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Decret prezidențial
privind conferirea „Ordinului Muncii" clasa I 

• tovarășei Alexandrina Găinușe

ORGAN AL COMITETUL»! MUNICIPAL PtTROSAM AL PC R 
Șl AL CONSILIULUI POPULAR .MUNWIPAp

Pentru contribuția adusă la înfăptui
rea politicii partidului și statului de 
făurire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria «noastră, cu pri
lejul aniversării zilei de naștere.

Președintele Republicii Socialiste 
România decretează :

ARTICOL UNIC. — Se conferă „Ordi
nul Muncii" clasa I tovarășei Alexan
drina Găinușe,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
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PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

Zilnic, in ultima perioada a lunii, colectivul sectoru
lui V de la I.M. Vulcan o extras peste prevederi între 50 
și 70 tone de cărbune, situîndu-se astfel, prin depășirea 
planului fizic de la începutul lunii la zi, pe primul loc al 
întrecerii pe sectoare. Calea de acțiune urmată de între
gul colectiv din sector pentru atingerea acestui țel a fost 
mai buna organizare a muncii, crearea condițiilor optime 
de lucru brigăzilor din abataje, astfel încît acestea să 
poată spori productivitatea muncii. Nivelul planificat al 
acestui indicator de bază este depășit de la începutul 
lunii în medie cu 230 kg/post, toate brigăzile de abataj 
ale sectorului depășindu-și propriile sarcini. Ca urmare, 
brigăzile raportează : cea condusă de Paraschiv Ciurescu 
- plus 600 tone de cărbune, Marin Petrache - plus 420 
tone, cele conduse de Stan Virgil, Traian Borșa și loah 
Bud - plusuri între 100 și 160 de tone. In acest fel, deși 
nu poate fi acoperită zilnic plasarea planificată in aba
taje. cu 5 pînă la 10 posturi, producția fizică de cărbune 
a sectorului înregistrează cote superioare prevederilor.

Creșteri zilnice la 
producția fizică

Față de prima deca
dă a lunii iulie, în ulti
mele patru zile produc
ția fizică extrasă de că
tre colectivul sectoru
lui III al I.M. Lonea a 
sporit în medie cu pes
te 200 tone de cărbune, 
începînd cu data de 10 
iulie, una din cele mai 
puternice și omogene 
brigăzi din sector — 
cea condusă de Dnagoș 
Teleagă — a început 
exploatarea unei noi 
capacități productive. 
Producția zilnică/ s-a 
dublat, jn această pe
rioadă. reprezentînd 220 
tone de cărbune. în i- 
maginea alăturată, șe
ful de brigadă Dragoș 
Teleagă, alături de cîți- 
va ortaci.

Solemnitatea decorării
Tovarășul N i c o 1 a e 

Ceausescu secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a înminat, simbătă, 
24 «iulie, în stațiunea Nep- 
tun, într-un cadru festiv, 
tovarășei Alexandrina Găi
nușe, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprini- 
ministru al guvernului, 
„Ordinul Muncii" clasa I 
pentru contribuția adusă

la înfăptuirea politicii 
partidului și statului de 
făurire a societății socia
liste multilateral dezvolta
te în patria noastră, cu 
prilejul aniversării zilei 
de naștere.

La festivitate au parti
cipat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Cons
tantin Dăscăleșcu, alți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat.

Luind cuvîntul, tovarășa 
Alexandrina Găinușe a

'mulțumit cu recunoștință 
pentru înalta distincție ce 
i-a fost acordată.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceausescu a felicitat eu 
căldură pe sărbătorită.

Tovarășii din conduce
rea de partid și de stat au 
adresat, de asemenea, cal
de felicitări tovarășei A- 
lexandrina Găinușe, urîn- 
du-i multă sănătate, feri
cire, noi succese în activi
tatea sa.
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Mîndria de a construi pentru oameni
h a Lupeni s-a cons- 
I truit în ultimii ani 
** mai mult decît în 

oricare altă localitate 
din municipiul nostru. 
Practic, aici a apărut un 
nou oraș — zona 
trului civic din 
cartier BărbăteĂi. Zona 

distinct, 
numai 
locuin- 
opt ni- 

aleile,

îi cunosc însă pe cei ce 
făuresc zona centrului 
civic. Constructorii sînt, 
în marea lor majoritate, 
veniți de pe alte melea-

cen- 
fostul

1 se conturează 
de pe acum, nu 
prin blocurile de 
țe de la cinci la 
vele, ci și prin 
spațiile comerciale și de 
servicii create pentru a 
asigura condiții ■ optime 
de viață oamenilor mun
cii. Puțini din noii loca
tari ai sutelor de aparta- 

. mente ocupate pînă acum

ÎNSEMNĂRI DE
REPORTER

constructori, care făuresc 
aici cu cutezanța minții și 
cu puterea brațelor, sînt 
oameni care, temporar, 
și-au lăsat rosturile de aca
să, venind în Vale, de la O- 
radea, ■ Tg. Mureș, 
Cluj, de la Bacău 
Craiova, ti unește 
pe toți munca,
vul pe care îl au de rea
lizat : case noi, conforta
bile, noi unități econo
mice.

sau 
sau 

însă,
obiecti-

guri ale patriei, pentru 
a realiza intr-un termen 
scurt volumul impresio
nant de investiții prevă
zut pentru orașul Lu- 
peni, volum care depă
șește posibilitățile de e- 
xecuție ale constructo
rilor localnici. Acești

Viorel STRAUȚ

(Continuare tn pag a S-a;
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Soluții originale,
eficiență

Parte i"c.,cgrantă a pro
gramului dezvoltare a 
bazei en^. getice și de ma
terii prime, măsurile în
treprinse în vederea re
cuperării, recondiționării 
și valorificării materiale
lor găsesc teren fertil și 
în unitățile economice din 
municipiul nostru. Un e- 
xemplu grăitor în acest 
sens îl constituie I.M, Lu

peni. unde valoarea piese
lor .recondiționate în pri

it ma jumătate a acestui an 
este de 4 416 000 lei.

Din discuția purtată cu 
îng. Țiberiu Suciu, direc- 
tor adjunct electromeca
nic, și cu maistrul
Dreptate, șeful atelierului
mecanic al minei, reținem 
preocuparea existentă la 
această unitate minieră 
în vederea recuperării și 
refolosirii materialelor și 
pieselor, a recondiționării 
subansamblelor, diferitelor 
utilaje din subteran și de 
la suprafață. Prin recupe
rarea de materiale și pie
sa — valorificate apoi — 
economiile realizate de la 
începutul anului se ridică 
la suma de 1 433 794 lei. 
La acest capitol, al recu
perărilor. pot fi amintite 
cele 12 tone tablă de dife-

f In pag. a 3-a
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maximă
rite dimensiuni, 6 tone la- 
minate rotunde, peste 800 
m țeavă ș.a. Obținerea e- 
conomiilor menționate a 
fost posibilă și prin valo
rificarea a 200 buc. capete 
furtune de înaltă ’ presiu
ne, 28 capete tamburi de 
întoarcere pentru trans
portoare, 100 buc. trenuri 
de roți de la vagonetele 
de mină, 14 axe ieșire de 

Ion numărate

la reductoarele’ transpor
toarelor TR-4 etc.

Concret, activitatea de 
recondiționare s-a mate
rializat în prima jumătate 
a . anului, prin redarea în 
circuitul productiv a ne- 

brațe de tăiere,
tamburi și carcase, com
ponente ale combinelor 
de abataj și de înaintare, 
tamburi de întoarcere și, 
acționare de la transpor
toare TR-3 și TR-4, cupe 
de la mașinile de încărcat 
MIP-2, pompe PD-1, tam
buri benzi transportoare, 
cilindri de la complexele 
mecanizate, două sute va- 
gonete de mină, cinci tro
til electrice de 5,5 — 13 kW.

Toate operațiile de re
condiționare se execută. în 
atelierul mecanic dotat

Gh. OLTEANU

(Continuare in pag. a 2-a;

îmbunătățirea calității cărbunelui — cerință 
prioritară a muncii minerilor și preparatorilor

In lumina sarcinilor re
ieșite din orientările sta
bilite la Plenara lărgită 
a C.C. al P.C.R. din 1—2 
iunie a.c., adunarea gene
rală a reprezentanților oa- 

• menilor muncii de la 
I.P.C.V.J. a analizat în 
spirit critic și autocritic, 
rezultatele obținute în 
primul semestru. Aduna-, 
rea. luările de cuvînt au 
reprezentat un moment 
determinant pentru pune
rea în valoare a unor noi 
resurse interne cu scopul 
de a asigura condițiile ne
cesare realizării integrale 
a sarcinilor de plan pe 
cei de-al doilea semestru 
și pe întregul an 1982.

Realizarea planului de 
producție pe sortimente 
prin creșterea siguranței 
în funcționare a instala
țiilor. asigurarea aprovi

zionării tel î n ico -m a te r i a - 
le, reducerea consumuri
lor specifice, colectarea și 
predarea materialelor ,re- 
fblosibile, îmbunătățirea 
condițiilor de securitate, 
și a disciplinei muncii, au 
stat permanent în atenția

ADUNĂRI GENERALE 
. , ALE

OAMENILOR MUNCII

întregului colectiv. Cu 
toate acestea, cu 
excepția huilei sortate 
(+25 875) și a huilei spă
late (+86 876 tone) unde 
s-a depășit nivelul planifi
cat. la restul sortimente
lor planul de producție nu 
s-a realizat, și din cauza 
nerealizării de către între
prinderile miniere a nive
lului planificat de huilă 
brută. De asemenea nu 
s-an onorat contractele be
neficiarilor, huila spălată 
pentru cocs și semicocs.

Cu toate acestea, s-a 
remarcat din darea de 
seamă prezentată, că o se

rie de lucrări vor fi 
realizate și vor sta in a- 
tenția colectivului în se
mestrul II. Este vorba de 
modificări în spațiile pen
tru renunțarea la sortul 
blocuri, claubarea și con- 
casarea clasei -j- 80 mm, 
montarea unui ciur vibrant 

eu suprafață dubiu in circui
tul cărbunelui 0,5—3 mm, 
montarea celui de-al doi
lea ciur OSO, înlocuirea 
cablului purtător. 0 49 mm 
pe ramura principală a 
funicularului (secția Pe- 
trila), modificări în circui
tul de evacuâre a sterilu
lui 0—10 mm, mon
tarea unui ex
tractor de metal la banda 
05 Aninoasa. schimbarea 
cablurilor purtătoare și 
tractare la ramurile funi
cularului Le steril (secția 
Coroești). montare cen
trifugă Wedag în circuitul 
specialului 0—10 mm, mo
dificări în circuitul de c- 
vacuare a sterilului și po-

Ioan Alexandru TATAR

(Confirmare în pag. a 2-a.-

Intervenție 1 
contra 

cronometru
! Defe. țiunea electrică i 
î care a avut loc la sta- : 
i tia de compresoare de ■
• ia Puțul Est 2 al mm ei 4
■ Petrila, la upul dintre j 
; cei mai puternici „plă- j 
I mini" de: aici, a dus la :
■ oprirea coliviei La ora : 
i 18, sîmbăta trecută, s-a ; 
î anunțat echipa de in- ;
; tervenție. N-au trecut i 
j decît citeva minute și
• la fața locului au venit : 
j doi tineri electricieni. ■ 
I Mihai Precupețu și A- ;
; lexandru P.tzlărnac. ce i 
1 formau echipa de in- • 
i tervenție in ziua aceea. ;
■ Electricianul ce ;
• asistase la montare ■ i 
I panoului electric de :
• comandă era liber. To- ■
î tuși, șoferul de la ma- i 
i șina de intervenție se : 
: duce după el acasă, dar ; 
! află că e plecat cu fa- i 
j milia la plimbare. ;
; Dar cind ambiția o- | 
; rnului iși spune cuvin- j 
î tul, nu există imposibi- : 
i iul. Cei doi destoinici ; 
: meseriași au deschis u- i 
; șa pano'ului, au studiat j 
; cu atenție convplexa ; 
; instalație și prima de- ; 
ț fecțiune a fost .depista- i 
î tă și remediată, punînd : 
i în mișcare turbocom- ; 
i presorul care începea i 
î. să pulseze aer puțului, j 
î Imediat mecanicul a î 
: pus colivia în mișcare j 
j aducînd la suprafață i 
: minerii. :
; — Sandule, a strigat ;
: Mll'.a: Precupețu la or- î 
; tacul lui. aitâ hibă, nu ; 
i avcm semnalizare ’ ;
: Au studiat rapid zecile •
; degircuite și la un mo-/ l
■ ment dat, fețele lor pli- :
; ne de broboane de i 
i transpirație s-au învese- : 
: lit Pe panou apărea ; 
j semnalizarea și' bucuria ■ 
i datdrieî_împlinite, ;
i Vasile BELDIE \
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Dorim să-i simțim mai 
mult prezența .în rafturile 
magazinelor, în case șî în 
gospodării, să vină cu di
verse și căutate servicii 
în. în timpi narea cetățeni
lor, să valorifice tot 
este folositor 
din resursele 
losibile.

„în scopul 
unor resurse

t ce 
oamenilor 

locale refo-

valorificării 
___  ._____locale, de
șeuri de la întreprinderile 
industriale republicane și 
pentru prestarea unor ser
vicii. unităților socialiste 
și populației a fost creată 
la nivelul Văii Jiului sec
ția • din Petroșani a între- ■ 
prinderii județene de in
dustrie mică și prestări 
de servicii — ne spunea 
Ioan Sulu, șeful secției. La 
ora actuală această cu
prinde ateliere pentru 
confecționarea’ plapum’e- 
lor, pernelor de pat, pilo
telor, a vatei de croitorie 
și industriale, pentru pre
pararea sifonului, precum 
și unele servicii cum ar 
fi baia comunală, parcă
rile, deratizarea și desin- „ 
secțiile".

Sîntem, desigur, în fața 
unui început bazat in ma- ’ 
re parte pe preluarea sau 
continuarea unor 
tați și servicii ale 
industrii locale și 
E.G.C.L., i _ ’ .
care după cum se va ve
dea, s-au făcut deja 
mii pași cu dreptul, 
ția din Petroșani 
I.J.I.M.P.S. lucrează 
bază de contracte și 
menzi ocazionale ferme 
re sînt onorate la terme
nele stabilite.' Nu 
stocuri de produse, 
ce se produce se vinde
și încasează. în primul
semestru al anului ’’ 1982.

secția a furnizat comerțu
lui, pe bază de contract, 
peste 2500 de plapume din 
stambă și mătase și 65 000 
kg de melană dărăcită. Nu
mai în luna iunie, în baza 
unei comenzi ocazionale, 
au fost produse și furni
zate 1A.C.C.V.J„ pentru 
dotarea căminelor de ne- 
familiști, 600 de saltele și 
600 de perne, iar pe în-

u

activi-
fostei

__  ,_x de la 
un început în

pri-
Sec-

a 
pe 

co- 
ca-

există
Tot

pentru aceeași întreprin
dere. în aceeași perioadă 
s-a produs și furnizat în
deosebi Combinatului de 
prelucrare a lemnului din 
Blaj peste 20 000 kg vată 
industrială. De mențio
nat că secția nu a primit 
în prima jumătate a anu
lui nici un reproș în legă
tură cu calitatea acestor 
prpduse noi obținute, du-

si*
• u

iiiiiiitguniii»»!»»»»»»!»»»»»»»»»»»»»»»’»»»’»»•••••••*•
tregul semestru s-au pro
dus pentru diferiți: bene
ficiari 1346 de saltele 
pentru adu-lți și 700 perne 

" ' atelie-
în ,

__________  a apropiat în spațiul ce va 
produs din deșeuri textile deveni liber la
recuperabile furnizate în- t....
deosebi de întreprinderea Aeroport
de confecții din Craiova pentru prelucrarea maselor
peste. 50 000 kg vată de plastice._ Aici se produc

. croitorie. Produsul a fost
furnizat atît comerțului 
cît și unor întreprinderi, 
între care, ca unul dintre 
beneficiarii principali se 
numără chiar întreprin
derea de confecții din Cra
iova. în ziua notării aces
tor date am întâlnit la 
secția I.J.I.M.P.S. un exem
plu de transport eficient 
care merită să fie relevat. 
De la Craiova tocmai so
sise în Petroșani un auto- 
container cu deșeuri tex
tile. Același container a 
fast: încărcat într-un timp te de lucrătoarele Smaran- 
scurt cu vată de croitorie

de pat. Colectivul 
rului de vată, format 
majoritate din femei,

de*pă cum am văzut, din 
șeuri recuperabile.

Recent și-a început 
tlvitatea, deocamdată 
cadrul atelierului de con
fecții textile — în viitorul

ae- 
în

i centrala 
termică nr. 9 din cartierul 

•, -un atelier

plastice. Aici se produc 
mai multe tipuri de fur
tunuri, unele obiecte pen
tru instalațiile sanitare 
și electrice, alte obiecte 
de utilitate în locuințe și 
în. gospodării.

Pe lista serviciilor pe 
care secția le efectuează 
pentru populație și între
prinderi, figurează 
deratizarea și de- 
sinsecția, întreprinderile 
și asociațiile de locatari 
pot adresa secției comenzi 
cu certitudinea că vor be
neficia de prestațiile conș
tiincios și eficient efectua-

da Mărgineanu și Elisabe-

ta Doșa, special pregătite 
în acest scop. De aseme
nea, este pregătită să răs
pundă cu promptitudine la 
solicitările cetățenilor și 
ale întreprinderilor for
mația de coșari — sobari. 
Dintre sectoarele de acti
vitate ale secției, numai 
baia comunală lucrează cu 
pierderi însemnate, fiind 
deschisă în zilele de joi, 
vineri și sîmbătă. îndeo
sebi îh ziua de joi, numă
rul solicitanților și sumele 
încasate șînt însă nesatis
făcătoare. într-o perspec
tivă mai îndepărtată, du
pă cum ni s-a spus, se are 
în vedere amenajarea și 
punerea în funcțiune a 
unei subsecții de service 
auto la Bănița. Urmează 
ca forurile competente să 
se pronunțe asupra aces
teia. Cert este însă că ce
rințele populației și între
prinderilor, atît în ce pri
vește completarea 
de obiecte necesare, 
nu întotdeauna se 
în comerț, cum ar fi 
rile de lemn cu arc pen
tru încălțăminte, focarele 
pentru cazanele de baie, 
plitele de diferite mărimi 
etc., cît și în domeniul ser
viciilor și al valorificării 
bogatelor resurse locale 
de piatră, de pildă, re- 

. prezintă tot atîtea direcții 
spre care conducerile în
treprinderii județene și 
secției din- petroșani tre
buie să-și îndrepte preocu
pările.

Industria mică este che
mată să joace un rol tot 
mai mare. Atingerea aces
tui țel presupune însă 
căutări, perseverență și 
nu în ultim plan imagina
ție și inițiativă.

Toma ȚAȚARCA

Imbunătăfirea calității 
cărbunelui — cerință
prioritară a muncii 

minerilor și preparatorilor
(Urmare din pag, 1)

Mindria de a construi
pentru

(Urmare din pag. 1

î ' A m întilnit deunăzi, 
i pe vastul șantier
J . ♦ \ al Lupeniului, eî-
| țiva oameni care dove- 
l dese cu prisosință că, 
î pot fi realizate locuințe 
J de un înalt nivel ealita- 
4 tiv. Privite chiar și de 
i ochii experților în ma- 
1 terie de construcții, apar- 
| tamentele blocului 28 din 

zona centrului civic 
apreciate unanim 
nici uh cusur", 
sînt drepți, fără 
o excepție. Gletul 
ireproșabil. Locatarii pot 
sta aici ani de zile fără 
să-și zugrăvească aparta
mentele. Uinalele, insta
lațiile sanitare, dovedesc 
o mină grijulie 
fiecare detaliu 
în proiectul de execuție. 
Autorii acestor lucrări ? 
Oamenii din subordinea 
lui Victor Trifoi, șeful 
lotului Lupeni al șan
tierului din Tg. Mureș al 
unui trust de construcții, 
industriale. „Noi nu 
iie-am făcut clecît dato
ria", afirma cu modestie 
Victor -Trifoi, un mara
mureșean falnic ca

/ brad, încărunțit în mun-
) ca de pe diferite șantie- ltuu, 
| re ale țării. A ■ venit la ^e$c

sînt 
„fără 

Pereții
nici 
este

fațd de 
cuprins

oameni
de lot e primul care vi- 4 
ne la lucru pe șantier, 
dar și ultimul care plea
că la sfirșitul zilei. La 
rindul lor șefii formați
ilor de meseriași nu ad
mit superficialitatea. „Un 
lucru — ni se destăinuia 
maistrul Arpad Sztraser 
— poate fi făcut la fel 
de repede șl bine și rău.
Atunci de ce să nu-l fa-\ 
cem cit mai bine ? Dul- ’ 
gherii Laios Nagy și ț 
Marton Czifra, nu admit 
oamenilor din subordi- . 
ne nici un fel de abatere* 
de la tehnologia de lucru.

Zidarii Gheorghe Ma-1 
rin și Vasile Colcear, șefi J 
de formații de lucru cer ț 
oamenilor să refacă „de 1 
la început" orice lucru | 
făcut de mîntuială. Mo- j 
zalcarii lui Geza Mateffyi 
lasă în urma lor adevă
rate opere de artă...

gamei 
care 

găsesc 
șanu-

sibilităților de evacuare 
și. cu funicularul Ileana, 
înlocuirea cu crațere a 
benzilor 155, 156 (Uzina 
de preparare Lupeni).

Trebuie să stea în aten
ția c.o.m. ca și propuneri
le și observațiile celor, oa
re au luat cuvîntul, să fie 
analizate cu atenție, ele 
urmînd să-și dovedească 
temeinicia în fapte. Ca
drul profund democratic 
de manifestare a principi
ilor autoconducerii și auto- 
gestiunii muncitorești, de 
aplicare a noului meca
nism economico-financiar 
a permis celor prezenți 
să-și prezinte opiniile lor, 
solicitînd mai multă res
ponsabilitate din partea 
minerilor față- de calitatea 
cărbunelui extras, 
vizionarea ritmică 
țiilor cu materiale 
tarea livrării unor

. .și materiale necomandate

(Marin Mircea), 
tățirea calității 
lui de la 
miniere și de la 
Cîmpu lui Neag, 
ficarea controalelor 
(Io<an Ologu, Romeo Cu- 
retean, Vasile Nicuță, Doi
na Irimie), s-a făcut apel 
către constructorii de: la 
I.C.M.M. pentru a urgen
ta lucrările .contractate 
(Alexandru Hadnagyi).

Propunerile, măsurile 
adoptate în adunare, relie
fează pregnant 
preparatorilor 
I.P.C.V.J. de ;

îmbună- 
cărbune- 

întreprinderile 
cariera 
intensi- 

• NTS

hotărîrea 
de la 

a. acționa

apro- 
a sec- 

și evi-
piese

Atelierul mecanic al 
minei Lupeni. Aspect 
din timpul reparării u- 
nor utilaje din subteran»

Foto: O. GEORGIANA

cu tot elanul pentru - ca 
semestrul II să se constitu
ie într-un pas înainte pe ■ 
calea îmbunătățirii cali
tății muncii, calitate care 
să se regăsească în. rezul
tatele cu care preparatorii 
doresc să încheie anul 
1982, sub deviza „Cărbu
ne mai bun economiei na
ționale !“. ■

Soluții originale, eficiență maximă
!Urmare din pag 1)

uupeni. ueie ît» e 
, meseriași asigură

ocul „8 trebuia I calitate si
preluat de cons- ; s 
tructorii din Tg. )

Mureș la 30 februarie, i 
Dar abia la 1 aprilie s-au 
reluat aici lucrările. Și > 
totuși acum sînt gata de- | 
ja pentru recepție patru I 
din. cele â tronsoane care ' 

^’^.tnsumează 68 de aparta- / 
mente. Finisajele inte-\ 
rioase și exterioare dove- | 

înalta răspundere i 
.a constructorilor, grija J 
lor pentru fiecare amă-1 
nunt. „Dacă oamenii ca- ’ 
re vor locui în aceste ț 
apartamente vor fi mul- I 
țumiți, aceasta va fi cea ? 
mai mare satisfacție a ) 
noastră" ne-a spus unul l 
din constructorii cu care ? 
am stat de vorbă la blo- 1 
cui 28. lată o judecată 4 
de valoare, rostită de un 1 
constructor anonim, dar) 
care exprimă atitudinea ț 
înaintată față de muncă | 
a unor oameni în fața 
cărora trebuie să ne scoa- I 

pas cu pas „secretul" lucru- tem pălăria cu stimă, [ 
lui-de bună calitate. In pri- nieritind pe deplin reeu- J 
mul rînd exigența. Șeful noștința noastră. >

3->‘

i Lupeni doar din lima a- 
’ priite a acestui an. îm- 
ț preună cu soția sa Ludo- 
4 ..vica,
!

i

,, „gospodar al lotu
lui''. Cu adevărat gospo-. 

. dar se vede că este și 
din faptul că sediul or
ganizării de. șantier re
prezintă un adevărat e- 
xemplu de ce poate face 
„omul care sfințește lo
cul" cu 'prezența șa har
nică.

lui colectiv: într-una din 
halele, atelierului se află 
în curs de execuție un te
lescop în trepte, utilaj ca
re va da posibilitatea exe- 

reparațiilor necesare po
durilor rulante, și macara
lelor. Secția hidraulică a 
atelierului a efectuat, re
cent, modificarea sistemu
lui de ungere la 
AZZS. Probele de 
au fost trecute cu 
Urmează ea ultimul 
să-l aibă modul în 
pompa se comportă 
gim de lucru. J 
rulmenților la 
de mină (pînă acum, de 
la începutul anului au fost 
reparate peste 300 vago- 
nete), "urmărește obține
rea unor importante eco-

corespunzător pentru a sa
tisface necesitățile .de’pie
se de schimb ale minei . .... ________  .
Lupeni. Cele 16 echipe de cutării, la fața locului, 

lucrări
i operați vita-

’ te în vederea redării pie
selor în circuitul produc
tiv, Lucrînd în schimburi 
prelungite, colectivul ate-

- Herulul mecanic a execu
tat numai într-o lună (iu
nie) reparațiile la două 
combine șî la 70 m scocuri 
de ghidare pentru trans
portoarele. Ti 1-4.

în acest an, la I.M. Lu
peni s-au făcut pași în
semnați în ceea ce priveș
te transpunerea în viață 
a unor soluții originale, 
rod al concepției întregu

ineolo : modestia
IJ meșteșugarului Tri- 

foi am descoperit

■ NOUL BULEVARD 
„Victoriei" din orașul Vul
can a avansat considera
bil, Constructorii șantie
rului 2 al Grupului Petro
șani al T.C.H. au terminat 
turnarea betoanelor de pe 
această frumoasă arteră 
a orașului în dreptul blo
curilor 17, 18 și 19, care 
au spații comerciale la

a
I

I
I ..

I:

pompa 
stand 
bine, 

cuvînt 
care 

în re- 
Etanșarea 
vagoneții

parter.
■ IN TURNEU. -Astăzi 

actorii Teatrului de stat 
din Petroșani prezintă pen
tru oamenii muncii "aflați 
la odihnă în stațiunea Va
ta un spectacol cu come
dia „încurcă lume". Acest 
spectacol încheie stagiunea 
teatrului organizată în 
stațiunile balneo-climate- 
rice din județ

■ NUMĂRĂTOAREA 
INVERSA a datei cînd se 
va da „startul" campiona
tului diviziei A de fotbal,

Aici este locul 
nostru de |oacăr 

vă rugăm 
să-l respectați I

nomii și reducerea consu
mului de rulmenți.

Acestea au fost doar eî_ 
teya aspecte, relevante, pri
vind modul în care colec
tivul I.M. Lupeni face e- 
forturi deosebite în vede
rea valorificării cu ope
rativitate și eficiență ma
ximă a resurselor recicla- 
bile. Ele dovedesc spiritul 
gospodăresc al unui colec
tiv, de muncă, al echipelor*

Mâței Dănilă, Ghcorghe 
Gaiță, Pavel Pobijeari, Pe
tru Dreptate, Ion Cătinea- 
nu, Haralambie Morar, Va
sile Borzan, Ioan Djurj și 
Iosif Bota, conștiința că, 
procedînd ’astfel, contri
buie la îmbunătățirea in
dicatorilor economici ai în
treprinderii.

De curînd, la redacția 
.noastră a sosit o scrisoare 
prin care mai mulți copii 
ne roagă’ să intervenim pe 
lingă forurile competente. 
Iată scrisoarea :

„Noi, copiii din blocurile 
11 și 13 am vrea să ne ju
căm, dar nu avem unde. 
Aici sînt copaci, dincolo 
fără să țină seama de vreo 
părere, un nen?ea a extins 
rondurile cu f 3* în oar- 
tea cealaltă sS. 
Aici nu e voie, .-tei 
colo...

Vrem să ne jucăm, 
este jocul ? Pentru 
este bucuria acestei vacan
țe. Dar, unii „oameni 
mari" ne strică această bu
curie, ne ocupă mereu spa
țiul de joacă, Uneori sîn- 
tem certați, și chiar goniți 
cu brutalitate dintr-un te
ritoriu care este al nos
tru, al copiilor. Vrem să 
fim ascultați și, mai ales, 
să fim înțeleși, să ne fie 
restituit spațiul de joacă, , 
să ne fie apărată bucuria 
vacanței".
Copiii din blocurile 11 și 13’ 

străda Ilie Pintilie, 
Petroșani

N.R. Copiii care semnea
ză această scrisoare poar
tă de mai multe săptămîni 
o adevărată bătălie pen
tru a recîștiga spațiul o- 
cupat de „oamenii mari", 
preocupați de multe lu
cruri, dar nu și de faptul 
că strică buetiria unei va
canțe. Invităm pe această 
cale, factorii în drept să-i 
determine pe acești „oa
meni mari" să elibereze 
spațiul, să* nu mai creeze 
greutăți copiilor.

în par- 
blocuri.

dinj

Ce 
noi,

i 
»

I I 
I
I

conduse de Antoniu Duban, .

ediția 1982—1983. a'' ince- ■ LA RĂSCRUCEA 
put. Prima etapă va avea DRUMURILOR din Live- 
loc sîmbătă 7 august, cînd zeni se montează în aces- 
favoriții noștri vor susți
ne primul meci din tur în 
deplasare, cu Chimia Rm. 
Vîlcea. Venind în întimpi- 
narea solicitărilor mai 
multor iubitori ai fotbalu
lui din Valea Jiului, 
numărul de marți, 27 iu
lie a.c. al ziarului nostru 
publicăm Programul turu
lui campionatului diviziei 
A de fotbal, ediția 1982— 
1983.

te zile o sugestivă lucrare 
de artă prin care se pune 
în evidență personalitatea I 
economiep-socială a mu- I 
nicipiulu). Este vorba de i 
o emblemă înaltă de circa | 

in 10 m, care va domina pel- , 
sajul de Id poarta sudică I 
de intrare în municipiul 
Petrbșani dinspre defileul 
Jiului.

Rubrică realizată de 
Viorel ȘTRAUȚ

I
I
I

uciueui a

ă de I;T j
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r VALUL DACIC
Aminteam de o cons

trucție defensiva dacică, 
un marc val din piatră 
și pămînt, menit să inter- 

■ zică accesul dușmanului 
dinspre valea mijlocie a 
Streiului. Impresionează 
nu numai știința milita
ră a comandamentului 
dac ci și extraordinarul 
volum de muncă, mai a- 
les ținînd seama de unel
tele vremii folosite la ri
dicarea lui. La bază, va
lul căruia localnicii îi 
spun troian, are o lățime 
de oca 10 m. Pe latura ■ 
nordică, de-a lungul său 
vom întilni o adîncitură 
largă de 10—14 m, ea 
indică locul de unde s-a 
extras pămîntul necesar. 
Pe latura opusă se 
servă de asemenea 
șanț măsurind 5—6 
lărgime. Cercetări 
vechi^ ^xecutate de

ob= 
un 
m 

mai 
e.

' Dâieovîciu au evidențiat 
și alte elemente defensi
ve. Astfel, pe fața su
dică a troianului cad per
pendicular alte valuri 
mai mici paralele între 
ele, de cea 6 m grosime și 
25—30 ni lungime. Ros
tul acestor construcții 
nu este suficient de clar, 
în schimb au fost depis
tate urmele a două bas
tioane eu o funcționali
tate precisă, lipite de val 
avîndfcdimensiuni 
sio-nante 
măsoară 
celuilalt 
înșirare 
siuni exprimă fără echi
voc masivitatea acestui' 
complex defensiv. Valul 
a fost construit din bu
căți de calcar și foarte 
puțin pămînt. După opi
nia aceluiași savant, pe 
ambele laturi se găsea cî- 
te o palisadă din lemn. 
Incendierea acesteia a 
calcinat piatra și înroșit 
pămîntul, lucru vizibil 
și astăzi, Cercetări mai 
noi au scos în evidență 
un fapt de o profundă 
semnificație: la extre- 

. mitatea lui de sud-est au 
fost descoperite vestigii 
ale u.npi castru roman de 
marș. vată, prin urmare 
dovadș, trecerii romane 
pe aj®i, s-a produs! Este 
momentul să consemnăm

impre- 
: raza primului 
60 metri, iar al 
50 m. . Simpla 
a unor dimen-

dino tradiție care circulă 
printre localnicii zonei, 
o tradiție eu vechime de 
multe veacuri, recent 
confirmată. Ea spune 
că aici, pe Valea Fizeș- 
tiului - au trecut romanii. 
Latura de sud-vest a cas- 
trului pe o lungime de 
cea 300 m o formează va
lul dacic ! îmi pare cu a- 
devărat tulburătoare a- 
ceastă asociație de forti
ficații daco-romane ! Să

fiiiiuiiiiiimiitniini/iiiiH)

PE URME
DACO-ROMANE (II)

umumtuiuiililllllllllllll/

ne gîndim puțin.‘ Istoria, 
la un moment dat 
pus l’ață în față ca 
versari pe daci și pe 
mani. Primii, firește 
apărat, au construit 
tăți și valuri demne de 
arta militară a timpului. 
Au folosit cu nădejde 
înspăimintătoarele lor 
arme denumite sica și 
daca. Romanii, la rîndul 
lor, tenaci, grozav .de 
tenaci și viteji, înaintea
ză încet dar sigur spre 
inima Daciei. încă erau 
dușmani și fortificațiile 
lor s-au înfrățit pe ,pă- 
.mîntul plin de făgăduinți 
al neamului dac. Sîngele 
curgea, rana, era deschi
să! cînd valul dacic unit 
eu fortificația . romană 
prefigura ceea ce istoria 
vie a oamenilor avea să 
îndeplinească. Din valul 
dacic și castrul j-oman 
se năștea un nou popor ! 
Un popor pe care nu l-a 
clintit nici o furtună. El 
s-a născut nu multă vre
me după îngemănarea 
lor două 
asemenea 
lume din 
lor viteji,
Balcani ori în vreo altă 
parte a lumii cum ar fi 
dorit-o niște istorici co
rigent! la istorie ! Ca un 
magnet, bogățiile pămîn- 
tului și subpămîntului 
acestuia au atras de-a 
lungul timpului neamuri 
-de oameni. De ce să-1 fi 
părăsit tocmai cei care 
au sîngerat pentru el,

i-a 
ad- 
ro- 

s-au
■ ce-

fortificații ; 
popor venit 
măsurarea 
nu pleacă

ce- 
un

In sud-estul Kazahstanului există „misteriosul11 
lac Alakol, care, potrivit datelor de care dispun oa
menii de știință, s-a deplasat în ultimele decenii cu 
cîțiva kilometri. Apele lacului sînt deplasate, după 
cum afirmă oamenii de știință, de viaturile care a- 
jung în unele cazuri în această zonă la viteza de 
190 km la oră. Un asemenea uragan stîrnește în lac 
valuri uriașe, care sapă continuu țărmul său nordic.

în afară de aceasta, un fenomen nu mai puțin inte
resant este legat de făptui că, deși lacul este alimen
tat de rîurile de munte formate prin topirea zăpe
zilor, apa lui este sărată. Un al treilea „mister" este 
acela că, deși pe teritoriul Kazahstanului și alte la
curi sînt în curs de secare, iar debitele rîurilor- sînt 
în descreștere. în Alakol nivelul apei crește continuu.

Nici cu aceasta lanțul „misterelor" nu se înche
ie. Astfel, pe una din insulele din mijlocul lacului 
Alakol, zoologii au descoperit o specie de pescăruși 
relicți. care au dispărut în alte regiuni. Ei clocesc 
ouăle și își cresc puii pe insula care a fost declarată 
rezervație naturală.

Oamenii de știință, desfășoară o vie activitate 
pentru cunoașterea cauzelor tuturor fenomenelor 
„misterioase" legate de lacul Alakol, pentru a le pu
tea valorifica în interesul omului și al naturii.

Epigrame
UNORA, ȘTIU EI CARE...
Băiatul acesta nu mai 
lucrează de trei săptămîrii 

Orice interes pentru muncă 
începe să-t scadă.

Vrea, zice el, să taie 
frunze la cîini 

Dar clinii să fie... cu 
covrigi in coadă.

SIMBOLUL
Azi nu-1 mai prinde

mirarea 
că noroc nu au hoinarii, 
de cînd cu termoficarea 
au cam dispărut.,, coșarii..

tocmai stăpinii lui
veac ? Doar diic ișroma- 
nii, apoi românii aveau 
unchi, moși și strămoși 

■ căzuți în lupta vitejeas
că de o parte și de alta 
a Valului de la Ponorîci 

Istoria 
pentru

— Ciclovina!
AICI i-a așezat 
vecie căci așa cum spu
nea în versuri avîntate 
Georg e Coș buc — stră
moșii :
,.Au văzut și munți și 

oase 
Și de singe rîuri roșii 
Dar din țara lor nu-i 

scoase
Nici potop și nici 

furtună".
. acțiuni 
(să' nu 
ai teri-

Romanii prin 
de recunoaștere 
uităm, ocupanți 
toriului la vest de Strei!)

- și-au dat seama de . im
portanța văii Fizestiului, 
iar la declanșarea” ostili
tăților celui de-al doilea 

, război au folosit cu sigu
ranță traseul. Putem ris
ca o aproximare a for
țelor rivale participante^ 
în bătălia de la Val ? 
Marea lungime a fortifi
cațiilor, complexitatea 
apărării organizată în a- 
dîncime și mai ales a- 
pî-opierea de cetatea -----

' mamă, presupune exis
tența în zonă a unor im
portante forțe dace. In 
fruntea lor trebuia să se 
găsească un bun coman
dant, poate chiar unul 
din apropiații lui Dece- 
bal.

Ținînd seama de nu
mărul mare și buna pre
gătire a romanilor, în 
derularea evenimentelor 
trebuie să vedem violen
te atacuri dace în gru
puri nu prea mari poate 
chiar în timpul nopții, 
menite să inspăimînte șl 
să dezorganizeze tabăra 
adversă. Nu știm de cite 
ori romanii s-au găsit 
în postura de atacanți ; 
această alternanță ofen- 
siv-defensivă trebuie să 
fi durat destul de mult, 
poate luni întregi.

(Va urma)
MORARU V.

_____  J
Intr-un muzeu japo

nez poate fi văzut por
tretul unei tinere ghei
șe cu surîs enigmatic. 
Pictura a fost supranu
mită „Kimpna Lisa".

...Dimitrie Cantemir (1673 
’-1723) î,n timpul vieții sa

le a inventat un sistem de 
notație muzicală origina
lă ? Acesta a făcut obiec
tul manualului — devenit 
clasic în practica muzicii 
turcești intitulat „Expli
cația științei muzicale în- 
tr-un drip mai amănunțit". 
Cantemir a folosit pentru 
scrierea cîntecelor, litere
le alfabetului turcesc. Tot 
lui Cantemir, muzicologia 
românească îi datoreazi 
prețioase informații des 
pre folclorul românesc, 
muzica de ceremonial 
Vechile instrumente 
zicale (în lucrarea , 
criptio Moldaviae").

tTKTta

1582-1982

PALIA
K LA ORĂSTIL

Un mare a 
de cultură

Ținutul Hunedoarei, 
vestită vatră a strămo
șilor daco-romani, este 
și un leagăn de cultură 
românească. Din acest 
punct de vedere, cea 
măi vestită localitate 
este Orăștia, aici fiind 
editate reviste („Revis
ta Orăștiet". — „cea diri'- 
tîi publicație rornâ- 
neasc.ă din părțile Hu
nedoarei" ;■ „Cosînzeâ- 
na“) și tipărite volume 
de autori anonimi și 
lucrări de nume cunos
cute ca Ilarie Chendi, 
Ion Agîrbiceanu, Liviu 
Hebreanu, Victor Efti- 
miu ș.a.

De numele Orăștiei 
se leagă și Palia (1582), 
cunoscută sub numele 
de Palia de la Orăștie, 
prima tipăritură de pe 
meleagurile hunedore
ne. printre primele din 
țara, lucrare ce a con
tribuit la dezvoltarea 
limbii române literare. 
La redactarea ei au 
contribuit cinci cărtu
rari români, care au 
folosit surse latinești, 
maghiare și slavone.

în introducere, 
ginții Șerban, fiul 
numitului tipograf 
rest șt Marten Diac își 
exprimă adeziunea lor 
la actul tipăririi și bu
curia de-a oferi compa- 
trioțilbr o astfel de lu
crare: „Dîndu îri mina 
noastră ceaste cărți, ce
tind și ne plăcură și 
le-am scris voo, români 
și le cetiți".

Lucrarea își 
importanța și 
faptului că

sporește 
datorită 
lansează 

pentru prima dată în 
scris cuvintele român 
și românesc, acest lucru 
reliefînd intenția redac
torilor de a sublinia o- 
riginea romană a popo
rului român. Astfel lu
crarea dobîndește și e- 
vidente valențe patrio
tice.

M. MUNTEANU

Cititorii fotografiază

clopotarii, 
risipa de aer.

tipo- 
re- 

Co-

Pe malul apei, în vîrf de munte.
Foto : Al. MUNTEANU

Cronica nerimată (74)
• Cărțile prea voluminoase inspiră respect 

adeseori rămîn necitite.
• Și creierul lui Newton conținea șaptezeci 

sută apă,
• Vreau să văd un 

derne,
• ~ Cei dinții surzesc
0 Nu oftați. Evitați

. £ Tetraedul ierarhic e ideal. Fiecare față 
poate sluji drept bază.

• Ieri am pierdut o sută de lei. Azi am găsit o 
sută și pot să jur că viața decurge normal.

• Mari și mici, trăim cu toții din mila Soarelui.
• Porcii sînt foarte silențioși cînd consumă bu

nuri ilicite.
• Am ajuns și eu cineva. Fumez Kent.

Valeriu BUTULESCU

Pygmalion al sculpturii

.prima gramatică ro
mânească se datorește lui 
Samuel Micu și Gheorghe 
Șiricai ? Datează din anul 
1780 și șe intitula „Ele- 
menta linguae daco -- ro-

Az* ■■
5- ^"100

Și 
mu- 

„Des-

manae sive valachieae" și 
a fost tipărită la Viena.

...județul nostru deține 
looul 3 pe țară în ce pri
vește suprafața ocupată de 
păduri, după județele Su
ceava și Caraș-Severin ? 
Pădurile hunedorene se 
întind pe aproape jumăta-

Știați că...

Culese <le 
ihg. Ilie BREBEN

te din teritoriul județului, 
ponderea avînd-o cele de 
stejar și rășinoase.

.„lacul Urau de lîngă So- 
vata este un lac sărat, li
nie în lume? La suprafa
ță apa sa, adusă de trei 
pîraie, are o concentrație 
de sare mai redusă iar 
spre fund ea devine din 
ce în ce mai sărată. Con
centrațiile de sare deter
mină și temperaturi di
verse : 20 grade C la su
prafață, 40 grade C la un 
metru adîncime și 60 gra
de C lai metru și juma-, 
tate adîncime.

* «O oPROVERB SCHIMBAT
„Să fie omul Bu scaun

la cap" 
înțelesul vorbelor îmi scapă 
Proverbul l-a schimbat, 

mai nou. 
El scaunul îl are la... birou.

-PASTORALA .
„Ia te uită, îi ziserăm noi, 
ai 
să

ieșit de noapte îh zăvoi 
cosești mindrețe de 

trifoi" 
Aș, să culeg vre-o trei 

cu patru foi"...
Mircea ANDRAȘ

ORIZONTAL: 1) Pește — 12,4 scobar ! 2) A ser at 
Oltul ! — Pește — Lirei; 3) Caracterul peștelui din 
apele de munte — Periculoasă ; 4) Coadă de avat !
— înțeapă peștele ; 5) Unealtă pentru pescuit — Et
nolog începător ! 6) Pe cal — Pește; 7) Puiul ma
mei — Pește (pl.); 8) Aranjată la ochi — Frumoasa 
noastră ; 9) Cozi de țipar — Măsura pescarilor (pi)
— Riu în Suedia ; 10) Trăiește în apă — Petrol.

VERTICAL: 1) Pește ; 2) Prinde acul la undiță
— Momire ; 3) Trece apa — Uitat; 4) Lotci la ur
mă 1 — Ouă de pește; 5) Pierdută — Nume mascu
lin ; 6) Mașină de teren — Loc de închinăciune ; 
") Anotimpul pescarilor — Cultivat (fig. ); 8) Jude- 
• ata lui Țepe.ș; 9) Lac în Ghana — Din pește ! 10) 
Peste — Momeală Ipl); 11) Soaima oestilor mi).

Dicționar : SMR, TNA.
Ionel BURDEA si 

Ferar GHEORGHE
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Schimb de mesaje între președintele 
Republicii Socialiste România și președintele 

Partidului Socialist Progresist din Liban
ț BEIRUT 24
' La Beirut a avut loc, 
schimb de mesaje 
tovarășul N i c 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului 
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și Walid Joumblatt, 
președintele Partidului 
Socialist Progresist din Li
ban și al Consiliului Poli
tic Central al Mișcării Na
ționale Libaneze, cu prile
jul primirii trimisului spe- 
eial al șefului statului ro
mân, tovarășul Vasile

(Agerpres). 
un 

între 
< 1 a e 

gene- 
Comu-

Pungan, ministru secretar 
de stat.

Cu această ocazie, au 
fost prezentate punctele 
de vedere și considerente
le tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu cu privire la si
tuația din Orientul Mijlo
ciu și, în mod deosebit, la 
evenimentele din Liban, 
ca urmare a invaziei mili
tare israeliene în această 
țară. A fost subliniată ne
cesitatea întreprinderii, în 
continuare, de eforturi 
politico-diplomatice spori
te pentru a se ajunge la

o dezangajare în Beirutul 
de vest, pentru realizarea 
unei soluții politice de na
tură să asigure indepen
dența, suveranitatea și in
tegritatea teritorială a Li
banului, recunoașterea 
drepturilor inalienabile 
ale poporului palestinian 
la autodeterminare și la 
un stat propriu indepen
dent, precum și integrita
tea teritorială și securita
tea tuturor statelor și 
poarelor din zonă.

Acțiuni în favoarea 
păcii șl dezarmării

HANOI 24 (Agerpres). 
Comitetul popular pentru 
pace și dezarmare din o- 
rașul Ho Și Min a strîns, 
în ultimele două săptă- 
mîni, peste un milion de 
semnături pe un document 
prin care se cere înceta
rea cursei înarmărilor. Tot
odată, mai multe mii de 
persoane au luat parte. în 
diferite cartiere, școli sau 
instituții publice ale ora
șului la mitinguri în ca
drul cărora participanții 
s-au pronunțat pentru spo
rirea eforturilor de men
ținere a păcii în lume.

a municipiului Petroșani
anunță 

mari reduceri de 
sută la o gamă largă 
industrial.

prețuri cu pînă la 30 la 
de produse din sectorul

cu data de 26 iulie a.c. 
magazinele cu amănuntul din Valea Jiului de 
unde vă puteți aproviziona cu confecții, trico
taje, încălțăminte și alte produse industriale 
din sectorul metalo-chimice, ieftine și bune.

po-

Vizitați, începînd

Știri din țările socialiste
riale reziduale ale princi
palelor produse ale 
tei întreprinderi.

w
FRAGA 24 (Agerpres). 

"Specialiștii cehoslovaci a- 
pllcă cu.succes laserul în 
sectoare de activitate din 
Cele mai diverse. Printre 
realizările lor se înscriu 
bisturiul cu laser, radarul 
eu laser pentru observarea

re se realizează din mate- sateliților, aparate cu la-

MOSCOVA 24 (Agerprfis). 
Uzina de metale pure din 
Kislovodsk, U.R.S.S., a în- 
ceput să producă baterii 
șolare destinate radiore
ceptoarelor tranzistorizate 
de putere medie. După 
dom menționează „Eko- 
pomiceskaia Gazeta", in
troducerea în fabricație a 
doului produs nu a necesi
tat materii prime supli
mentare — bateriile sola-

aces-
ser folosite în construcții, 
în același timp, după cum 
menționează agenția . CTK, 
specialiștii fhstitutului de 
cercetări nucleare de la 
Rez folosesc o altă sursă 
de radiație, cobaltul, în 
conservarea obiectelor de 
artă. Capacitatea atelieru
lui este de 2000 de obiec
te de artă pe an. Paralel 
cu iradierea, sînt folosite 
și mijloace chimice de 
protecție.

★

MOSCOVA 24 (Agerpres). 
La 24 iulie, participanții 
la „Marșul păcii — 82“ ca
re a parcurs Danemarca, 
Norvegia, Suedia, Finlan
da și U.R.S.S., au fost oas
peții capitalei sovietice. 
După cum relatează agen
ția TASS, luptătorii pentru 
pace din țările nordice, 
și din U.R.S.S., au fost pri
miți cu căldură la Moscova, 
unde numeroșii locuitori ai 
capitalei sovietice au in
trat în coloane, , purtînd 
pancarte pe care erau scri
se lozincile „Nu — arme
lor nucleare în Europa, în 
Est șl în Vest !“, „Nu — 
armelot nucleare în în
treaga lume !“, „Dezarma
re și pace!“.

miniere
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democraticăinternațională - necesarmente
1 Departe de a se îndrep
ta 6pre căutarea căilor și 
mijloacelor pentru înfăp
tuirea unei noi ordini e- 
gonomice internaționale, 
Omenirea se află, de fapt, 

globa- 
de 
al

iate-o „dezordine 
U‘. așa cum afirma, 
surind, un specialist 
UNESCO.

@ dezordine, să ne înțe
legem, din care unii scot - 
profituri maxime. Adeve- 
rindu-se astfel, cuvintele 
Unui folozof, care spunea: 
„dezordinea este o altă 
•rdine".

Procesul dezvoltării e- 
conomice a statelor s-a 
dezvoltat, după cel de-al 
doilea război mondial, pe 
fundalul fenomenului de 
decolonizare și al afirmă
rii noilor state independen
te. Cu toate acestea for
mele exploatării colonia
liste s-au travestit în alte
le mai sofisticate, glosate 
ca neocolonialiste. Așa au 
apărut companiile trans
naționale, transferul de 
tehnologie limitat sau sub
sumat unor țeluri politice, 
așa cum a avut loc secă
tuirea de resurse de mate
rii prime a unei părți a 
omenirii pentru îmbogă
țirea celeilalte părți, mai

puțin numeroase. Șl în 
același mod s-a trecut la 
practicarea unor credite 
cu dobînzi împovărătoare, 
la transferarea efectelor 
crizei economice â țărilor 
capitaliste pe seama țări
lor sărace. Omenirea a a- 
sistat, astfel, în perioada 
fixată aproximativ între 
anii 1950—1973, pe de o 
parte, la polarizarea pute-

în cadrul acestor para
metrii a apărut actuala 
depresiune economică, în
cepută în anii 1973—1974, 
sub forma crizei petrolului, 
apoi prin generalizarea re
cesiunii în economia 6ta- 

- telor industrializate, pen
tru a do bind i o dimensiu
ne complexă la nivel pla
netar.

Așa cum, pe. bună drep-

Notă

rii economice către state
le capitaliste industriali
zate, majoritatea foste pu
teri coloniale, și, pe de al
tă parte, la adincirea de
calajului care le separă de 
statele sărace ale lumii, 
care au avut de suportat 
și șocul dintre speranțele 
decolonizării și menține
rea dominației neocolonia- 
liste. Prin urmare, inega
litatea economică s-a a- 
dăugat formelor de inega
litate politică dintre state, 
sau, mai precis spus, a de
venit e componentă 
portantă a acesteia 
urmă.

tata, afirma tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „efec
tele crizelor și depresiuni
lor din țările capitaliste 
nu se opresc la granițele 
acestor țări, ci se resimt 
în întreaga economie mon
dială, inclusiv în economi
ile țărilor socialiste". Dacă 
fenomenele de inegalita
te în relațiile economice 
internaționale erau sesi
zabile fără efort și înainte 
de declanșarea crizei, a- 
ceasta a contribuit la exa
cerbarea contradicțiilor 
prin multiple manifestări: 
încetinirea creșterii eco
nomice, tradusă prin re

ducerea Importurilor de 
materii prime din țările în 
curs de dezvoltare, iar, 
pe plan intern, prin creș
terea șomajului ; prin pu
ternice presiuni Inflațio
niste ; o politică economi
că externă discriminato
rie a statelor dezvoltate, 
materializată • prin măsuri 
protecționiste în comer
țul mondial, scumpirea 
prețului petrolului, com
bustibililor, materiilor pri
me și tehnologiei care îm
povărează țările în curs 
de dezvoltare ; masive ma
jorări de prețuri în schim
burile internaționale, - a- 
doptate în mare parte ar
tificial ; perturbați) pe pie
țele monetare și financia
re ; scumpirea fără prece
dent a creditului în con
dițiile practicării unor do
bînzi excesive.

Concluzia fundamentală 
a acestor triste realități 
este că ele nti pot fi schim
bate decît printr-o profun
dă remodelare a ordinii 
economice și politice 
tcrnaționale bazate pe 
galitate și echitate.

cu sediul în Petroșani, strada Mihai Viteazul 
nr. 11

încadrează prin transfer sa» direct la Autobaza 
secție de transport Iscroni

— TEHNICIAN PRINCIPAL NORMATOR 
_ pentru normarea activității auto-utilaje 

La șantierele Petrila, Livezeni și Lupeni 
încadrează

— muncitori necalificați (bărbați) inclusiv 
pensionari cu limită de vîrstă pe o pe
rioadă de 3 luyi

— elevi și studenți (băieți) peste 17 ani 
împliniți (temporar pe perioada vacan
tei)

— zidari
— instalatori sanitaristi si încălzire
— electricieni
— mozaicari

XV,
A

Retribuția conform Legii nr. 57/1974,
Unitatea asigură chirie și încălzire gratui

tă pentru localnici, iar pentru nelocalnici spor 
de șantier de 10,5 la sută.

TV

25 IULIE

26 IULIE

r

EMENT

im- 
din

LUPENI — Cultural:
Semnul șarpelui.

URICANI: învingă
torul.

nal. 22,30 Studioul mu-’ 
zicii ușoare,

26 IULIE

Ștefan NICOLAE

FILME
25 IULIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Atenție la 
pana de vultur ’, Uni
rea : Mireasa eu vălul 
negru.

PETRILA : Povestea 
lui Buddy HOlly.

LONEA : Destinația 
Mahmudia.

ANINOASA 1 Oglin
da spartă.

VULCAN — Luceafă
rul. : Grăbește-te

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Orgolii ; Uni
rea : Imigranți în Bra
zilia.

PETRILA ; Povestea 
lui "Buddy Holly.

LONEA : Patrula cos
mică în acțiune.

VULCAN — Luceafă
rul : Concediu pe malul 
mării.

LUPENI — Cultural:
Astrid, dragostea mea.

URICANI : Oglinda
spartă.

8,00 Televacanța șco
lară. 8,40 Omul și să
nătatea. 9,00 De strajă 
patriei. 9,30 Bucuriile 
muzicii. 10,00 Viața sa
tului. 11,45 Lumea co
piilor. 13,00 Album du
minical. 17,40 Teatru în 
serial : „Mușatinii". 18,40 
Micul ecran pentru cei 
mici. 19,00 Telejurnal. 
19,25 Călătorie prin ța
ra mea 19,45 Cîntarea 
României, Județul Cons
tanța. 20,40 Film artis
tic. „Părinți... adop
tivi”, Premieră pe țară. 
Producție a studiourilor 
italiene. 22,20 Telejur-

14,45 Telex. 14,50 Re
pere liberiene. 15,10 E_ 
misiune în limba ma
ghiară. 18,00 închiderea 
programului. 20,00 Te
lejurnal 20,20 Cincinal 
’81—'85. 20,40 cadran 
mondial. 21,00 Roman 
foileton., Fiicele docto
rului. Producție a stu
diourilor americane. 
21,50 Telejurnal. 22,00 
Melodii îndrăgite.

Autobaza T.A. Petroșani
încadrează

strada Livezeni, nr. 12 
prin transfer sau direct:

UN ȘEF 
persoane

— UN ȘEF 
marfă

Informații suplimentare Ia sediul 
A. Petroșani, telefon 42040.

AUTOCOLOANA la

AUTOCOLOANA la

transport

transport

autobazei

Mica publicitate
✓ 

casă. 
Iunie

VIND (închiriez) 
Petroșani, strada 11 
nr. 6. (914)

VÎND pianină Hoffman. 
Aninoasa, telefon 127. (924)

VÎND Skoda S 100, In
formații telefon 43189, du
pă ora 16. (925)

VÎND Trabant 601. 
formații Lupeni, 
168. (919) 
VÎND Fiat sport, 
excepțională cu 
motor și piese de schimb. 
Informații Petroșani, stra
da Aviatorilor 7/15. (920)

SCHIMB apartament 
două camere strada Inde
pendenței 13/59, cu similar 
sau trei camere central. 
Informații Cloșca 13/2. (927)

PIERDUT'Certifieat opt 
clase eliberat de Școala 
generală nr. 9 Iași în anul 
1970 pe numele Anghel E- 
lena. îl declar nul. (926)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cor- 
nescu Constantin, elibera
tă de I.A.C.G.V.J Petro
șani. O declar nulă. (957)

PIERDUT carnet de stu
dent',pe numele Graham 

set Haynes; eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani, 
îl declar nul. (916)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tăna- 
să Marian, eliberată de . 
Remiza C.F.R, Petroșani. 
O declar nylă, (921)

In- 
telefon ’

stare
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