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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!
Hotărîrea-Chemare a Congresului consiliilor populare, 

vibrant apel la conștiința și responsabilitatea cetățenească

Noi coordonate ale dezvoltării industriei mici
După decada a doua

Mobilizare mai fermă din partea 
tuturor colectiveior de mineri I

Nici la sfîrșitul celei 
de a II-a decade a lunii 
septembrie revirimentul 
mult așteptat la întreprin
derile miniere nu s-a pro
dus. Și acum, ca și la 
sfîrșitul primei decade, 
nici unu] dintre colecti
vele miniere din Valea 
Jiului nu a reușit să-și 
realizeze sarcinile de plan 
la zi. Mai mult, la Petri- 
la și Lupeni realizările 
zilnice din decada a 
Il-a au scăzut față de ale 
primei decade. Dacă du
pă primele zece zile sar
cinile de plan la mina 
Petri la erau realizate în 
proporție de .77,5 la sută, 
la sfîrșitul decadei a do
ua, procentul de realiza
re a planului a scăzut la 
66.4 la sută, iar la Lu
peni, a ajuns la 93,1 la 
sută față de 96,6 la sută 
cît era la sfîrșitul primei 
decade.

însemnate creșteri de 
producție au realizat în 
decada a II-a minerii de 
la Lonea și Paroșeni ca
re au reușit să recupere

RITM INTENS
DE LUCRU

Activitate intensă se 
înregistrează în aceste 
zile și la Preparația Co
rcești în vederea pune
rii în funcțiune a noii 
instalații de culbutare cu 
o capacitate de 100 to
ne. „Mai avem de mon
tat cele două alimenta
toare și benzile", ne-a 
declarat maistrul prin
cipal Emil Anti șeful 
brigăzii nr. 3 Vulcan a 
I.A.C.M.M. Petroșani (în 
stingă imaginii), pe care 
l-am surprins. în ima
ginea alăturată, îm
preună cu șeful echipei 
de lăcătuși l'lorea Puș- 
cașiu. făcînd o analiză 
a lucrărilor efectuate 
pînă acum la acest punct 
de lucru. (Gh. Olteanu)

ze o bună parte din mi
nusul înregistrat la sfîr
șitul primei decade, a- 
vînd și în această lună 
șanse reale de a-și rea
liza și depăși chiar sar
cinile de plan printr-o 
mobilizare de excepție. 
Deși minerii de la Dîlja 
înregistrează în cea de-a 
II-a decadă creșteri de 
producție, nu se poate 
spune că au ajuns la ni
velul cerințelor. Cele pes
te 6 600 tone restanță pe 
cele două decade care au 
trecut din luna septem
brie trebuie să dea de 
gîndit acestui colectiv 
care nu și-a îndeplinit 
sarcinile de plan în nici 
o lună din acest an. Op
timismul manifestat de 
conducerea minei după 
punerea în funcțiune a 
fluxului de transport 
continuu de la orizontul 
300 a fost infirmat în 
cele 20 de zile care au 
trecut din luna septem
brie, lună în care se pu-

(Continuare în pag a 2-a)

Brichete 
peste plan

Cu rezultate deosebi
te în muncă se prezintă, 
în această lună, și colec
tivul secției brichetaj a 
Preparației Coroești. Ast
fel, în primele 20 de zile 
din septembrie, planul la 
brichete a fost depășit cu 
3 000 tone, plusul de la 
începutul anului majo- 
rîndu-se, în acest mod, 
cu 21 000 tone de briche
te livrate beneficiarilor.

Se remarcă în întrece
rea socialistă desfășura
tă în cadrul secției schim
bul condus de Ion Postel- 
nicu, pe locuri fruntașe în 
muncă situîndu-se mun
citorii Anton Burcea, 
Gheorghe Voicu și Vasile 
Peter.

Succesele de mai sus 
semnifică modul în care' 
colectivul acestei secții, 
prin exploatarea judici
oasă și la parametri ma
ximi a utilajelor din do
tare, este angajat plenar 
in realizarea și depăși
ta, lună de lună, a indi

catorilor de plan. (Gh.O.)

OAMENI Al MUNCII DIN UNITĂȚILE 
INDUSTRIEI MICI SI DE PRESTĂRI DE 
SERVICII I

Acționați cu toată răspunderea, cu 
spirit de inițiativă, pentru diversificarea 
producției, pentru ridicarea calității lu
crărilor !

In dezbaterea Congresu
lui al III-lea al consiliilor 
populare s-au aflat și pro
gramele speciale privind 
dezvoltarea industriei mici 
și a prestărilor de servicii 
în perioada 1986—1990. Așa 
cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Cu; 
vîntarca la înaltul forum 
democratic al țării, aces
tor sectoare trebuie să li 
se acorde, în fiecare ju
deț, în fiecare localitate, o 
importanță sporită, pe mă
sura aportului lor la dez
voltarea econom ico-soci- 
ala a patriei,’ la satisface
rea cerințelor populației.

Producția micii industrii, 
arăta secretarul general 
al partidului, se va dubla 
în următorii 5 ani, iar în 
unele județe rămase mai 
în urmă va trebui să 
crească de 3 pînă la 3 ori

și a prestărilor de servicii

și jumătate. La finele vi
itorului cincinal produc
ția în industria mică va 
fi, în fiecare județ, de cel 
puțin 8 000 lei pe locuitor.

Sînt sarcini mobiliza
toare, pentru înfăptuirea 
cărora Hotărîrea-Chemare 
a Congresului consiliilor 
populare accentuează asu
pra necesității ca organele 
locale ale puterii de stat 
să coordoneze programe 
ample, speciale, menite să 
valorifice resursele exis-

Săptămîna Crucii Roșii 
(22-28 septembrie)

Cu sentimentul satisfac
ției pe care ne-o dau rea
lizările obținute de Socie
tatea de Cruce Roșie româ
nă, organizăm în fiecare 
an, o importantă și trai
nică acțiune educațiv-sani- 
tară de masă, devenită tra
dițională — Săptămîna 
Crucii Roșii. In acest an, 
ca o recunoaștere a im
portanței deosebite pe ca
re o are prezența în rîn- 
clurile Crucii Roșii române 
a peste două milioane de 
tineri din uzine ș; fabrici, 
de pe ogoare și șantiere, 
elevi și studenți, manifes
tările din cadrul Săptămî- 
ni. Crucii Roșii au ca 
generic „Anul Internațio
nal al Tineretului" — 
Participare — Dezvoltare 
— Pace". Totodată „Săptă
mîna Crucii Roșii" va fi 
puternic marcată de îm
plinirea a două decenii de 
la Congresul al IX-lea al 
P.C.R., eveniment memo
rabil de la care poporul 
român, sub conducerea.par
tidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a stră
bătut un drum glorios, în- 

tente în fiecare localitate. 
O caracteristică a activită
ții de industrie mică o re
prezintă folosirea materia
lelor și materiilor prime 
locale, orientîndu-se în
treaga producție spre 
creșterea și diversificarea 
bunurilor de consum, a 
articolelor de artizanat, a 
materialelor de construc
ții și uneltelor pentru gră
dinărit. Totodată, trebuie, 
să se acorde o atenție spo
rită producției micii in
dustrii alimentare, să se or
ganizeze centre de pregăti
re a hranei pentru popu
lație, care să ușureze mun
ca, condițiile de viață ale 
oamenilor.

In domeniul unităților in-Jr 
dustriei mici, în localități
le Văii Jiului s-au obținut 
unele rezultate meritorii.

^Continuare In pag a 2-a) 

făptuind o vastă operă 
constructivă.

Comitetele și comisiile 
de Cruce Roșie din Valea 
Jiului, colaborînd perma
nent cu instituțiile de să
nătate și organizațiile de 
masă, s-au preocupat de 
educația sanitară a tine
rilor muncitori, îndeosebi 
mineri, elevi și studenți, 
urmărind înarmarea lor 
cu cunoștințele teoretice și 
practice implicate de apă
rarea sănătății individuale 
și colective, acordarea co
rectă a primului ajutor în 
diversele situații întîlnite 
in viața și activitatea co
tidiană, promovarea unor 
relații interumane eleva
te, întemeierea de familii 
trainice. Au fost organiza
te dezbateri, gale de fil
me, concursuri, întîlniri 
sub forma de întrebări și 
răspunsuri cu medici pe 
teme cum sînt „Familia —•

Petru VERDEȘ, 
președinte al Comitetului 

municipal al Crucii Roșii

(Continuare in pag. a 2-a)
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M e t a mii r i o ze I e breslei „aurului mde“ Invitații de onoare.

Cu mai bine de un de
ceniu în urmă, acolo în 
vîrful Grivei din Șurean, 
inginerul Gheorghe Tu- 
dorache, de laU.F.E.T. Pe
troșani, mă asigura că, 
în viitorul apropiat, cre
ierii munților vor rima, 
în ceea ce privește mun
ca forestierilor, cu teh
nica nouă. Mai mult, oa
menii vor fi în stare să 
dea dovadă de imagina
ție tehnică. Anii au tre
ci repede, „profeția" șe
fului sectorului forestier 
Lonea s-a adeverit; spre 
exemplu, echipa lui loan 

Curcan, a reușit să înal
țe o microhidrocentrală 
în Valea Căprișoarei, fă
ră a apela la specialiști. 
Lărgirea orizontului teh
nic este deci evidentă, 
dar drumul profesional 
parcurs nu este linear, 
dimpotrivă, are numeroa
se curbe și coturi, mean
dre ale insucceselor tre
cătoare.

Acum cinci ani, la Cen
trul de Sortare și Pre- 
industrializare a Lemnu
lui din Iscroni se pusese 
„în funcțiune" o linie teh
nologică ce sorta și secți

ona doar... amortismente. 
Teoretic, avantajele erau 
" iarte mari — se redu
cea. considerabil consumul 
de benzină, operațiunile 
de preindustrializare se 
desfășurau în flux conti
nuu, sporea productivi
tatea muncii. Teoretic, fi
indcă practic, proiectul 
prezenta multe inexacti
tăți, așa că nici un buș
tean n-a parcurs traseul 
transportoarelor. Se spu
nea că o astfel de linie.

Sever NOIAN

ICootinuare în pag a 2-a
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Deschiderea stagiunii 
teatrale, eveniment cul
tural remarcabil în viața 
spirituală a municipiu
lui nostru, a strîns, joi. 
seara, în cocheta sală a 
Teatrului de stat „Valea 
Jiului", iubitorii Thaliei, 
oameni de diverse cate
gorii socio-profesionale. 
Intre ei i-am zărit pe ing. 
Andrei Samuel, maistrul 
principal Sabin Coc și 
alți oameni ai muncii de 
la CDEE Petroșani, am 
aflat mai tîrziu, în cali
tate de invitați de onoa
re la premieră. Motivul, 
ni l-a destăinuit Vasile 
Chirculescu, director ad

junct al așezămîntului a- 
mintit.

— Dimineața, în jurul 
orei 9, datorită neglijen
ței unor constructori, cu-

INSCRIPȚII 

pa unui excavator a rupt 
cablul dc 6 kV întreru- 
pînd alimentarea cu e- 
nergie electrică a centru
lui Petroșaniului. Am 
apelat la electricienii de 
la CDEE, convinși fiind 
totuși că vizionarea, ul
tima repetiție și premierei 
erau compromise.
. — Au intrat în acțiune 
echipele de intervenție și 

reparații conduse de sing. I 
Nicolae Chifor, de Petru î 
Marc și Petru Petea, con- î 
ducătorul auto Dumitru = 
Duță — ne furnizează a- i 
măiiunte maistrul prin- 1 
cipal Sabin Coc. La ora ; 
11,30 era restabilită aii- i 
men tarea cu energie elec- i 
trică a teatrului, dar lu- î 
crărilc între punctele de = 
transformare și alimenta- i 
re au durat pînă la ora 18. i 

...După premieră, ac- = 
lorii au aplaudat la see- î 
nă deschisă.pe spectatori, 
gîndurile lor de recunoș- > 
tință îndrfptîndu-se spre j 
oamenii muncii de la j 
C.D.E.E. (Ion VULPE)
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Cores pondenții ne scriu Noi coordonate ale dezvoltării
Fruntași în acțiunile 

patriotice

in
s-a 

pla- 
propriu

Uteciștii de la I.M. 
Vulcan raportează un nou 
succes în îndeplinirea 
planului economic al or
ganizației. Desfășurînd 
susținute acțiuni de mun
că patriotică, concretiza
te în degajări de spații de 
acces atît în subteran cît 
și la suprafață, acțiuni 
de colectare a fierului 
vechi, de curățire a 
cintei întreprinderii 
asigurat realizarea 
nului economic 
de la începutul anului In 
proporție de 118,2 la su
tă.

Dintre tinerii care au 
adus o contribuție sub
stanțială la acest succes 
merită să fie amintiți Li- 
viu Vîtcă (VII), Grunwald 
Ioan, sectorul V, Antonie 
Găman (I), Marin Băr- 
bulescu (VI), Anton Teu 
(IV), Vasile Drăghici și 
Viorel Ciobanu (XII), I- 
lie Istrati, Gheorghe To
ma, Gheorghe Oaidă Flo
rin, Ion Parfene, toți din 
cadrul sectorului XII — 
atelierul electric.

Rezultatul muncii pa
triotice desfășurate de 
tineri exprimă hotărîrea 
lor de a se afirma 
mai mult în viața și 
tivitatea economică a 
treprinderii, de a se 
tua pe primele locuri în 
întrecerea dintre organi
zațiile U.T.C. ale Văii 
Jiului.

tot 
ac- 
în- 
si-

Pavel KOVACS, 
Vulcan

Săptămîna Crucii Roșii
(Urmare din pag. 1)

celula de bază a societății", 
„Igiena individuală și co
lectivă — factor impor
tant în prevenirea îmbol
năvirilor", „Contribuția 
Crucii Roșii la atragerea 
tinerilor mineri în activi
tatea de păstrare a sănă
tății individuale și colecti
ve", „Tinerețe, sănătate, 
muncă - și altele.

Potrivit planului de mă
suri privind organizarea și 
desfășurarea Săptămînii 
Crucii Roșii, adoptat de 
ultima plenară a comite
tului municipal, în perioa
da 22—28 septembrie, în 
toate localitățile Văii Jiu
lui, se va intensifica acti
vitatea pentru realizarea e- 
xemplară a sarcinilor ce 
revin organizației noastre 
din documentele de partid 
și de stat, din generosul 
Mesaj pe care secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
l-a adresat Congresului So
cietății de Cruce Roșie.

In 23 septembrie grupe
le sanitare ale minelor Pa- 
roșeni, Dîlja și Uricani, 
fruntașe pe municipiu, vor 
•participa la faza județea
nă a concursului forma
țiilor de Cruce Roșie. Aș
teptăm din partea echipie
rilor o reprezentare ono
rabilă a municipului nos

tru și bineînțeles, ocupa
rea unor locuri fruntașe în

Bucura din U- 
au început lu
de regularizare 
Jiului de Vest.

I
I
I

AMENAJARI HIDRO
TEHNICE. In zona carti
erului 
ricani 
crările 
a albiei
Lucrările sînt efectuate 
de constructorii din ca
drul brigăzii din Lupeni 
a O.G.A. și vor fi conti
nuate in următorii ani 
de-a lungul noii platfor
me industriale dintre U-

Fabrica produce cu 15 zile mai 
devreme

După o funcționare deo
sebit de îndelungată, de 
24 000 de ore, cum era și 
normal, instalațiile și u- 
tilajele Fabricii de oxigen 
din Livezeni au intrat în 
reparații capitale. Dema
rate în luna aceasta, re
parațiile implică un vo
lum mare de lucru, soli
cită o atenție deosebită 
la revizuirea și repararea 
fiecărui utilaj în parte. 
Oprirea fabricii în vede
rea reparațiilor, desigur, 
nu-i ceva simplu ; ne- 
funcționarea ei creează 
o serie de probleme în 
aprovizionarea minelor 
și altor întreprinderi și 
instituții din Valea Jiu
lui cu oxigen. Pe durata 
reparațiilor oxigenul se 
procură de la o altă fa
brică. In cazul de față, 
în ajutor a sărit Fabrica 
de ox gen de la Hune
doara. Sigur că transpor
tul oxigenului de la fa
brica din cetatea oțelului 
a ridicat o serie de pro
bleme, dar cu toate greu
tățile intîmpinate șoferii 
de la F.UCT, secția Petro
șani, și cei de la IUMP 
printre care îi amintim 
pe Constantin Nicolaescu, 
Iosif Deneș, Marcel Pir- 
tea, Teodor Vlaicu și 
Gheorghe Stancu au reu
șit să asigure transportul 
de la Hunedoara atît ziua 
cît și noaptea în condiții 
bune.

Dar care este stadiul 
lucrărilor de reparații de 
la Fabrica de oxigen din 

concurs. De asemenea, 
perioada 22—30 septem
brie, în colaborare cu fac
torii de decizie vizați, co
mitetele și comisiile de 
Cruce Roșie vor organiza 
„Decada cărții 
sanitare" prin 
rea de standuri și expozi
ții în librării. Decada fil
mului cu aceeași temă, fa
za pe localitate a concursu
lui posturilor sanitare de 
prim-ajutor, dezbateri și 
concursuri de masă pe te
me privind prevenirea 
îmbolnăvirilor, întărirea 
capacității de muncă, via
ța rațională, importanța 
creșterii indicatorilor de
mografici, creșterea și e- 
ducarea copiilor șj altele. 
Activiștii obștești ai Cru

cii Roșii, împreună cu 
echipierele grupelor sani
tare și cadre medicale vor 
întreprinde acțiuni igieni- 
co-sanitare în unitățile so
cialiste, cantine, pe străzi 
și la locurile de agrement 
Un loc distinct în cadrul 
manifestărilor Săptămînii 
Crucii Roșii îl ocupă acți
unile cu donatorii onorifici 
de singe, îndeosebi din 
rîndul tineretului

$ intern convinși că rea
lizarea întru totul a acțiu
nilor pregătite în Săptămî- 
na Crucii Roșii va condu
ce la creșterea calitativă a 
întregii activități a orga
nizației noastre.

ricani și Lupeni. (V.S.)
RECEPTIVITATE? Da

că doriți să cunoașteți 
promptitudinea cu care 
răspund sesizărilor mese
riașii E.G.C.L. Vulcan în
trebați-! pe locatarii blo
cului F1, strada Repu
blicii. Subsolul blocului 
este inundat complet de 
peste un an. Sesizările au 
aceeași soartă... (A.T.)

„ASTRAL" LA... LU
PENI. Temporar desfiin
țată, formația vocal-in
strumentală rock „As
tral" din Lupeni a fost 
reînființată prin străda-

Livezeni ? Maistrul prin
cipal Ștefan Roșu de la 
fabrică ne-a destăinuit 
următoarele :

— Colectivul nostru de 
oameni ai muncii care 
cuprinde lăcătuși, strun
gari, electricieni, com- 
presoriști, îmbuteliatori 
și alte categorii de me
seriași s-a angajat ca 
timpul afectat reparațiilor 
să-1 reducă la jumătate, 
adică să efectueze lucră
rile în numai 15 zile. An
gajamentul a fost tran
spus în faptă de meseriași 
cu o bună pregătire pro
fesională și politică cum 
sînt Lazăr Nistor, Ștefan 
Zilahi, Petrică Burlec, 
Constantin Gligor, Rusu 
Bărăiac și Constantin 
Mureșan. Ei nu au pre
cupețit nimic, rămînînd 
în schimburi prelungite 
pentru ca fabrica să 
pulseze oxigen cu 15 zile 
mai devreme. De acum 
fabrica din Livezeni a- 
provizionează din nou cu 
oxigen unitățile economi
ce beneficiare din Valea 
Jiului. Așadar, angaja
mentul a fost îndeplinit.

Este de menționat și 
preocuparea colectivului 
din fabrică, implicat 
efectuarea reparațiilor 
pitale, de a recupera 
refolosi unele piese 
instalațiilor de producere 
a oxigenului, reducînd 
astfel mult din cei 500 000 
lei alocați pentru repa
rații.

Vasile BELDIE

în 
ca-

Și
ale

educativ- 
amenaja-

Tînărul 
nu, unul 
merituoși 
I.U.M.P.

Nicolae Geamă- 
dintre cei mai 
muncitori de la

(Urmare din pag. 1)

neau mari speranțe, pro
ducția realizată zilnic fi
ind sub sarcinile planifi
cate în medie cu 300 de 
tone.

Celelalte colective de 
mineri de la Livezeni, A- 
ninoasa, Vulcan, Bărbă
teni, Uricani și Cariera 
Cîmpu lui Neag au men
ținut ritmul extracției a- 
proape la același nivel 
ca în prima decadă, iar 
minusurile înregistrate 
au continuat să crească.

‘ în 
Suc-

Odată 
tran- 

Petro- 
Uri-

niile tinerilor de la Co
operativa meșteșugăreas
că „Straja" din Lupeni, 
oraș unde va susține 
curînd spectacole.
ces ! (A.T.)

DE LA A.U.T.L.
cu îmbunătățirea 

sportului pe ruta
șani — Lupeni - 
câni, o inițiativă lăuda
bilă a conducerii A.U.T.L.: 
confecționarea unor uni
forme specifice (și foar
te elegante) pentru con
troloare și dotarea lor 
cu insigne semnificative.
(TA.)

(Urmare din pag. I) 

al 
De

dar ele sînt încă sub ni
velul cerințelor, al sarci
nilor trasate de hotărîrile 
Congresului al III-lea 
consiliilor populare, 
aceea, este de datoria fac
torilor implicați, a depu- 
taților, a cetățenilor, să 
manifeste spirit inventiv 
în această privință, să e- 
valueze temeinic atît posi- 
bimsțile de resurse mate
riale cît și de forță de 
muncă, pentru a întocmi și 
transpune în viață progra
me speciale în acest sens.

Dezvoltarea prestărilor de 
servicii este o parte com
ponentă a creșterii nivelu
lui de trai al populației, a 
satisfacerii cerințelor unei 
vieți civilizate. înfăptui
rile de pînă acum în a- 
ceastă sferă de activitate 
de mare importanță soci
ală, orientările cuprinse în 
programul dezbătut de înal
tul forum democratic al

PE TEM3 CETĂȚENEȘTI

Pe cînd apă caldă ?

a 
care

Constructorii din briga
da nr. 1 Uricani 
A.C.I. Tg. Mureș, 
realizează unul din prin
cipalele obiective de in
vestiții miniere — noua 
preparație din Uricani — 
sînt cazați în apartamen
te din blocul 38, cartie
rul Bărbăteni al orașului 
Lupeni. De mai bine de 
un an, de cînd sînt pre- 
zenți în Valea Jiului ei 
nu beneficiază de apă 
caldă. De ce ? Fi
indcă asociația de loca
tari din acel cartier nu 
a răspuns favorabil, pî
nă acum, numeroaselor 
solicitări de a furniza 
pentru blocul 38 apa cal
dă la orele cînd vin „a- 
casă“ constructorii. In
tr-o situație 
re sînt 
de pe alte

constructorii.
asemănătoa- 

și constructorii 
șantiere din

Ieri, într-o stație...
fi bun și o- 
nevastă și co- 

“ —striga un 
către șoferul

„Omule, 
prește, am 
pii în stație ! 
cetățean 
autobuzului cu nr. 31 IID 
8568 la ora 7,45 în dimi
neața zilei de ieri. Cre
deți că a oprit ? Nicide
cum, adică la fel cu șo
ferul autobuzului 31 HD 
5260 (liniile Aeroport — 
Petrila, respectiv Petro-

Mobilizare mai fermă
Acum, cînd a mai ră

mas aproape numai un 
trimestru pînă la sfîrși- 
tul acestui an, ultimul din 
actualul cincinal, fieca
re colectiv, fiecare om 
al muncii are datoria de 
a se mobiliza la maximum 
pentru a crește producția 
de cărbune extras zilnic 
la nivelul sarcinilor pla
nificate și, totodată, să 
pregătească corespunză
tor producția anului vi
itor. Pentru conducerile 
întreprinderilor miniere 
ultimul trimestru trebu-

PRIN MUNCA PA
TRIOTICA a cetățenilor, 
la Vulcan, lîngă clădirea 
clubului muncitoresc au 
demarat lucrările pen
tru amenajarea unui te
ren de tenis de cîmp, cu 
posibilități de utilizare — 
în perioada de iarnă — 
ca patinoar. (Gh.O.)

O EXCURSIE de
grement în locuri dintre 
cele mai pitorești ale 
Ardealului, Maramureșu
lui și Olteniei și-a pro
gramat Casa pensionarilor

a-

acestui 
Văii 
exis- 
care 
acti- 
ser-

de solicitările 
De o deosebită 
pentru locali- 
Jiului este ce-

țării asigură, se subliniază 
în Hotărîrea-Chemare, o 
bază solidă pentru obține
rea unor rezultate pe mă
sura cerințelor tot mai cres- 
cînde. Dezvoltarea 
sector în localitățile
Jiului este grăitoare: 
tă 85 de unități, în 
se desfășoară 140 de 
vități prestatoare de 
vicii, volumul lor crescînd
de la an la an, pentru a- 
ccasta prevăzîndu-se spații 
noi, cu dotări moderne. Se 
cuvine însă, ca, pe viitor, 
aceste ritmuri să crească, 
în funcție 
populației, 
importanță 
tățile Văii 
rința formulată de Hotă- 
rîrea'-Chemare, pe baza in
dicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, ca în 
toate orașele consiliile 
populare, cooperația meș
teșugărească să organizeze 
unități speciale pentru în
treținerea și repararea lo
cuințelor.

orașele Lupeni și Uri
cani. „Imaginați-yă cît 
de greu le vine oameni
lor noștri, după ce sosesc 
de la lucru, de pe șan
tier, mai ales acum cînd 
începe să se simtă fri
gul, să nu benficieze de 
apă caldă, de un element 
de confort pe care la ur
ma urmei, noi îl plătim 
ne-a spus ing. Eugen Szi- 
geti, șeful brigăzii nr. 
1 Uricani a A.C.I.

Np imaginăm. Și nu 
sîntem de acord cu opti
ca îngustă a asociației de 
locatari care pe nedrept 
refuză această doleanță a 
constructorilor. Ca atare, 
adresăm pe această cale 
întrebarea: pe cînd apă 
caldă programată și pen
tru constructori ? Ar fi 
preferabil pe cît mai cu
rînd ! (V. Străuț) 

șani — Cimpa) care și el 
a oprit din două în două 
stații sau pe unde a 
vrut sau... au trebuit să 
coboare unii călători mai 
gălăgioși. Oare de ce, ne 
întrebăm, nu au oprit la 
stația Strada Minei unde 
nu erau decît patru că
lători care așteptau ?
(I.D.B.) 

ie să constituie un prilej 
de a argumenta prin rea
lizări angajamentele pe 
care și le-au asumat cu 
prilejul numeroaselor a- 
nalize făcute la diferite 
niveluri. Totodată tre
buie să se acționeze 
cu hotărîre pentru a a- 
sigura termocentralelor 
stocurile de cărbune ne
cesare perioadei de iar
nă, așa cum a cerut și 
cere conducerea de partid 
și de stat.

pentru săptămîna viitoa- 1 
re. Printre altele, cei 40 I 
de pensionari vor vizita 
cetatea de la Alba Iulia, 
Cimitirul Vesel din Să- 
pînța, monumentul de la 
Moisei, stațiunile de pe 
Valea Oltului etc. (I.D.)

I
I

Rubrică realizată de 
H. alexandRescu

(Urmare din pagina I)

I prototip, funcționează la 
Piatra Neamț, dar că va

■ mai trece multă apă pe... 
* Jiu, pînă va fi pusă la I punct cea din Iscroni.

•— Era tocmai ideea ca- 
reme măcina gîndurile nu 
și ambiția, susține mais
trul Ion Lazăr. Ridicatul 
din umeri e un răspuns 
care-i mulțumește pe al- 

Iții, nu pe noi, Pînă la ur
mă trebuia să meargă !

. Ideea, mai bine zis am- 
• biția șefului cen- 
Itrului și încrederea 

în oamenii săi s-au

iMetamorfozele 
breslei 
„aurului 
verde“

I transmis colectivului. Ore 
în șir, după program, lă-

| cătușul Ionel Sebestyen, 
. electricianul, dar și lăcă- I tușul Aurel Nicula, elec- 
■ tricianul, dar și sudorul 
J Ion Cojocaru, lăcătușii 
I Vasile Holban și Ion A- 
| xinte au pornit pe „flu- 
■ xul“ instalației electri- 
I ce și transportoarelor; li 
■ s-a alăturat entuziastul in- J giner Doru Tichindeleanu, 
I aflat în primele zile de 
J stagiatură. Din cînd în I cînd, consultații la fața 

locului cu sing. Gheorghe 
Beteringhe, cu maistrul 
Ion Lazăr, cu alți specia
liști ai sectorului foresti
er Iscroni. Conjugarea 
fertilă a eforturilor a dat 
rezultatul așteptat mai 
repede decît se așteptau 
scepticii. In ziua de 23 
August, zi simbolică, dar 
și de angajament, după 
nici o lună de căutări, 
linia a pornit, mai sînt 
încă dispozitive de revi-

■ zuit, dar esențial este că
■ acești pricepuți meseri- 
Iași și-au demonstrat ca

pacitatea tehnică.
| — Ceea ce vedeți în
(perimetrul sectorului nos

tru, mărturisește cu mîn- 
| drie ing. loan Dura, în 
I materie de tehnică, este 

pus în funcție de oame- I nii noștri. Priviți podul 
I rulant de 12 tone, e a- 

proape gata cîntarul bas- 
I culă de 50 tone, care va 
| reduce timpul de stațio- I nare a autovehiculelor și 
I va ordona fluxul operați- 
■ ilor. „

— Bocșarii noștri, con
tinuă maistrul Ion Lazăr, - 

• secretar al comitetului de I partid pe sector, au reu
șit să înalțe cele mai 

| mari bocșe din țară. Ei 
Iau descoperit un proce

deu nou de răcire a man- 
. galului în retorte metali- I ce, care scurtează proce

sul de producție și îmbu
nătățește calitatea.

Ni se vorbește cu mul
tă prețuire despre șeful 
șantierului de mangali- 

■ zare Eugen Pakot, des- 
• pre ifroniștii Ion Tudo- 
I rică, Gabor Kiss, Vasile 
J Abănăriței, Nicolae La- 
Izăr, Mihai Panaite, des

pre „doctorii" tractoare- 
| lor forestiere Valentin 
• Chirilă, Teofil Baciu, I Gheorghe Blaj, despre cîți 
| alții. Și nu în ultimul 
. rînd sînt aduse în discu- 
I ție rezultatele excelen- 
| te ale sectorului și centru- 
Ilui din Iscroni, mai ales 

n ceea ce privește onoa- 
| rea sarcinilor pentru ex

port (plus 30 tone man
gal etc.), dar, ca un leit 
motiv revine în discuție 
metamorfoza calitativă a 
muncii forestierilor, creș
terea nivelului lor de 

■ conștiință. Avea dreptate 
* inginerul Tudorache, teh- 
Inica nouă a pătruns pînă 

și în creierii munților, 
| ea are darul de a tran- 
Isforma oamenii, de a le 

. înnobila condiția profe- 
Isională, de a le spori exi

gențele și ambițiile.
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La adunarea de consti
tuire a Comisiei 
riale de tensometrie 
Valea Jiului, care a 
vut loc la Institutul 
Mine, au participat 
sonalități ale științei 
tehnicii românești 
au subliniat 
acestui organism în dez
voltarea și moderniza
rea mineritului.

— Este un eveniment 
important în viața știin
țifică a Văii Jiului, re
marca academicianul Ra
du Voinea, președintele 
Academiei Republicii So
cialiste România, pre
ședintele Comisiei cen
trale de tensometrie. A- 
ceastă tehnică (de deter
minare a tensiunilor din 
piesele finite supuse la 
solicitări, prin măsurarea 
deformațiilor) se dove
dește de mare valoare în 
demersul științific, în se
sizarea elementelor prin
cipale ale realități; care 
constituie obiectul nos
tru de cercetare. Cu a- 
jutorul calculatoarelor, 
astăzi se pot efectua mo
dele tot mai complexe ca
re contribuie la progresul 
științei, al cunoașterii u- 

. mane. Dar numai con
fruntarea cu realitatea 
validează modelul, iar 
tensometria este o ast
fel de metodă de verifi
care a rezultatelor ști
ințifice în munca de labo
rator. La conferințele na

terito- 
din 

a- 
de 

per
și 

care 
contribuția

ționale ale Comisiei de 
tensometrie s-au dezbă
tut și probleme practi
ce, și probleme teoretice. 
Și acestea sînt determi
nate de evoluția științei, 
de noile discipline de 
frontieră, cum este bio
ingineria, biologia fiind o 
știință care își va spune

O CERINȚA, 
O REALITATE

cuvîntul în anii următori, 
deoarece avem numai de 
învățat aprofundînd bio
logia (de exemplu zbo
rul insectelor, al 
lor). Prin crearea 
comisii teritoriale 
tensometrie din 
Jiului vom pătrunde mai 
adînc în sistemul mine
ritului.

— întreaga problema
tică a cercetării științi
fice din institutul nostru, 
spunea prof. univ. dr. ing. 
Dumitru Fodor, rectorul 
Institutului de mine, este 
orientată 
implicare, 
ficientă 
sarcinilor 
revin Văii Jiului, 
ritului 
tărîrile Congresului al 
XlII-lea al partidului. In 
laboratoarele 
nica rocilor, 
pămîntului, 
miniere, de rezistența ma
terialelor, cadrele didac-

păsări- 
acestei 

de 
Valea

ferm spre o 
o participare e- 
la îndeplinirea 
economice ce 

mine- 
românesc, din ho- 

Congresului

de rneca- 
mecanica 

de mașini

din institut au ’ obți- 
rezultate bune apli-

tice 
nut 
cînd principiile tensome- 
triei la determinarea struc
turii de rezistență a uti
lajelor produse de între
prinderea de Utilaj Mi
nier Petroșani. înființa
rea acestei comisii are 
o importanță deosebită 
pentru mineritul Văii 
Jiului.

— Comisia centrală de 
tensometrie a fost crea
tă cu mai mult de opt ani 
în urmă, evidenția prof, 
univ. dr. ing. Dumitru 
Mocanu, secretarul 
misiei centrale 
metric. Aici, la 
de Mine din 
unde există o 
bună, continuă, 
za experimentală a rezis
tenței, era necesar să se 
constiuie o astfel de co
misie. Extinderea pe 
scară largă a metodelor 
moderne de analiză a 
stărilor de tensiune con
tribuie la economisirea 
materialelor și a energiei, 
la siguranța în exploata
re a utilajelor miniere. 
Prin simpozioane și ex
poziții de aparatură ten- 
sometrică, dar mai ales 
prin activitatea practi
că din întreprinderi, Co
misia de tensometrie se 
implică eficient în reali
tatea economică și socia-

J

1

Co
de tcnso- 
Institutul 
Petroșani, 
activitate 
în anali-

Jhefa o duminică ia uita
lin neobosit deschizător de drumuri

Nedreptățit de 
sa mereu plină, în 
n-am știut niciodată 
poartă, atent la orice 
citudine ivită pe la 
ministrativ", amabil 
de vîrstnici și ocrotitor cu 
cei tineri — cu această i- 
magine m-am despărțit, cu 
mulți ani în urmă, de 
nea Sandu și, trebuie să 
mărturisesc că timp înde
lungat i-am păstrat chipul 
vesel acolo unde fiecare 
dintre noi păstrează plă
cutele amintiri ale primilor 
ani de muncă.

După o vreme îndelun
gată, ne-am revăzut. Din 
nou mărturisec că reîntîl- 
nirea a fost pentru cel ca
re inserează rîndurile de 
față încărcată de emoție, 
dm mai multe motive. Mai 
întîi, prin miraculosul e- 
f-.’C1. pe care numai munca 
poat" să-l determine, meș- 
tt rul își păstra chipul ve
sel de altădată, deși viața 
îi fusese străbătută de 
mari dureri sufletești. A- 
poi, ținea în mînă aceeași 
servietă plină, în care nu 
știam încă ce poartă. Cu 
precauție, a scos la iveală 
un o- ject mic, pe care mi 
l-a pds în mînă. O mîni- 
veioză, cu un beculeț cît 
cel de lanternă. Dezinvolt, 
meșterul m-a invitat să-i 
conectez fișa la o priză de

servieta 
care 

ce 
soli- 
„ad- 
față

220. Văzîndu-mi nedume
rirea s-a grăbit să-mi dea 
explicațiile necesare.

— Este o lampă cu con
sum redus de energie elec
trică. Am fost prezentat cu 
ea și la 
chiar și 
trare la 
ca mea 
examinată cu exigență de 
mulți specialiști. Noutatea 
constă în faptul că am gă
sit o altă cale de 
a voltajului, decît 
formatorul...

Iată o realizare 
ingeniozitate. Și nu 
singura. Din neastîmpărul 
creator al unui electrician 
cu o bogată practică și 
înaltă calificare s-au năs
cut și alte mini-instalații 
electrice — toate cu con
sum redus — înscrise în 
nota preocupărilor acestui 
sfîrșit de secol de la care 
așteptăm încă multe solu
ții tehnice noi, pentru eco
nomisirea energiei electri
ce.

Spunînd că meșterul se 
numește Alexandru Chi- 
vulescu, poate stîrnim și 
altora amintiri din anii 
’50 cînd, tînărul electrician,

Televiziune. Am 
număr de înregis- 
O.S.I.M., unde mi- 

realizare a fost

reducere 
trans-

plină de
este

de atunci, își îndeplinea a- 
tribuțiile la „administrati
vul" unei întreprinderi co
merciale din Valea Jiului.

Nea Sandu își trăiește a- 
nii de pensie Ia Tg. Jiu. 
Din cînd în cînd, mai po
posește prin Petroșani cu 
treburi de meșter pensio
nar, nedespărțit de servie
ta sa mereu plină, ferită 
de indiscreția curioșilor... 
N-am privit niciodată In 
servietă, dar acum 
poartă meșterul 
Printre cutiile cu 
band și patente, 
conductori, diode și tran- 
zistori, șaibe și piulițe, 
printre ștechere, beculețe 
și sîrmulițe colorate 
află vrăjile numai de 
știute, despre volți, 
șj amperi, acele

știu ce 
în ea.

izolir- 
printre

se 
el 

ohmi 
vrăji 

pe care meșterul le stăpî- 
nește și le dă folos crea
tor, așa cum fac adevăra- 
ții deschizători de dru
muri, arătîndu-ne că în 
vastul domeniu al tehnicii 
încă nu sînt epuizate ma
rile surprize pe care ni Ie 
vor pregăti neobosiții in
ventatori...

Ion MUSTAȚA

Tiberiu SPĂTARU

GHICITOAREA
FOILETON

incit

un

RIMATA)

Valeriu BUTULESUU

B. VAL,

EDERE SPRE

baba băuse tot 
mai luase și 

mai ghicească

lei. 
maică...

mare,

putea să iasă
balcon e bicicleta) 
să fie-acum, aici, 
s-a găsit cu cale, 
cum balconul mai rezistă

după-masă mă 
un prieten in- 

o bătrînică cu 
îmbrăcată 
— baba

numit 
citit 

Spune,

deja 
șei de ompartiment, ba- 
tă-te-ai focul că ești 
plin de < oroc.

Ehe...
nu

Intr-o 
vizitează 
soțit de 
fața măslinie, 
cam excentric
Gherghina. Prietenul meu 
era atît de fericit 
nu putea vorbi :

— Voi... fi... fi 
director. Așa mi-a 
baba în cafea... 
n-ai vrea să fi adjunctul 
meu ?

Nici n-apucai să-mi 
dau părerea că baba 
Gherghina se apropie zi- 
cînd :

— Ilaoleu, măiculiță, ce 
pereche bună ați fi... 
Ptiu, să nu vă deochi... 1 
Adă ceașca-ncoa...

I-am adus ceașca și 
punga cu cafea. Baba 
continuă ;

— Naturală... !
Matali faci carieră 
glumă.

Intr-un sfert de oră 
feaua aburea. Baba

ca- 
o 

bău tacticos, ținînd între 
degete un „Carpați fără", 
după care rămase cu pri
virea ațintită în fundul 
ceștii. Zise :

— Rău, maică, rău... 
Mă tem că-ți vor desfa
ce contractul de muncă.

Intrasem 
Prietenul meu mi-a 
un ghiont, dîndu-mi 
înțeles că trebuie 
ceva lingă cafea. 1 
întins sfios, o 
zece lei. Baba

— Parcă e 
maică, dar ar 
mult mai bine.

I-am mai dat zece lei. 
Se uită iar în fundul 
ceștii și zise, ducîndu-și 
mîna la tîmple :

— Bravo... ești

în derută.
i dat
i de 

pus 
I-am

hîrtie de 
continuă : 

mai bine, 
putea fi

Am prms curaj. La ur
ma urmei, de ce să nu 
avansez dacă am prins 
ocazia. I-am mai dat 
de lei... Ce nu face 
mul pentru cariera 
Baba sări ca arsă :

— Auleu, boierule... 
ru-mîna... ești deja 
rector adjunct... Uite se 
vede aici la colțul ceștii...

Prietenul meu „direc
torul" tocmai se pregătea 
să mă felicite cînd îmi 
veni diabolica idee să mai 
dau 50 de

— Văleu 
junsăși om 
rector general...

Prietenul meu, 
prins de întorsătura lu
crurilor, deveni nervos. 
L-am calmat, spunîndu-i 
că mă duc să mai îm
prumut bani și putem să 
mai avansăm amîndoi. De 
altfel, sînt sigur că dacă 
aș fi avut, din întîmpla- 
re, o sută de lei aș fi 
fost numit ministru fără 
prea multe greutăți.

Cariera 
taculoasă 
brusc de 
sistent. de 
re titre" 

la șsi— 
priete-

noastră spec- 
fu întreruptă 

telefon in
ia întrepride-

Directoru) ■ „en 
ne chema urgent 
dința. I-am spus 
nului :

— Hai repede... 
să țipe la noi...

•— Să țipe ? La mine... 
mă rog... eu sînt egalul 
lui... Dar la tine ? Di
rector general ?...

Am vrut să iau cu mi
ne ceașca s-o arăt direc
torului dar 
zațul. Ba 
punga, să 
și acasă...

(
I

CRONICA NERIMATA (162)
• Gînduri publicate. Gînduri lăsate pe drumuri.
• Apleeați-vă. Cămila rezistă în deșert grație 

cocoașei.
• Abia după terminarea ultimei școli începe ma- 

Ifea vacanță.

■

T- z

De aici, de Ia Obirșia Lotrului...
Foto: Vasile POLLAK

au
de

Din lumea științei și tehnicii
STOMATOLOGICA

Specialiștii francezi 
construit un nou tip
aparat care permite devi- 
talizarea unui dinte, tra
tarea chisturilor și detar- 
trarea într-o perioadă 
timp de patru ori 
scurtă decît necesitau 
ceste operațiuni pînă 
prezent, informează ; 
ția France Presse. 
tul este un generator 
unde sonice cu vibrați; de 
1 500 hertzi, iar costul rea
lizării sale este de cinci ori 
mai mic decît cel al mode
lelor cu ultrasunete de 
care dispunea medicina pî
nă în prezent. El a fost tes-

de 
mai 

a- 
în 

agen- 
Apara

de

A n e c
SPECIALISTUL

— Vă place „Lacul Le
bedelor" ?

— Da, dar mai mult 
îmi place Ilerăstrăul...

rezolvare simpla
— Medicul mi-a inter

zis să fumez, să beau și 
mi-a interzis și amorul...

— Și acum ce o să faci?
— O să consult alt mc-

IN MUZEU
Un turist străin, în 

vru, după mai multe 
obosește și se așează pe

Lu-
ore

(CRONICA
„Sub balcon eu ți-am cîntat o serenadă..." 
spune versul unui cîntec de demult.
(Sigur că, balconul nu dădea spre stradă 
fiind pînă la etajul patru, nu mai mult) 
Evident că trubaduri mai sînt și-acum, 
fără chitară dar cu-o sticlă-n buzunar, 
nu sub balcoane ci la margine de drum, 
îi mai auzi, cei drept, din ce în ce mai rar. 
Fiindcă, nu-i vorbă, nici balcoane nu mai sînt 
ca-n scena cu Romeo și Julieta.
(Acum Julieta n-ar 
neavînd loc... că în 
Sau ce nu poate ca 
depozitate-așa cum 
că, zău, te miri de
și nu se-încumetă s-o ia cu tot la vale.
Iii cartierli-Aeroport chiar am văzut, 
și-o spun aceasta cu un semn de întrebare, 
depozitate-într-un balcon, lemne de foc, 
deși știam că blocu-i cu... termoficare. 
Bazaru-acesta se zărește de pe stradă

tat cu succes pînă acum In 
Franța, S.U.A. și Japonia.

SARE 
FLUORESCENTA

O firmă niponă a pus la 
punct o metodă de combi
nare a sării cu substanțe 
fluorescent^. Destinată în 
principal persoanelor ca
re trebuie să mănînce mai 
puțin sărat, sarea „fluo
rescentă", care este vizibi
lă în mîncăruri poate fi 
drămuită mai .bine de con
sumator. Potrivit statis
ticilor, japonezii ocupă li
nul din primele locuri din 
lume la consumul de sare 
și, în consecință, sînt mai 
expuși la ateroscleroză și 
hipertensiune.

dote
un fotoliu aflat într-un 
colț :

— Pardon, i se adre
sează ghidul, e fotoliul lui 
Ludovic al_ XIV-lea.

— N-are nimic, cînd 
vine îi cedez locul.

LA INMORMINTARE
Neamurile plîng la în- 

mormîntarea milionarului. 
Alături de ele plînge și 
groparul. Un moștenitor 
îl întreabă :

— Dv. de ce 
doar nu v-a fost

— Tocmai de
Culese, prelucrate și 

adaptate de Ioan HOREA

plîngeți, 
rudenie? 
aceia !

fiind — priveliște din locuința noastră. 
(De-acuma cînd Romeo cîntă-o serenadă 
Julieta va ieși doar la fereastră) 
Și mai ales dacă e ziua de spălat 
deși uscătoria-i fără haine, 
dumnealor, Julietele, le-au atîrnat, 
unde credeți ? Ați ghicit., tot în balcoane. 
Din balcon în altul se aud cum strigă 
sfaturi la vecini, cu voce tare.
In balcoane TOAMNA scutură la frunze 
peste unii care... scutură covoare.
Cea mai bună-i serenada dinspre stradă, 
cînd melodiile putesc ușor pe unde 
și în mirifica tăcere ce se-așterne, 
dintr-un balcon cîte-un cățel răspunde. 
Dar ce frumos e cînd, în vraja toamnei 
ce te îmbată cu romanticii-i fiori 
să vezi „Julietele“-n cochetele balcoane. 
Și toate fiind înconjurate doar de flori.

Mircea AND^AȘ
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Astăzi, în divizia A

Adunarea Generală a O.N.U. a hotărît convocarea 
Conferinței Națiunilor Unite pentru A. I. T.

NAȚIUNILE UNITE 19 
—- Trimisul Agerpres, Ni
colae Chilie transmite: Ple
nara Adunării Generale a 
O.N.U. a hotărît convoca
rea Conferinței mondiale 
a Națiunilor Unite pentru 
Anul Internațional al Tine
retului (A.I.T.) la sediul 
din New York al Organi
zației Națiunilor Unite în 
timpul celei de-a 40-a se
siuni a Adunării Genera-

LA 16 OCTOMBRIE se 
vor împlini 40 de ani de la 
înființarea Organizației 
Națiunilor Unite pentru A- 
limentație și Agricultură 
(P.A.O.), moment ce va fi 
marcat în întreaga lume. 
iReferindu-se la acest e- 
veniment, agenția ANSA 
subliniază -că el este un

. prilej pentru intensifica - 
rea acțiunilor de sensibi- 

. lizare a opiniei publice in
ternaționale față de grava 
problemă a foametei, fla
gel cu care sc confruntă a- 
pi'oximativ un sfert din 
populația globului

VICEPREMIEKUL neo
zeelandez, Geoffrey Pal-, 
mer, a declarat la Washing- 

• ton după convorbirile cu o- 
ftcialitățile americane că 
țara sa își menține pozi
ția de a nu admite în ape- 

. ie sale teritoriale nave mi- 
!_ litare cu propulsie ato- 
; mică sau cu s încărcături 
. r-.ucleare la bord. In lcgă- 
■ .tură cu aceasta, el a a- 
rătat că reacția americană 
a fost disproporționată de 
Sțiolentă.

AUTORn AȚILE ugan- 
irteze au anulat interdicți
ile de circulație care erau 
in vigoare pe ansamblul 
teritoriului Ugandei după 
lovitura de stat de la 27 
iulie, care a dus la înlătu
rarea fostului președinte 
Milton Obote, transmite 
agenția France Presse.

CONȚIN UIND acțiuni
le vizînd intimidarea o- 
ponenților sistemului de 
apartheid, autoritățile de 
la Pretoria au adus în fa
ța unui tribunal rasist pe 
Allan Boesak, președinte
le Frontului Unit Demo
cratic, acuzîndu-1 de sub
versiune. Allan Boesak a 

Lfost arestat în urmă cu o 
; lună de zile pentru a fi 
împiedicat să ia parte la 
«n marș asupra închisorii 
'Follsmoor, unde este în
carcerat liderul de culoare 
Nelson Mandela El a fost 
reținut în detenție fără a- 
cuzatie timp de o lună de 
«ile

„Un j
Lev Santiago do Chile, trei 

comuniști au fost răpiți și 
apoi uciși de persoane 
înarmate, îmbrăcate în 
haine civile. Cu prilejul a- 
celeiași „acțiuni". cinci 
sindicaliști au fost reți
nuți și torturați, fiind su
puși unor șocuri electrice. 
Birourile unor organiza
ții de stînga militante pen
tru drepturile omului au 
fost percheziționate, iar 
persoanele aflate la fața 
locului au fost maltratate.

însărcinat să investi
gheze cele trei crime, ju
decătorul Jose Canovas 
fiobles și-a făcut datoria 

le. Organizarea acestei con
ferințe a fost recomandată 
de Comitetul Consultativ 
al O.N.U. pentru Anul In
ternațional al Tineretului 
— a cărui președinție este 
deținută de tovarășul 

Nicu Ceaușescu, membru 
supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministru pen
tru problemele tineretului, 
șj reprezintă un punct 
culminant al importante
lor, multiplelor și variate
lor acțiuni desfășurate la 
scară națională, regională 
și mondială în 1985, pro
clamat în urma unei iniți
ative a României, Anul 
Internațional al Tineretu
lui.

Conferința mondială a 
O.N.U. pentru A.I.T. va 
avea loc în cadrul Adună
rii Generale și se va des

UN RAPORT DESPRE 
AGRICULTURA AFRICII

ADDIS ABEBA 21 (A-
gerpres). — Pe ansamblul 
statelor africane există 

circa 790 milioane hectare 
de teren arabil, ceea ce 
reprezintă 27,4 la sută din 
suprafața totală a conti
nentului. Dintre acestea în
să sînt cultivate numai 
181 milioane hectare, se 
arată într-un raport al 
Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Africa, dat 
publicității la Addis Abe
ba.

Cauzele acestei situații 
sînt multiple și complexe, 
de la situația dificilă moș
tenită de statele africane 
din perioada ' dominației 
coloniale, pînă la consecin
țele crizei economice.

ALCOOLUL
Conducătorii auto care 

se află la volan sub in
fluența alcoolului poartă 
răspunderea pentru ju
mătate din accidentele 
rutiere care se produc în 
S.U.A., a anunțat Mi
tt isterul american al 
Transporturilor, citat .de 
agenția TASS. Ca exem
plu este subliniat fap
tul că, în anul 1983, în 
țară au murit în acci
dente rutiere, datorate 
alcoolului, 23 500 de 
persoane.

pROTECȚIA LEBED ELOR 
NEGRE

„Nu trageți în lebedele 
negre", sub această deviză 
se desfășoară în Italia o 
amplă campanie de protec- 

udecător curajos în
cu hotărîre. El a dat sen
tințe de condamnare îm
potriva a 14 ofițeri de po
liție, incluzînd doi colonei. 

Toți au fost excluși din 
așa-numita forță „Carabi-

DIN PRESA STRĂINĂ
(„THE NEW YORK TIMES" — .EXTRASE)

neros". care se bucură de 
imunitate. Doi generali 
și-au prezentat demisia, 
precipitînd astfel demiterea 
șefului carabinierilor — 
colaboiator apropiat ai
președintelui Pinochet. 

fășura după regulile și 
procedurile acesteia.

Principala sarcină care 
se află în fața Conferinței 

,mondiale a Națiunilor U- 
nite pentru Anul Interna
țional al Tineretului o re
prezintă examinarea și a- 
doptarea unei platforme de 
acțiuni de perspectivă, atît 
pe olan național cît și la 
nivel mondial, îndeosebi 
sub egida Națiunilor Unite 
și organismelor din siste
mul O.N.U. privind proble
mele specifice ale tinerei 
generații și cooperarea in
ternațională în vederea so
luționării lor.

In acest sens, Conferința 
beneficiază de o substanția
lă bază de discuții oferită 
de proiectul „Linii directoa
re pentru programe de vi
itor în domeniul tineretu
lui", elaborat la sesiunea din 
acest an, de la Viena, a 
Cpmitctului consultativ al 
O.N.U. pentru A.I.T.

Victime ale seismelor 
din Mexic

CIUDAD DE MEXICO 
21 (Agerpres). — După cu
tremurul devastator de 
joi dimineața din Mexic, 
vineri la ora 19,45 — ora 
locală — s-a produs un 
nou seism, avînd tnagni- 

' tudinea între 6,6 și 7,3 gra
de pe scara Richter.

Cutremurul a distrus al
te cîteva sute de clădiri 
din capitala țării, mai a- 
les dintre cele deja afecta
te de precedenta mișcare 
seismică, sporind, potrivit 
datelor oficiale, numărul 
persoanelor care și-ău pier
dut viața la aproximativ 
2 000 și al răniților și dis- 
păruților la peste 10 000.

FAPTUL DIVERS

ție a acestui exemplar rar 
al faunei din peninsulă. Ac
țiunea a fost inițiată de 
Liga pentru protecția pă
sărilor din Italia în urma 
scăderii considerabile a 
numărului de lebede negre.
DEPOLUAREA APELOR

GANGELUI
In India se acordă o ma

re importanță lucrărilor 
de depoluare a apelor Gan
gelui, pe malurile căruia 
trăiește un sfert din popu
lația de 700 milioane de 
oameni a țării, relatează 
agenția TASS. In cadrul

In pofida epurărilor, 
represiunea continuă. Per
soane înarmate, îmbrăca
te civil, au reținut-o și 
au bătut-o pe Carmen Ha
les. fiica unui proeminent 

membru al Partidului De
mocrat Creștin

Nemulțumite de decre
tarea stării de urgență. 
Statele Unite s-ae abținut 
atunci cina Chile a cerut 
acordarea unui impru-

SECRETARUL GENERAL
AL , O.N.U., DESPRE
SITUAȚIA DIN CIl’RU

NAȚIUNILE UNITE 21 
(Agerpres). — Intr-o de
clarație făcută în Consiliul 
de Securitate, secretarul 
general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, apreci
ază că eforturile depuse 
pînă în prezent au dus la 
apropierea pozițiilor ce
lor două comunități din 
Cipru, ceea ce sporește 
șansele unui acord pri
vind reglementarea nego
ciată a situației din insulă, 
transmit qgențiile France 
Presse și Reuter.

Membrii Consiliului au 
adoptat textul unui docu
ment prin care se reafir
mă sprijinul pentru misiu
nea de bune oficii a se
cretarului general al
O.N.U. în problema ciprio
tă și se cere tuturor părți
lor implicate să depună e- 
forturi și să coopereze cu 
Națiunile Unite pentru a 
se ajunge cît mai repede 
posibil la o soluționare a 
situației Cipiului.

Turnul Aladi, din Colonia 
del Valle s-a prăbușit cu 
un zgomot asurzitor îngro- 
pînd sub dărîmături sute 
de persoane.

Mulți pacienți care se 
’aflau internați la spitalele 
„Central" și „Londres" din 
Ciudad de Mexico au fost 
prinși sub dărîmături.

Președintele țării, Mi
guel de la Madrid Hurtado, 
a declari, la televiziune, că 
deși tragedia este cea mai 
mare din istoria țării, ca
pitala Mexicului nu este 
rasă de pe suprafața pâ- 
mîntului și revine progre
siv la o situație normală.

primei etape a lucrărilor se 
prevede construcția, pînă 
în 1990, a unor instalații 
de epurare a apelor mena
jere și industriale, costul 
proiectului fiiiid evaluat la 
2,5 miliarde rupii.

CU AVIONUL, IN 
JURUL LUMII

Bruno Lenan din locali
tatea belgiană Jukkle a 
efectuat o călătorie în ju
rul lumii folosind numai 
avionul. In total, el a par
curs 85 623 de km la bor
dul avioanelor aparținînd u. 
nui număr de 80 de com
panii aviatice. Cînd a 
pornit-o în această călă
torie, în septembrie anul 
trecut, el a prezentat la 
aeroportul din Bruxelles un 
bilet de avion lung de 13 
metri.

Chile"
mut Băncii Internaționa
le pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare. Dai' ponderea 
acestui gest a fost redusă 
la zero în momentul în 
care o oficialitate a De
partamentului de Stat a 
reafirmat încrederea ad
ministrației americane în 
regimul de la Santiago. O- 
ricum, ceea ce se cere 
Washingtonului este o a- 
titudine caracterizată de 
aceeași claritate ca cea a 
curajosului judecător din 
Santiago.

(Agerpres)

In etapa a 7-a a campio
natului divizei A la fotbal 
se vor disputa duminică, 
22 septembrie, următoare
le meciuri : Rapid — Stea
ua (stadion Ciulești); Spor
tul studențesc — Politeh
nica Timișoara (stadion 
Sportul studențesc); Chi
mia Rm. Vîlcea — A.S.A. 
Tg. Mureș; Universitatea 
Cluj-Napoca — S.C. Ba
cău; F.C.M. Brașov — F.C. 
Argeș Pitești; Corvinul Hu
nedoara — F.C. Bihor O- 
radea; F.C. Olt — Petrolul 
Ploiești. Toate partidele vor 
începe la ora 17,00.

SOFIA 21 (Agerpres). — 
In cadrul Balcaniadei de 
box de la Sofia, în limite
le categoriei pană pugilis- 
tul român Nicolae Talpos 
l-a învins la puncte (cu o 
decizie de 5—0) pe vicecam- 
pionul european, iugosla
vul Dragan Konov. La a-

memento
FILME

22 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Spionaj în de
șert; Unirea: Destine ro
mantice; parîngul: Pro,- 
vocarea dragonului.

PETRILA: Iubirea are 
multe fețe, I—II.

I.ONEA: Răpirea fe
cioarelor.

ANINOASA: Rămășa
gul.

VULCAN — Luceafă
rul: Declarație de dra
goste.

LUPENI — Cultural: 
Vulcanul.

URICANI: O- afacere 
murdară.

23 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Rocky II; Uni* 
rea; Romeo și Julieta la 
sat; Parîngul: Acasă.

PETRILA: Iubirea are 
multe fețe, I—II.

LONE A: Obiecte fer
mecate.

VULCAN — Luceafă
rul: Fata care vinde flori.

LUPENI — Cultural; 
Domn pentru o zi.

URICANI: ^hemarea
mării înghețate.

N.R. Eventualele modi
ficări survenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

TV

22 SEPTEMBRIE

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor

— Prietenii văilor verzi 
(color).

'ZZZ/ZZZZZZZZZZZZzzzZzzZZZ/ZZzZZzzzzzzzzzzzzzzizzzzzzzz^zzzzzzzzzzzzzzzzz»

Mica publicitate
SCHIMB garsonieră cen

tru, strada Constantin 
Miile bloc 6 ap. 29 cu a- 
partarnent Carpați. (1980)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Samoi- 
lă Miluță eliberata de

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIILE îndurerate aduc mulțumiri tuturor 
celor care au fost alături la durerea pricinuită de pier
derea celei care a fost scumpa noastră mamă, bu
nică și străbunică

SZEDLACSEK ELISABETA
Amintire veșnică. (1993)

Intîlnirea Gloria Buzău
— Universitatea Craiova se 
va desfășura marți, 24 sep
tembrie, iar jocul Dinamo
— Victoria București —• 
a fost amînat pentru joi 
26 septembrie.

Posturile noastre de ra
dio vor transmite, alterna
tiv, aspecte de la cele șap
te meciuri programate as
tăzi. Transmisia se va e- 
fectua pe programul 1, în 
cadrul emisiunii „Fotbal 
minut cu minut", cu în
cepere de la ora 16,30.

(Agerpres)

ceeași categorie bulgarul 
Vecev a cîștigat prin KO 
în fața lui Juniz (Grecia). 
La „ușoară" Puzovici (Iu
goslavia) și-a adjudecat 
victoria în meciul cu Ni
kos (Grecia), în timp ce 
Dzijev (Bulgaria) l-a între
cut pe Florian Țîrcomnicu 
(România,

12.40 Din cununa cîntecu- 
lui românesc 
(color).

— Muzică populară. 
13,00 Album duminical 

(parțial color)
— Muzică și versuri.
— Cascadorii rîsului.
— La zi în 600 de se

cunde.
— Prime audiții... in 

„albumul" toam
nei.

— Telesport.
— Din istoria filmului 

mut.
— Meridianele cînte- 

cui ui.
14,45 In lumina hotărîri- 

lor Congresului Con- 
siliilor populare.

19,00 Telejurnal.
19,25 Țara mea azi. 

(color).
Epoca Ceaușescu.
Epoca de aur a Ro
mâniei.
Film documentar.

19.40 Cîntarea României 
(color).

20,20 Film artistic
(color).
„Revederea"

21.35 Mondovision
(color).

21,50 Telejurnal.

23 SEPTEMBRIE

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în e- 

conomie.'
20.35 Tezaur folcloric 

(color).
20,55 Roman-foileton 

(color) 
Citadela
Ecranizare a roma
nului cu același 
nume de A.J. Cro
nin.
In distribuție: Ben 
Cross, Clare Hig
gins, Raymond
Bowers.
Regia Peter Jeffries. 
Episodul 5.
21,50 Telejurnal.
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l.M. FaroȘeni. O declar nu
lă. (1994)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dăjic 
Minerva, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. ,.1995).
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