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O înaltă îndatorire patriotică

LIX EZEM

Debut rodnic 
în noul semestru

I.A I.M.

frontale ale sectorului III 
modernele colli

Minerii din abatajele 
a! I.M Lupeni, abataje dotate cu 
plexe românești, au încheiat primul semestru al a- 
nului cu o producție suplimentară de 3400 tone căr
bune. Este rodul strădaniilor depuse de minerii me
canizatori din brigăzile conduse de Laszlo Matyus, 
Mihai Blaga’și Constantin Grigore pentru exploa
tarea la parametrii superiori a utilajelor. pentru 
pci feeționarea acestora, ceea ce le-a permis să ob- 
ț n.ă randamente de cite 7,5—10,5 tone/post.

Hotărîți să-și continue succesele, să-și îndepli
nească și să-și depășească sarcinile de creștere a 
producției de cărbune pe întregul an, minerii secto
rului au reușit să aibă un debut rodnic și în al doi
lea semestru. După primele trei zile din luna iulie, 
minerii sectorului au extras 630 tone cărbune peste 
plan, ceea ce reprezintă cea mai mare depășire ob
ținută de sectoarele minei la acest început de lună.

semnificativă
In cea de-a treia zi din 

această lună, colectivul 
muierilor de la Livezeni 
înregistrează un succes 
notabil t producția fi
zică extrasă este cu 261 
tone cărbune mai 
față de prevederile 
nului. Contribuția 
mai mare 
plusului de cărbune 
vine sectoarelor III 
care și-au depășit 
ductivitatea muncii 
800 și respectiv 300 
cărbune pe post, 
formațiile 
se 
condusă de 
deanu care, 
lin complex 
SMA-2, a obținut 
da men te de 16 tone 
bune pe post.

mare 
plă
cea 

în obținerea 
rer 

și I 
pro- 

cu 
kg 

Dintre 
sectorului III 

evidențiază brigada 
Petru Scre- 
lucrînd cu 
mecanizat 

ran- 
căr-

Ziua constructorilor de mașini

Sărbătoare a vredniciei 
colectivului l.U.M.l*.

Intr-un cadru festiv, la I.U.M, Petroșani s-a 
sărbătorit, ieri, Ziua constructorilor de mașini — 
detașament de frunte al clasei noastre muncitoare. 
Ia bilanțul pe cele 6 luni din acest 
an, făcut cu acest Prilej sărbătoresc, se înscriu rea
lizări notabile : îndeplinirea planului producției glo
bale in proporție de 100 la sută, a producției mar
fă de 101,68 la suta, iar a producției nete în pro
porție de 102,77 la sută- De asemenea, în bilanț se 
înscriu realizarea planului la piese de schimb în 
proporție de 100,38 la sută șj la investiții de 100,36 
la sută. creșterea calității produselor, reducerea 
costurilor de producție și ridicarea eficienței econo
mice a întregii activități — realizări ce fac cinste 
vrednicului colectiv al constructorilor de mașini de 
la I.U.M.P.

Hotărîrile Congresului consiliilor oamenilor muncii.
mobilizator program de acțiune

Calitatea și eficiența activității 
economice 
sînt legate nemijlocit viitorul patriei, 

bunăstarea poporului
obiective de care

In cadrul brigăzilor 
de la I.M. Uricani ce 
lucrează la montarea 
complexelor mecaniza
te din subteran lucrea
ză mineri și electrome
canici cu o inaltă ca
lificare profesională. 
In imagine brigadierul 
Nicolae Buraga ală
turi de unul dintre 
ortaci, componenții u- 
neia dintre brigăzile 
de montaj a complexe
lor mecanizate de la 
sectorul II al minei.

Din 
hotărîri 
forumul democratic al 
clasei • muncitoare meni
te să asigure înfăptui
rea neabătută a obiecti
velor stabilite de Con
gresul al XH-lea, de 
Programul partidului, 
pentru noua etapă a dez
voltării multilaterale și 
înaintare a patriei spre 
comunism, se desprind 
ca un fir roșu orienta
rea spre o nouă calita
te, o înaltă eficiență a 
economiei, în știință, in- 
vățămînt, cultură, în 
toate domeniile de ac
tivitate. Sînt orientări 
ce reflectă pregnant di
mensiunile calitative 
Ia care trebuie să se 
desfășoare întregul pro
ces de perfecționare a 
formelor democratice de 
conducere a societății, 
de creștere a rolului 
consiliilor oamenilor mun- 

' cii, de dezvoltare a au- 
toconducerii muncito
rești și autogestiunii e- 
conomico-financiare. 
treaga activitate 
mico-socială a 
în noua etapă 
că în care România se 
va împlini ca țară me- 

Adop- 
său fo- 
planul

însuflețitoarele 
adoptate de

în- 
econo- 
patriei 

strategi-

diu dezvoltată, 
tind la marele 
rum democratic 
dezvoltării economico- 
sociale a patriei in cin- 
l__________________

cinalul 1981—1985, cla
sa noastră muncitoare, 
condusă de partid, își 
pune la baza întregii ac
tivități însuflețitoarele 
orientări și îndemnuri 
din expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
sub semnul cărora tre
buie să acționeze clasa 
muncitoare, 
nostru popor, 
irul întregii 
economico-sociale 
buie să punem 
rea unei noi calități 
muncii și vieții, 
rea largă 
revoluției 
țifice, 
ternică a științei 
vățămintului, 
fundamentali ai 
rii socialismului și 
munismului, 
nivelului 
tehnic, 
tural al 
menilor 
sublinia 
neral al 
o cerință deosebită 
acestui cincinal.

A transpune în 
aceste orientări de 
timabilă valoare 
tică, a acționa 
îndeplinirea unei 
calități în economie 
seamnă a pune mai bine 
în valoare puternica ba
ză tehnico-materială 
dezvoltată fără piece- (Continuare in pag. a 2-a)
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întregul 
„In cen- 
activități 

tre- 
realiz.a- 

a 
api'ica- 

a cuceririlor 
tehnico știin- 

dezvoltarea

științific și 
tuturor 

muncii" 
secretarul 
partidului

pu 
și in- 

factori 
făuri- 

co- 
ridicarea 

profesional, 
cul- 
oa-

ge- 
ca 
a

viață 
ines- 
prac- 

pentru 
noi 
în-

dent in deceniul trecut, 
în cincinalul 1976-1980, 
a valorifica la dimensi
unile acestor 
potențialul 
întreprinderi
le dotate cu mașini 
utilaje la nivelul 
nicii mondiale, 
nă de fapt a trece 
la dezvoltarea 
vă la cea intensivă. In 
acest sens, secretarul 
general al partidului in
dica, în expunere, ca o 
sarcină deosebită pen
tru clasa noastră mun
citoare : „De aceea, 
acest cincinal 
ționa nu 
crearea de 
economice, 
ridicarea 
nic Și calitativ al 
tcnțialului existent, corn 
pletînd dotarea din unele 
sectoare, cit și 
folosirea la 
capacitate a 
celor de care dispunem. 
In acest cadru va 
bui să punem un

mare pe valo- 
superioară a 
prime și ma

pe realiza- 
producții la

exigențe 
modernelor 

industria
și 

teh-
inseam- 

de 
exte-nsi- 

la cea intensivă, 
sens.

în
vom ae- 

pentrti 
unități 
pentru

atît
noi

cil
nivelului teh-

po-

pentru 
întreaga 
mijloa-

tre- 
ac-

cent mai 
rificarea 
materiilor 
terialelor, 
rea unei 
nivel calitativ mondial'.

Sub acest raport exi-
Iosif BĂLAN

Creșterea producției de cârbuneimplicâ

Preliminarii realiste—angajamente trainice, tehnic fundamentate
Doar colectivul poate da răspuns la întrebarea

La mina Aninoasa 
toate posibilitățile de

1

I
s
I
I

au fost valorificate 
întărire a disciplinei ?natal.N-aș fi aflat vreodată

de satul
lingă Tecuci, dacă Vladi
mir Ureche, dirijorul co
rului petrilean al mineri
lor „Freamătul adîncu- 
lui“ nu mi-ar fi arătat, 
deunăzi, o epistolă cu li
tere bătrinești, tocmită in 
plaiul moldovean. Ii scria 
un bătrîn pensionar, cu 
decenii in urmă maistru 
minier, Stan S. Vasile. In
tre altele, cel bine pășit 
în deceniul șapte al vie
ții (63 de ani) îl atenționa 
pe dirijor ca nu care 
cumva să-l uite pentru fi
nala Festivalului național 
„Cîntarea României", ce 
se va desfășura, la Lugoj 
între 11 și 12 iulie i „Vă 
rog să-mi scrieți cînd es
te concursul de finală, ca 
să pot veni înainte 
cu 1—2 săptămîni să par-, 
ticip la r e p e t i ț i i'\ 
Iubirea de frumos a bă- 
trînului, care sălășluiește (Continuare în pag. a 2-a)
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Coloroaia, de

CUVINTE DE GRAVAT 
IN CONȘTIINȚĂ 

J J

(O „meserie" care nu se uită...)
periodic in satul
dar și condiția sa de par
ticipant activ la viața mi
nei, la mulți ani după 
pensionare, ne-au impre
sionat, astfel judecă mulți 
dintre cei 72 de coriști pe- 
trileni, între care se află 
mineri, maiștri, șefi de 
brigadă și echipă, pensio
nari, dar mai puțini ingi
neri și cadre tehnice. Stau 
destule exemple la inde- 
mînă, între ele se află șe
fii de brigadă Constantin 
Necula și Nicolae Dines- 
cu, șeful unei echipe de 
lăcătuși Nicolae Mic, 
maiștrii Nicolae Tincă, 
Gheorghe Domnișorii și 
mulți alții.

Prezența pensionarilor 
în corul mineresc ne-a a- 
dus aminte de tînguielile 
nefondate ale unor acti
viști culturali, retribuiți

Ion VULPEA-
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Mina Aninoasa, 
tivul acestei 
deri se angaja, prin 
ședințele consiliului 
menilor muncii. Ion 
bescu, și directorul 
nei, ing. Cornel Burlec. 
că nu va rămîne sub plan, 

mai 
de 

cărbune. Prin urmare un 
o 

i-au 
cifră 
4910 

în-

colec- 
întreprin- 

pre- 
oa- 
Al- 
mî-

nici

în luna iunie, cu 
mult de 4910 tone

amănunțit 
temeinică 

Ia această 
— minus

Șicalcul 
analiză 
condus 
exactă 
tone. Dar rezultatele
registrate la sfîrșitul lu
nii demonstrează un opti
mism neconfirmat 
fapte — mina a 
trat un minus de 
10 200 de tone.

Peste primele
cauze care au condus la 
aceste nerealizărl și pre
zentate de directorul mi
nei, trecem cu mai multă

de 
înregis- 

peste

două

ușurință, de fapt 
nu le amintim pentru că 
„neajunsurile". respecti
ve se cunoșteau încă de 
la începutul lunii și prin 
urmare trebuiau să intre 
în calcul. Ne vom opri 
mai mult asupra a două 

tehnic și 
pre- 
in- 

avut

aspecte — unul 
unul disciplinar 
zentate de același 
terlocutor) „Am 
pe parcursul acestei luni și
mai avem încă un mare 
număr de defecțiuni pe 
fluxurile de transportoa
re cu raclete. Acestea, pe 
de o parte se datoresc 
întreținerii necorespunză
toare a fluxurilor, iar 
pe de altă parte absen
tei pieselor de schimb 
și mai ales slabei lor 
calități (ni se prezintă 
orele de stagnare pe flu
xurile diferitei >r trans
portoare TR-3 și care

ore, 
di- 
de

care 
fost
100 
în 

ne-

totalizează... 25,30 
toate cu implicații 
recte în activitatea 
evacuare a cărbunelui). 
O altă problemă cu 
ne-am confruntat a 
lipsa de efectiv — 
de oameni absenți 
cărbune. Nu amintim
realizarea efectivului 
scriptic, ci doar faptul că 
foarte mulți lipsesc da
torită concediilor me
dicale și mai ales foarte 
multor absente nemotiva- 
te“.

Ca și în cazul 
Dilja, ne adresăm și 
această dată 
lui c.o.m. Ion 
președintelui 
lui sindicatului Iosif Gu- 
ran. Am fi insistat asu
pra acțiunilor întreprin
se atît de organ'zațiile de 
partid, cit și asupra ce
lor organizate și i bția-

minei 
de 

președinte- 
Albescu și 
comitetu-

te de sindicat dacă rezul
tatele economice ar ti 
fost altele, dacă eficien
ța lor s-ar fi resimțit in 
scăderea numărului 
foi de boală 
nemotivate. In alte 
diții decît în cele 
tente asemenea < 
ar fi putut sluji 
exemplu demn de 
ralizat și la alte 
tive de muncă. Dar, foi
le de boală sînt în creș
tere, atît față de luna 
martie (lună pe care am 
folosit-o de comparație 
și la mina Dilja), cit și 
de luna mai ; și aceiași 
lucru s-a întîmplat și cu 
absenței^ nemotivate ca
re în lunile amintite an
terior oscilau între 75 -85

de
si absențe 

s con- 
exis- 

acțiuni 
drept 
gene- 
colec-

Dorin GIIEȚA

(Continuare in pag, a 2-a)
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COMPI.EXU1. SPORTIV MUNICIPAL

Ln ultimul timp, de-a 
lungul întregii 
și a magistralei 

constată 
a

rețele 
termo- 

o 
ritmului 

Incepînd din 
Vulcan-lscroni, pî- 

în-

ficării se 
încetinire 
de lucru.
zona 
nă în Petroșani am 
tilnit numeroase punc
te de lucru în care lu
crările nu aveau pla
sate efective de munci- 

acolo unde se 
totuși, 
mult sub
P.T. 17.

tori. Iar 
lucrează, 
vele sint 
cesar. La 
orașul Vulcan, conduc
tele au fost pozate, dar 
pe circa 150 ml 
prin care trec 
tele n-a fost astupat. 
După ce s-a făcut tra
versarea străzilor Inde
pendenței și Republicii, 
lucrările de sudură și 
de izolații în continua
rea rețelelor sîrut in ma
re măsură pur Și 
piu abandonate, 
punctele termice 
cartierul Carpați și

efecti- 
ne- 
din

canalul 
concluc-

sim- 
Lîngă 

din 
nr.

6 și 7 din Aeroport, ca 
șl în alte zone din 
troșani străzile 
nuă să fie blocate 
grămezi de pămînt, 
tot felul de săpături.

In căutarea cauaelor 
acestor neajunsuri 
constatat lucruri 
grijorătoare. Șeful 
tieruluj Paroșeni al Trus
tului energo construcția
a fost trimis — în toiul 
lucrărilor — pentru spe
cializare în străinăta
te... La sediul șantieru
lui Paroșeni nu pot fi 
întilniți decît doi maiș
tri. Echipe întregi de 
izolatori, sudori, mon- 
tori și alți specialiști 
în lucrări de termofica- 
re, veniți nu demult de 
la Oradea, Arad și Pi
tești, au părăsit Valea 
Jiului deoarece... n-au 
mai avut de lucru. In 
Petroșani, lucrările de 
ieolații cu vată miine- 
rală s-au oprit de o săp- 
tămînă în apropierea

Pe- 
conti- 

de 
de

am 
în- 

șan-

C.T, 6. La cele 13 punc
te termice, prevăzute 
pentru acest an în Pe
troșani lucrează doar 
o formație de munci
tori de la șantierul 
talații al Grupului 
troșani al T.C.H.
tinuă să fie nerezolva-

ins-
Pe- 

Con-

Finalizări și preocupări
aConstructorii noului 

complex sportiv din 
Petroșani au finalizat în 
săptămina trecută 
va lucrări foarte 
portante Printre 
tea se numără in

cîte- 
im- 

aces- 
pri-

ban- 
reali- 

hidro-

Sub semnul exigențelor pe șantierele 
de investiții

tă, in ciuda semnalelor 
noastre critice, problema 
stabilirii constructoru
lui pentru cele 13 punc
te termice...

Pe 
carii 
nări 
pune 
tă pentru a se ieși din 
acest impas.
rea 
este 
care

șantierul termofi- 
se constată stag- 

inadmisibile. Se im- 
o intervenție promp

Termofica-
Petroșaniului nu 

o problemă oare- 
de investiții !

Viorel STRAUȚ

mul rind 
montajului 
la peluza sudică a sta
dionului de către 
cătușii din echipa 
dusă de Dumitru 
cu sprijinul 
ilar Alexandru Oros 
șj Ștefan Varga. Aceas
ta semnifică fixarea su
porturilor de beton 
tru încă 4000 din 
15 000 de locuri 
va avea în final 
stadion. Se pot efectua 
în continuare operațiuni-

încheierea 
gradenelor

lă- 
con- 

Balea 
macaragi-

Pen- 
cele 
cite 
noul

le de montare 
chetelor, 
zări : 
fugă 1 
tribunei B, 
la partea inferioară 
peluzei nordice, a 
melor trei îîndurj 
gradene, finisajele 
la sala clubului, 
șah și spațiilor de 
zare din partea 
că a tribunei 
tarea de către 
ția de dulgheri 
Gheorghe Doca, 
frajului pentru 
celei de-a doua 
acces pe tribuna B 
pentru fundația 
lei termice, a 
tuluț inferior de la tri
buna A de către sudo
rii si lăcătușii de la 
I.U.M.P. conduși de 
Ioan Kiss, aducerea, 
de la I.M.C. Bircea, a 
ultimelor bucăți din ce
le 2100 de gradene.

Satisfacție și multe'

Alte 
izolația 
pe^ aflorimentul 

montarea, 
a 

pri
de 
de 

de 
ca- 

i nordi- 
A. mon- 

forma- 
lui 
co- 

elevația 
scări de 

și 
centra- 
parape-

a 
a

speranțe au produs pe 
șantier ultimele mă
suri dispuse de conduce
rea I.R.l.U.M.P. Astfel, e- 
fectivul de lăcătuși și su
dori al I.R.l.U.M.P. de 
pe șantier a fost sporit 
de la 8 la 18 oameni, a 
rec enit din concediu 
și maistrul Frencisc 
Matyus, fapt ce a per
mis amplificarea mon
tării confecțiilor me
talice. S-au montat de
ja cei 18 stilpi de susți
nere a copertinei tri
bunei A. cîțiva lăcătuși 
trecind In montarea 
primelor confecții 
talice din structura 
coperișuluj 
S-au creat 
diții pentru 
restanțelor 
la montajul 
metalice < 
copertinelor 
lui.

me- 
a- 
B. 

con-
tribunei 
astfel 
recuperarea 
înregistrate 

I confecțiilor 
din structura 

stadionu-

Toina TAT-ABLA JCalitatea și
(Urmare din pag. I)

eficiența
gențele noii calități in 
economie impun in in
dustria minieră folosi
rea intensivă a capaci
tăților de extracție a 
cărbunelui și a celor
lalte substanțe mine
rale utile de care dis
pune țara nosatră, rea
lizarea unei producti
vități a muncii inalte 
și a unei producții su
perioare cu utilajele 
moderne și tehnologi
ile perfecționate intro
duse în subteran. cu 
care au fost dotate pre- 
parațiile de cărbune Și 
de minereuri astfel in
cit industria româneas
că să fie satisfăcută 
<-u materii prime și re
surse energetice indi
gene. Sub același im
perativ major, al noii 
calități, se cere acțio
nat pentru intensifica
rea procesului de me
canizare și automatiza
re a producției, folosi
rea la întreaga capa
citate a tnașinilor-unel- 
te, pentru înnoirea pro
ducției, ridicarea nive
lului tehnic și calitativ 
al acesteia la cotele ce
lor mai bune produse a- 
semănătoare pe plan 
mondial — în industria 
constructoare de mașini; 
valorificarea superioa
ră a masei lemnoase, re
alizarea de noi materi
ale de construcții prin 
folosirea resurselor na-

turale — în domeniul 
forestier și al materia
lelor de construcții; 
realizarea unei produc
ții fizice ridicate. la 
nivelul țărilor dezvol
tate. valorificarea su
perioară a materiilor 
prime, creșterea nive
lului calitativ și com
petitiv al confecțiilor și 
tricotajelor pentru sa
tisfacerea cerințelor po
porului nostru și ale 
exportului — în indus
tria ușoară, ca să ne 
referim doar lă domeni
ile economice din Valea 
Jiului. Punerea, de ase
menea, pe prunul plan al 
activității, a lupte; pentru 
calitate, pentru reduce
rea consumurilor de 
materiale și energie, 
recuperarea materiale
lor refolosibile, reali
zarea unei rapide creș
teri a productivității 
muncii, reducerea cos
turilor de producție, 
obținerea unei renta
bilități maxime și rea
lizarea de beneficii mai 
consistente — într-un 
cuvjnt creșterea eficien
ței economice, înfăptui
rea neabătută a noului 
mecanism economieo- 
finaneiar, sînt tot atî- 
tea comandamente care 
trebuie îndeplinite în 
actualul cincinal și la 
exigențele cărora mi
nerii, toți oamenii mun
cii din Valea Jiului 
sînt hotărîți să se ra
porteze cu întreaga lor 
activitate.

As
ia

vi- 
în-

O 
iu-

Asea-
Zilei

Colectivul atelieru
lui TH de la Paroșeni 
este una dintre secți
ile fruntașe aie 
I.R.I.U.1VI. Petroșani 
care lună de lună iși 
îndeplinește sarcinile 
de plan în proporție 
de peste 115 la sută. 
Harnicul colectiv care 
își desfășoară activi
tatea aid intîmpină 
„Ziua constructorilor 
de mașini" cu realizări 
deosebite: obținerea
unei producții valori
ce suplimentare de a- 
proape 2 milioane lei.
Foto : N. ȘTEFAN

Creșterea producției de cărbune
Urmare din pag. I

V (Urmare din pag 1)

J

sau voluntari, care se 
pling că „tineretul ae azi" 
ocolește așezămintele cul
turale, fiindcă unii sint 
tentați de preocupări fă- 
cile, iși petrec timpul in- 
baruri, la serile disco etc. 
Scurtul nostru moment de 
meditație, din biroui pre
ședintelui de sindicat Ion 
Penu, a fost întrerupt de 
intervenția unui alt pen
sionar, Aurel Deleanu, 
prezent în fiecare zi la 
mină, ca activist sindical 
obștesc și corist la „Frea
mătul adincului". Tocmai 
în zilele de concurs, fos
tul maistru are bilete de 
odihnă la stațiunea Căciu- 
lata, împreună cu soția 
Așa că, voind neapărat 
să participe ia finala 
concursului republican al 
corurilor, a gindit o solu
ție acceptabilă ; să ia tre
nul de la Căciulata la 
Lugoj (cite întreruperi!) 
să fie prezent pe scena 
lugojanâ, (scenă de care 
se leagă amintirea unor 
mari compozitori .ji ani
matori ai mișcării coriste 
românești, precum Ion 
Vidu, Filaret Barbu și al
ții) ,urmind să se reîn-

toarcă în stațiune. De 
ce toate astea, l-am între
bat pe Aurel Deleanu.

alții, 
n os

ul 
a

— Fără mine și 
ca mine, corul 
tru, laureat 
celei de-a doua ediții

Cuvinte de

Festivalului național 
„Cîniarea României", ar 
duce lipsă de baritoni.Or, 
și in cei mai bătrini stă 
nădejdea apărării presti
giului dobindit de cor și 
implicit a prestigiului mi
nei Petrila.

— Bine, bine, omul tre
ce prin multe în viață, de 
cintat ii mai arde după 
șase decenii 1

— Vezi dumneata, să 
cinți nu-ți vine toată zi
ua, dar să iubești cintecul 
și prin el frumosul — ia
tă o „meserie" care se în
vață de tinăr și pe care

n-o poți uita toată viața. 
Cuvinte simple, care 

ne-au copleșit inima de 
emoție și bucurie, cuvinte 
care trebuie gravate in 
conștiința unor comozi ac
tiviști culturali. Fiindcă 
tineretul nu trebuie să 
„rătăcească" la clubul sau 
casa de cultură, ci are ne
voie de indeminare, de 
„călăuze" pricepute spre 
aceste lăcașuri de împlini
re a personalității umane, 
trebuie educat și învățat 
să iubească frumosul pe
ren al artei noastre. Pos
tulatele societății socialis
tă implică nu numai pos
tura de beneficiar al ac
tului cultural artistic, ci 
și aceea, calitativ superi
oară, de creator, de parti
cipant activ la realizarea 
lui, act care contribuie la 
lărgirea orizonturilor cul- 
tural-artistice ale oame
nilor muncii, îndeosebi ale 
tineretului, 
drumul 
cultural 
doar cu 
cotoare" 
chemări 
minat de îndemnuri gene
roase, de conștiința depli
nă a educatorilor cultu
rali și artistici asupra me- 

’ nirii lor.

Iată de ce, 
spre așezământul 
nu se vrea pavat 
„afișe" și „convo- 

sau cu formale 
și acțiuni, ci Iu

I

I

I
l

de nemotivate pe zi, iar 
in luna iunie au ajuns la 
120, ou vîrfuri ce depă
șesc 150, ajungînd chiar 
la 179 nemotivate in
tr-o singură zi.

Mai mult, totalizînd 
absențele de toate cate
goriile dintr-o siaigură zi, 
1 iunie — constatăm că 
numărul acestora se ri
dică La 676 de absențe. 
Nu mal reluăm calculul 
care ni s-a făcut și nouă 
— înmulțirea posturilor 
neprestate cu producti
vitatea muncii realiza
tă — pentru că cifrele 
sînt elocvente și fără

acest calcul. Intr-o ase
menea situație punem în
trebarea firească : „La
mina Aninoasa au fost 
valorificate toate posibi
litățile de întărire a 
disciplinei ?“. Pentru că, 
în fond, și celelalte ne
cazuri amintite în afara 
absențelor, tot datorită 
indisciplinei au avut loc.

Desigur, în măsură să 
dea un răspuns concret, 
prin fapte, la această în
trebare sînt întregul co
lectiv al minei, organele 
șj organizațiile de partid 
și de sindicat, fiecare 
om al muncii de la mina 
Aninoasa.

Tragerea la sorți a meciurilor de baraj a 
fost făcută. Reprezentativa minerilor din Aninoa
sa prezentată in clișeul alăturat susține azi 5 iu
lie primul meci de baraj pentru calificare in di
vizia C la Timișoara avind ca parteneră de în
trecere formația Constructorul din frumosul 
oraș de pe Bega. Alături de fotbaliști au plecat 
să-,i susțină eellipa lU „Hai Minerul" și peste 
2011 de suporteri d,n Aninoasa.

HAI MINERUL ȘI SUCCES !

EXPOZIȚIE FOTO. 
De vineri, holul clu
bului sindicatelor din 
Lupeni găzduiește ex
poziția de fotografii 
„Omul zilelor noastre", 
realizare a , altistului 
plastic Iosif Tellmainn. 
Expoziția poate fi 
zitată pe parcursul 
tregii luni iulie.

TELESCAUN. 
veste bună pentru 
bitoriî muntelui, pen
tru amatorii de dru
meții în Paring, 
tăzi. începînd de 
ora 9, telescaunul 
funcționează la ca
pacitatea normală, in 
condiții de siguranță 
deplină.

WEEK-END. 
ră. în cadrul 
tinerilor de la prepara- 
<ția din Lupeni, ciu- 

■ >ul sindicatelor din 
localitate s-a dovedit 
gazdă generoasă ac
țiunii organizată tu 
acest prilej. De o deo
sebită 
bucurat 
de dans 
muzicale, 
cepind cu 
mația de 
șoară 
tineri lor 
Lupeni va susține 
recital în aer 
la locul de asremint 
„Brăița".

EXCURSIE. Filiala 
Petroșan; a B.T.T. or
ganizează în perioada 
7-13 august, turul tu
ristic al Bulgariei, eu 
autocarul. Se asigură 
servicii complete, ma
să și cazare la restau
rante și hoteluri. Ex
cursia' cuprinde în pro
gram, vizitatea litora
lului 
rașului 
Văi 
locurilor
na, 
altor 
cum 
Și 
pentru 
7-13
Rubrică

atenție s-au 
concursul de 

și audițiile 
Astăzi, în- 

ora 16, for- 
muzică u- 

„Gențiana" a 
de la l.M. 

un. 
liber,

vizitatea 
bulgăresc.
Sofia, celebrei 

a trandafirilor, 
istorice Plev- 

Grivița.
locuri 
sint 

altele.
excursie 

iulie.
realizată de 

Ion VULPE

Vidin, a 
pitorești 

Kazanlikul 
înscrierile 

între
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Curioasa scenă XIX de pe Columna Trăim DE LA O DUMINICĂ LA ALIA
Relieful bătăliei, numită 

de la Tapae. se termină cu 
scoaterea unui rănit din 
zâna fierbinte a luptei, 
încercarea altor doi de a 
se ridica -și în fine, retra
gerea unui grup de ostași 
daci. Mișcarea personaje
lor sugerează o repliere 
ordonată făcută într-un a- 
numit timp, fără urmări
rea imediată din partea 
romanilor, lucru ce ni se 
pare de acceptat întrucît 
judecind și după alte iz
voare lupta a fost crînce- 
nă, trupele necesitînd un< 
timp de refacere și împros
pătare. Intre grupul răniți- 
lor daci și ostașii valizi în
fățișați de banda reliefu
lui din stingă jos, respec
tiv în dreapta jos, se în
trerupe ca un ic scena nu
mită convențional XIX ; 
împăratul Traian aflat pe 
o înălțime în partea stin
gă asistă la incendierea 
unor locuințe dacice așezate 
mai jos și apărate printr-o 
palisadă de stilpi înfipți 
în pămînt. La una din cele 
două case flăcările izbuc
nesc deja prin golurile țațe, 
ferestrelor, iar celeilalte
i se aprinde acoperișul. 
La operațiune participă 
doi ostași romani din tru
pele auxiliare. In dreapta 

Văceneî și sus, jar in pers-

departe, se văd zi- 
ușor de recunoscut

pectîvă 
durile 
și corect redate ale unei 
fortificații dacice. In spa
tele zidului, șase pari țin 
înfipte în ei, tot atîtea cra
nii omenești — dușmani ai 
dacilor — posibil romani 
judecind și după vexiiul 
(steagul roman) trofeu. Mai 
apare un turn de pază ri-

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

dicat in interior nu depar
te de zid, apoi steagul da
cic fixat pe o lungă prăji
nă și. în fine, o masivă con
strucție rotundă din lemn, 
mai largă la bază și care 
își scade dimensiunile pe 
măsura apropierii de capă
tul superior. Exegeții spun : 
„... o construcție ciudată, 
circulară din seînduri". Mi 
se pare, judecind și după 
cele două cercuri care se 
văd cu o anumită dificul- 

, că masiva construc
ție circulară era un uriaș 
butoi care păstra rezerva 
de apă a cetății. Majorita
tea cetăților dacice au fost 
ridicate pe vîrfuri — Bli
darii, Peștera Bolii, Cos-

tești etc. — situație în ca
re rezerva de apă căpăta 
un preț vital. Există, așa 
de exemplu, la Blidaru o 
frumoasă eisternă păstră
toare a prețiosului lichid, 
solid construită, dar ea se 
află în afara incintei for
tificate. Rămîne de înțeles 
că destule fortificații nu 
posedau cisterne zidite și 
astfel apa era păstrată în 
uriașe recipiente din lemn. 
Pe aproximativ același 
plan cu cetatea, în fața 
zidurilor de piatră, dar to
tuși 
nită 
mai 
duse
vit distanței, se văd două 
construcții aproximativ 
pătrate, mai mult contu
ruri zidite de mică înălți
me. fără acoperiș. In in
teriorul fiecărui pătrat se 
ridică două obeliscuri cu 
vîrful rupt (?), iar în afara 
pătratelor, dar făcînd par
te din același tot. se văd 
cinci stîlpi (ori poate co
loane ?) implîntați în pă- 
mînt. fără o ordine apa
rentă.

(Va urma)
Viorel MORARU

într-o incintă mărgi- 
de palisadă, Traian 
privește la ceva. Re- 
ca dimensiuni, potri-

y

„Cititorii fotografiază"

Hai la joc momirlănesc !

Foto : Ion BALOI

ȘTIAȚI CĂ...
...inginerul Michael Ste

ers din Manchester (An
glia) are o neobișnuită 
„însușire" ? Aceasta se 
întîmplă atunci cînd dă 
mina cu cineva; în 
acel _ moment se pro
duce o descărcare elec
trică care-1 scutură se
rios pe partener. Deși a 
fost supus unor exame
ne foarte atente, miste
rul „omului electric" n-a 
putut fi explicat. Speci
aliștii îl studiază în con
tinuare jar prietenii îl... 
evită.

...dintre cele 30 000 de 
nuanțe coloristice care 
există, omul cu ochii să
nătoși poate deosebi mai 
bine de 180 ? Dintre toa
te acestea ALBASTRUL 
este culoarea preferată a 
oamenilor. de pretutin
deni.

...după cele mai recen
te calcule statistice, pe 
baza ultimelor cercetări 
lingvistice oamenii de
știință sînt astăzi in
măsură să facă afirmații 
certe ? Cele 130 de po
poare din lumea întreagă 
vorbesc nici mai mult 
nici mai puțin decit exact 
5651 de limbi și dialec
te.

Culese de
ing. Ilie BREBEN

Colțul utilităților
ȘURUBELNIȚĂ SPECIALA

De multe ori este ne
voie să montăm un șu
rub într-un loo greu 
accesibil. Vă propunem 
construirea unei șuru
belnițe speciale, prevă
zută cu un dispozitiv de 
prindere a șurubului, for
mat din patru piese, care 
permite o înșurubare u- 
soară și comodă. Con
form schiței, dispozitivul

cuprinde o șurubelniță o- 
bișnuită (1). cu ambele 
părți ale vîrfului teșite. 
Pe partea teșită a șuru
belniței culisează un co
lier (2) făcut din sîrmă 
groasă de cupru. Sîrma 
este turtită (plată) și în
fășoară profilul șurubel
niței în dreptul teșitu
rilor. Colierul (2) se e-

xecută chiar pe profilul 
respectiv, prin îndoire, 
după care cel» două ca
pete ale lui se lipesc cu 
cositor. De acest colier 
se lipesc două lamele (3) 
executate din tablă de 
arc (arc de ceasornic) a- 
vînd profilul și dimensiu
nile din figură. Lamele 
au rolul de a ține șuru
bul în vîrful șurubelniței. 
Resortul elicoidal (4) se 
reazemă cu un capăt de 
colier, iar cu celălalt de 
un mio știft (5) introdus 
forțat in corpul șurubel
niței. Lamele trase de 
resort au tendința să se 
deplaseze spre interior, 
trăgînd și șurubul. A'- 
cest3 se introduce între 
lame. pe partea lor 
laterală, după ce s-au 
scos în afară, împingînd 
cu degetul colierul. O- 
dată introdus, șurubul 
se poate înșuruba Ia lo
cul dorit. Pentru strînge- 
rea șurubuluj se trage 
de șurubelniță, astfel ca 
șurubul să iasă dintre la
me, după care se con
tinuă înșurubarea pînă 
la strîngere.

Ștefan NEMECSEK

Fără comentarii...

ORIZONTAL : 1) Căldu
ră mare ! ; 2) Exces de 
căldură ; 3) Pele I — Ma
ria Ploae — Net! 4) Pă
trunsă de căldură ; 5)
Fără scăpare ; 6) Buni 
pentru căldură ; 7) Fără 
ascunzișuri — Cinste ; 
8) Din față ! — Stricați 
de căldură (fig) ; 9) La 
temă (mase.) — Meșter ! ; 
10) Starter răcoritor.

VERTICAL : 1) Lună 
(pop) — Ucaz; 2) Loca
litate în Peru — Copac; 
3) Nicu Căldură — Tem

peratură (fig) ; 4) Erou 
shakespearian — Primul 
cuvînt — Dean Martin ; 
5) Bice ! — Lacrima Mă
rii ; 6) Fără replică (mase, 
pl.) — Cap de crustaceu!; 
7) Combatant; 8) 1981 — 
Oameni de nimic I ; 9)
Anima] nordic — Locali
tate in Cuba — Ren ! 
10) Viețuiri.

DICȚIONAR : ASLOK
SRO.

Ionel BURDEA, t 
Gheorghe FERAR j;.

Proveniența unor nume de țări și localități
• Irlanda colonizată 

de celți era numită de 
aceștia Eire sau Erions, 
adică „țara de la apus" 
față de tara de la răsă

rit a anglo-saxonilor, Eri- 
land, care s-a transfor
mat apoi in Ireland, pe 
românește Irlanda.

• Nederlande înseam

nă „tara joasă" adică 
sub nivelul mării fiind 
apărată prin diguri de 
năvala apeloi' mării.

Culese de
B ILIE

In acest colț de țară, 
pe această vatră de is
torie bimilenară. natura 
este nespus de darnică în 
frumuseți inedite. Este o 
chestiune de cultură și 
civilizație, de demnitate 
și mîndrie patriotică 
pentru noi toți, mai ales 
pentru tineret, de a cu
noaște monumentele na
turii de Pe aceste me
leaguri. Dar, din aceleași 
considerente, este și o 
obligație civică și mo
rală pentru toți de a o- 
croti valorile inestimabi
le create de natură. A- 
cest obiectiv ne pro
punem să-1 dezbatem în 
coloanele ziarului. să-1 
aducem în atenția opiniei 
publice din Valea Jiu
lui, prin inaugurarea ru
bricii de față intitulată 
„Să cunoaștem, să o- 
crotim monumentele na
turii", rubrică ce va a- 
pare în pagina de diver
tisment de la sfîrșitul 
săptămînii. Invităm, deci, 
cititorii să susțină cu 
materiale și fotografii 
noua noastră rubrică.

Omul zilelor noastre 
caută tot mai mult ae
rul tonifiant al înălțimi

STALACTITELE PEȘTERILOR
„flori de piatră" ce n-au primăvară

lor, susurul izvoarelor, 
umbrarul codrilor, iar 
intr-un fel sau altul în
cearcă să pătrundă tai
nele naturii. Acest „lea
găn al vieții" trebuie și 
avem datoria civică de 
a-1 apăra, ocroti, pen
tru ca noi și urmașii 
noștri să ne bucurăm de 
binefacerile naturii. Ie
șind în mijlocul naturii, 
la iarbă verde, mulți ui
tă o elementară obligație 
civică : a nu rupe florile, 
a nu face focuri la întîm- 
plare, a nu spăla mași
nile în apa cristalină a 
rîurilor știind că fauna 
va avea de suferit, a nu 
rupe stalactitele — flo
rile de piatră care nu 
au primăvară — cînd 
vizităm peșterile șl a nu 
scrie pe pereții acestora, 
a nu scrijeli cu tot felul 
de nume coaja copacilor 
și a nu arunca la întîm- 
plare în iarba zăvoaie
lor resturi menajere și 
multe alte obiecte. în 

aparență mărunte, dar 
care, amplificate de nu
mărul mereu crescînd al 
celor care ies în mijlocul 
naturii, duc la degrada
rea fizică a naturii.

Unii, din inconștiență, 
fac aceste gesturi de van
dalism și pe aceștia în

Să cunoaștem, să ocrotim 
monumentele naturii

cercăm să-i trezim la 
realitate pentru ca ei. 
la rîndul lor, să fie cei 
care vor continua apă
rarea naturii Și a monu
mentelor ei inestimabile. 
Ideea nobilă a protecției 
naturii ar trebui mult 
mai intens prelucrată cu 
tineretul încă din școală, 
cit și în organizațiile de 
tineret, de pionieri și 
șoimi ai patriei pentru a 
deveni vajnici apărători 
ai naturii. In cadrul cer

cului de speologie-turism 
„Piatra Roșie" Petrila s-a 
pornit o campanie de com
batere a acestor acte de 
vandalism asupra natu
rii ; s-a început astfel prin 
popularizarea, cu ajutorul 
unor proiecții dia-color- 
sonor a pitorescului na
turii, zonelor limitrofe

Văii Jiului, arătîndu-se 
totodată aspecte negati
ve intîlnjte. Cind numă
rul membrilor cercului a 
crescut, s-a putut trece 
concret la o muncă de 
protejare a unor peșteri. 
Astfel, cu ocazia declară
rii anului 1975 an inter
național al protecției me
diului înconjurător, mem
brii cercului nostru au 
închis o peșteră în zona 
Bolii pentru protecția deli
catelor formațiuni. Nu a 

fost însă o piedică in 
calea vandalilor pseud 3- 
speoiogi. Un fapt necu
getat mult mai recent, și 
de astă dată mult mai 
amplificat, a avut loc la 
peștera Tecuri. Situată la 
9 km de Baru, pe Valea 
Streiului, peștera este de
clarată monument al 
naturii și închisă din a- 
nul 1952. Zadarnic. Încă 
din anul 1970, intrarea a 
fost forțată și multe fru
museți și valori inedite, 
și care nu mai pot fi re
cuperate au fost supuse 
ciocanelor și dălților 
pentru colecții personale.

In urmă cu doi ani, nu
mărul celor care vizitau 
peștera a crescut simți
tor, iar paralel și faptele 
lor reprobabile. S-a luat 
hotărîrea consolidării 
porții metalice și închide
rii intrării în peșteri ; 
cu acordul Institutului 
de speologie, peștera a in
trat în custodia cercului 
de speologie „Piatra Ro
șie". S-au executat conso

lidarea și blindarea par
țială a porții, iar în in
terior au fost culese toa
te rupturile de concre- 
țiuni părăsite pe vatra 
peșterilor și s-au depo
zitat în grămezi, au fost 
învelite în teera roșa și 
argilă astfel reușind o 
camuflare a acestor as
pecte degradante. La 
scurt timp, cei care e- 
rau puși pe aceste fapte 
de distrugere au revenit, 
nu au putut forța ușa 
dar au săpat sub ea reu
șind să intre totuși in 
peșteră, continuindu-șj ne
cugetatele gesturi dis
tructive.

Au fost necesare. din 
partea membrilor cercu
lui speologic, încă 4 ie
șiri care au totalizat un 
număr de 8 zile. pentru 
ca zidul protector. ce 
l-au construit sub poartă, 
să oprească pătrunderea 
acestor inconștienți. Peș
tera poate fi vizitată de 
grupuri organizate. care, 
în prealabil, vor lua le
gătura cu cercul de speo
logie „Piatra Roșie".

Remulus Șt. VENTZEL, 
custode onorific al Comi
siei monumentelor naturii
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încheierea sesiunii C.A.E.R.
SOFIA 4 (Agerpres). — 

Sîmbătă s-au încheiat, la 
Sofia, lucrările celei
de-a XXXV-a ședințe a 
sesiunii Consiliului de 
Ajutor Economic Reci
proc, la care au partici
pat delegații din țările 
membre ale C.A.E.R., 
precum și o delegație din 
R.S.F. Iugoslavia.

In calitate de obser
vatori au luat parte de
legații din Afganistan, 
Angola, Etiopia, Laos, 
Mozambic și R.D.P. Ye
men.

Delegația Republicii 
Socialiste România la Se
siune a fost condusă de 
tovarășul Ilie Ver.deț, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.G. 
al P.C.R., prim-mi nistru 
al guvernului.

La încheierea lucrări
lor au fost adoptate do
cumente în problemele 
ce s-au aflat pe ordinea 
de zi.

Conducătorii delegați
ilor tarilor membre ale 
C.A.E.R. au semnat pro
tocolul celei de-a XXXV-a 
ședințe a sesiunii C.A.E.R, 

Conducătorul delegației 
române, tovarășul Ilie 
Verdcț, a semnat „Con
venția privind colabora
rea multilaterală în do
meniul creării bazei u*

nice de produse unifica
te ale tehnicii electroni
ce. a utilajelor tehnolo
gice speciale, materiale
lor semiconductoare și 
materialelor speciale pen
tru fabricarea acestora".

Tovarășul Dumitru Be
jan, ministru secretai’ de 
stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Co
operării Economice In
ternaționale. a semnat 
„Convenția privind cola
borarea multilaterală în
domeniul creării și intro
ducerii în fabricație a 
sistemului unificat de
mijloace ale 
comutație" 
ția privind 
multilaterală

tehnicii de 
și „Conven- 
colaborarea 

în domeniul
creării și introducerii în 
fabricație a sistemului u- 
nificat de mijloace pen
tru transmiterea numeri
că a in formației".

In încheierea lucrări
lor a luat cuvîntul tova
rășul Gyorgy Lazar, pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare, 
prețuind prezidarea ce
lei de-a XXXVI-a șe
dințe a sesiunii Consi
liului de Ajutor Econo
mic Reciproc, care se va 
desfășura anul viitor la 
Budapesta.

Agenda energetica
TOKIO —. Japonia a- 

cordă o atenție deosebi
tă utilizării energici nu
cleare ca mijloc de re
ducere a consumului și 
respectiv a dependenței 
de petrol importat în 
întregime. Potrivit A- 
genție; guvernamentale 
nipone pentru resursele 
naturale și energie. Ja
ponia va trebui să-și asi
gure, pînă la sfîrșitul a- 
nului 1990. aproximativ 
50 920 000 kilowați/oră de 
energie electrică din cen
tralele atomoelectrice 
pentru a face față nece
sităților crescînde ale 
economiei naționale. Se 
apreciază că ritmul anual 
de creștere a cereri; de 
energie electrică va fi de 
5 la sută, astfel încă în 
1990 Japonia va avea ne
voie de aproximativ 907,9 
miliarde kilowați/oră, 
respectiv de 1,7 ori mai 
mult decît în 1979.

★

DELIU — Potrivit pre
vederilor planului cinci
nal 1980—1985, ;n ~ curs 
de realizare în India, a- 
ceastă țară va spori pro
ducția de energie electri
că cu circa 20 000 mega

wați. Oficialități indie
ne au declarat recent că 
au fost luate măsuri pen
tru ca pînă la sfîrșitul se
colului să fie transpus 
în viață un vast program 
de construire a unor noi 
unități energetice, ceea 
ce va face ca, pînă la 
sfîrșitul secolului. capa
citatea instalată a cen
tralelor electrice să creas
că de la nivelul actual 
de 32 000 megawați, la 
100 000 megawați.

★
BELGRAD — Realiza

rea planului anual de pro
ducție de țiței din cîmpu- 
rile de extracție a uneia 
dintre principalele zone 
petrolifere ale Iugoslaviei 
— R.S. Croația — a de
butat cu succes. După 
cum relevă agenția Ta- 
niug, in primele patru 
luni ale acestui an, pe
troliștii de aici au ex
tras 966 680 tone de țiței, 
cantitate ce echivalează 
cu îndeplinirea integrală 
a prevederilor de plan pe 
perioada menționată. Se 
precizează că, pînă la 
sfîrșitul anului, în această 
zonă petrolieră se preco
nizează să se realizeze o 
producție totală de 3,1 
milioane tone țiței.

FILME

5 IULIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Omul mun-

■ ților ; Republica : El-
■ vjs ; Unirea : Caste

lul din Carpați.
PHTRILA : Pirații

: secolului XX.
LONEA i Vînătoarea 

i de vulpi.
ANINOASA : Omul 

î Și fiara (I-H).
VULCAN — Luceafă- 

i rul : Jandarmul și ex- 
; tratereștrii ; Muncilo- 
i resc: Stop cadru la 
î masă.

LUPENI — Cultural > 
i Pe urmele tigrului ;

Muncitoresc : Furtul
î calului.

URICANI : Te voi
: face să iubești viața,
ii

6 IULIE

DIN LUMEA 
CAPITALULUI

ROMA 4 (Agerpres). In 
medie, în Italia își pierd 
viața în accidente de mun
că zece persoane pe zi, iar 
sute de persoane devin in
valide. Anuail. în țară se 
produc între 2600 și 4600 
accidente de muncă mor
tale, se arată într-u,n do
cument dat publicității la 
Roma.

★
Dl BLIN 4 (Agerpres). 

Deficitul bugetar al Repu
blicii Irlanda este mai 
mare decît se estimase. 
Noul guvern de coaliție 
irlandez a anunțat că bu
getul țării înregistrează 
un pasiv de 135 000 000 lire 
și că pentru finanțarea a- 
cestui deficit vor fi opera
te majorări de impozite.

CONFERINȚA NAȚI
UNILOR UNITE 
asupra surselor noi și re
generabile de energie se 
va desfășura la Nairobi, 
în Kenya, în intervalul 
10-21 august a,e„ a de
clarat. la Bruxelles, En
rique Iglesias, secretarul 
general al conferinței, sa- 
lutînd eforturile con
crete depuse de O.N.U. în 
această direcție. Surse
le de energie noi și re
generabile, respectiv e- 
nergia solară, eoliană, 
geotermică și cea rezul
tată din biomasă, repre
zintă în prezent 15-20 la 
sută din oferta energeti
că disponibilă pe plan 
mondial și este realist să 
se considere că în anul 
2 000 ponderea lor va 
ajunge la 25 la sută — 
a spus el.

LA VARȘOVIA s-au 
desfășurat lucrările Sei
mului R.P. Polone, fiind 
dezbătute, in primul rînd, 
problemele economiei
țării — relatează agen-

ția poloneză de presă 
PAP. Seimul a efectuat 
schimbări în structura 
departamentelor econo
mice, a modificat drep
tul baincar și legea pri
vind gospodărirea com
bustibilului și energiei. 
La propunerea președin-

scurt
telui Consiliului de Mi
niștri, Wojciech Jaruzels
ki, Seimul a aprobat mo
dificări în componența 
guvernului, precum și for
marea unor noi ministe
re. La baza propunerilor 
guvernului a stat dorința 
ca structura aparatului 
conducerii centrale a e- 
conomiei să faciliteze la 
maximum realizarea schim
bărilor importante în func
ționarea întreprinderilor, 
înfăptuirea autoconduce- 
rii raționale și indepen
denței verigilor econo

mice de bază, arată a- 
genția.

O „PLOAIE DE NISIP" 
venind din Sahara s-a abă
tut asupra Coastei de Azur 
.și a litoralului departa
mentului francez Var. Po
trivit serviciului meteoro
logic din Nisa, asemenea 
„ploi de nisip", care acope
ră totul cu un strat fin de 
praf roșu, se înregistrează 
în medie de două sau trei 
ori pe an de-a lungul lito
ralului.

PUTERNICE INCIDEN
TE RASIALE s-au în
registrat, vineri noaptea, 
pentru a doua oară în ul
timele trei luni, în cartie
rul londonez Southall, lo
cuit în majoritate de popu
lație de origine asiatică, in
cidentele — precizează a- 
genția Reuter — au fost 
provocate de membrii unei 
organizații britanice rasis
te. In urma intervenției 
poliției alt avut loc cioc
niri, în cursul cărora nume
roase persoane, inclusiv 60 
de polițiști, au fost rănite.

tru eo-pii :
„Pasărea albastră"
Premieră TV (I)
— Coproducție 
U.R.S.S. — S.U.A.

PETROȘANI — 7 No-
iembrie : Dulău de-
lict i Republica : Ba-
riera ; Unirea :: îmi
sare țandăra.

PETRILA : Pirații
secolului XX,

LONEA: A doua
primăvară.

VULCAN — Lucea-
farul : Aproape 'o po-
veste de dragoste.

LUPENI — Cultural:
Omul munților : Mun
pitoresc : Furtul ca-.
lului.

URICANI: Te voi
face să iubești viața.

TV

5 IULIE

9,(10 Tot înainte !
9,35 Film serial pen-

10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzi

cii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album dumi

nical.
14,00 Desene animate. 

Tom și Jerry.
15,20 Venezuela — 

Imagini contem
porane.

15.45 Șah.
16,00 TeJesport.
17.50 Pădurea pierdută. 

(I)
18.40 Micul ecran pen

tru cei mici.
19.00 Telejurnal
19,25 Cîntarea Româ

niei — Județul 
Bihor.

20.50 Film artistic: 
„Roinulus și Ra
mus".
Premieră TV. 
Producție a stu
diourilor italie
ne.

22.30 Telejurnal. 
Sport.

6 IULIE

16,00 Emisiune în lim
ba maghiară.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea r - 

mânească.
19.40 Documentar ști

ințific. Virusuri
le.

20,35 Roman foileton ! 
„Puterea voinței" 
Premieră pe ța
ră Coproducție 
franco - elveția
nă. Ecranizare 
după un roman 
He A.J. Cronin. 
Episodul I.

21.30 Cadran mondial.
21.50 Pagini simfonice 

de mare poplari- 
tate — Mica se
renadă de W.A. 
Mozart.

22,10 Telejurnal.

Mica publicitate

inimic mai important decil pacea, nimic mai rău decît războiul

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cu- 
relar Constantina. elibe
rată do l.R.I.U.M. Pe
troșani. Se declară nulă. 
(619)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Puș- 
casiu Rozalia. eliberată 
de l.R.I.U.M. Petroșani. 
Se declară nulă. (620)

ANUNȚURI
de 

pu
ianu demult

de participanții 
sindi-

orașe 
Olanda, 
Suedia,

Aceasta este ideea 
bază a apelului dat 
bticitățu 
Hamburg
— reprezentanți 
caii deputați în Bundes
tag. oameni de știință —■ 
la un colocviu convocat 
pentru a respinge hotă- 
rîrca NATO din decem
brie 1979 de amplasare 
a unor noi rachete ame
ricane cu rază medie de 
acțiune în 
dentală.

N u este 
o acțiune
șui universitar 
Groningen a fost 
zat un seminar

Europa occi-

de 
In ora- 

olandez 
organi- 

interna- 
țional avînd ca temă „Un 
război nuclear in Euro
pa". Vorbitorii au rele
vat necesitatea stringen
tă ca S.U.A. să-și reducă 
potențialul nuclear 
Europa occidentală, 
comandînd 
american 
grabnic la

vorba însă 
izolată.

din 
re- 

Congresului 
să procedeze 
ratificarea a- 

corduluj SALT-2. 
festații de stradă 
triva armelor nucleare au 
avut loc în localitățile 
Kehl, Hanovra, Kassel 
și Bonn din R,F. Germa-

Mani- 
împo-

Norvegia.
Elveția,

Portugalia.
Și 
Și
preocupa- 
omenească 

păoii și, 
ig-

nia. Londra și Rugby din 
Marea Brltanie, în 
din ■ 
Belgia,
Danemarca și

Aceste cereri 
testări legitime 
care reflectă 
rea cea mai
pentru apărarea 
implicit, a viețji sînt 
norate însă de forurile

mani- 
lirești

a Grupului de planifica
re nucleară al 
bloc. Ea vine în 
corj flagrant cu 
le destinderii și 
ții, cu interesele 
relor europene, care 
în aceste proiecte 
creșterea sarcinilor 
nanciare pe care trebuie 
să le suporte (in condițiile 
și așa dificile ale deteri-

Comentariu

diriguitoare ale NATO, 
care perseverează in in
tenția lor de amplasare 
pe continent a noi arme 
racheto-nucleare perfec
ționate și de sporire 
cheltuielilor

Perseverența 
demnă de o 
bună, a fost 
și de ultima 
nlsterială, de 
a blocului 
ca și de miniștrii 
rii ai țărilor 
tauniți la Bruxelles 
de reuniunea de la Bonn

a
militare. 

aceasta, 
cauză mai 
confirmată 

sesiune mi
la Roma, 

nord-atlantic, 
apără- 

NATO, în- 
sau

aceluiași 
deza- 

cerințe- 
securită- 

popoa- 
văd 
atât 
fi-

o nouă armă, cea mai 
puternică din lume, în 
stare să se opună războ
iului, arma unității po
poarelor în lupta pentru 
pace, pentru dreptul su
prem al oamenilor la via
ță și la libertate. Este 
convingerea României, și 
ea a fost exprimată prin 
glasul de inaltă autori
tate al președintelui 
Ceaușescu, că stă in pu
terea forțelor 
ale omenirii să 
iți sens invers

orarii puterii de cumpă
rare, afectată de criza e- 
conomică) cit și, mai ales, 
sporirea pericolelor care 
amenință pacea.

Cu toate aceste 
turi ale cercurilor 
litare occidentale de 
majora sumele 
unor scopuri 
contribuind astfel direct 
la continuarea și ridica
rea la cote de neimaginat 
a cursei înarmărilor, poa
te fi totuși făurită — așa 
cum arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu —

efor- 
mi- 

a 
destinate
militare,

înaintate 
imprime 

cursei 
înarmărilor, pentru a 
pune astfel mijloacele 
materiale. financiare și 
umane in slujba omului, 
a bunăstării sale.

Prin exemplul său con
cret. țara noastră acțio
nează perseverent pentru 
diminuarea alocațiilor 
bugetare în scopuri mi
litare, pentru trecerea la 
măsuri de dezangajare 
militară și dezarmare, sin
gura alternativă rezona
bilă, conformă interese
lor popoarelor, la pers
pectiva autodistrugerii, a 
apocalipsului.

V. M.
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PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Stro- 
enescu Ioana, eliberată 
de I.U.M, Petroșani. Se 
declară nulă. (621)

PIERDUT permis de 
pescuit pe numele Poabar 
Alexandru, eliberat de 
Filiala de vânătoare si 
pescuit Petroșani. Se de
clară nul. (622)

DE FAMILIE

SOȚIA Cizela, fiul Gco și nora Geta, anunță cu 
adîncă durere încetarea din viață, după o scurtă 
suferință a scumpului lor

Prof. GHEORGHE POPA (GICU)
Inmormîntarea luni, 6 iulie, ora 16, de la clu

bul dm Lonea.
Ii vona păstra ngștearsă amintirea. (623)

COLEGII și prietenii apropiați. colaboratorii, 
oamenii cărora le-a fost dascăl, îșj manifestă pro
funda compasiune, trăiesc durerea despărțirii de cel 
care a fost

Prof. GIIEORGIIE POPA (GICU)
un om adevărat, un suflet nobil, un slujitor devo
tat a' artelor, un neobosit căutător de melos popu
lar, un instructor desăvîrșit. Pentru viața culturală 
din Valea Jiului, pentru destinele artistice care 
se vor împlini, disPariția sa înseamnă o grea pier
dere. Adio Glcu Popa și îți mulțumim pentru tot și 
toate! Vei rămîne in sufletele noastre ca un requiem!

PROFUND îndurerați, frații Nicu șl Victoria, 
socrul Nicolae Bocănici, cumnații Miki și Eta Bo- 
cănici. Jean, Anicuța. nepoți, Miki, Ilarică, Cornel, 
Mariana, familia Cojocarii loan — cuscrii, sînt a- 
lături de soția Și fiul in greaua încercare pricinuită 
de pierderea iubitului lor

Prof. GHEORGHE POPA (GICU) 
și transmit sincere condoleanțe. (624)

90, telefoane 4 16 62 (secretariat^ 4 2164 (secții). Î U’AKUL i Tipografia Petroșani, str._ Republicii ar. 6T,


