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In întîmpinarea
Zilei Minerului și a
sărbătoririi Eliberării

producție record
și 
în

Minern din schimbul I de la I.M. Vulcan 
I.M. Paroșeni, întreprinderi care au demonstrat 
ultimele zile certe posibilități de redresare a extrac
ției, au reușit ieri să depășească preliminarele fizice 
stabilite, realizînd în primul schimb producții deose
bit de ridicate : 1012 și, respectiv, 650 tone de căr
bune. Cu aceste rezultate ei s-au situat, pe locuri de 
frunte în întrecerea pe Vale, unde, la toate minele^ 
în etapa din preajma Zilei minerului sînt organizate 
schimburi de producție record. între formațiile cu 
cele mai bune realizări, la Vulcan s-au situat brigăzi
le conduse de Paraschiv Ciurescu, Petrache 
Traiah Borșa și Virgil Stan din sectorul V 
cu un plus de 57 de tone față de preliminarul 
bului), Mihai Dudescu, Mihai Neștian,. Ștefan 
și alte brigăzi din sectorul I (care a depășit preli
minarul ou 37 de tone).

Marin, 
(sector 
schim-
Gantz

Cărbune 
peste prevederi

Colectivul carierei Cîm- 
pu lui Neag, își materiali
zează hărnicia și în acest 
început de lună 
depășirea, din 
ma zi, a sarcinilor fizi
ce la cărbune cocsificabil 
cu 100 de tone. în acest 
mod, minerii, mecanizato
rii, conducătorii auto, ca
drele tehnico-inginerești 
ale tînărului colectiv ra
portează cu mîndrie de
pășirea unui nou „prag" 
al plusurilor de extracție 
de la începutul anului la 
zi : 61 000 tone de cărbune 
cocsificabil.

prin 
pri-

La invitația tovarășului 
Nicolae ceaușeseu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și a tova
rășei Elena Ceaușeseu, 
marți a sosit în Capitală, 
într-o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră, 
Gaafar Mohamed Nimeiri, 
președintele Uniunii 
cialiste Sudaneze, 
ședințele Republicii 
mocratice Sudan, 
nă cu doamna Nimeiri..

Vizita înaltului oaspete 
sudanez în țara noastră, 
noul dialog româno-suda- 
nez la nivel înalt se în
scriu ca un moment. im
portant în cronica bunelor 
raporturi statornicite între 
România și Sudan : des- 
chizînd noi perspective dez
voltării colaborării 
tenești dintre cele 
țări, în folosul 
popoare, al cauzei

So- 
pre-
De- 

împreu-

prie- 
două 

ambelor 
păcii, 

securității și înțelegerii în 
întreaga lume.

începerea

E s
$
I 

s ■

Minerii din imaginea alăturată sînt componenti 
ai două brigăzi cu renume de la I.M. Vulcan, condu
se de Mihai Dudescu, din sectorul I,’și Florea Petri- 
șor, din sectorul II. în cinstea apropiatei Zile a mi
nerului, cele două brigăzi raportează cu satisfacție 
depășiroa pianului fizic de Ia începutul anului 
peste 3500 si, respectiv, 1600 tone de cărbune.

La Palatul Consiliului . 
de Stat au început marți, 
3 august, convorbirile o- 
ficiale între tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste R o m â n i a, și 
Gaafar Mohamed Nimeiri. 
președintele Uniunii Sucia- 
liste Sudaneze, președinte
le Republicii Democrati
ce Sudan.

Sub semnul dorinței

care se pregătesc in țara 
noastră, au ovaționat cu 
căldură pe președinții 
Nicolae Ceaușeseu și Ga-

Nimeiri, 
dînd expresie satisfacției 
față de noul dialog la ni
vel înalt româno-sudanez, 
menit să confere noi di
mensiuni relațiilor pe mul
tiple planuri dintre țările 
și popoarele noastre : în
folosul reciproc, al cauzei 
păcii, înțelegerii între toa
te națiunile.

Președintele Nicolae 
Ceaușeseu și președintele 
Gaafar Mohamed Nimeiri 
au părăsit, in aplauzele 
celor prezenți, aeropor
tul, îndreptîndu-se, . într-o 
mașină escortată de moto- 
eicliști, spre reședința re
zervată oaspeților.

La reședință, președin
ții Nicolae Ceaușeseu și 
Gaafar Mohamed Nimeiri, 
tovarășa Elena Ceaușeseu 
și doamna Nimeiri. s-au 
întreținut intr-o atmosferă 
cordială prietenească."

Ceremonia sosirii înal
tului oaspete a avut loc 
pe aeroportul internațio
nal Otopeni.

La ora .16,30 aeronava cu afar Mohamed 
care a călătorit înaltul 
al poporului sudanez 
aterizat.

Tovarășul 
Ceaușeseu a 
dialitate pe 
Gaafar Mohamed Nimeiri. 
la coborîrea din avion. 
Cei doi conducători de 
partid și de stat și-au strins 
călduros mîin.ile, s-au îm
brățișat. La rîndul său, to
varășa Elena Ceaușeseu, 
a adresat un călduros bun 
venit președintelui Su
danului.

Tovarășul N i 
Ceaușeseu. și 
Elena Ceaușeseu 
bun sosit în

sol.
a

a eN i c o 1 
salutat cu cor- 

președintele

c o 1 a e 
tovarășa 

au urat 
...... ... România 

doamnei Nimeiri.
Numeroși locuitori 

Capitalei aflați pe 
port, cărora li s-a alăturat 
un grup de tineri sudanezi,

ai
aero-

convorbirilor oficiale
ci.proce de a întări conti
nuu prietenia și colabora
rea dintre țările și popoa
rele noastre, cei doi condu
cători de partid și de stat 
au început prima rundă 
de convorbiri, .

S-a subliniat cu satisfac
ție faptul că- relațiile din
tre Partidul comunist Ro
mân și Uniunea Socialistă 
Sudaneză, dintre România 
și Sudan au cunoscut o 
dezvoltare continuă in spi
ritul Tratatului de priete-

nie și cooperare dintre ce* ’ 
le două state și Declara
ției solemne comune — 
documente de o 
importanță care 
cadrul necesar 
și diversificării 
român o-s udaneze. 
tă, s-a apreciat 
condiții favorabile 
adîneirea în continuare a 
acestor Istrinse raporturi 
potrivit intereselor și as-

deosebită 
au creat ' 
extinderii 
relațiilor 
Totoda

tă există 
pentru

minei (Continuare în pag a 4-a)
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Fruntașii

Săptămîna educației politice, culturii $i sportului

Ample manifestări dedicate Zilei minerului

Decretul Consiliului de Stat privind stabilirea u- 
nor măsuri pentru gospodărirea judicioasă și reduce
rea în continuare a energiei electrice, energiei termi
ce, gaze naturale și alți combustibili are aplicabili
tate în toate domeniile, începînd de la producător și 
pînă ,1a consumator. Pe această temă am purtat o 
convorbire cu maistrul principal Sabin Coc, adjufftt 
de șef de secție la S.D.E.E. Petroșani.

Analizîndu-se rezul
tatele obținute în între
cerea socialistă dintre 
brigăzile de mineri, 
ponform criteriilor sta
bilite și aprobate la 
I.M. Paroșeni s-au a- 
cordat recent titlurile 
de fru-laș. Brigăzile 
fruntașe / -nivel de în
treprind» .e în prima ju
mătate a anului sînt 
cele conduse de Ghcor- 
ghe Dineu (103,2 p),
Fr an ci s c Fazakas 
(108,6 p) și V'asile Cerceja 
(103,2 p). La individual, 
în cadrul sectoarelor 
locul de fruntași îl de
țin Gheorghe Mânu 
Ion Leonte, Martin Bi
ro II, Aurelian 
Virgil Petrică,
Pisoc.

„Săptămîna educației politice, culturii și sportu
lui", acțiune tradițională, care cuprinde multiple ma
nifestări cultural-artistice și sportive dedicate Zilei 
minerului, se află în plină desfășurare. La casele de 
cultură, cluburi, cămine muncitorești, artiștii amatori 
sînt prezenți în mijlocul minerilor, cinstindu-le mun
ca și vrednicia prin cîntece și poezii.

|IERI, în sălile de a- 
pel ale minelor, cu pri
lejul zilei record în pro
ducție, au fost prezenta
te minișpectacole de mu
zică și poezie, susținute 

’ de formațiile artistice de 
amatori și cenaclurile li
terare din Valea Jiului.

URICANI, săr- 
Zilei mineru- 
dublă semnifi- 
coincîde cu a-

■ LA 
bătorirea 
lui are o 
cație ; ea

ni vers area a 35 de ani 
de la deschiderea minei. 
Cu acest prilej, în cadrul 
minei și la club se des
fășoară acțiuni specifi
ce evenimentului. Sim
pozionul „35 de ani de 
lumină în adîncuri" a 
inaugurat de duminică 
seria manifestărilor oma
giale, prilejuind un dia
log viu între generațiile 
de mineri — tineri și

vîrstnici — ale Urica- 
niulul. pe tema mineritu
lui, a trecutului și mai 
ales a sarcinilor de vi
itor ale minei. Luni, 1 
punctul de documentare 
al minei a fost gazda ri
nei alte acțiuni de am
ploare — o consfătuire 
sub .genericul „Tribuna 
experienței înaintate", pe 
tema „Șeful de brigadă, 
om politic și educator al 
formației de lucru". 
Au participat șefi de bri
gadă șî'de schimb. Ieri, 
conform programului
săptămînii, conducerea 
casei de cultură a orga
nizat o masă rotundă pe

tema „Creația artistică 
— oglindire a realităților 
Văii Jiului" la care 
participat membrii cer
bului literar „Flori
mină" și artiștii amatori. 
Tot ieri, s-a desfășurat 
un colocviu pentru tineri 
mineri și activul cultu
ral, intitulat „Valea Jiu
lui — vatră de istorie”.

au

de

■ EXPOZIȚII. La clu
bul sindicatelor din Lu- 
pen.i artiștii fotografi, 
între care Iosif Tellmann, 
Ion Flori, Alexandru 
Varga, Constantin Ioniță 
și Geo Pestrea, omagiază 
Ziua minerului printr-o

fContinuar* tn pag a 2-a
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— <’a furnizor de ener
gie electrică, ce ați preco
nizat pentru evitarea ri
sipei ?

— Imediat după apari
ția Decretului Consiliului 
de Stat cu privire la gos
podărirea judicioasă și re
ducerea consumurilor de 
energie am inițiat o amplă 
acțiune de citire a con
toarelor. Ideea s-a născut 
din dorința de a cunoaște 
la zi consumul pe fiecare 
locuință în parte, dar și 
cu scopul de a depista con
toarele defecte precum și 
beneficiarii care consumă 
în mod exagerat sau pur 
și simplu sustrag energie 
electrică. De altfel verifi
carea și controlarea a -a- 
vut și are un caracter per
manent în cadrul secției 
noastre și trebuie săi spu
nem cu regret că mai sînt

unii ce folosesc în mod 
exagerat energie electrică. 
Ne preocupă în perma
nență buna întreținere a 
rețelei pentru ca energia 
electrică să fie livrată fără 
întreruperi ce influențea
ză bunul mers al produc
ției îri toate domeniile de 
activitate.

— Vreți să sugerați cî- 
teva idei privind posibili
tățile de economisire a 
energiei electrice în ** lo
cuințe ?

— înlocuirea iluminatu
lui clasic din bucătărie, 
baie și hol cu tuburi fluo
rescente de 20 wați condu
ce la un consum de curent 
electric de trei ori mai re-
Convorbire consemnată de 

D. CKI.ȘAN

(Continuare in pag. a 2-a)
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Conștiința înaintată presupune 
o conduită exemplară în producție

Terenul cel mai fertil 
de afirmare a conștiinței 
socialiste, a responsabili
tății de comunist este 
munca, activitatea practi
că în producție pentru re
alizarea sarcinilor de creș
tere a producției de căr
bune — iată una din idei
le fundamentale sublinia
te în adunarea generală a 
organizației de bază VI B 
de la mina Lupeni, adu
nare consacrată dezbate
rii activității ideologice, 
politico-educative în lumi
na Expunerii secretarului 
general al partidului la 
Plenara lărgită a C.C. al 
P.C.R. din 1—2 iunie a.c. 
în acest spirit, referatul 
prezentat în fața comuniș
tilor de către biroul orga
nizației de bază a abordat 
activitatea politico-cduca- 
tivă, rezultatele și, mai 
ales, sarcinile, exigențele 
muncii de formare și dez
voltare a conștiinței socia
liste în strînsă legătură cu 
modul în care se afirmă 
și se materializează aceas
tă conștiință prin partici
parea nemijlocită a mem
brilor de partid la actul 
productiv, la lupta pentru 
plan. Adunarea generală 
a analizat, așadar, modul lă într-o zi de repaus 
în care se ocupă comu
niștii de perfecționarea 
pregătirii lor politico-i- 
deologice, cum participă 
la dezbateri în cadrul în- 
vățămîntului de partid, 
cum se ocupă de lărgirea

orizontului lor de cunoaș
tere tehnico-profeslcnală 
și de cultură generală, da
că citesc presa, cum se o- 
cupă de educarea tineri
lor, a celorlalți oameni ai 
muncii.

Analiza s-a oprit 
în mod deosebit 
roadelor acestor 
păr] în activitatea practi
că. S-au făcut referiri la 
exemplul mai multor mem
bri de partid ca Iuliu Da

insa 
asupra 

preocu-

IIIIIIIIIIIUU/UIIIIII/I/HI/IIII 

Viața de partid 
llll/lllllllllllllllllllll/llll/IH  

niel, Tănase Stamate. Mi
hai Cîrdei, Gheorghe Ri- 
zea. Bujor Pavel și Petru 
Ambruș, care își demons
trează pregătirea politică, 
conștiința muncitorească 
printr-o atitudine respon
sabilă. plină de dăruire 
față de realizarea sarcini
lor la extracția de cărbu
ne. S-au citat și exemple 
negative, de atitudini i- 
responsabile față de înda
toririle de serviciu, ca cea 
a electricienilor Gheorghe 
Ciobanu și Ion Vartolomei, 
care la o comandă specia- 

au 
coborît pînă la orizontul 
400. dar într-o oră au dis
părut de la locul de mun
că. abandonînd lucrări pe 
care trebuiau să le execu
te pentru bunul mers 
producției.

„Mai sînt unele probleme 
îndeosebi cu integrarea ti
nerilor în exigențele mi
nei, în rigorile discipli
nei", arăta maistrul minier 

cu 
se

, aiciLa tir_ ___  _
Iuliu Daniel. „Odată 
absențele nemotivate, 
mențin frecvente cazurile 
de nerespectare a discipli
nei tehnologice, a celor 6 
pre de lucru. Pentru întă
rirea climatului de ordine 
și disciplină, a răspunderii 
față de sarcinile de plan, 
noi, membrii de partid, 
trebuie să dovedim o 
conduită exemplară11, su
blinia minerul Titu Pîrvu. 
Comuniștii trebuie să ac
ționeze pentru antrenarea 
întregului colectiv la o ac
tivitate responsabilă, plină 
de dăruire pentru realiza
rea planului de producție, 
pentru folosirea întregu
lui potențial tehnic și u- 
man al colectivului.

Sectorul VI are toate 
condițiile pentru realiza
rea începînd din luna au- 
gunt a sarcinilor de plan; 
totul depinde de eficiența 
muncii politico-educative 
pe care organizația de
partid, toți comuniștii tre
buie să o desfășoare în 
mijlocul colectivului pen
tru a-1 mobiliza la o mun
că plină de dăruire și ab
negație, pe măsura marilor 
exigențe pe care partidul, 
țara le pun la ora actuală 
în fața minerilor.

I 
î 
ț

ț 
î

i 
I

elevației stîlpului ie î- 
naltă tensiune eu baza 
în fundația zidului de 
sprijin, exact în dreptul 
alunecării de teren. S-a 
muncit într-un ritm a- 
lert. Alături de dulgheri 
s-au aflat, ajutîridu-i cu 
materiale la mină și în 
alte operațiuni, 40 de u- 
teciști din oraș și alți

Au căzut în iulie ploi 
abundente, dar cauza 
lunecării unei 
din suprafața carosabilă 
a DN 66 în dreptul zidu
lui de sprijin în construc
ție de la podul Dărănești 
spre oraș, a constituit-o o 
conductă de scurgere a 
apelor pluviale între
ruptă la nivelul benzii
a 3-a (pe partea dinspre 20 de muncitori necalifi- 
.................... ' câți din cadrul uzinei de 

utilaj minier. O echipă 
de sudori de la aceeași 
întreprindere ă sudat de 
capătul conductei de 
sub șosea o țeavă pentru 
„prinderea" și conduce
rea apei peste zidul de

a-
porțiuni

I.U.M.P.). Apa 
trații, preluată 
tul din amonte 
duete; și scursă 
prin capătul 
și ascuns sub șosea, 
îmbibat terenul c. 
de instabil, producînd, 
în cele din urmă, alune- sprijin de unde își pu- 
carea. Situa
ția apărută 
a impus mă
suri excep
ționale pen
tru oprirea 
alunecării și 
asigurarea 

continuității

de 
de 
al’ 
în 
întrerupt 

, . a 
destul

infil- 
capă- 
con- 

sol

pective, prelungit pînă 
după ora 21, tot colectivul 
de muncă înțelegînd si
tuația, să turnăm în co
frajul care dimineața nu 
exista, o cantitate de 
peste 10 mc de beton în 
elevația pilonului de sus
ținere a conductelor care 
vor alimenta cu energie 
întreaga întreprindere 
de utilaj minier. Totoda
tă, măsurile excepționa
le luate cu ajutorul or
ganelor locale de partid 
și de stat au condus la 
înlăturarea pericolului 
extinderii alunecării și 
la realizarea, într-o sin
gură zi, a unei producții 
fizice care

INTERVENȚIE PE DN 66J
continuității traficului 
rutier în condiții optime. 
Inițiativa organizării u- 
nei acțiuni susținute și 
eficiente în acest scop a 
venit din partea organe
lor locale de partid și 
de stat. într-un timp 
scurt, la fața locului, 
în ajutorul constructori
lor zidului de sprijin au 
venit dulgherii Gheorghe 
Neagoe, Ion Popescu, 
Constantin Onu, Mihai 
Pavel, Ion Ebîncă, Ion 
Croitoru, Vintilă Albea- 
nu de la Grupul de șan
tiere Petroșani al T.C.H. 
Meseriași foarte buni — 
după cum spunea ing. 
Ovidiu CrăciunescU, șe
ful lotului Petroșani al 
întreprinderii de utilaj 
greu din cadrul Centra
lei de construcții căi fe
rate — care împreună cu 
dulgherii lotului nostru 
au realizat într:o singu
ră zi de muncă cofrajul

tea continua scurgerea 
fără a cauza dificultăți.

în paralel, constructo
rii de la lotul 
și-au concentrat 
la ridicarea elevației zi
dului pe toată lungimea 
afectată, de peste 21 me
tri liniari, la cota prevă
zută de proiect, au trans
portat și montat un nu
măr de 40 elemente din 
beton armat, echivalen
tul a circa 160 de tone, 
încărcarea acestora în 
mijloacele de transport 
a fost asigurată de 
I.C.M.M. cu o macara de 
16 tone, iar descărcarea 
și montarea a fost făcută 
cu ajutorul macaralei tri
mise în sprijin de 
I.U.M.P.

„Prin această acțiune 
conjugată — declara in
ginerul Ovidiu Crăciu- 
nescu —am reușit ca 
spre sfîrșitul programu
lui de lucru al zilei res-

I.U.G. 
forțele

în mod 
mal se 
ține în 
zile".
, In această ( 
acțiune s-Su ț 
remarcat 
gherii 
și Mihai Bog-

nor- 
ob- 
trei

dul-
Ște-

?

fan Chioda
dan de la lotul I.U.G. îm
preună cu cei de 
T.C.H., betonistii 
Barbu, Ion I'._»0A 
car Faur și f ț Bote- 
zatu, legătorii d«= «arcină 
Ion Munteanu, Nicolae 
Sandoiu și Traian Mun
teanu de la lotul I.U.G., 
macaragii Ion Hoțolea- 
nu și Marin Olaru de la 
I.C.M.M. și Arpâd" Torok 
de la întreprinderea de 
utilaj minier. Efortul și 
participarea lor au făcut 
ca zidul de sprijin de pe 
DN 66 să înainteze 
tr-un ritm mai bun, 
pe orizontală cît și 
verticală, și astfel să 
depășită o situație 
prevestea multe greutăți 
în activitatea colectivu
lui lotului I.U.G. și pen
tru traficul rutier în 
zona Dărănești — Petro
șani-

Toma TAțARCA

Ia 
Ion 
Os-

în- 
atît
pe
fie
ce

î
i

Ioan DUBEK

»

Să iîm buni gospodari
(Urmare din pag. 1) i

ales 
din 

uita-

ținem lec- 
mai 
dar, 
este

Nu vrem să 
ții de omenie, 
pentru medici, 
păcate, uneori
tă chiar omenia..

...femeia plinge.

Lecție de omenieO imagine grăitoare 
despre dezvoltarea am
plă a urbanisticii ora
șului Uricani.

Noul cartier Bucura.

Foto : Șt. NEMECSEK

manifestări 
dedicate 

Zilei minerului
(Urmare din pag. 1)

expoziție de fotografii 
„Cinstim minerul și m un

ește 
holul

etajul 
bi- 

con- 
de 
so

si 
ge-

ca lui“. Expoziția 
'deschisă ..zilnic, în 
clubului.

In holul de la 
superior, colectivul 
bliotecii a deschis,
comitent, o expoziție 
carte eu 3 secțiuni — 
eial-politieă, tehnică 
beletristică — avjnd 
nerioul „Odă minerului,
muncii și creației sale" 
Totodată, la punctul de 
informare al clubului, 
membri cercului filatelic 
sint prezenți cu o expo
ziție de filatelie.

■ PENTRU AZI, 
lingă alte manifestări o- 
magiale prevăzute, mem
brii filialei Uniunii 
tiștilor Plastici din 
și Valea Jiului; au 
gramat, în cinstea 
minerului, deschiderea 
unei expoziții de pictură, 
grafică și linogravură". 
Expoziția se va deschide 
In holul Casei de cultură 
din Petroșani,

pe

Ar-
Deva
pro- 
Zilei

dus. Folosirea rațională a 
televizoarelor, aparate
lor de radio și a altor apa
rate de uz casnic constitu
ie o sursă permanentă de 
economisire la îndemîna 
t u t u r o r. Risipă de 
curent se face și la ilumi
natul caselor scărilor un
de, în multe cazuri, becu
rile ard zi și noapte fără 
încetare, iar la locuințele 
de colonie sau particulare 
ard cit e noaptea de lun
gă in 
ce se 
mai 
In
tră de lămurire a fiecărui 
cetățean de a elimina ri
sipa de energie electrică

curți becuri mari 
pot întrebuința nu- 

cînd este nevoie, 
activitatea hoas-

eco- 
elec- 

între- 
insti-

am solicita sprijin 
partea asociațiilor de 
catari precum și a organi
zațiilor de partid din car
tiere.

— Posibilități de 
nomisire a energiei 
trice există și in 
prinderi, comerț și
tuții. Ce sugestii aveți în 
acest sens ?

— Prin specificul 
unitățile economice, 
deosebi minele, 
țiile și cele constructoare 
sau de reparat utilaj mi
nier sînt mari consuma
toare de energie electrică. 
Nu vreau să apelez la ci
fre, dar' evitînd mersul 
în gol al marilor utilaje 
din subteran, strungurilor

I • GRAFICA. Prepara
torul Tiberiu llalasz. este 
cunoscut în Lupeni drept 
unul dintre pasionați! 
graficieni ai cercului de 
arte plastice al clubului 
muncitoresc din 
tate. Ultima lui 
de linogravură a 
inspirată de o

locali- ■ 
lucrare 

fost 
noutate 

domină prin ine- 
amploarea sa, 

emblemă, peisa-

lor, 
în- 

prepar a-

sau rabotezelor, benzilor 
și sitelor din preparații 
putem economisi în fieca
re minut mari cantități de 
energie electrică. Economii 
se pot face chiar coborind 
prin tije becurile sau tu
burile fluorescente fixate 
pe tavanul halelor și sec
țiilor, așa cum s-a proce
dat la întreprinderea de 
confecții din Vulcan. Cum 
spuneam, evitarea : ‘
de energie electrică 
la îhdemina noastră 
tui’or. Să facem din 
permanenta sursă de 
nomisire în folosul
nai, al dezvoltării și înflo
ririi patriei noastre socia
liste.

Nu 
mai este chiar tînără. A- 
re mulți ani lucrați. A- 
cum e pensionară de 
boală. Și comisia care a 
pensionat-o, a știut de ce. 
Iar pentru boala de care 
suferă statul îi
facilități. Dar ceea 
povestește e 
„Am fost la 
Doina Ovedehie, .
dea rețetă pentru 
camente. Am intrat 
pectuoasă, j-am 
medicală și m-a întrebat
ce doresc. „O rețetă gra
tuită, i-am răspuns, pen
tru Tolbutamid". M-a
privit mirată și m-a în- altele sufletești, poate
trebat „Cit costă „Ze- ’mai -grave.
ce lei" am răspuns. Și, Și, atunci, să nu 
după ce caută ceva în lecții de omenie ?

f
ț 
î t
i

acordă 
ce 

incredibil,
doctorița 

să-mi 
medi- 

res-
dat fișa

risipei 
este 

a tu- 
o 

eco- 
perso-

ea

geantă, scoate 10 lei, ii 
pune pe fișa mea medi
cală, și-mi spune: „Lua- 
ți-vă medicamentai

— N-am mai piyut su
porta, am izbuc, * în 
pljns. am strig.— « din- 
sa. De ce m-a jignit. Eu 
am mers să-mi cer drep
turile. nu să cer de po
mană. E de necrezut ca 
un medic..."

Intr-adevăr. de necre
zut ca un medic să-și 
jignească pacienții ! Cu ce 
drept ? Este ader arat, 
sînt bolnavi și „bolnavi". 
Cei care vor să tragă 
chiulul de la muncă, să 
fie puși la- punct in lu
mina legii, dar cei bol
navi trebuie tratați cu 
grijă și, am spune, cu a- 
fecțiune, nu jigniți,' a- 
dăugînd suferinței fizice,

t }.

‘W’

ții L t

specific al orașu-
— turnul noului puț 

de extracție cu skip. O 
lucrare care-și merită cu 
prisosință locul printre 
creațiile artiștilor ama
tori dedicată Zilei mi- ■ 
norului,
• DOUA IMPORTAN

TE OBIECTIVE de in- 
vestiți! au fost predate 
pentru pretensionare de

- către constructorii din 
Petroșani. Este vorba de 
cele două rezervoare de 
apă pe magistrala de ali
mentare de la sursa Ta-

ia. Odată cu aceasta 
asigură intrarea în 
finală a execuției a 
tor obiective.
• MODERN. Tot 

numeroase sînt 
comerciale și de prestări 
de servicii ale orașului 
Vulcan care își. mută se
diul în noul centru civic 
al localității. Astfel, uni
tatea CEC ce se afla pe 
strada Republicii, s-a 
mutat pe bulevardul Vic
toriei, intr-un local nou, 
frumos amenajat.
• SEZONIERĂ. Cum 

ne-a obișnuit în ultimii

a

mai 
unitățile

ani, luerătoarea maga
zinului nr 117 —Vînzare 
de sticle și borcane — 
din halele Petroșaniului, 
a plecat din nou în con
cediu tocmai în perioada 
„de vîrf" in care cumpă
rătorii solicită produsele 
acestei unități. Iată o 
mostră a modulul în ca
re comerțul își întîmpi- 
nâ cumpărătorii... 
du-le evidente... 
vicii.
• EXCURSIE, 

nii muncii de la
Lonea — mineri, maiștri,

aducîn-
deser-

Oame-
I.M.

cadre tehnico-i ngi nșrești 
— participă, in ziua de 
15 august, la excursîă . or
ganizată cu autocarul de 
către clubul sindicatuiu* 
întreprinderii. Traseul 
programat.: Hațeg — 
răștle — Geoagiu Băi 
urmărește petrecerea 
nei zile plăcute la v 
tita stațiune turistică 
județului nostru. (M.V.;

Rubrică realizată de 
T. CAMPIANU
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Pentru cei tineri
pentru cei care vin

Dacă-mi aduc bine a- 
minte, prin mai ’78, â- 
sistam la operațiunea de 
„țărușare" a 
complex 

. xecutată 
dulgheri 
Doca de 
fi fost Mihai Vagiuc ori 
loan Ruță sau Ștefan 
Pricop, ori altul, în tot 
cazul un dulgher bătrîn.

— Dumneatale îți mai 
arde acum de fotbal ? — 
a încercat reporterul sa 
fie malițios.

— Păi, nu pentru mine 
fac stadionul, eu oi fi cel 
mult la inaugurare, ori 
la vreun meci în tribu- 

cei care 
au nevoie

viitorului 
sportiv Jiul, 
de echipa de 
a lui Gheorghe 
la l.C.M.M. Să

e-

lucrări, 
necesi- 

de

aminte de 
în 
se

s

*

*

*
I
* 
I
I
I
I 
ț 
j

nă. C~^—tJneri, 
vin c ■ noi 
și dd stadion.

Mi-am adus 
vorbele bătrînului,
ziua cind tricolorul 
înălța la catargul noului 
complex. Obiectiv spor
tiv întins pe nouă hecta
re, cu trei terenuri ga- 
zonate de fotbal, unul cu 
zgurg, cu șase 
de tenis, cu un 
multifuncțional 
jocurile de echipă. - Cu 
tribune acoperite pentru 
8000 de locuri, din cele 
20 000 cit îi este capaci
tatea. Cu vestiare pentru 
toate disciplinele spor
tive, cu saună, bazin, sa
lă de forță, cabine de 
transmisii, cantină-res- 
taurant, club, bibliotecă, 
spații de cazare 
70 de sportivi și 
altele. în. viitor va 
o sală de popice, 
înălțate pe aceste 
unde erau doar 
case 
finețe răvășite, ca 
percile de pămînt. 
dionului cel vechi îi pu
treziseră sau 
tribunele, 
rea impunea 
rea Iții. S-a 
rea,': 
contr Alția în bani 
murtcă. a cetățenilor 
se construiască altul, 
încăpător, modern.

terenuri 
teren 

pentru

pentru 
cite 

apare 
Toate, 
locuri, 
cîteva 

momîrlănești și 
ciu- 
Sta-

îi arseseră 
sistematiza- 

desafeeta- 
luat hotărî- 

"ffa din investiții, din 
și 
să 

mai

— Multe din 
mai ales care nu 
tau mină calificată 
lucru — ne relatează Ion 
Mischie, secretarul Con
siliului popular 
pal, au fost 
prin muncă 
valoarea lor 
10 000 000 lei. 
pe stadionul 
lui oameni ai 
elevi de la Uricani pînă 
la Petrila. Pe colective 
s-au evidențiat în mod 
deosebit întreprinderile 
miniere Petrila, Lonea, 
Livezeni, Aninoasa, Dîl- 
ja, Bărbăteni, prepara- 
ția Coroești, secția de 
mobilă Livezeni, I.G.C.L., 
S. D. E. E„ I. U. M. P. 
I.R.I.V M.P., T.C.H.. Li
ceul industrial din Pe
troșani și multe altele. 
Lucrările de bază au re
venit în sarcina muncito
rilor de la l.C.M.M.

tntr-adevăr, mulți. din
tre muncitorii șantieru. 
lui l.C.M.M. s-au aflat 
în tribune în ziua inau
gurării. In tribunele cons
truite de ei. Maistrul Pe
tru lorga îi numește pe 
cei mai vrednici, echipa 
de fierar-betoniști con
dusă de Alexandru Ion- 
celescu, pe zidarii Fran- 
cisc Nistor, Ion Sighiar- 
tău. Șofronie Safia, Va
sile Luca, Vasile Udrea, 
Vasile Rache, Geza Koc- 
ze.

— I-am mai adăuga pe 
cei din formația de lăcă- 
tuși-sudori condusă de 
Dumitru Bolea, pe zugra- 
vii-vopsitori Oscar Len
gyel,. Ion și Maria Mol
dovan, echipa 
tuși mont at ori 
mitru Bîrlad, 
lui Gheorghe. 
macaragiul llie Ion, bul
dozeristul Tudor Cămă- 
rășescu, ercavatoristul 
Petre Oprea, conducăto
rii auto Vasile Muscăriță, 
Ștefan Pricop, Gheorghe 
Dăiescu, Constantin Fio- 
roiu. Nicolae Loliș, Iosif 
Ham și mulți alții.

munici- 
executate 

patriotică, 
depășește

Au venit 
complexu- 
muncii și

de lăcă- 
a lui Du.
betoniștii 

Abraham,

înfrumuse- 
nos-

petrecerii 
Oameni 

care 
prin 

a

după noi
Mulți alții, începînd de 

la. colectivul de proiec- 
tanți condus de ing. Au
rel Popa de la I.P.H. De
va, arhitecți, construc
tori, instalatori, toți cei 
care au ctitorit această 
bijuterie arhitectonicăf 
un adevărat templu al 
sportului și 
timpului liber,
tineri sau bătrîni, 
și-au exprimat, 
muncă, mîndria de 
participa la 
(area municipiului
tru, de a face ceva dura
bil, care să folosească 
urmașilor lor, de a con
tribui la prestigiul Văii 
pe plan național. Mii de 
oameni, zile în șir, au 
robotit pe. complexul 
sportiv, grăbind inaugu
rarea sa. care s-a petre
cut, nu intîmplător, în 
preajma a două eveni
mente memorabile — 
Ziua minerului și sărbă
torirea zilei Eliberării., 

îmi readuc aminte de 
vorbele acelui dulgher 
bătrîn, care, de fapt, ex
primă gîndurile tuturor.

— Eu voi fi cel mult 
la inaugurare, ori la 
vreun meci în tribună. 
Cei tineri, cei care vin 
după noi au nevoie și de 
stadion...

...și comentariile devin 
de prisos.

Ion VULPE

Demonstrația sutelor de sportivi din 
municipiul nostru, elevi și muncitori, 
desfășurată cu prilejul inaugurării Com
plexului sportiv Jiul din Petroșani, a 
relevat sugestiv entuziasmul tinerei ge
nerații, viața fericită și demnă, dorința 
de pace a poporului nostru. Cu trupurile 
lor. sportivii în tricouri roșii, galbene 
și albastre — însemnul tricolorului — 
au înscris pe gazonul stadionului cuvîn- 
tul-deziderat al umanității — PACE.

Aspect din cadrul ceremoniei de înăl
țare a tricolorului pe catargul noului 
edificiu sportiv din reședința de muni
cipiu.

; % i.:
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Programul manifestărilor artistice st sportive, 
desfășurat cu prilejul inaugurării Complexului spor
tiv „Jiul" din Petroșani, a cuprins numeroase mo
mente de destindere și bună dispoziție, între acestea, 
partida inedită de fotbal dintre selecționata actorilor 
bucureșteni și fostele glorii ale Jiului s-a bucurat 
de un succes deosebit, datorită cascadelor de poante 
provocate in teren de așii umorului, de arbitrajul 
prestat de „cele trei grații" ale scenei Stela Popescu, 
Vasilica Tastaman, Norina Alexin și de comentariul 
parodic, sagace, asigurat de cunoscutul actor Ion Duțu.

Colaboratorii foto, ai ziarului nostru Gheorghe 
Olteanu și Ion Băloi au surprins faze din această 
partidă a secolului... de rjs.

Timp de trei zile, bazele 
sportive din Petroșani și 
Petrila au găzduit întrece
rile tradiționalei compe
tiții de masă dotată c.u 
„Cupa minerului". Desfă
șurate sub genericul, „Da- 
eiaclei", la întreceri au 
participat peste 300 de ti
neri și tinere, din 15 jude
țe ale țării. La actuala e- 
diție a acestei competiții 
organizată de către Comi
tetul Uniunii sindicatelor 
din întreprinderile minie
re, petrol și geologie, cu 
sprijinul factorilor din mu
nicipiul nostru, întrecerile 
finale s-au desfășurat la 6 
ramuri sportive (atletism 
f+b), handbal (b), șah 
(fșHi), tenis de cîtnp (f-|-b),

Sub egida „Daciadei‘‘

Finala pe țară a „Cupei minerului44
popice (f-i-b) și volei (b).

lată primii clasați la ce
le 6 ramuri sportive i 
ATLETISM l greutate fete: 
Iolănda Todor (Bacău); 2. 
Florica Ptealcu (Maramu
reș); 3. Dorina Bule (Bi
hor). Băieții 1. Petre Eli
zeu (Hunedoara); 2. Gheor
ghe Oprescu (Argeș) j 3. 
Cornel Hepriștean (Bihor). 
Lungime fetei 1. Viorica 
Cîrnațiu (Alba); 2. Rodica 
Pop (Maramureș); 3. Rodi- 

.ca Simion (Prahova). Bă

ieți: 1, Wilhelm Grosz 
(Bihor) ; 2. Sorin Grecu 
(Argeș) ; 3. Tiberiu Goga 
(Cluj)’;- 800 m, fete: 1. Ro
chea Sas (Bihor); 2, Rodi
ră Pop (Maramureș); 3.
Marian Cantemir (Hune
doara) ; 1500 m, băieți :
1. Nicu Timbulj (Bihor);
2. Petrică Giurgi (Bacău);
3. Alexandru CsiKy (Co- 
vasna). POPICE: fete: 1. 
Marinela Ivan (Prahova) 
398 pd ; 2, Margareta Ko
vacs (Hunedoara) 389 pd;

3. Maria Bogaresik (Mara
mureș) 374 Pd, Băieți : 1. 
Ioan M anole (Maramureș) 
412 pd ; 2. loan Blaga (Bi
hor) 393 pd ; 3. Joan Suru
giu (Prahova) 386 pd. (Re
prezentantul nostru Lu
dovic Bartok eu 375 pd. 
s-a clasat pe locul V). 
ȘAH, FETE : 1. Floarea Io- 
nașcu (Gorj); 2, Viorica 
Moldovan (Caraș-Severin);
3. luliana Putlinca (Bihor). 
Băieți s 1. Moise Cocaș 
(Bihor) i 2. Costul Stan

(Bacău);,'3. Grigore Mihuț 
(Hunedoara). TENIS DE 
( IMP, fete : 1. 1. Voicules- 
cu (Suceava) ; 2. Maria Bă- 
lescu (Mehedinți) ; 3. Geta 
Timbuli (Bihor). Băieți: 
1. P. Orza (Caraș-Severin); 
2 I. Borticel (Harghita). 
HANDBAL; 1. Hunedoa
ra; 2, Harghita ; 3. Mehe
dinți. De menționat com
portarea foarte bună a re
prezentanților noștri, res
pectiv echipa minerilor de 
la I.M. Livezeni, care nil

a suferit nici o înfrîngere 
pe-parcursul întregului tur
neu. VOLEI : 1. Ittinedoa- 

-ra ; 2. Alba ; 3, Maramu
reș. Și la această ramură 
sportivă reprezentanții noș
tri au avut o comportare 
bună cu toată că suferise
ră o înfrîngere în. serie. ■

Pentru contribuția adu
să' la buna desfășurare a 
întrecerilor, comisia de or
ganizare a acestei compe
tiții aduce mulțumiri co
mitetelor sindicale, unită
ților școlare care au asigu
rat bazele sportiva, pre
cum și tuturor arbitrilor 
prezenți în cele 3 zile la 
concurs,

Staicu BALOI
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in țara noastră 
a președintelui Republicii 

democratice Sudan, 
Gaalar Mohamed Nimeiri

Rsluarea lucrărilor Comitetului
O.N.U. pentru dezarmare

Conferința mondială privind

începerea convorbirilor 
oficiate

științifice dintre România

GENEVA 3 (Agerpres). 
La Geneva au fost relua
te, marți, lucrările Comi
tetului pentru dezarmare 
— organism de negocieri 
al O.N.U. în sfera dezar
mării, din care fac p-rte 
40 de state, dintre care și 
România. Actuala sesiune 
a Comitetului dobîndește 
o deosebită importanță, 
atît datorită intensificării 
cursei înarmărilor și ce
rinței imperioase de a se 
adopta măsuri urgente de

dezarmare, cit și ca ur
mare a faptului că ea se 
desfășoară după cea de-a 
doua sesiune specială a 
Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezar- 
,mării, care a fixat sarcini 
de mare însemnătate Co
mitetului de dezarmare, 
între care și aceea de ela
borare a unei versiuni re
vizuite a Programului glo
bal de dezarmare și pre
zentare a lui la viitoarea 
sesiune ordinară a Adună
rii. Generale.

politicile
CIUDAD DE MEXICO 

3 (Agerpres). în cadrul 
Conferinței mondiale pri
vind politicile culturale, 
la punctul de pe ordinea 
de zi • privind ocrotirea 
și punerea în valoare a 
patrimoniului cultural, re
prezentantul țării noastre, 
ambasadorul Constantin 
B ă b ă 1 ă u, a pre
zentat eforturile de
puse în România pentru 
înregistrarea, conservarea 
și ocrotirea bunurilor cui-

culturale
turale. El a arătat că țara 
noastră sprijină statele ca
re au pășit recent pe dru
mul dezvoltării de sine 
stătătoare în vederea re
cuperării valorilor repre
zentative ale patrimoniu
lui lor cultural, de care 
au fost deposedate, și a 
făcut o serie de propuneri 
privind îmbunătățirea ac
tivității UNESCO în acest 
domeniu, ca și pentru con
servarea dinamică a pa
trimoniului cultural mon
dial.

(Vrmart din pag. I)

pirațiilor țărilor și popoa
relor noastre pe baza prin
cipiilor deplinei egalități 
în drepturi, respectului in
dependenței și suverani
tății naționale, neameste
cului în treburile interne 
și avantajului reciproc.

De ambele părți, s-ă ma
nifestat dorința de a se ac
ționa In direcția valorifi
cării cit mai largi a posi
bilităților existente pentru 
aprofundarea colaborării 
politice, pentru dezvolta
rea și adîncirea cooperă
rii economice și tehnico-

și Sudan.
S-a apreciat că promo

varea susținută a relațiilor 
româno-sudaneze este în 
folosul. și spre binele ță
rilor și popoarelor noastre, 
ale progresului și prospe
rității lor, slujește cauzei 
păcii, înțelegerii și cola
borării între națiuni.

Cei doi conducători de 
partid și de stat au stabi
lit ca miniștrii de resort 
din cele două țări să discu
te și să convină, în tim
pul vizitei, cai și modali
tăți concrete de lărgire a 
colaborării și cooperării 
reciproc avantajoase din
tre România și Sudan.

Vizită protocolară
Președintele Uniunii So

cialiste Sudaneze. pre
ședintele Republicii De
mocratice Sudan, Gaafar 
Mohamed Nimeiri, a făcut, 
marți, după-amiază:, o vi
zită protocolară secreta
rului general al Partidului 
Comunist Român, președin

tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Palatul Con
siliului de Stat.

Cei doi conducători de 
partid și de stat au avut, 
cu acest prilej un prim 
schimb de păreri, premer
gător convorbirilor oficiale.

Acțiuni în favoarea păcii și dezarmării Viitorul buget al 
Belgiei, sub semnul •

Dineu
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, au oferit marți, 
la Palatul Consiliului de 
Stat, un dineu oficial în o- 
noarea președintelui Repu
blicii Democratice Sudan, 
Gaafar Mohamed Nimeiri, 
și a doamnei Nimeiri.

oficial
în timpul dineului, des

fășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și 
Gaafar Mohamed Nimeiri 
au toastat pentru întărirea 
și dezvoltarea continuă a 
prieteniei și colaborării ro- 
mâno-sudaneze, exprimîn- 
du-și convingerea că vizita 
și convorbirile ce au loc 
vor marca un nou moment 
important în amplificarea 
acestor raporturi.

LONDRA 3 (Agerpres). 
La Aberdeen a început, la 
3 august, marșul păcii 
„Scoția—’82", organizat din 
inițiativa Congresului sin
dicatelor din Scoția și a 
unor organizații antimili- 
tariste. Pentru a participa 
la această manifestare au 
sosit luptători pentru pace

Evoluția situației 
din Liban

BEIRUT 3 . (Agerpres).
Forțele israeliene au în
călcat. din nou, marți, ul
timul acord de încetare a 
focului, iansînd tiruri de. 
mortiere și rachete asupra 
Beirutului de Vest și pro- 
vocînd riposta forțelor pa- 
lestiniano-libaneze progre
siste, informează agențiile 
internaționale dc presă. 
Totodată, se menționează 
că forțele israeliene au 
continuat întărirea dispo
zitivului lor militar în ju
rul Beirutului de Vest, 
precum și în zona aeropor
tului.

Bombardamentele ma- 
. sive din ultimele zile au 
provocat mari daune ma
teriale în Beirutul de Vest, 
unde se estimează că apro
ximativ 80 la sută din clă
diri au fost distruse. în 
numeroase puncte din ca
pitala' libaneză, clădirile 
sfîrtecate de obuze conti
nuă să ardă.

din Franța, Italia și R.F.G. 
Traseul marșului trece pe 
lingă bazele militare ame
ricane și NATO amplasate 
în Scoția.

★
PRAGA 3 (Agerpres). 

Participa.nții la „Marșul 
păcii" (Moscova — Vienaj, 
ia care iau parte militanți 
pentru pace din 23 de țări 
ale Europei, Asiei, Africii, 
Americii de Sud și de 
Nord au pătruns pe teri
toriul Cehoslovaciei, re
latează agenția CTK. Aici 
li s-au alăturat luptători 
pentru pace și dezarmare 
din R.S. Cehoslovacă, co
loanele au ajuns, la 2 au
gust, în orașul Kosice, un
de a avut loc un miting 
consacrat păcii și dezar
mării. '

O ștafetă a „Marșului 
Păcii—’82" a ajuns în ace
eași zi în orașul Zahony

din R.P. Ungară, relatează 
agenția TASS, Aici a avut 
ioc, de asemenea, un mi
ting al partizanilor păcii 
din localitate.

★
BONN 3 (Agerpres). Par- 

ticipanții la o demonstra
ție pentru pace, împotri
va staționării de rachete 
nucleare pe teritoriul 
R.F.G. au blocat intrarea 
la o bază militară comună 
americano-vest-germană, si
tuată la circa 60 kilometri 
sud de Stuttgart — infor
mează agenția United Press 
International. O purtătoa
re de cuvînt a demons
tranților a declarat că ei 
protestează „împotriva ma
șinăriei distructive" a răz
boiului. De asemenea, a. 
spus ea, această acțiune 
este și „o expresie a do
rinței oamenilor de a trăi".

austerității
BRUXELLES,^Ager- 

pres). Primul al
Belgiei, Wilfried Vî’lens, 
a prezentat liniile genera
le ale bugetului pe anul 
1983, aflat sub semnul aus
terității, transmite agenția 
France Presse.

în cadrul unei conferin
țe de presă, premierul 
Martens a declarat că bu
getul prevede limitarea 
deficitului la 445 miliarde 
franci belgieni (aproxima
tiv 9 miliarde dolari), ce
ea ce reprezintă 10,5 la 
sută din PNB.

în urma dezbaterilor 
purtate pe parcursul a 
trei zile, guvernul a fixat 
la 1 702 miliarde franci ni
velul cheltuielilor pentru 
anul viitor, reprezentînd 
o creștere de 7,5 la sută, 
în raport cu 1982, și la 
1 227 miliarde cifra veni
turilor.

,,Război nuclear : 750 milioane de morti 
în emisfera nordică"

CONVORBIRILE TUK-
CO-SUDANEZE prilejuite 
de vizita președintelui 
R.D. Sudan, Gaafar Ni
meiri, s-au concentrat asu
pra măsurilor vizînd îm- 

' bunătățirea relațiilor bi
laterale și reducerea ten
siunilor .regionale, inclu
siv cooperarea în dome- 

■; niul militar. Sudanul și 
. Turcia au semnat acorduri 

privind schimburile cul
turale și cooperarea eco- 
nomică și tehnică.

IN CAPITALA FINLAN
DEI s-au încheiat lucrări
le celui de-al XXVl-lea 
Congres al Alianței in
ternaționale a femeilor, la

care au participat repre
zentante ale unui număr 
de 30 de țări.

CEA DE-A 17-A CON
FERINȚA REGIONALA 
a Organizației Națiunilor 
Unite pentr* Alimentație 
și Agricultură (FAO) va 
avea loc la Managua, în- 
cepînd de la 2 septembrie 
a.c„ s-a anunțat la Ofi
ciul FAO din Ciudad de 
Mexico, informează agen
ția Preiisa Latina. La reu-

niunea din capitala nica- 
raguană și-au anunțat par
ticiparea circa 250 dele
gați din țările latino-ame- 
ricane, precum și repre
zentanți ai unor organis
me specializate.

GASTON THORN, pre
ședintele Comisiei CEE, 
a sosit la Casablanca, în 
cadrul unei vizite oficiale 
în Maroc, anunță agenția 
marocană de presă MĂP.

LA 3 AUGUST A AVUT 
LOC o ședință pașnică a 
delegațiilor U.R.S.S. și 
S.U.A. la negocierile pri
vind limitarea și reduce
rea armamentelor strate
gice.

In cazul unui conflict 
nuclear în cursul căruia 
ar fi detonate peste 24 000 
de încărcături atomice 
ar urma să fie uciși în- 
tr-un interval de 24 de o- 
re, 7p0 milioane de oa
meni din emisfera nordică 
— indică un studiu elabo
rat de un grup de oameni 
de știință vest-europeni 
și americani.

Cercetătorii au luat ca 
ipoteză de lucru un război 
nuclear limitat la emisfe
ra nordică și un potențial 
de explozive atomice de 
peste 7 600 megatone.

Potrivit studiului, pri
mele obiective •— în afara 
instalațiilor militare și a 
întreprinderilor industria
le — ar fi 145 de orașe 
europene avînd peste 
20 000 de locuitori și, ulte
rior, toate orașele cu pes
te 10 000 locuitori. O trei
me din populația europea
nă ar fi în întregime uci
să încă în prima fază .■ a 
războiului. 750 milioane 
de persoane ar. muri în- 
tr-un interval de 24 de o-

re. De asemenea, 350 mi
lioane de persoane ar a- 
vea de suferit de pe urma 
exploziilor atomice. Pe de 
altă parte, capacitatea de 
rezistență a corpului li
man s-ar reduce rapid ca 
urmare a efectelor radia-
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiii

Din presa străină
(„RESITANCE UNIE“)
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țiilor. Un supraviețuitor 
din cinci nu ar fi în stare, 
fizic și psihic, să-i ajute 
pc ceilalți.

Oamenii de știință au 
studiat, de asemenea, po
sibilitatea unui război a- 
tomic care nu s-ar desfă
șura decît - pe teritoriul 
vest-german. Ei au stabilit 
că lansarea unei bombe 
cu neutroni de forță me

dic împotriva unei divizii 
de blindate ar provoca 
moartea a 1 OOO de per
soane in rînd'ul populației 
civile. Recurgerea îi1- arme 
nucleare tactice pe ,-teatre 
de operațiuni _mi,£ ar 
costa viața a peste "un mi
lion de civili. De aseme
nea, 10 milioane de civili 
ar fi uciși dacă 170 de în
cărcături grele (Large Nu
clear Weapons) ar fi utili
zate in timpul luptelor.

în studiul lor privind 
consecințele pe termen 
lung ale unui război ato
mic, grupul de cercetători 
a pornit de la faptul ■ că 
toate alimentele vor fi 
poluate, cu excepția unor 
specii de pești, deoarece, 
după toate probabilități
le, numai straturile cele 
mai profunde ale oceane
lor ar fi protejate împo
triva radiațiilor.

(AGERPRES)
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PETROȘANI — 7 .V 
iembrie: Teșs, I-1I ,
Unirea ; Mașina zbură
toare.

PETRILA: Orele 
icelor.

LONEA: Schițe 
tmereția.
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ANINOASA: Stele

de dimineață,
VULCAN'— Luceafă

rul : Ultima cursă.
LUPENI — Cultural -

Copie la indigo.
URICANI : Iubirea

multe fețe, l-ît.

TV

a-

16,00 Telex.
16,05 Stadion .

0 Volei făminin. Tro
feul „Tomis". Româ
nia — Bulgaria. 
Transmisiune di

rectă dc la Cons
tanța.
Rezultatele tra
gerii pronoex- 
pres.
Universul femei
lor.
1001 de seri 
închiderea 
gramului, 
Telejurnal. 
Actualitatea 
nomică.

?0,40 Film artistic.
locaș la deschidere, 
Premieră TV, 

22,20 Telejurnal.

VREMEA
1.6,55

17,00

17,50
18,00 pro-

eco-

Mij-

Pentru următoarele
24 de ore : Vremea se 
va încălzi ușor, cerul 
va fi variabil. Izolat se 
vor semnala averse de 
ploaie însoțite de des
cărcări electrice. Vînt 
slab, pînă la moderat 
cu intensificări de scur
tă durată. Temperatu
rile minime vor fi cu
prinse între 14—19 gra
de, iar maximele intre
25 și 30 grade.

VIND Dacia 1300, Petri- 
la, strada Tudor Vladimi- 
rescu bloc 38/81 (față în 
față cu policlinica), tele
fon 298. (954)

LUCI ȘI DAN urează 
scumpului lor bunic Șiara 
Gheorghe, „La multi ani!" 
cu ocazia aniversării celor 
91 de ani. (952)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Niță 
Maria, eliberată de I.C.R.Â. 
Petroșani. O declar nulă.
(949)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ren- 
ghea lo-n, eliberată de I.M. 
Uricanl. O declar nulă.
(950)

PIERDUT certificat de

naștere pe numele Vasilica 
Etna Augustina,,, eliberat 
de Consiliul popular Tîr- 
gul Ogrești, jud. Gorj. îl 
declar nul. (951)

PIERDUT geantă cu 
diverse obiecte pe traseul 
Petroșani — Cîmpu lui 
Neag. Informații telefon 
43549. ș Găsitorului re
compensă, (953)

PIERDUT certificat de 
absolvire a 8 clase, elibe
rat de Școala generală nr. 
1 Petrila pe numele Helj 
Maria. îl declar nul. (955)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cos- 
tes<j Cornelia, eliberată de 
Spitalul municipal Petro
șani. Q declar nulă. (956)
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