 1981, America La
tină primea circa 8,8 la 
sută din valoarea expor
turilor sale sub forma 
transferului net de resur
se, în 1984 a fost necesară 
rambursarea a 22,1 la su
tă din veniturile nete în
registrate la export. Nu
mai în cursul ultimilor 
trei ani, America Latină a 
transferat în străinătate 
peste 70 miliarde dolari.

Economia mondială s-a 
găsit, astfel, într-o situa
ție ciudată. Țările sarace. 

care au nevoie de resur
se, transferă în masă sla
bele lor mijloace financi
are către statele bogate 
și economiile capitaliste 
avansate* Procesul fluxu

lui internațional al resur
selor — care ar trebui să 
sprijine economiile țări
lor în curs de dezvolta
re — deturnează însă mij
loacele, și așa firave, ale 
acestora către statele bo
gate.

Toate estimările centre
lor internaționale de cer
cetare (O.E.C.D., F.M.I. 
sau Banca Mondială) pre
văd o încetinire . conside
rabilă a creșterii economi
ce mondiale. Și, astfel, aș
teptările țărilor în curs 
de dezvoltare ce s-au ba
zat pe intensificarea co

merțului internațional s-au 
atenuat rapid.

Tot mai mulți se întrea
bă dacă țările debitoare 
consideră justificat sau 
nu faptul că povara crizei 
este aruncată pe umerii 
lor. Dar multe dintre ele 
se vor găsi obiectiv în 
situația de a nu mai fi ca
pabile să-și ramburseze 
datoriile. Și aceasta va 
depinde, în primul rînd, 
nu de voința-sau hotărî- 
rea lor, ci de conjunctura 
internațională reală.

Cu cît ne gîndim mai 
mult, cu atît înțelegem mai 
bine că în actuala dezor
dine nu se poate găsi o 
rezolvare decît dacă se ac
ceptă restructurarea com
pletă a ansamblului siste
mului mondial — al co
merțului, al finanțelor și 
al tehnologiei Pare ex
trem do dificilă discuția 
despre alternativă. des
pre refuzul unei reexa
minări sau al unei re
structurări.

(Agerpres)

Mica publicitate

de
II

PIERDUT permis de 
pescuit pe numele Costea 
Adolf, eliberat 
A.G.V.P.S. Petroșani, 
declar nul. (1916)

Familia îndoliată aduce un ultim omagiu scuhi- 
pei lor mame și soții

GARAI MARIA

Nemilos și dureros a fost frînt zborul spre via
ță, în urmă cu 3 ani, a celui care a fost 

KARACSONYI PETRU
Flori și lacrimi pe tristul mormînt din partea 

fiicei Gabriela și soției Ileana. (1912)

Se împlinesc trei ani de cînd ne-a părăsit scumpul 
nostru fiu, frate și cumnat

KARACSONYI PETRU — 25 ani
Nu îl vom uita niciodată. (1918)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Burchi 
lordache, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă. 
(1917)

ANUNȚURI DE FAMILIE

(1915)
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