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Cărbune peste plan

sectorului

cît se pre-
luna ia-

4 PAG. — 50 BANI

Producția anului viilor 
realizată ritmic, din primele zile

In aceste zile de sfîr- 
șit de an, colectivul l.M. 
Uricani acționează cu 
fermitate. în lumina in
dicațiilor tovarășului
Nicolne Ceausescu la Ple
nara Consiliului Națio
nal al Oamenilor Mun
cii, pentru pregătirea 
temeinică a producției a- 
nului viitor „Vom înche
ia acest an cu restanță la 
producția de 
ne-a declarat 
xandru Blaj, 
l.M. Uricani. 
forturi
pentru a 
ții optime de 
producției de cărbune din 
primul trimestru al anu
lui viitor. In acest scop, 
in ultimul trimestru al 
acestui an am acordat o 
atenție deosebită lucră
rilor de pregătiri. Ca ur
mare, în prezent, pe ba
za depășirii cu peste 315 
ml a lucrărilor de pre-_
gătiri sînt create premi- (Continuare în pag n 2-a)

cărbune — 
ing. Ale- 
directorul

Depunem e-
susținute, însă, 

asigura condi- 
realizare a

Prin 
în 
a 

zil-

Brigada condusă de Tra
ian Borșa, din cadrul sec
torului VII al l.M. Vul
can, continuă și în aceas
tă lună bunele rezultate în 
muncă obținute de-a lun
gul întregului an. Cu un 
plus de 260 tone de cărbu
ne față de sarcinile 
plan ale lunii în curs, 
nerii acestei brigăzi 
plimentează cantitatea 
cărbune extras peste

de 
mi
su
se 

ni-

velul planificat, de la înce
putul anului, lâ 5 500 tone 
de .cărbune. Aceleași re
zultate le obțin și brigăzi
le conduse de Trandafir Vi- 
zisteanu (plus 240 tone, pe 
decembrie), Constantin Pur- 
cariu (plus 180 ml la lu
crările de pregătiri) și Ște- 
fanache Pricop, cu un plus, 
pe această lună, de 5 ml. 
(Gh. O.)

Eg ' x. Z'./Ș

lucrări de investiții se execută la minaAmple
Aninoasa pentru dezvoltarea și modernizarea între
prinderii. In imagine, aspect de pe șantierul noii in
cinte administrative. Foto: Gh. OLTEANU

se pentru dezvoltarea li
niei de front în cărbune 
la nivelul celor 1833 to
ne de cărbune 
vede zilnic în 
nuarie 1986.

In cadrul
III au fost puse în func
țiune două noi abataje pe 
stratul 15, blocul 16. 
măsurile înfăptuite 
ultimele două luni 
crescut și producția
nică în cadrul sectoare
lor I, II A si II B.

Dăm atenția cuvenită 
lucrărilor de deschideri, 
unde sarcinile de plan 
sînt. de asemenea depă
șite. Intr-o primă etapă, 
ne pronunem să contu
răm primele capacități de 
prpducție din blocul ze
ro, stratul 17—18, pe o- 
rizontul 400 Vest. O a-

V.S. FENEȘANU

întîlnirea din adîncuri
sec

ai
Acum cîțiva ani, la 

torul de investiții 
minei Livczeni, un nume 
era pronunțat cu respect 
și admirație. Era vorba 
despre Gusli Demeter, un 
șef de brigadă care a 
depășit multe recorduri 
în .materie de avansări în 
activitatea de deschi-
deri. Preluările de șta
fetă, nu numai în mine
rit, sînt de obicei ferici
te, cei care urmează oa
menilor deosebiți sînt la 
fel de buni meseriași, 
destoinici, păstrînd cu 
demnitate tradiția. Așa 
se întîmplă și la sectorul

de investiții al minei Li- 
vezeni. La același sector 
de investiții urmașii de 
azi ai lui Guști Demeter 
sînt demni de amintirea 
marelui brigadier. Să-i 
cunoaștem pe rînd...

MIRCEA SECRIERU 
figurează de multă vre
me pe , panourile frunta
șilor minei și chiar ai . 
combinatului.
pentru lucrările de 
chideri de anyergură 
xecutate în ultimii

chiar
E cunoscut

des-
c-

ani
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Anchetă de epinie

Faptele de muncă - 
principalul teren de afirmare a exemplului 

și responsabilității comuniste
Acum, in pragul noului an, la confluența între 

două cincinale, cind vom păși intr-o nouă etapă a 
înfloririi patriei — etapă care are principala carac
teristică dezvoltarea intensivă, partidul, secretarul 
său general, pun mai mult ca oricînd in fața fiecă
rui comunist cerința de a-și afirma spiritul revolu
ționar de muncă și luptă, de fermitate și exigență 
pentru a asigura in toate sectoarele, la toate locuri
le de muncă o înaltă responsabilitate, disciplină și 
ordine — deziderate pentru realizarea unei calități 
noi, superioare în întreaga activitate productivă. La 
modul cum se materializează această cerință în ac
tivitatea practică, am solicitat să 
unor organizații de partid din 
Lupeni,

țt trebuit . să 
de curînd o lu-

I

1

>

i

I

răspundă secretarii 
sectoarele minei

— Principalul criteriu 
de apreciere a răspunde
rii comuniste a. exemplu- , 
lui personal nu pot fi de
ci t faptele ion crete 
muncă, ne spune 
rul 
lui
111

•ța,

de 
secretâ

nd junct al comitetu- 
de partid din sectorul 
— Petru Mesaroș. Via- 
cerințele producției o-

zilnic un teren anî- 
acest 

ce ne predeu- 
grad 
este

tuturor condiți- 
tehnico-materiale

(Continuare în pag. a 2-a)

feră 
piu de afirmare în 
sens. Ceea 
pă în cel mai înalt
în perioada actuală 
crearea 
i lor
pentru a ne ridica la nive
lul sarcinilor anului 1986 
— primul din noul cinci
nal. O condiție priorita
ră în acest sens o consti
tuie linia de front activă 
la care avem un excedent 
sigur prin depășirea ril-

mică a planului la lucră
rile de pregătiri. Vom a- 
vea astfel în tot anul 1986 
un abataj frontal de ma
re capacitate de rezervă. 
Dar, pentru ritmicitatea 
producției mai este necesar 
ca și fluxul de transport 
să fie la înălțime. In a- 

. cest scop.
executăm
orare de o deosebită im- 
poi tanță:
axul colector un transpor
tor TR 6, de o capacitate 
de 409 tone, cu unul de 
mai mare capacitate — de 
600 tone/oră, deci, cu 
TR7, — măsură 
cesară pentru 
mai rapidă a 
marilor abataje, 
deși de anvergură și 
plexitate, pregătită cu mul
tă răspundere de 
ile comuniștilor 
Beleiu și Petru Belbe, 
fost terminată doar în 
schimburi, 
dăruirii și 
muniștilor 
încredințat

să înlocuim pe

un
strict ne- 

evacuarea 
producției 
Lucrarea, 

cbin-

formați?
Gheqrglie 

a 
4

Aceasta datorită 
abnegației 
cărora li 

lucrarea.

co-
s-a

S-a

loan DI'BEK

(Coot. in pag. a 2-aj
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Manifestări 
omagiale

In semn de cinstire a 
Zilei de 30 Decembrie, 
cînd întregul nostru po
por aniversează pro
clamarea Republicii, în 
cadrul colectivelor mun
citorești și al așezămin
telor de cultură din mu
nicipiu au loc în aceste 
zile numeroase mani
festări culturale.

• La întreprinderea de 
tricotaje, sub genericul 
„Colocvii de istorie", va 
avea loc vineri, 27 ’ de
cembrie, îhcepînd că' 
ora 14, o dezbatere cu 
tema „Proclamarea Re
publicii — act de ma
joră semnificație în is
toria poporului ro
mân". Dezbaterea este 
organizată în colabora
re cu Casa de cultură.

• La Lupeni, în cadrul 
clubului se vor deschide 
două expoziții colecti
ve cu caracter omagial. 
Vor expune artiști plas
tici amatori, membri ai 
cercului „Paleta", 
cum și membri ai 
toclubului.

• I.a clubul din 
can, în ziua de 30 
cembrie, în 
rea Comitetului oră- i 
șenesc de cultură și e- i 
ducație socialistă și a \ 
clubului este progra
mat un spectacol festiv 
la care își vor aduce

I
i

pre- 1 
fo

Vul- 
De- 

organiza- 
oră-

II. DOBROGEANU

L (Cont, in pag. a 3-a)

Una dintre principalele activități din subteran este aprovizionarea abatajelor 
cu materiale. In imagine, maistrul Ilie Ștefan prelucrind brigăzii de trans- 
port-aprovi/ionare, de la mina Uricrni, condusă de Ioan Costea, necesitatea 
asigurării ritmice a fronturilor de lucru cu materialele necesare.
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Muncitori, ingineri, tehnicieni ! !
B Economisirea energiei electrice — prin evitarea funcționării ( 

în gol a utilajelor și instalațiilor — constituie o înaltă îndatorire pa- ț 
triotică, o dovadă a chibzuihței și spiritului gospodăresc ce trebuie 
să caracterizeze toate formațiile de lucru. ț

B Nu uitați ! ENERGIA constituie o problemă vitală a econo- J 

miei naționale. Fiecare kilowatt economisit contribuie la întărirea 7 
bazei energetice a țării, la creșterea bunăstării poporului !

ÎN ZIARUL
• Pe agenda organizațiilor de sin

dicat — La ordinea zilei — înfăptui
rea propunerilor formulate în adunări.

• Vă informăm.
... .(Iu pag. a 2-a)

DE AZI
• Concurs de interpretare corală 

„Pionierii cîntă patria și partidul".
• Jurnal tic vacanță/

, . , (țip. pag. a 3-a)
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La ordinea

lsa adunările grupelor și 
organizațiilor sindicale de 
sectoare, desfășurate în 
urmă cu o lună, membrii 
de sindicat de la mina Pe
trila au abordat o multi
tudine de probleme 
vind îmbunătățirea 
tivității productive,

pri- 
ac- 

a 
condițiilor de muncă și de 

adunări 
cuvîntul 
sindicat, 
propu

viață. In aceste 
la Petrila au luat 
428 de membri de 
iar 137 au 
nori vizînd, 
bunătățirea 
transport, a 
tilajelor,
și aprovizionării

Din propunerile înfăp
tuite se pot reține — re
pararea instalației de în
călzire în căminele de 
nefamiliști, dotarea aces
tora cu jocuri de șah, 
remmy, cîte un televi
zor, precum și cu volume 
de cărți.

In cadrul adunărilor sin
dicale de la mina Dîlja

făcut 
îndeosebi, îm- 
fluxului de 
întreținerii u- 

căilor de acces 
locurilor 

de muncă. Multe propu
neri s-au referit la execu
tarea unor lucrări de repa
rații la căminul de nefa
miliști, la 
sonalului 
domiciliu, 
petrecere

Propunerile au fost 
lccționate de comitetul 
sindicatului pe categorii, 
funcție de tematică și de 
nivelul ierarhic al orga
nelor de care depinde so
luționarea lor. Cele care 
au vizat îmbunătățirea con
dițiilor de muncă, a pro
ducției, bunăoară, au fost 
repartizate unor servicii și 
cadre de la mină, cu res
ponsabilități și termene de 
execuție, altele au 
trimise la C.M.V.J., 
Consiliul municipal 
sindicatelor sau la 
liul popular orășenesc.

transportul per
la mină și la 
la condițiile de 

a timpului liber.
se-

a fost dezbătută cu niultă 
insistentă problema sta- 
b'lizării tinerilor nou în
cadrați întărirea ordinii 
și disciplinei, precum și îm
bunătățirea condițiilor de 
locuit în căminele de ne
familiști.

In totalul de 70 de pro
puneri, majoritatea - au 
vizat activitatea producti
vă și viața social-cultura- 
lă din cadrul minei, dar 
14 au fost de competența 
organelor superioare, 
cestea din urmă au
trimise spre soluționare or
ganelor competente, 
celelalte sînt urmărite 
atenție și înfăptuite cu 
secvență de comitetul 
dicatului
sprijinul stabilizării 
lor efective și întăririi 
dinii și disciplinei, 11 
neri nou încadrați care de 
6 Juni nu au făcut ab
sențe, dovedind o com-

PE AGENDA 
ORGANIZAȚIILOR 

DE SINDICAT

îmbunătă- 
la locuri- 
condițiilor 
personalu- 
pe lingă

Instantaneu de muncă de la întreprinderea de confecții din Vulcan.

portare exemplară în 
producție, au fost stimu
lați cu cîte 500 lei și popu
larizați -prin mijloacele 
propagandei vizuale. Pe li
nia înfăptuirii propuneri
lor s-au executat diferite 
lucrări pentru 
țirea ventilației 
le de muncă, a 
de circulație a 
lui pe suitori și
benzile transportoare, iar 
la căminul minei s-au 
reparat instalația electri
că și spălătoriile.

înfăptuirea tuturor pro
punerilor se află mereu 
în atenția comitetului sin
dicatului, a cadrelor în
sărcinate cu soluționarea a- 
cestora.

Dan STEJARU Foto: AI. TĂTAR

A- 
fost

si c.o.m.

Faptele de muncă — principalul teren de afirmare
'Urmare din pag. I)

fost 
la 
al 

consi-

iar 
cu 

con- 
sin- 

In 
noi- 
or- 

1 ti-

muncit bine și operativ, în 
schimburi prelungite, iar 
cel care a fost un adevă
rat exemplu pentru cei
lalți a fost chiar coordo
natorul lucrării, maistrul 
comunist Francisc Koma. 
Dar cîți comuniști nu a- 
vem, fie ei brigadieri ca 
Ene Costică, Mihai Blaga, 
Matyus Laszlo, cadre teh- 
nico-inginere.ști ca Ilarie 
Stan, loan lluda și mulți 
alții care nu părăsesc nici
odată locul de muncă un-

pc post;
Angliei 

Bogdan, 
Vasile

mîndri

mea, în 
ale do-

acestor oameni, 
comunistului An

r

î
*
1

întilnirea din adincuri
(Urmare din pag. I) altă brigadă care 

cută puțul. Despre 
tă formație de lucru, în 
cele ce urmează:

COSTACHE POROȘ
NIUC a fost transferat, 
cu toată brigada, de la 
cărbune la investiții. Șe
ful sectorului, ing. Ion 
Hortopan, normatorul 
sectorului de investiții 
Iuliu Schwartz, ne vor
besc numai cu superla
tive despre această bri
gadă. In anul care se va 
încheia curînd, formația 
a executat lucrări de să
pări și betonări la puțul 
nr. 3 de aeraj. Este o 
lucrare foarte importan
tă, vitală pentru mină; 
puțul nr. 3 va prelua 
sarcinile puțului Est 
pentru aprovizionarea 
materiale și aeraj. 
bineînțeles, nu putea 
încredințată decît
formații de lucru serioa
se, cu 
bine 
nati. 
Iul’ 
lui 
stă 
un 
an

la mina Livezeni. Acum 
execută împreună cu or
tacii o galerie de legătu
ră spre puțul 3, un puț 
de aeraj. Este o lucrare de 
mare dificultate, care 
cere pricepere și multă 
muncă. Pentru brigada 
lui Secrieru însă, nu 
mai sînt multe secrete în 
meserie. Are șefi de 
schimb buni — Ilie Ma
nele, loan Iuliu Cio- 
loca, Constantin Ghiga, 
— care știu să-și organi
zeze munca, să preia 
sarcinile 
mers, la 
z Uitatele 
acolo, la 
că, și în 
tice ale sectorului, dar și 
în câștigurile oamenilor 
De la începutul anului, 
brigada lui Mircea 
crieru a realizat 
mc în plus față de 
ci ni, pe baza depășirii 
productivității muncii cu 
28 la sută, adică 0,7 mc 
pe post. Galeria de legă
tură va străpunge puțul 
de aeraj nr. 3, moment 
în care ortacii lui Secri
eru șe vor „întîlni" cu o

munca,
schimbului din 
fața locului. Re- 
sînt vizibile și 
locul de mun- 
situațiile statis-

Se- 
1800 
sar-

exe- 
aceas-

cu
Și, 

fi 
unei

oameni statornici, 
pregătiți, 

Mai ales 
disciplină,
Costache 
bine. Este 
exemplu 
întreg, brigada

înregistrat decît 35 absen
țe nemotivate la 3400

discipli- 
la capito- 

brigada 
Poroșniuc 
de ajuns 
— intr-un 

n-a

r
vă infopmarr
MICRORECITALURI. Și 

în acest an, potrivit tra- 
> diției, corul „Armonii ti- 
Inere" de la I.U.M.

prezent în secțiile
I prinderii în ultima 
| anului, unde va 
g pentru tovarășii 

că, microrecitaluri cu- 
prinzînd piese corale dedi- 

l cate Anului Nou. (Al.H.)

zi

va fi 
între- 

a
susține, 

de mun-

posturi prestate. Și a- 
cestea au fost „comise" 
de nou încadrați, care 
s-au obișnuit mai greu 
cu ritmul impus de exi
gențele lucrării, 
burile conduse de 
Degeratu, Nieolae 
bo și Alexandru 
raportează acum, 
ziua Republicii, 

sarcinilor de
1400 mc,
unor

rea
cu 
rea 
superioare

Sehim- 
Vasile 

Sza- 
Biro 

de 
dcpă.și- 

plan
prin realiza- 

productivități 
planificării 

cu 7,8 la sută.
...Două brigăzi, două 

colective cu pilduitoare 
destine muncitorești. Des
tine paralele, dacă e să 
privim lucrurile de de
parte, Dar ele se conto
pesc în focul muncii, fi
indcă acționează pentru 
același scop — creșterea 
producției de cărbune la 
mina Livezeni. Poroș
niuc sapă un puț, de sus 
în jos, iar, acolo jos, 
în subteran, Mircea Se- 
crieru trage tare pentru 
„întilnirea din adincuri" 
cînd puțul și galeria de 
legătură se vor străpun
ge. O întîlnire cu sem
nificații pe cît de eficien
te, pe atît de emoționan
te.

EXPOZIȚII. După cum 
ne informează prof. Virgi
nia Roșea, directorul Casei 
pionierilor și șoimilor pa
triei din Petroșani, pentru 
copiii din reședința de 
municipiu s-au deschis do
uă expoziții cu caracter 
permanent pe timpul va
canței. Este vorba despre 
o expoziție de creație teh- 
nico-științifică a copiilor, 
sub genericul „Salt 
vi'tor" și expoziția

spre 
de 

artă plastică „România,, plai 
de aur". (M.B.)

î

I
î

I 
I 
V

de apar defecțiuni. Astfel 
de oameni dovedesc nu 
numai tact, ci și o răbda
re de fier atunci cînd e 
vorba de integrarea în 
exigențele mineritului mo
dern a tinerilor nou înca
drați. Ca urmare, am sta
bilizat în sector și în a- 
cest an peste 30 de tineri 
cu care ne putem 
pe bună dreptate.

— După părerea 
condițiile actuale,
tării minei cu utilaje ultra
moderne, competența, înal
ta profesionalitate, iniția
tiva sînt principalele mo
dalități de manifestare a 
exemplului personal, a 
responsabilității comunis
te Tocmai aceste trăsă
turi le cultivăm cu insis
tență în rîndul comuniști
lor, a întregului colectiv 
— ne spunea Vasile Ra' 
colța, secretarul comite
tului de partid din secto
rul XIII. Drept 
al strădaniilor 
vem exemple 
de muncitori
nesc în mod strălucit 
ceste calități ca Anton Du- 
ban, Dănilă Mathe, Gheor- 
ghe Gaiță, Pavel Pobijan, 
Ludovic Kovacs, Alexan
dru Patru, Valentin Co- 
man. Dumitru Mustață, Va-

rezultat
noastre, a- 

nenumărate 
care întru- 

a-

sile Rus, Ana Murăruș, An
drei Mican, Alexandru Go- 
ga. Și iată și cîteva fapte 
meritorii, ce ilustrează ma
terializarea gîndirii crea
toare, a priceperii și tena
cității 
Echipa
ton Duban a adus modifi
cări și adaptări tamburi- 
lor combinelor de abataj, 
funcție de cuțitele de tăie
re si specificul stratelor, 
oamenii lui Gheorghe Gai
ță au adaptat reductorul de 
la TR6 pentru stațiq de 
acționare a TR7. Și enufne- 
rarea ar putea continua...

— Exemplul comunist — 
ne releva secretarul comi
tetului de partid din sec
torul IV, Ion Pupăză, nu 
este o noțiune abstractă. 
Cultivăm zi de zi acest 
exemplu atît prin grija 
pentru utilaje, prin folosi
rea eficientă a timpului de 
lucru, prin răspundere fa
ță de soarta producției, 
nivelul productivității, fa
ță de stabilizarea tineri
lor. Avem numeroși mi
neri, ca șefii de sch'mb 
Ilie Petre, Ion Iuga, Pol- 
gar Geza, care cu ortacii 
realizează cu consecvență 
în marile abataje meca
nizate productivități su
perioare prevederilor cu

cîte 500—1000 kg 
avem lăcătuși ca 
Popescu, Aurel 
Petru Filipaș sau
Moldovan, care sînt sufle
tul întregii instalații hi
draulice a marilor abata
je, care nu au niciodată 
vreo Scuză pentru stagna
rea vreunui utilaj. Nu la
să niciodată o lucrare ne
terminată. Ei au pricepe
rea și puterea să găsească 
soluția optimă pentru a 
rezolva operativ orice 
defecțiune, pentru a asi
gura funcționarea în bune 
condiții a utilajelor de ca
re răspund. I-aș mai a- 
minti pe comuniștii Mihai 
Nistor, Grigore Fierea, A-. 
nachel Pasearu, conducă
torii formațiilor de pregă
tiri care, nu numai că sînt 
buni mineri, ci si comu
niști de înalt exemplu per
sonal. Rodnicia strădaniilor 
depuse de Ia în- putui a- 

e
ga- 

pro-

nului de aceste brigăzi 
elocventă: avem o 
ranție sigură pentru 
ducția sporită a primului 
an din noul cincinal: 
plus de peste 500 
lucrări miniere — 
viitoarelor abataje 
nizate, a realizării 
plare a planului de 
ducție pe viitorul an.

un 
ml de 

baza 
meca- 

exem- 
pro-

Producția anului
(Urmare din pag. 1)

tenție deosebită o vom 
acorda creșterii produc
tivității muncii în abata
jele aflate în funcțiurW-, 
îndeosebi a celor dotate 
cu complexe de susține
re și tăiere mecanizată, 
îmbunătățirii ' calității 
cărbunelui și, pe aceas
tă cale, realizării unei e- 
ficiențe economice spo
rite".

încă din 1 decembrie, la 
I.M. Uricani s-a trecut la

producție în flux conti
nuu. Efectele acestei mă
suri tehnico-organiza- 
torice sînt concretizate în 
producții zilnice supe
rioare celor din lunile oc- 
tombrie-noiembrie. Sînt 
în curs de înfăptuire și 
măsuri care vizează îm
bunătățirea și dezvolta
rea fluxului de transport 
din subteran pînă la su
prafață. Au fost realiza
te și economii de energie 
electrică prin instituirea

viitor

măsurile între- 
colectivul I.M. 
își dovedește bo
de a face totul 
îndeplinirea e-

unui regim sever do eco
nomii în exploatarea u- 
tilajelor și instalațiilor^ 

Prin
prinse, 
Uricani 
tărîrea 
pentru
xemplară a sarcinilor de 
plan prevăzute pentru a- 
nul viitor de a da țării 
cît mai mult cărbune 
cocsificabil, contribuind 
astfel Ia înfăptuirea mă
rețelor obiective stabilite 
de cel de-al XlII-lea 
Congres al partdului.

NOI DOTĂRI LA STRA
JA. In masivul Straja din 
Lupeni, actualul sezon de 
schi dispune de condiții 
mai bune de practicare a 
acestui sport reconfortant. 
Pentru cei mai mici schi
ori — elevi ai C.S.S. „Pio
nierul" — a fost amenajat 
un refugiu lîngă stația de 
sus a telescaunului. 
fost amenajate și
de adăpost pentru perso
nalul care asigură 
ținerea și exploatarea insta
lației telescaunului și a 
celor trei teleschiuri. (V.S.)

Au
căsuțe

între-

DISCURI. Pentru iubi
torii muzicii, la raionul spe
cializat pentru vinzarea 
discurilor de la magazinul 
„Jiul" din Petroșani, sînt 
puse în vînzare noi discuri 
de muzică populară atît de 
apreciate în noaptea reve
lionului. Cumpărarea lor 
nu trebuie lăsată pentru 
ultima zi a anului. (Al.H.)

METEOROLOGICA. Me
teorologul de serviciu, 
Maria Șerban ne comuni
că: Ieri dimineața la ora 
8, stratul de zăpadă era la 
Petroșani de 2 cm, iar în

During de 30 cm. Tempe
raturile minime, în 
rîng, minus 6 grade, 
la Petroșani, minus 
grade. (M.B.)

DOLEANȚA. Transmi
tem conducerii C.D.E.E. 
dorința cetățenilor din că
tunul Mărtinești, satul 
Cătănești — Iscroni. Din 
cauza unei defecțiuni la 
un cablu care trece pe sub 
linia ferată, încă din luna 
august, 80 de case au ră
mas în întuneric, datorită 
întreruperii iluminatului

Pa- 
iar
11

stradal. Măcar acum, în 
ceasul al 12-lea... (M.B.)

TOT PE DRUM... Știați 
că un delegat, Ioan David, 
care lucrează pentru recru
tarea forței de muncă la 
I.M. Livezeni a parcurs, în 
acest an, peste 5 000 km 
pe drumul de fier ? (M.B.)

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

i
I
I
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Concurs de in t e r p r e t a re corală

Pionierii cîntă patria și partidul**
Recentul concurs de in

terpretare corală „Pionie
rii cîntă patria și partidul", 
aflat la cea de-a IV-a e- 
diție, a relevat marile dis
ponibilități creatoare 
corurilor 
«■ă 
în 
că

ale 
școlare, faptul 

în majoritatea școlilor 
cadrul orelor de muzi- 
și a celor de ansamblu

coral se desfășoară o ac- 
t’vitate susținută pentru c- 
ducarea artistică 
lor. Festivalul, i 
sub egida Consiliului 
nicîpal al Organizației 
nierilor și-a atins pe 
plin scopurile pentru 
a fost creat. Au fost 
zente, în faza orășenească, 
41 de coruri școlare, adică 
aproape 3000 de purtători 
ai cravatei roșii cu tricolor, 
ceea ce demonstrează ca
racterul de masă al festi
valului, faptul că fiecare 
spectacol (au fost cinci), a 
însemnat o posibilitate de 
a trece în revistă acest 
gen de formații cu mare 
tradiție.

Programele abordate de 
concurenți au fost în 
general bine alese, urină- 
rindu-se, pe de o parte 
însușirea unor cmtece cu 
profund conținut educa
tiv, patriotic, pe’ de altă

a clevi- 
desfășurat 

mu- 
Pio- 
de- 
care 
pre-

Cîștigător al trofeului „Copiii 
partidul" — corul claselor 
rală nr. 2 din Lupeni.

patria
II—IV, de la Școala gene- 

Foto: Al. TĂTAR

parte înnoirea repertori
ală, avînd în vedere fap
tul că sîntem în plină des
fășurare a fazei de masă 
a Festivalului național 
„Cîntarea României". Ma
joritatea formațiilor au în
țeles acest lucru, abordînd 
piese noi, cu un grad spo
rit de dificultate inter
pretativă. Dăm ca exem
plu corurile claselor II-IV 
de la școlile generale nr.

Jurnal de vacanță
CARNAVALURILE 

„FULGILOR DE NEA" 
Astăzi și mîine au loc, 

în casele pionierilor și în 
așezămintele de cultură 
din municipiu, carnavalu
rile „Fulgilor de nea", ma
nifestări tradiționale și în
drăgite în vacanța de 
iarnă. Muzică, recitări, 
dans, parada costumelor 
ea-n povești și, bineînțeles, 
întîlnirea cu Moș Gerilă 
constiuie doar o parte din 
programul acestor aștep
ta.e acțiuni specifice sfîr- 
șib.ilui de an.

Carnavalurile pionierești, 
unde 
mâții 
preți 
nieri 
Festivalului

vor fi prezente 
artistice și 

individuali, 
participant în cadrul 

național „Cîn
tarea României", sînt pen
tru copii un minunat pri
lej de a-și petrece într-un 
mod instructiv și recreativ 
cîteva ore din vacanță, 
răsplată după o muncă 
susținută depusă pe par
cursul unui 
tru școlar.

INIȚIERI
Copiilor ■

for- 
inter- 

pio-

întreg trimes-
(Al.H.)
MUZICALE

— purtători 
cravatei roșii cu tricolor 
li se oferă, în cadrul c 
selor de pionieri din mu

nicipiu, bogate programe

Manifestări 
omagial

(Urmare din pag. O

I

contribuția formații ar 
tistice de amatori dii 
oraș. Spectacolul va în 
cepe la ora 15.

• La Petroșani, sîm 
bată, 28 decembrie, în 
cepînd cu ora 16, îr 
sala Casei de cultură 
va avea loc un specta 
col omagial dedicat ce 
lei de-a 38-a aniver 
sări a Republicii. Pe 
scenă vor fi prezenți 
artiști amatori din Pe 
troșani și din țară, par 
ticipanți la Festivalu 
obiceiurilor laice de 
iarnă.

u

instructiv-educative. Astfel, 
la Casa pionierilor și șoi- 

Petro- 
27 
a 

mu- 
cerc 

A- 
fi

milor patriei din 
șani, va avea loc în 
decembrie o întîlnire 
micilor melomani cu 
zică, în cadrul unui 
de educație muzicală, 
semenea acțiuni vor 
organizate pe toată dura
ta vacanței. (Al.II.)

LA CAMPIONATELE 
REPUBLICANE DE JUDO

Un grup de 10 copii din 
cadrul cercului de judo de 
la Casa pionierilor și șoi
milor patriei din Petrila s-au 
aflat la campionatele repu
blicane de judo care s-au 
desfășurat, la Bacău, în 
perioada decem
brie.

in 
des- 

pion ie
de George Grigoriu,

un fapt deosebit de 
prezintă 

de into- 
ritm, 

numai 
putut

di-
u- 

re-

re-

2 — Lupeni, 5 — Petro
șani, 5 — Vulcan, 2 — Pe
trila sau corurile claselor 
V-—VIII de la școlile ge
nerale nr. 1 — Lupeni, 
5 — Vulcan, 4 — Petro
șani, 4 — Uricani, 6 — Pe- 
trila, 4 — Vulcan.

Faptul că una dintre pie
se a fost obligatorie 
concurs, este vorba 
pre cîntecul „Marș 
resc" 
este
valoros. Piesa 
multe dificultăți 
nație, ambitus și 
ficultăți pe care 
nele coruri lc-au

jîolva.
Etapa orășenească a 

liefat, pe lîngă lucrurile 
bune și o serie de aspecte 
mai puțin îmbucurătoare. 
Există școli unde ansam
blul coral nu își ^atinge 
scopul, ca disciplină cu
prinsă în planul de învă- 
țămînt. Dăm ca exemplu 
Școala generală nr. 2 Lu
peni, unde există un cor 
al claselor II—IV foarte
bun, dar la clasele V-VIII 
s-a prezentat cel mai slab 
cor din concurs.

Concursul a reliefat, de 
asemenea, efortul depus 
de unele cadre didactice 
pentru a instrui mai multe 
formații. Amintim aici pe 
Gabriela Cristescu, Elisa-

beta Bcjan. Ecaterina Nie- 
dermayer care, dovedind 
pasiune respect pentru 
propria muncă, au pregă
tit la un nivel superior mai 

fapt 
de 

da
de

mult» formații Un 
îmbucurător, prezența 
bun nivel a corurilor 
selor II—IV, instruite 
învățători, care au reușit
să se ridice la nivelul u- 
nora dintre profesorii de 
muzică (școlile generale 
nr. 2 — Lupeni, 5 — Vul
can, 5 — Petroșani, 2 — 
Petrila).

Faza municipală, din 
Petroșani a reliefat calita
tea deosebită a unor for
mații. Ne-au plăcut acura-. 
tețea intonațională, sensi
bilitatea interpretativă, mo
dul în care au 
vate problemele 
dicție, respirație 
corurile școlilor 
nr. 2 — Lupeni,

drumcție.
Foto: Vasile

■ ? V- y '

fost rezol- 
de 
de 

generale 
, 5 — Pe

troșani (clasele II—IV), 1
— Lupeni, 4 — Petroșani 

și 1 Uricani (clasele V-VIII).
N-am înțeles de ce forma
ția corală a claselor V-VIII 
de la școala generală nr. 
5 din Vulcan, una dintre 
cele mai bune formații din 
municipiu, cu reale șanse 
de a cîștiga trofeul con
cursului, nu s-a prezentat 
la etapa municipală.

Iată clasamentul con
cursului: CLASELE II-IV: 
Trofeul „Pionierii cîntă 
patria și partidul" — școa
la genrală nr. 2 Lupeni, 
premiul I — școlile ge
nerale nr. 5 Petroșani și 
1 Petroșani (cor cu a- 
companiament); premiul II
— Școala generală nr. 5 
Vulcan. CLASELE V-VIII: 
Trofeul „Pionierii cîntă 
patria și partidul", Școala 
generală 
premiul 
rală nr. 
premiul 
rale nr.
4 — Vulcan, premiul 
Școala generală nr. 6 Pe
trila. Grup coral clasele 
V'—VIII. Premiul I — 
Școala generală nr. 4 —
Vulcan.

ritm, 
către

nr. 1 — Lupeni, 
I — Școala gene-

4 — Petroșani, 
II, școlile geni'- 
1 — Uricani și

III,

Prof. H. ALEXANDRESCU
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A apărut
ALMANAHUL „SC1NTEIA“ 

1986 !

2000 — 
„Popoare- 
între tra

1 
I 
I 
* 
I 
I

400 de pagini, bogat ilustrate I
O lectură pasionantă și atraciivă, o carte >' 
pentru toți ’

• Actualitatea românească politică, economica i
și socială prezentată pe larg în documentarele : > 
„1985 — anul împlinirii a 20 de ani de la Congresul ț 
al IX-lea al partidului", „Partidul — conștiința îna- ț 
intată, revoluționară a poporului", „Istoria se scrie , 
sub ochii noștri", „România pășește într-un nou cin- J 
cinai" (idei, date, direcții de acțiune). ț

• Evocatoare pagini din marca carte de istorie
a poporului român: „50 de ani de la procesul mili" i 
fanților comuniști și antifasciști judecat Ia Brașov 
în primăvara anului 1936", „Cei mai viteji și mai ț 
drepți" și „Iubirea de moșie e un zid".

• „Sfidarea nucleară", „La Revelion 
încă un miliard și jumătate de persoane", 
Ie lumii au dreptul Ia memorie", „Africa
gedie și speranță" — doar cîteva dintre titlurile ce 
evocă dramatica și complexa problematică a lumii 
contemporane.

• MAGISTRALE ALBASTRE, MAGISTRALE 
SUBPĂMINTENE... Noile porturi românești de la 
Dunăre și mare și noile „porturi" — stațiile me
troului bucurcștcan, prezentate cu o mare bogăție 
de detalii; numeroase ilustrații și planșe.

• „Un calculator pentru fiecare". O fascinantă 
călătorie în lumea fascinantă a informaticii. „La 
frontierele cunoașterii" — ce știm, ce nu știm, ce 
sperăm să știm în fizică, matematică, astronomie, 
cosmologie, genetică — acum, în pragul anului 1986. 
„Pe Venus, bolta cerului este portocalie...", „Uzina 
de aer a planetei", „Omul modern", „Spre tiparul... 
fără tipar" — titlurile unor captivante dosare inspi
rate din actualitatea științifică și tehnică.

• „Misterul epavelor celebre", „Cît cîntarea un 
balaur ?", „Valențele teledetecției" — și alte nume
roase incursiuni în lumea enigmelor de pe Pămînt și 
din Cosmos.

• „Nu cereți acupuncturii mai mult decit poate 
oferi !“, „Visul chirurgului: operația fără dureri". 
O încitantă călătorie în lumea medicinii.

• „La început a fost jazul" este unul dintre ca
pitolele documentarului intitulat „Meridianele cinte- 
cului, meridianele tinereții".

• „Omul cronometru", „Cel mai mare sportiv al 
tuturor timpurilor", „Alergătorul care n-a pierdut 
nici o cursă", „Cea mai mare minune a sportului 
modern". Fapte, întîmplări și recorduri, momente 
de referință din istoria sportului, prezentate pe larg 
în documentarul „Performanțe pentru eternitate".

• Pentru toate vîrstele, pentru toate gusturile, 
un bogat și variat sumar, întregit de rubricile pre
ferate: Instantanee pe mapamond, „Breviar juridic", 
„1 aptul divers" și „Din caietul grefierului",

Procurați-vă chiar astăzi cartea de 
lipsit din biblioteca dumneavoastră

ALMANAHUL SCINTEIA 1986!

ne-

Pe adresa E.GC.L. Uricani

Amînări nefirești
Pe bună dreptate, Maria 

Dădălău, din Uricani are 
de ce să fie nemulțumită 
de modul în care secția 
E.G.C.L. din oraș răspun
de solicitărilor de întreți
nere a fondului locativ. De 
fapt lucrurile nici n-ar 
fi așa de complicate, dacă 
tovarășii de la E.G.C.L. nu 
ar manifesta lipsă de înțe
legere. Maria Dădălău re
clamă de mai multă vre
me faptul că, datorită a- 
coperișului stricat, îi plo-

uă în casă, adică într-un 
apartament la etajul II, în 
unul din blocurile cartie
rului Sterminos. Invoca
rea lipsei de tablă de că
tre E.G.C.L. nu mai 
tituic un motiv de 
deoarece reclamanta 
făcut rost de tabla 
sară. Ba, mai mult, 
blema respectivă este
scrisă de • mai bine de

la 80 m de locuința Mări
ei Dădălău. De atunci po
tenta tot așteaptă, punîn- 
du-și fi'l de fel de între- 

o fi distanța prea 
Că o fi realizat 
planul anual și 

răspunde solieită-

bări: că 
mare?
E.G.C.L. 
nu mai 
rilor ?

Florin BEJAN, 
coresp.

TELEX © SPORT

mondial 
junioare,pentru

în localitatea iu- 
Dobrna, s-a înche- 
victoria maestrei 

Araha-

Alisa
8,5

BELGRAD 25. (Agerpres). 
Campionatul 

de șah 
disputat 
goslavă 
iat cu
sovietice Ketevan 
mia, eu 1-2,5 puncte din 13 
posibile, urmată de 
Măriei (Iugoslavia),
puncte, Cristina Bădules- 
cu (România), Susan Wal
ker (Anglia), Ildiko Madl 
(Ungaria) — cîle 8 puncte, 
Ilarmsen (Olanda), Lisow- 
ska (Polonia), Markov (lu-

cons- 
seuză, 

și-a 
nece- 

pro- 
în- 

o
lună în registrul de priori
tăți al E.G.C.L., care, 
culmsa, își are sediul doar

N.R.
varăși
ției E.G.C.L. Uricani? Aș
teptăm și noi, ca și Ma
ria Dădălău, un răspuns 
prompt, eficient, așa cum 
este firesc și indicat.

Ce părere aveți to- 
din conducerea sec-

♦ TELEX © SPORT ❖
goslavia), Polakova (Ceho
slovacia) — 7,5 puncte etc. 
La turneu, desfășurat în 
sistem elvețian, au luat 
parte 22 de șahiste din 19 
țări.

☆
Biatloniștii români 

participa în perioada 10-13 
ianuarie la concursul inter
național pentru seniori și 
juniori găzduit de localita
tea cehoslovacă Pod Bre- 
zova. Vor face deplasarea 
Vladimir Todașcă, Sorin 
Popa, Imre Lestyen, Va-

vor

TELEX ® SPORT
sile Bejenariu, Mihai Ra
dulescu, Dan Cristolovea- 
nu, Nicolac Șerban, Ma
rius Vornicu, Antonie 
Moldovan și Sandor Csedo.

In continuare, sportivii 
români vor fi prezenți la 
Duszniki (Polonia), între 
16 și 20 ianuarie, precum 
și la două concursuri în 
R.D. Germană — la Ober
wiesenthal (20-26 ianuarie) 
și Oberhof (30 ianuarie - 
2 februarie), ultimul con
tend pentru „Cupa Mon
dială" la seniori.
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„Tupamaros“ — o forța politică 
orientată spre democrație

CARNET CULTURAL

Semnarea protocolului 
româno-chinez privind schimburile 

de mărfuri pe anul 138S
BEIJING 25 (Agerpres)

— La 24 și 25 decembrie, 
La Beijing, au avut loc 
convorbiri economice în
tre tovarășul Vasile Pun- 
gan, ministrul comerțului 
exterior și cooperării eco
nom.cc internațieiale, și 
tovarășul Zheng Toubin, 
ministrul comerțului ex
terior și relațiilor econo
mice a] R.P. Chineze.

Ministrul român a avut, 
de asemenea, întîlniri de 
lucru cu conducerile Co
misiei de Stat a Plani
ficării și Comisiei Econo
mice de Stat Chineze.

Convorbirile cu oficiali
tățile chineze au avut ca

Evoluția 
conflictului dintre 

Iron și Irak
TEHERAN 25 (Agerpres)

— Agenția de presă ira
niană IRNA a anunțat, ci
tind un comunicat militar, 
că avioane de luptă ira
niene au bombardat trupe 
irakiene aflate la nord de 
orașul Al Amarah, din 
Irak.

De asemenea, comunica
tul informează că forțele 
irakiene au efectuat bom
bardamente asupra orașului 
iranian Abadan.

☆

BAGDAD 25 (Agerpres).
— Avioane militare ira
kiene au bombardat termi
nalul petrolier de pe insu
la iraniană Kharg, a a- 
nunțat un purtător de cu- 
vînt militar de la Bagdad.

Totodată, a fost atacat 
,,un important obiectiv 
naval" din apropierea 
coastelor Iranului.

obiect realizarea înțelege
rilor și hotărîrilor adopta
te la nivel înalt la Beijing, 
în octombrie a.c., în dome
niul relațiilor comerciale 
și economice româno-chi- 
neze. stabilindu-se măsuri 
menite să contribuie la 
dezvoltarea în continuare 
a cooperării economice și 
schimburilor bilaterale de 
mărfuri

Miniștrii comerțului ex
terior ai celor două țări 
au semnat protocolul între 
guvernele român și chi
nez privind schimbul de 
mărfuri și plățile pe anul 
1986, document ce pre
vede o creștere importan
tă a livrărilor reciproce 
de mărfuri în comparație 
cu anul 1985.

Ministrul român a fost 
primit de Wan Li, mem
bru a] Biroului Politic’ al 
C.C. al P.C. Chinez, vice- 
premier al Consiliului de 
stat al R.P. Chineze.

WtfUfT
PARLAMENTUL R.P. 

Congo a aprobat bugetul 
pe anul 1986, care se ridi
că la 417 miliarde franci 
CFA. In acest total, inves
tițiile reprezintă 304,8 
miliarde franci. Sc preci
zează că ele vor fi orien
tate către relansarea unor 
activități .productive. A- 
gricultura, industria ex
tractivă și construcțiile 
civile vor fi sectoarele ca
re se vor dezvolta cu 
prioritate.

' COMISIA pentru geo
logie și minerit a Guya’nei 
a anunțat că producția de 
aur realizată în primele 
11 luni ale acestui an a 
fost de 9 106 uncii, în va
loare totală de aproape 3 
milioane dolari. Se așteap
tă ca pe întregul an să 
se depășească 10 000 uncii.

MON 1’EVIDEO 25 (A-
gerpres). — La încheierea 
lucrărilor primei conven
ții in legalitate a Miș
cării Naționale de Elibe
rare din Uruguay („Tupa- 
maros"), cei peste 1 000 de 
delegați au decis ca orga
nizația să se constituie în- 
tr-o forță politică al cărei 
obiectiv să fie lupta pen
tru aprofundarea cursu
lui democratic inițiat în 
țară după revenirea la un 
guvern civil — informea

„Cometomania“
și profiturile financiare

WASHINGTON 25 (A-
gerpres). — Producătorii 
americani de telescoape 
realizează profituri „astro
nomice" datorită unei ade
vărate „cometomanii" ca
re se manifestă în ultime
le Juni în Statele Unite. 
Din cauza publicității fă
cute cometei „Halley", tot 
mai mulți amatori doresc 
să pi ivească bolta cerească 
și drept urmare, achiziți

De asemenea, producția 
de diamante a țării a fost, 
pînă în luna noiembrie in
clusiv; de 10 381 carate, în 
valoare de circa 400 000 do
lari.

IN ALGERIA a fost lan
sată o amplă campanie de 
împăduriri, locuitorii par- 
ticipînd în acest sfîrșit de 
an și în 1986 la plantarea a 
mii de puieți. Campania 
este destinată îndeosebi 
împiedicării avansării de
șertului și protejării zo
nelor urbane și. agricole ale 
tării —' relatează agenția 
APS.

PARTIDUL- Comunist 
Japonez a remis guvernu
lui nipon o declarație în 
legătură cu proiectul gu
vernamental al bugetului 
de stat pe anul 1986, ex- 
primîndu-și dezacordul cu 
propunerea privind spori
rea cu 5 la sută a alocați
ilor pentru cheltuieli mi
litare pe baza reducerii 
fondurilor pentru asigu
rări sociale, învățămînt și 

ză agenția EFE. Partici
pants au ales cei 33 de 
membri ai Comitetului Exe
cutiv Central, condus de 
Râul Sendic Antonaccio.

După preluarea puterii, 
în martie, anul acesta, de 
către guvernul președinte
lui Julio Maria Sangui- 
netti, membrii Mișcării Na
ționale de Eliberare, ares
tați în perioada fostului 
regim militar, au fost puși 
în libertate.

onează lunete astronomi
ce, începînd de la cele 
mici pînă la cele ce pot 
observa corpuri cerești 
aflate la mari distanțe. 
Micile lunete, denumite 
,,Halleyscoape", se bucură 
de foarte mare succes, una 
din firmele producătoare 
vînzînd de la începutul a- 
nului nu mai puțin de 
150 000 de exemplare.

combaterea șomajului.
ACCESUL liber la ar

me constituie, în opinia 
companiei americane de 
televiziune CNN, una din
tre cauzele principale ale 
valului de criminalitate în
registrat în ultimul timp 
în S.U.A. Numai în anul 
trecut, în S.U.A. au murit 
de gloanțe 10 000 de per
soane, iar peste 100 000 de 
persoane au fost victime 
ale unor atacuri cu mînă 
armată.

RITMUL inflației a 
crescut în Brazilia cu 
13,4 la sulă în cursul lunii 
decembrie, mai ales ca ur
mare a majorării prețuri
lor la produsele agricole. 
Pe întregul an, rata infla
ției se ridică la 233,6 la 
sută

Cunoscutul pictor spa
niol Salvador Dali elabo
rează în prezent proiectul 
unei piețe din Madrid, 
care va purta chiar nume- 

1 le lui Marele suprarealist 
' lucrează intens începînd 
[ din luna august la proiec- 
j tul artistic al acestei pie- 
I țe, care va avea o supra- 
j față de 16 000 metri pă- 
I trați. In centrul ei se' va 

afla un monument al lui... 
I Isaac Newton, conceput 
i la proporții gigantice — 
1 13 metri înălțime, 230 to- 
1 ne greutate. Lucrările se 

vor încheia în iunie 1986.

I; La cîtcva săptămîni de 
la încheierea expoziției 
consacrate civilizației etrus
ce, Florența și regiunea 
toscană au organizat o 
nouă manifestare cultura
lă, de această dată con
sacrată marelui sculptor 
Donatello, de la a cărui 
naștere s-au împlinit șase 
sute de ani. Scria de expo
ziții consacrate lui Do
natello, deschisă oficial la 
20 decembrie, se va înche
ia în luna mai 1986.

☆

„Ginger și Fred", film de 
Federico Fellini, va des
chide, în prezența reali
zatorului său și a celor doi

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Bătălie pentru 
Roma. I—II; Unirea: 
Grăbește-te încet; Pa- 
rîngul; Evadarea.

PETRILAi Burlacul 
căsătorit.

LONEA: Dublura in
tră în acțiune.

ANINOASA: Un comi
sar acuză.

VULCAN — Luceafă
rul: Un comisar acuză.

LUPEN1 — Cultural:
Cursa.

interpreți principali, Giu- 
lietta Massina și Marce
llo Mastroianni, cel de-al 
36-lea Festival al filmului 
din Berlinul occidental, 
care se va desfășura în 
perioada 14—25 februarie 
1986. Pentru viitoarea 
competiție au fost înscrise 
deja o serie de filme rea
lizate de cunoscuți regi
zori: „La messa e finita"
de Nanni Moretti (Italia), 
„Caravaggio" de Derek 
Jarman (Marea Britanie), 
„Ann Trister" de Lea Poll 
(Canada) etc. Programul 
oficial va fi completat cu 
trei secțiuni consacrate 
documentarului avanpre
mierelor europene și „Pa
noramei Mării Negre".

☆
In R.D. Germană există 

peste 680 de muzee și co
lecții, care au fost vizita
te în 1984 de aproximativ 
33,4 milioane de persoane. 
De o deosebită populari
tate se bucură Muzeul 
Pergamon și Muzeul de 
istorie națională din Ber
lin, Galeriile de artă din 
Dresda și casele memoria
le ale unor mari figuri ale 
literaturii germane de la 
Weimar. In primele nouă 
luni ale acestui an, numai 
muzeele din Berlin au 
primit 2,5 milioane vizita
tori.

URICANI: Iluzii pier
dute.

N.R. Eventualele mo- 
difcăii survenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene- Hu
nedoara.

TV
20,00 Telejurnal. 20,20 

Bilanț ’81-85. Perspecti
ve ’86-’9O. 20,35 Tinere
țea noastră — tinerețea 
Epocii Ccaușescu. Emi- 
siune-concurs. Participă 

• județele: Bihor, Giurgiu, 
Mehedinți, Suceava. 21,50 
Telejurnal.

memento

Economia mondială este confruntată
cu probleme comerciale și financiare

O diversitate de grave 
probleme economice a cu
prins lumea în 1985. Mul
te dintre acestea par să 
persiste în 1986 și în anii 
următori. Comerțul a fost 
amenințat de febra cres- 
cîndă a protecționismului 
practicat de S.U.A. și alte 
țări dezvoltate; Asia și Eu
ropa occidentală sînt în
grijorate în legătură cu 
dezvoltarea lor economi
că lentă, în timp ce Sta
tele Unite sînt confruntate 
cu uriașe deficite ale bu
getului și comerțului ex
terior.

Pe măsură ce deficitul 
ccjțnerțului exterior ame
rican a crescut enorm 
în 1985, membrii Congresu
lui au propus peste 300 
de legi care să apere in
dustriile americane, cum 
ar fi cele ale oțelului, tex

tilelor și încălțămintei, de 
concurența străină. Eco
nomiștii au avertizat îilsă 
că măsurile protection iste 
ar putea duce doar la 
măsuri de represalii îm
potriva exporturilor S.U.A., 
cum ar fi produsele a-
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gricole. Fermierii ameri
cani se confruntă deja cu 
cea mai grea situație fi
nanciară de la marea de
presiune din anii ’30, ei 
fiind afectați de ratele 
înalte ale dobînzilor pe 
plan intern și de dolarul 
supraevaluat pe piețele 
valutare. Economiștii a- 
fii mă că deficitele buge

tare uriașe ale guvernului 
se datorează ratelor do
bînzilor și dolarului, de
ficite care au urcat la 200 
miliarde dolari în 1985. Nu 
se întrevede însă o soluție 
într-un viitor apropiat 
pentru deficitul bugetar.

Pe de altă parte, rata șo
majului în S.U.A. este de 
7 la sută, a inflației de 
peste trei la sută, iar pro
dusul național brut va în
registra, probabil, o creș
tere de numai 2 la sută în 
acest an.

In Europa occidentală, 
dezvoltarea economică a 

cclor zece țâri membre ale 
C'.E.E. se așteaptă să fie, 
în medie, de 2,3 la sută 
în 1985, după ajustarea la 
inflație. Rata a fost de
2.2 la sută în 1984. Comi
sia C.E.E. releva, însă, în
tr-un raport publicat re
cent: „Nu există nici o 
perspectivă pe termen 
mediu privind creșterea 
ratei de dezvoltare în 
Piața comună peste 2,5 la 
sută... Aceasta nu va duce 
la o scădere importantă a 
ratei șomajului în actualul 
deceniu”. Rata șomajului 
este estimată la o medie de
11.2 la sută în 1985 în 
comparație cu 10,8 la sută 
în 1984. Indicele prețuri
lor de consum în C.E.E., în 
perioada’ de 12 luni care 
s-a încheiat în octombrie a 
crescut cu 5,1 la sută.

(Agerpres)

Mica publicitate
COLECTIVUL sectoru- norilor căsătoriți Laly și 

lui XII I.M. Vulcan, u- Nona. (5564) 
rează „casă de piatră !“ ti-

ANUNȚURI DE FAMILIE

IN veci neconsolați, cu sufletele cernite de du
rere, Lucreția — soție, Nicu — fiu, Janeta — noră 
și Peggy — nepoțică, mulțumesc cu adîncă recunoș
tință tuturor acelora care prin prezență, flori și> te
legrame, au fost alături de ei in această grea încer
care prin trecerea în neființă, după o scurtă și grea 
suferință, a celui care a fost un minunat soț, tată și 
bunic

MOGA NICOLAE
din Petroșani. (5566)
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