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Cariera Cîmpu lui Neag

1OOOOO tone extrase
suplimentar

O veste îmbucurătoare, care denotă mobiliza
rea exemplară de care dau dovadă colectivele de 
mineri ai Văii Jiului : CARIERA CÎMPU LUI NEAG 
a extras, de la începutul anului, 100 000 TONE DE 
CĂRBUNE PESTE SARCINILE PLANIFICATE. Es
te un succes cu adevărat remarcabil al minerilor, 
mecanizatorilor, al întregului colectiv de la Cîmpu 
lui Neag, unitate de frunte a industriei miniere din 
Valea Jiului. Este cazul să inserăm numele cîtorva 
fruntași ai fruntașilor, cum sînt Victor Pătrașcu, 
Ion Ohorniuc, Petru Todovcsics, Tiberiu Negomirea- 
nu. Alexandru Bugesch, Evian Bob, Vasile Toader, 
Zeno Bar, Ion Ionel, Dumitru Albescu, oameni care 
prin dăruirea și abnegația lor au contribuit la rea
lizarea acestui important succes.

Mircea BUJORESCU

Respectarea riguroasă a 
disciplinei tehnologice, 

condiție sigură a producțiilor 
suplimentare
lunii' au-
I.M. Lu-

restanță de

începutul 
colectivul 
avea o 
tone de cărbune fă

a raportat 8 087 tone 
cărbune peste sarcina 
plan. Prin ce se expli- 
acest salt spectaculos 

producției întreprinde-

La 
gust, 
peni 
4 000
ță de sarcina de plan. La 
sfîrșitul aceleiași luni, mi. 
na 
de 
de 
că 
al 
rii ? Iată întrebarea pe ca
re am adresat-o recent to
varășului Alexandru Blaj, 
inginerul șef al I M. Lu
peni.

— Ponderea principală a 
producției zilnice suplimen
tare a provenit din abata
jele mecanizate ale sectoa
relor 3, 4 și 6. La baza 
producțiilor suplimentare 
zilnice au stat productivi- 
tățile mari in cărbune. In 
unele abataje mecanizate 
s-au înregistrat frecvent în 
luna august productivități 
de vîrf de peste 20 de to
ne pe post. Dar se cuvine 
să menționăm și faptul ca 
toate celelalte sectoare, un

I.U.M PETROȘANI

instalație de semnalizare
în cadrul atelierului de automatizări al între

prinderii de utilaj minier Petroșani s-a finalizat o 
instalaț e oe semnalizare și convorbire concepută 
de tînărul. colectiv de electroniști condus de 'in
ginerul Gneorghe Marcu. Conceput și realizat în 
acest atelier, nou; produs care conține elemente de 

electronică indigenă in construcție antigrizutoa- 
să poate funcționa și in minele d.n Valea Jiului

O pr-.mă instalație de semnalizare și convorb.ie 
de acest gen, antigrizutoasă, se află in prezent la 
I.M. Paroșeni în probe tehnologice, după ce a tre
cut prin verificările severe ale specialiștilor de la 
C.C.SM. Petroșani.

La realizarea acestui produs și-au adus contri
buția electroniștii Nelu Bîrlca, Roși Boris, Au
rica Lengyel, Maigarela Pap și alții.

Dumi.ru GlKJOABA

de se muncește cu tehnolo
gie clasică, și-au îndeplinit 
și depășit sarcinile de 
plan. Un reviriment a în
registrat colectivul sectoru
lui VII, care a încheiat lu
na august cu un plus de 
2 000 tone de cărbune.

— Au existat întreruperi 
în fluxul producției 
cărbune din abataje, 
subteran pînă la suprafa
ță?

— Da, dar numai in do
uă din zilele lucrătoare. Și 
acelea au fost 
rată. In rest, 
mers șnur.

— De ce ?
— Abatajele 

sate în mod 
schimburi, programul 
viziilor și reparațiilor 
înfăptuit fără nici o aba
tere, în zilele de repaos,

de mică du- 
producția a

au fost 
optim

Interviu realizat de 
Viorel STRĂUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

DEBUT RODNIC ÎN 
LUNA SEPTEMBRIE

~N

Inceputul acestei luni 
marchează extragerea 
unor mari cantități de 
cărbune peste sarcinile 
planificate. Astfel, un 
număr de 6 întreprin
deri miniere (Vulcan, 
Paroșeni, Lupeni, Băr- 
băteni, Uricani și carie
ra Cîmpu lui Neag) 
și-au depășit sarcinile 
zilnice, cu producții su
plimentare cuprinse în
tre 1 100 tone (Lupeni) 
și 60 tone (Paroșeni). 
De remarcat că toate 
aceste întreprinderi au 
extras, în prima zi a 
lunii, la un loc, o pro
ducție suplimentară de 
1 900 tone cărbune, din
tre care 1 700 tone căr
bune cocsificabil.

J

Brigada condusă de 
minerul Ion Calotă este 
una dintre formațiile de 
lucru evidențiate în ca
drul sectorului VII 
la mina Vulcan. In 
gine brigadierul (in
trul imaginii) alături de 
ortacii din schimbul 
condus de I’etru Petoia.

de
ima-
cen-

Foto : Șt. NEMECSEK

de 
din

Hărnicia unui colectiv de preparatori

la

Prin rezultatele deosebi
te obținute de la începutul 
anului și pînă in prezent, 
atelierul brichetaj de 
Preparația Coroiești se si
tuează cu consecvență, 
nă de lună, pe primele 
curi in întrecerea 
tă in cadrul I.P.C.V.J. 
d .vadă a faptului că me
rită numai aprecieri, 
ceea ce p vește realizarea 
sarcimloi de plan, colec
tivul de oameni ai muncii 
de ia Preparația Cosotești 
raportează obținerea supli 
menta, ă a peste 17 500 tone 
brichete energetice. Evi
dențiind că din totalul de

lu- 
lo- 

socialis-
Ca

in

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

in județul Tulcea
Vineri după-amiază, lo

cuitorii municipiului Tul
cea au trăit cu intensă e- 
moție bucuria reîntîlnirii 
cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, care întreprinde, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu o nouă vizită de 
lucru în județ. Acest dia
log, ce ar? loc la puține zi
le de la precedenta vizită, 
reia analiza începută cu 
organele locale de partid 
și de stat, conducerea Mi
nisterului Agriculturii 
Industriei Alimentare,

Și
cu

Adunările activelor comitetelor
orășenești

revin 
și organizațiilor 

în lumina indi- 
orientărilor se- 
general al parti-

Consfă- 
la Man-

indicat,

Ieri, în toate localitățile 
municipiului au avut loc 
adunările activelor comite
telor orășenești și comuna
le de partid din domeniul 
muncii organizatorice și 
de propagandă care au dez
bătut sarcinile ce 
organelor 
de partid 
cațiilor și 
cretarului 
dului tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. la ~ 
tuirea de lucru de 
galia.

Așa cum s-a 
pentru a asigura creșterea 
eficienței tuturor acțiuni
lor politice, organizatorice 
și educative, reflectate în 
creșterea realizărilor eco
nomice, adunările de activ 
au dezbătut cu înaltă res
ponsabilitate și 
comunistă modul 
acționat pentru 
rolului conducător al orga
nelor și organizațiilor de 
partid, pentru perfecționa
rea continuă a stilului și 
metodelor muncii de partid, 
întărirea democrației in
terne, afirmarea combati-

exigență 
cum s-a 
creșterea

maistrul Ion 
comentariile

condus de

17 500 tone brichete, 12 312 
au fost realizate în schim
bul condus de 
Postel nicu, 
sînt de prisos.

— Schimbul 
comunistul Ion Postelnicu 
este format din oameni 
conștiincioși, harnici, cu o 
înaltă pregătire profesio
nală — ne spunea tovară
șul Ioan David secretarul 
comitetului de partid de 
la preparația Coroiești. în
tregul colectiv a răspuns 
întotdeauna cu operativita
te la chemările comitetu
lui de partid.

Succesele in muncă ale

în 
mari 
punct

specialiști ai Centralei 
Delta Dunării, asupra mo
dului realizării Programu
lui de amenajare și exploa
tare integrală a ținutului 
de la gurile Dunării, adop. 
tat de Comitetul Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
program care cuprinde mă
surile pentru punerea 
valoare a acestei 
suprafețe, atît din 
de vedere al producției ve
getale, animale, piscicole, 
forestiere, stuficole, al tu
rismului, cît și al păstrării 
mediului înconjurător și al 
condițiilor naturale.

Inițiativa secretarului ge
neral al partidului, îndrep- 

vității și spiritului revolu
ționar din partea tuturor 
comuniștilor.

In cadrul adunărilor s-a 
pus un accent deosebit a- 
supra neajunsuriloi și lip
surilor din domeniul mun 
cii organizatorice și de 
propagandă, subhniindu-se 
în spirit critic si autocritic 
cauzele acestora, precum și 
direcțiile de acțiune pen
tru a ridica la nivel caii, 
tativ superior întreaga ac
tivitate economică și socia
lă, pentru a conferi eficien
ță sporită muncii de partid 
în toate domeniile și sec
toarele de activitate. S-a 
arătat că este imperios ne
cesară intensificarea acțiu
nilor politice, întărirea or
dinii și disciplinei, condi
ție prioritară pentru desfă
șurarea unei activități eco
nomice la nivelul cerințe
lor, pe măsura potenția
lului uman și tehnico-ma- 
terial de care dispune fie
care unitate economică. O 
atenție deosebită a fost a- 
cordată mai ales sarcinilor 
organelor și organizațiilor 
de partid din unitățile mi.

schimbului condus de mai
strul Ion Postelnicu din 
acest an nu sînt întîmplă- 
toare. Și în anul trecut și 
1. anii precedenți colecti
vul a ocupat în permanen
ță treapta cea mai înaltă 
pe podiumul fruntașilor.

întrebat, care este che
ia ce stă la originea sui- 
ceselor obținute, comunis
tul Ion Postelnicu care la 36 
de ani ai săi are deja o 
vechime de 19 ani ca pre-

Ștefan NEMECSEK

(Continuare in pag. a 2-a) 

tată în direcția valorifică
rii superioare, complexe și 
eficiente a acestei zone, 
care dispune de însemnate 
resurse naturale și frumu
seți unice în lume, se îns
crie în preocuparea cons
tantă a partidului și statu
lui, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de dez
voltare economică și so
cială a meleagurilor tulce
ne, a tuturor județelor ță
rii.

Oamenii muncii din Tul
cea, metalurgiști, chimiști.

(Continuare în pag a 4-a)

de partid

A- 
re- 
in- 
în-

Și 
de
or-

niere, unde s-au înregis
trat cele mai mari rămî- 
neri în urmă, datorită toc
mai slăbirii exigenței fa
ță de abaterile de la dis
ciplina tehnologică și a 
muncii, față de neajunsu
rile în folosirea utilajelor 
din dotare, a forței de 
muncă, în valorificarea tu
turor resurselor de crește
re a productivității muncii 
și îmbunătățirea calității 
producției de cărbune, 
dunările de activ au 
liefat necesitatea de a 
tensifica toate acțiunile 
treprinse de organele 
organizațiile de partid, 
sindicat și U.T.C., de 
organele colective de con
ducere chemate să contri
buie în mod hotărîtor 
îmbunătățirea 
zilnice și 
vității, la 
minerilor 
a asigura 
cepînd din luna septembrie 
a planului la producția de 
cărbune, mai ales la căr
bunele destinat siderurgiei, 
a tuturor indicatorilor de 
plan.

la 
realizărilor 

redresarea acti- 
recuperarea ră. 
în urmă, pentru 
realizarea. în-

2

3

IN CINCI

SECUNDE
1

ș

des

noas- 
sunat

tn încăpere se 
chide parcă o prăpastie. 
Omul care intrase, des
tul de matur după în
fățișare se pironise lo
cului. Alături de el doi 
ochi seînteietori de copil 
iscodeau privirile 
tre. întrebarea a 
răspicat :

— Cite absențe 
tivate ai?

— Șapte.' — a 
de abia răspunsul.

— Ce spun cei 
copii ai dumitale, 
ța aceasta ?

întrebarea n-a
primit răspuns imediat. 
A rămas suspendată pe 
marginea golului ce se 
crease. Am văzut cum 
fetița și-a încordat muș
chii feței. Ne-a privit 
pe fiecare în parte, a- 
poi a strîns puternic 
mina tatălui și i-a spus 
„Hai.'“ Omul a plecat ca 
ars spre ușă și inainte 
de a ieși afară ne-a răs
puns: „n-am să mai 
vin pe aici niciodată"...

3

I
J
ș

nemo- 3

venit

patru 
feti-

mai

Valeriu COANDRAȘ

Dumi.ru
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Planul economic realizat 
pe întregul an

Organizația orășenească 
Petrila a U.T.C. se prezintă, 
după cele opt luni trecu
te, cu un succes de seamă 
in realizarea planului eco
nomic pe acest an. Față de 
300 000 lei cit însumează 
planul economic al organi
zației pe anul 1983, s-a re
alizat cu 17 231 lei mai 
mult pînă la 23 August — 
succes cu care tineretul din 
rîndurile organizației a 
cinstit marea sărbătoare a 
Eliberării patriei.

In această realizare se 
regăsește mai ales con
tribuția organizațiilor
TJ. T. C. de la mine
le Petrila și Lonea, de 
la preparație, precum și din 
școlile orașului. Prin sus
ținute acțiuni de colectare 
a unui mare număr de sti
cle și borcane, de deșeuri 
de hîrtie și textile, eît și 
prin culegerea și valorifi
carea fructelor de pădure, 
elevii de Ia Liceul indus
trial Petrila au contribuit 

cu suma dc 27 628 lei, iar 
cei de la școlile generale 
cu 17 400 lei la realizarea 
planului economic al orga
nizației orășenești a U.T.C.

Propunîndu-și cote supe
rioare de realizare a pla
nului economic, comitetul 
orășenesc U.T.C. Petrila se

Din viața 
organizațiilor U.T.C.

bizuie cu deosebire pe a- 
portul tinerilor din unită
țile productive. O rodnică 
acțiune (finanțată) între
prinsă în sprijinul produc
ției au desfășurat în ulti
ma decadă a lunii august 
de exemplu, tinerii din or
ganizațiile U.T.C. nr. 12 șî 
5 de la l.M. Petrila. Ei au 
descongestionat galeriile de 
unele materiale dc prisos 
și utilaje scoase din uz, 
au curățat de pe lingă 
transportoare din sectorul 
V peste :>0 tone de cărbu

ne. La rîndul lor, organi
zațiile U.T.C. nr. 8 A și 8 B 
de la aceeași mină au în
treprins cu tinerii acțiuni 
patriotice urmărind recu
perarea unor utilaje sub- 
ansamble și piese de 
schimb uzate, rccondițio- 
narea și reintroducerea lor 
în circuitul producției. De 
consemnat că tinerii aces
tor organizații au recupe
rat în ultimul timp 6 mo
toare electrice de 22 KW, 
angrenaje de transportor 
TR. 3. In același timp lan. 
țul uzat recuperat de la 
transportoare TR. 3, tine
rii l-au recondiționat (in
clusiv paletele), confecțio- 
nind 30 ml de lanț bun 
pentru a fi refolosit în flu
xul de evacuare a cărbu
nelui din subteran.

Asemenea acțiuni — fi
nanțate — în sprijinul pro
ducției întreprind și tine
rii din organizațiile nr. 2, 
3, 8 de la mina Lonea.

I. BĂLAN

Respectarea riguroasă 
a disciplinei tehnologice

(Urmare din pag. I)

iar aprovizionarea cu ma
teriale a fost Ia nivelul ce
rințelor.

— Cu alte cuvinte, se 
poate spune că s-a pus un 
accent deosebit pe asisten
ța tehnică, pe respectarea 
disciplinei tehnologice.

— Da. In exploatarea u- 
tilajclor s-a acordat cea 

mai mare atenție respec
tării tehnologiilor prevăzu
te pentru fiecare utilaj și 
fiecare abataj. Avem sa
tisfacția dubl.î a unor -ea- 
lizări mari în condiții de 
securitate dcph’nJ a mun
cii. Un aport deosebit l-au 
adus însă și colectivele 
sectorului tr msport, ale 
sectoarelor auxiliare care 
au asigurat toate cantități
le de piese dc schimb și 
subansamblele pentru uti
laje.

— In acest context, care 
a fost rolul atelierelor or
ganizate în subteran pen
tru repararea și întreține

rea complexelor mecaniza
te și a utilajelor ?

— Un rol deosebit de 
important l-au avut aceste 
ateliere în sectoarele 3, 4 
și 6, care sînt dotate cu 
complexe mecanizate. Re
pararea în subteran a com
plexelor este o inițiativă 
minerească deosebit de rod
nică la mina noastră.

— Ce perspective se pre
văd pentru producția din 
următoarele luni la mina 
Lupeni ?

— Datorită condițiilor 
tehnice de care dispunem, 
mobilizării bune a colecti
vului sîntem ferm convinși 
că nivelul realizărilor zil
nice va depăși constant sar
cinile de plan nu numai în 
luna septembrie, ci și în 
tot trimestrul IV. Colecti
vul nostru este ferm hotă- 
rît să-și respecte angaja
mentul anual asumat în 
întrecerea socialistă de a 
livra peste plan 25 000 to
ne de cărbune eocsificabil.

„ZĂLOG"

Lunea trecută in a- 
propierea cinematogra
fului „Unirea" din car
tierul Aeroport s-a în
registrat un accident 
rutier. Autorul tampo- 
nării, conducătorul au
to profesionist Pavel 
Balint n-a vrut să ia în 
seamă pretențiile păgu
bașului, ba chiar și-a 
permis să părăsească, 
înainte de venirea a- 
gentului constatator, lo
cul accidentului. Reve
nind să-și ia autovehi
culul, lăsat „zălog", con
ducătorul auto cu pri
cina răspîndea în jur 
un pertinent damf al
coolic. După 27 de ani 
de stăpînire sigură a 
volanului, iată că o pa
tă dezagreabilă a înti
nat un permis dc con
ducere...

NELĂMURIRE

£ FOTBAL. Azi, 3 sep
tembrie a.c. are loc a doua 
etapă a actualului campio
nat al diviziei A de fot
bal, iar Jiul joacă acasă 
în fața propriilor suporteri 
în compania formației S.C. 
Bacău. Băieții noștri sînt 
ho tării i să facă totul pen
tru ca practicînd un joc 

AVANCRONICA
spectaculos și eficace să 
obțină victoria ștergînd 
astfel impresia neplăcută 
din prima etapă. Succes! 
Duminică, pe stadionul A- 
sociației sportive Minerul 

Vulcan, reprezentativa mi
nerilor din Paroșeni pri
mește replica echipei Cons
tructorul Timișoara. în 
campionatul județean de 
fotbal, programul este ur
mătorul: Preparatorul Pe- 
triia — C.F.R. • Petroșa.ni, 
Parîngul Lonea — Sănăta
tea Vulcan, Ilidromin Pe
troșani — Minerul Uricani.

© RUGBY. Duminică, 
ora 11, pe stadionul din 
Dealul institutului se a- 
nunță un meci de rugbi de 
mare luptă. Știința Petro
șani își dispută victoria cu 
vechea și puternica sa ri
vală Dinamo București. 
(D.C.)
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Hărnicie uniși colecții/ de
(Urmare din pag î) 

părător, fiind printre pri
mii oameni ai muncii ca
re au „pus pe picioare" 
preparația din Coroiești — 
ine spune cu modestie :

— Nu avem nici un se
cret. Colectivul nostru es
te unit și ambițios, hotă- 
rît să treacă peste toate 
greutățile. Fiind singurul 
brichetaj din țară, am în
țeles cu .toții că trebuie să 
ne mobilizăm și mai mult, 
pentru a realiza și depăși 
sarcinile de plan, de a nu 
precupeți nici un efort 
pentru a urma îndemnuri
le secretarului general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceausescu de a

Afacerea cu benzina a dat chix;
I vinovății „mulțumesc" câ au fost opriți la vreme

Ideea a încolțit multă 
vreme în capetele celor 
trei femei, rînd pe rînd 
au pus la punct amănunte
le afacerii, se părea că nu 
există vreo „fisură", de a- 
cum culegeau roadele. In 
condițiile dirijării benzi
nei, luci u curios, unele lu
crătoare comerciale din 
Vulcan și Aninoasa, ați 
ghicit aveau mașini pro
prietate personală, „bateau" 
fără sfială cu caii lor pu
tere drumurile publice. 
Numai să deschidă gura și 
prompt ca întotdeauna me
canicul Valerian Liciu de 
la depozitul PECO din Vul
can le făcea „plinul". De 
unde atîta benzină ? N-au 
rost întrebările sau mus
trările de conștiință cînd 
dai de chilipir.

Asupra acestor întrebări 
au stăruit însă oamenii le
gii, deși era de datoria lu
crătorilor de la I.T.A.P.P. 
București, I.L.P.P. Timi
șoara, de la depozitul din 
Vulcan să controleze eu 
exigență activitatea locu
rilor cheie de desfacere a 
benzinei. Tentația îmbogă

valorifica superior cărbu
nele Văii Jiului și desigur, 
de a da țării eît mai mult 
cărbune.

Din modestie, comunistul 
Ion Postelnicu nu ne-a a- 
mintii nimic de schimbu
rile prelungite și nopțile 
de muncă ale componen- 
ților echipelor de lăcătuși 
și electricieni conduse de 
Nicolae Inclănzan, Ștefan 
Perdi și Constantin Pigui, 
pentru înlăturarea cu ope
rativitate a unor defecțiuni; 
nu a amintit nirnk- de e- 
forturile comune pentru 
reducerea consumurilor spe
cifice de energie electri
că, ' termică șl lubrefianți, 
de continua autoperfecțio- 
nare a membrilor colecti
vului, de faptul, că de cînd 

țirii ilicite îi mai face pe 
unii să răsucească în folo
sul lor „robinetul" averii 
obștești. Mai ales cînd sînt 
lipsiți de supraveghere, 
cînd cuvîntul lor dobîndeș- 
te titlul de garanție forma
lă în fața șefilor.

Misterul a fost în cele 
din urmă dezlegat. Vînză- 

toacele de la stația PECO 
nr. 4 din Vulcan Mariana 
Jianu și Lucia Popa se a- 
flau în cârdășie cu o res
ponsabilă cu transportul 
Elena Hăr.șan care avea în 
sarcină alimentarea cu ben
zină a mijloacelor de trans
port pentru produsele pe
troliere. Cu alte cuvinte, 
falsifica responsabila bor- 
deroul de consum propriu, 
în consecință vînzătoarele 
se puneau „de acord" cu 
plusurile de benzină create, 
care erau „valorificate" de

s-a trecut la sistemul sic
retribuire în acord global 
( ia 1 ianuarie a.c.) au
fost depășite cu 30-32 la
sută sarcinile de plan.

Mulți dintre componenții- 
acestui colectiv fruntaș 
printre care Anton Bur- 
cea — șef echipă, Emilian 
Bălan. Zahăria Simion, 
presanți, Marta Obădău. 
Dumitru Călin — mașiniști, 
luliana Henkel, Paulina 
Ciocazan — supraveghetori 
încărcare, SteJa Chihaia 
—, sînt muncitori apreciați 
la preparația Coroiești, 
harnici și ambițioși, hotă- 
rîți să contribuie cu mo
destele lor forțe la reali
zarea și depășirea sarcini
lor.

Valerian L. Totuși, actele 
de gestiune și transport e- 
rau verificate de lucrători 
cu această sarcină ex'presă. 
Cum ? Deși prezentau ur
me vădite de falsificare 
(ștersături etc,), nimeni nu 
s-a sesizat de neregulă. In
tre timp prin telefon sau 
prin viu grai, cele trei femei 

și-au rotunjit afacerile, în
tre septembrie 1982 și mai 
1983 la peste 20 000 lei. 
Vorba aceea în țara orbi
lor, chiorul e împărat. Cum 
pot fi numiți altfel acei 
șefi de servicii, conducă
tori de unități care iau act 
de alimentarea unuj auto
camion cu 150 de litri pe 
zi, cînd rezervorul, se știe, 
cuprinde doar 100 ?

Intr-o zi însă „pompa" 
delapidării, a falsurilor și 
uzurilor de fals a secat...

— Vă mulțumesc că

ne-ați prins, a răsuflat u- 
.șurată Elena II.

— N-aveți pentru ce, a 
răspuns ofițerul ancheta
tor. Totuși în astfel de ea-
zuri nu se prea mulțu-
mește.

— Nu ne ani puteam
opri...

Da, pofta vine mîncînd.
zice o vorbă din bătrînî, 
dacă oamenii legii n-ar fi 
sesizat matrapazlîcurile 
„careului" fraudulos, cine 
știe de ce cantitate de 
benzină ar fi fost păgubite 
întreprinderile respective. 
Or, această derobare fla- 
grantă de la lege putea fi 
preîntîmpinată din start, 
dacă cei care au în grijă 
averea obștească și-ar fi 
făcut datoria cu competen
ță și nu ..în salturi". Cei 
vinovați s-au „ars", dar de 
cisternele golite pe „apa 
sîmbetei" trebuie întrebați 
și cei care au dat dovadă 
de atitudine de gură cas
că, de dezinteres față de 
zestrea materială a între
prinderilor.

Ana PANDURU 

i Oprit la timp de a- | 
; gentul de circulație, î 
? conducătorului auto Ioan 1 
i Maier i s-a atras aten- ; 
î ția eă circula cu viteză ; 
I excesivă, drept pentru | 
: care s-a dispus măsura j 
î de a fi retestat pe te- j 
I ma regulilor de circii- | 
1 lație și a susține încă o | 
1 dată examenul psiholo- i 
■: gic. Prompt loan Maier ; 
j a replicat că „nu sînt | 
; nebun", lată un amă- j 
■: aunt pe care nu-1 știam ; 
; pînă acum. Examenul | 
| psihologic, după știin- : 
i ța noastră, înregistrea- \ 
i ză aptitudinile și starea 
i de sănătate a celor ca i 
i re se pregătesc să (re)de-
1 vină conducători auto. ț 
i Ce resort intim apasă ș 
î însă, peste limitele le- ; 
ț gale, accelerația-vautotu- i 
i rismului l-HD-5545, con- f 
i dus de Ioan Maier ? j

VERDICTUL...
NEATENȚIEI

\ Neatenția la volan i 
i costă. De acest lucru s-a ț 
ț convins și conducătorul ! 
| auto Marin Simu, care j 
1 nu a observat că, îna- i 
i intea autobasculantei 1 
i sale, după semnalizare, i 
= oprise autocisterna 31- i 
i I1D- 6303, al cărui șofer : 
| acorda prioritate, în- ; 
1 tr-una din intersecțiile i 
î Bulevardului Republicii j 
I din Petroșani. Intrînd în i 
ț plin, autobasculanta s-a j 
= „boțit" (elocventă este i 
i fotografia alăturată), în 1 
j vreme ce autocisterna a = 
; fost proiectată d:ncolo = 
! de intersecție. Marin 

Simu e bun de plată, 
totodată așteaptă ver
dictul legii.

■F
Duminică, 4 septem

brie a.c., au dreptul să 
circule autoturismele 
înregistrate sub. număr 
CU SOȚ. Recomandăm 
conducătorilor auto, să 
respecte viteza legală și 
să acorde o atenție deo-

. sebită pietonilor.
Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

I

(IMPORTANT. Informăm 
cititorii noștrj că anunțuri- 

I le de mică publicitate de 
J orice fel vor fi primite 
I numai la administrația 
• ziarului, zilnic între orele 
’ 8—16. Solicitanții vor a- 
Ivea asupra lor buletinele 

de identitate.

DE PRE- 
pînă la 15

mai poate

REDUCERI 
ȚURI. Doar 
septembrie se 

beneficia de deosebit de 
avantajoase reduceri de 
prețuri la articole vesti
mentare de sezon (confec
ții pentru femei, bărbați, 
copii, rochii, fuste, jachete, 
veste, bluze, încălțăminte 
ușoară). Deci, puteți face 
economii importante în 
bugetul propria 1

PENTDU SUPORTERII 
JIULUI. După fiecare eta
pă desfășurată pe teren 
propriu, așteptăm de la 
suporterii divizionarei A 
Jiul Petroșani aprecieri și 
sugestii pentru îmbunătăți

rea performanțelor ei spor
tive. Opiniile dv. să ne 
parvină pînă luni, la ora 
lOț folosind căsuța poștală 
de la sediul redacției. Cit 
despre clubul suporterilor 
„Jiului", iată un deziderat 
încă neîmplinit. Or, „jucă
torul al 12-lea“ are o im
portanță decisivă pe teren 
propriu.

FELICITĂRI i-au fost a- 
dresate de colectivul minei 
Petrila muncitoarei — dac
tilografe Florica Ianescu, 
ajunsă la anii pensionării.

In cei 32 de ani de activi
tate a fost mereu prezen
tă la acțiunile social-cetă- 
țenești ale orașului, o a- 
preciată activistă obștească 
a comitetului de partid de 
la l.M. Petrila, atrăgîndu-și 
stima și respectul oameni
lor și colegilor de muncă. 
Ne alăturăm colegilor de 
muncă ai tovarășei Ionescu 
C" urarea — multă sănă
tate, bucurii și „La mulți 
ani I". (T.R.)

OMENIE ȘI PROMPTI
TUDINE. Sîntem în măsu

ră să vă Informăm că e- 
levul Marian Stanca, a- 
nunțat pierdut în ziarul 
nostru de ieri, a fost găsit 
în comuna Turcinești, jud. 
Gorj de către Grigore M!s_ 
chiu din Petroșani. Alătu
răm mulțumirile noastre 
celor ale familiei Stancu 
pentru omenia dovedită. 
(A.T.)

DIN NOU... D’ALE DI
FUZĂRII PRESEI. Infor
măm pe această cale I.C.S. 
Mixtă Lupeni (în ale cărei 
atribuțiuni intră și difuza

și locuitorii cartierului Băr- 
băteni ar dori să aibă ac
ces Ia ziare și reviste. Vîn- 
zătoarea care răspunde de • 
aceasta prin toneta insta- I 
lată în incinta autoservirii ' 
le răpește acest drept, lip- I 
sind nu des, ci... foarte ■ 
des 1 (C.B.)

Rubrică realizată de
Mircea BUJORESCU
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O nouă calitate în activitatea 
cultural-educativă

O piesă care merită să fie văzută

„Arta conversației11
în spiritul cuvîntării 

secretarului general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceausescu, la 
Consfătuirea de lucru de 
la Mangalia pe probleme
le muncii organizatorice 
și politico-educative, a 
ideilor de inestimabilă 
valoare teoretică și prac- 
tic-aplicativă formulate 
cu acest prilej privind 
activitatea politico-educa- 
tivă și artistică, comite
tele de cultură și educa
ție socialistă, organele și 
organizațiile sindicale, a- 
Ie U.T.C. și pionierilor, 
ceilalți factori cu atribuții 
tn acest domeniu au o- 
rientat întreaga activita
te și au întreprins ase
menea măsuri menite să 
conducă la sporirea efi
cienței întregii munci po
litice și cultural-educati
ve, avînd în permanență 
în atenție diversificarea 
formelor și procedeelor 
folosite, îmbogățirea con
ținutului lor educativ. 
S-a insistat și se va in
sista în continuare pe in
tensificarea acțiunilor 
consacrate cunoașterii, 
însușirii și aplicării în 
viață a hotărîrilor de 
partid și de stat, pentru 
înfăptuirea politicii parti
dului în toate domeniile 
de activitate. Prin mun
ca politică ce o desfășu

I 
V

răm la întreprinderile mi
niere, în cluburi și case 
de cultură, în căminele 
muncitorești din Valea 
Jiului considerăm că vom 
contribui în continuare la 
formarea unei conștiințe 
înaintate, a unor convin
geri și atitudini caracte
ristice omului nou al so-

SPIRITUL REVOLUȚIONAR, 
trăsătură definitorie a epocii 

noastre socialiste

cietății noastre. Se re
marcă în acest sens dez
baterile, simpozioanele, 
consfătuirile, serile știin
țifice mareînd necesitatea 
promovării noului în 
scopul perfecționării acti
vității economico-sociale, 
precum și rolul influent 
al politicii de pace a 
României pe arena inter
națională.

Caracteristice pentru 
perioada următoare vor 
fi permanența și conti
nuitatea în realizarea ac
tului educațional, prin 
cunoașterea și aprofun
darea formelor de maxi
mă eficiență, prin orga
nizarea și desfășurarea u- 
nor activități Cultural-e
ducative interesante care 
au devenit tradiționale. 

Afirmarca spiritului re
voluționar și în acest do
meniu se va face prin 
creșterea calitativă a unor 
acțiuni ca „Zilele briga
dierului, maistrului, sec
torului", „Astăzi, clubul 
(casa de cultură) vă a- 
parține", săptămînile cul
turale organizate pe Io- 

calități. Luna culturii și 
educației socialiste „Lau. 
dă omului muncii și crea
ției sale", serile tineretu
lui, festivalurile cultura
le pe genuri artistice. 
Festivalul obiceiurilor lai
ce „Colinda țării pentru 
minerii Văii Jiului", ac
tivități la care participă 
mij de oameni ai muncii 
din diverse domenii de 
activitate.

O atenție deosebită se 
va acorda în continuare 
educării oamenilor mun
cii în spiritul unei atitu
dini înaintate față de 
muncă, al creșterii respon
sabilității acestora, al 

ordinii și disciplinei, fo
losind mai eficient con
tribuția celor peste 30 
brigăzi artistice, forma

ții și grupuri de satire ș< 
umor, a stațiilor de ra
dioamplificare din între
prinderile miniere. Tre
buie să creștem continuu 
prin Universitățile cultu- 
ral-științifîce, numărul 
activităților pentru cu
noașterea legislației, or- 
ganizînd periodic dialo
guri, cadrane juridice, 
judecăți muncitorești. De 
asemenea, se vor intensi
fica întîlnirile membrilor 
brigăzilor științifice eu 
publicul, precum și expu
nerile pe teme de educa
ție materialist-științifică, 
pentru combaterea și e- 
radicarca atitudinilor mis
tice retrograde.

Toate acestea, și încă 
multe altele, organizate 
cu înaltă răspundere, cu 
adevărat spirit revoluțio
nar, vor conduce fără 
îndoială la îndeplinirea 
misiunii nobile pe care 
partidul a încredințat-o 
culturii, aceea fie a con
tribui la făurirea omului 
nou, la afirmarea plena
ră a personalității umane, 
la înaintarea României 
socialiste pe cele mai 
înalte culmi de civilizație 
și progres.

Prof. V. CHIRCULESCU,
președintele Comitetului 

municipal de cultură si
educație socialistă y

Două imagini din ac
tivitatea culturală a 
Văii Jiului : carul ale
goric al Casei de Cul
tură Petroșani (stînga) 
și un aspect din con
certele educative ale 
profesorilor Școlii de 
muzică.

Foto : Șt. NEMECSEK

Despre umor, la modul serios

lacrimi,„ refer să se rîdă cu 
decît sa se plîngă în hohote

Unul dintre cele mai 
populare romane apărute 
în ultimul deceniu, „Ar
ta conversației", de llea- 

I na Vulpescu a cucerit in- 
I teresul cititorilor dar și 
I al criticii de specialitate. 
I' Motivul difuziunii sale 

rapide în ritului publicu- 
I lui constă atit în carac- 
Iterul de frescă a vieții 

românești cuprinzînd o 
■ perioadă de timp relativ 
• îndelungată, cit șT, mai 

ales, in prezentarea unui 
persona) reprezentativ 
pentru aspirațiile de e- 
mancipare și echitate mo
rală ale femeilor zilelor 
noastre. Dramatizarea a 
urmărit, în concepția au 
lorilor Ileana Vulpescu

■ și George Bănică, să ac- 
| centueze acest ultim as- 
| pfe’ct, făcînd din eroina 

principală o prezență vie, 
care, „la scenă deschisă", 
ne va înfățișa propria. sa 
atitudine in fața unor e- 
venimente majore în plan 

■ social și moral, propriul 

său mod de a fi în rela
ția cu oamenii și lumea 
înconjurătoare. oferind 
astfel prilejul unei dez
bateri pe diverse teme. 
Dragostea și singurătatea, 
devoțiunea față de mun
că, refuzul raporturilor 
bazate pe calcul și inte
res, atenția acordată pro
blematicii tinerei genera
ții sînt citeva din temele 
importante care traver
sează și dau substanță 
textului.

Poveste de dragoste dar 
șl dezbatere coerentă pe 
marginea a ceea ce ii 
poate periclita echilibrul, 
scoțînd la lumină obtuzi
tatea, egoismul, lipsa de 
înțelegere precum și ca
pacitatea sentimentelor a- 
devărate de a învinge, 
„Arta conversației" are, 
pentru cei tineri, o va
loare de inițiere.

Spectacolul — luni, 5 
septembrie la Teatrul tie 
stat „Valea Jiului", ta 
orele 17 și 20.

<6
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Uisco și iar disco !
Fenomen omniprezent în așezămintele cultura

le, discoteca a depășit toate cotele și așteptărjle de 
participare. Magnetofoanele, stațiile de amplificare, 
orgile de lumini, stroboscoapele, girofarele, tot fe
lul de jocuri și joculețe de becuri și beculețe au in
trat deja in obișnuința adolescenților de 16—18 ani. 
fâcînd parte integrantă din viața lor. E bine, fără 
îndoială, ca la vîrsta lor să se distreze, să se des
tindă, să se cunoască și să se împrietenească, bu- 
curindu-se de condițiile de viață, de muncă și do 
învățătură ce le sînt create.

Dar, intervine un... dar. In afară de muzică 
(bună, nimic de zis) străină, în limbi pe care pu
țini, foarte puțini dintre ei le cunosc, de noile sti
luri de dans, care de care mai ciudate și mai ori
ginale, de citricul oferit Ia vreun bufețel de incintă, 
ce mai găsesc tinerii la disco ? Avem și noi trupe 
bune de muzică ușoară : Roșu și Negru, Metrock, 
Tonica, Pro musica și multe altele. Nu le-am auzit 
în nici c discotecă. Așa cum rar, foarte rar am în- 
tîlnit la discotecă acțiuni organizate — expuneri, 
dezbateri, concursul „Cine ‘știe, cîștigă”, discuții pe 
teme de etică etc. '

Organizațiile U.T.C., cluburile și casele de cul
tură trebuie să privească cu mai multă răspundere 
acest gen de acțiuni culturale. Disco și iar disco nu 
rezolvă nimic în educația tinerilor. Ba, din contră!

La Casa de cultură din
Petroșani

CONCURS DE 
PRESELECȚIE

Mîine, 4 septembrie, 
la ora 11, în sala mare 
a Casei de cultură din 
Petroșani va avea loc 
un concurs de preselec- 
ție, organizat in vede
rea descoperirii de tine
re talente.

Este vorba de con
cursuri pentru soliști de 
muzică populară și u- 
șoară (tineri și tinere, 
intre 15—30 ani), soliști 
și grupuri de muzică 
folk, interpreți indivi
duali pentru formațiile 
de teatru și brigăzi ar
tistice. înscrierile se 
fac astăzi la casa de 
cultură. între orele 
8—13 și 17—20 și in 
ziua concursului. Va a- 
corni ania orchestra „Pa- 
ringul"

Pagină realizată de
Mircea BUJORESCU

NICU CONSTANTIN, 
un nume care nu are ne
voie de prea multe pre
cizări. Iată-nc, față 
față, între... șase ochi.

— Știu un singui I 
cru. Cînd spui umor, tre
buie să se rîdă, tovarăși! 
Oamenii care nu rîd 
sînt posaci sau răi. în 
’65 jucam la „Olimpia" 
la Paris ; un mare 
cialist neurolog mi-a 
că un om poate să 
mănînce trei .zile, 
dacă rîde trei ore, 
îește mai mult. După 
rcrea mea, oamenii 
trei mari facultăți: 
direa, vorbirea și hazul, 
iar noi românii sîntem 
un popor vesel și plin de 
umor. E o constatare du- 

umor.pă 25 de ani de 1 
Teatrul nostru 

■ excepție dar, 
experiență, că, față 
alte popoare, la români 
se rîdi cu lacrimi. Pre
fer să se rîdă cu lacrimi, 
dccît să se plîngă in ho. 
hote, ca la alții (șomaj.

■ inflație, analfabetism, 
mamă-mamâ !).

Care-i viața matale. 
Nicttle ?

doi ani „ț 
București

spe- 
spus

„Belmondo doilea".
Pregătesc spectacol
„75 de ani de muzică și 
umor (adică 50 ani da 
muzică — Gică Petrescu 
și 25 de umor — Nicu 
Constantm) Spectacolul se

,Ni- 
elefanți".

chema, plastic, 
despre 

terminat un film cu . 
Șaizescu, „Nuntă cu 

; premiera va avea i
. Colabo- ’ 
televiziu- \ 

alb i 
încă .’

roz

va 
mic 
Am 
Gco 
dar" 
loc în februarie.

cu radioul, 1 
nea (în culori, sau 
negru, că eu n-am îuua . 
aparat color). După cum ! 
se vede răspund și soliei- l 
țărilor din țară, .
nopți prin gări, 
cerc să rămîn 
proaspăt (Pentru 
mi-am cumpărat congela
tor !)

— Cum e la Petroșani? ț
— Nemaipomenit. Cred 

că aici problema se pune 
de jos în sus, adică din 
adîncuri, de la mineri, 
pentru că de acolo înce
pe bogăția. Minerii sînt 
oameni care merită umor, , 
merită să rîdă, să-și des- 1 i 
crețească frunțile. AT - 
văzut, aici pe < 
unde e mai t__ ___  ,
apropii de ei, cum au \ 
izbucnit în rîs după pri- | 
ma vorbă ? Asta înseam- ț 
nă că 
bun I

Trenuri, < 
dar în- >

mereu \ l 
asta l] 
reia- ’ IVJ

V! 
\

N-ai i'; 
c stadion, I 
greu să te i

au spirit și Noro'-
v 
/
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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU

5

' în județul Tulcea
(Urmare din pag. I)

î constructori de nave, mun- 
i citori din industria alimen- 
; tară și din alte ramuri, 
pescari, țărani cooperatori,

' toți locuitori care au par- 
‘ ticipat cu pasiune și dărui- 
, re la înfăptuirea progra- 
. melor de dezvoltare a ju
dețului lor, la transpunerea

■ în viață a orientărilor și 
' indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au pri
mit cu nemărginită recu-

‘ noștință n^ile măsuri me
nite să amplifice potenția
lul economic al județului, 
să ridice pe o treaptă su
perioară nivelul de trai
material și spiritual al 
populației din acest fru
mos colț de țară.

Cu aceste gînduri calde 
' l-au întîmpinat tulcenii pe

secretarul general al parti
dului. Stad'onul municipal 
fremăta de bucuria și en
tuziasmul miilor de cetă
țeni, veniți să-l salute cu 
deosebită stimă și profund 
respect pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducă, 
torul iubit al partidului și 
statului nostru, pe tovară
șa Elena Ceaușescu.

La aterizarea elicopteru
lui prezidențial, din mii de 
piepturi au izbucnit vi
brante ovații și puternice 
urale. S-a scandat minute 
în șir „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !“, „Stima noastră 
și mîndria — Ceaușescu — 
România !“, „Ceausescu e- 
roism — România comu
nism !“,

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpi

nat de primul secretar al 
Comitetului județean Tui
cea al P.C.R., care în nu
mele comuniștilor, al tu
turor locuitorilor județului, 
i-a adresat un călduros 
bun venit pe aceste stră
vechi plaiuri românești.

Ceremonia oficială a so
sirii a avut loc în atmosfe
ra de puternic entuziasm 
care domnea pe stadion, 
în întregul oraș.

Făcînd înconjurul sta
dionului, intr-o mașină, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușeșcu 
au răspuns cu prietenie a- 
cestei vibrante manifestări 
de dragoste și recunoștință 
cu care au fost întîmpinați 
de tulceni.

In drum spre reședința 
rezervată, pe arterele pa
voazate sărbătorește ale

orașului, distinșii oaspeți au 
fost întîmpinați cu multă 
însuflețire, cu nețărmurită 
dragoste și prețuire de nu
meroși cetățeni care scan, 
dau cu putere numele 
partidului și al secretaru
lui său general. Prin cîntec 
și joc, prin ovații și urale, 
ei își exprimau, de aseme
nea, bucuria reîntîlnirii cu 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al poporului, optimis
mul și încrederea deplină 
în politica partidului și sta
tului nostru, voința lor de 
a înfăptui neabătut hotă- 
rîrile Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale a- 
le partidului, care des
chide noi și minunate pers
pective dezvoltării patriei 
noas‘re socialiste.

în Australia a fost lansat volumul

„România și lumea. Nicolae Ceaușescu - Cuvîntări si Scrieri"
CANBERRA (2 (Ager- 

pres). în aula Academiei 
australiene de științe din 
Canberra a avut loc festi
vitatea lansării oficiale în 
Australia a volumului 
„România și lumea. Nicolae 
Ceaușescu — Cuvîntări și 
Scrieri11, apărut în editura 
Brian Clouston din Canber
ra.

Cuvîntul de deschidere 
a fost rostit de J. L. Fora, 
ce, secretar general al A- 
sociațiej de prietenie Aus
tralia — România, care și-a 
manifestat bucuria de a 
participa, împreună cu un 
mare număr de personali
tăți, la ceremonia lansării 
în viața politică și cultura
lă a Australiei a acestei 
culegeri din opera pre

ședintelui României, Nicolae 
Ceaușescu, lansare apreci
ată drept un „eveniment 
politic și cultural de pri

mă mărime". Vorbitorul a 
dat expresie opiniilor sa
le cu privire la gîndirea 
politică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

în cuvîntul său, Al. Gras, 
by, însărcinat cu rela
ții internaționale al guver
nului australian a mențio
nat printre altele: „Pentru 
a înțelege România anului 
1983 trebuie să înțelegeți 
și să cunoașteți mai întîi 
gîndirea președintelui
Nicolae Ceaușescu, filozo
fia sa. Volumul „România 
și lumea. Nicolae Ceaușescu 
— Cuvîntări și Scrieri" es
te un fericit prilej de a-1 
înțelege pe președintele 
Nicolae Ceaușescu. Această 
carte eu aș numi-o cartea 
curajului și a independen
ței.

A gîndi și a acționa in
dependent într-o lume în 
care este foarte greu să

îți menții independența — 
aceasta conferă un presti
giu mondial personalității 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Prin întreaga sa 
activitate pusă în slujba 
poporului român și a pă
cii, președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a dovedit a fi 
un adevărat simbol al in
dependenței".

în cuvîntul său Gillespie 
Jones, președintele Asocia
ției de prietenie Aushcenia, 
a subliniat: . „Cred în pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu pentru că toa
tă viața mea am crezut în 
oamenii devotați poporu
lui din care s-au născut, 
am crezut în oamenii de 
acțiune, în oamenii cura
joși". în continuare, vor
bitorul s-a referit la i- 
dealurile comune ale po
poarelor român și austra
lian de propășire naționa

lă, de pace și colaborare 
între toate popoarele lumii.

Președintele Asociației de 
prietenie Australia—Româ
nia a urat, apoi, fericire și 
sănătate președintelui 
Nicolae Ceaușescu, spre 

binele și prosperitatea po
porului român.

Brian Clouston, editorul 
volumului „România și lu
mea. Nicolae Ceaușescu — 
Cuvîntări și Scrieri", a dat 
expresie deosebitei bucurii 
de a edita această carte, 
cuprinzind texte importan
te din opera președintelui 
României. El a subliniat 
că, lucrînd la editarea vo
lumului, a cunoscut mai 
bine România, politica ei 
de pace și prietenie între 
popoare, l-a cunoscut mai 
bine pe președintele 
Nicolae Ceaușescu — „Om 
politic de talie mondială"

Agendă energetică și tehnico-științifică
REYKJAVIK (Agerpres). 

în largul coastei sudice a 
Irlandei au fost descoperi
te recent rezerve petroli
ere a căror importanță 
comercială va putea fi în
să evaluată numai după o 
serie de foraje suplimenta
re.

După cum relevă agenția 
France Presse, se speră că 
acest zăcămînt, situat la 
circa 30 km la sud de lo
calitatea Waterford, ar pu
tea să acopere, în viitor, 
necesarul energetic al țării.

★

BRUXELLES (Agerpres).
— în țările Pieței comune, 
producția de cărbune a 
scăzut în primele 9 luni 
ale anului trecut cu 0,9 la 
sută, comparativ cu ace
eași perioadă din 1981. Li
vrările de cărbune în ca
drul C.E.E. s-au redus, de 
asemenea, ajungînd la 18,3 
milioane tone, principalii 
furnizori fiind R.F. Ger

mania (9,7 milioane tone) 
și Marea Britanie (7,3 mi
lioane tone).

Scăderea extracției de 
cărbune în țările Europei 
occidentale este apreciată, 
între altele, ca unul din e- 
fectele crizei economice in
ternaționale.

*
LONDRA (Agerpres). — 

Costul prospecțiunilor pe
troliere pentru descoperi
rea de noi resurse care să 
le înlocuiască pe cele con
sumate se va tripla în ur
mătoarele două decenii, 
susțin factori de răspun
dere ai industriei și cercu
rilor financiare internațio
nale, reuniți la Londra în 
cadrul celui de-al 11-lea 
Congres mondial al pe

trolului. Potrivit agenției 
France Presse, care trans
mite știrea, investițiile to
tale pentru prospecțiunile 
petroliere au fost, în 1980, 
de 87 miliarde dolari. în

anul 200*'; pentru ca cere
rea să fie acoperită, vor fi 
necesare investiții anuale 
de peste 200 miliarde do
lari. în studiile prezenta
te la congres se apreciază 
că petrolul care va trebui 
descoperit la sfîrșitul se
colului va fi scump, deoa
rece va fi tot mai greu ac
cesibil. Explorările se vor 
face în ape foarte adîncl 
sau în regiuni cu climă 
extrem de rece, necesitînd 
și un plus de forță de 
muncă.

★
WASHINGTON (Ager

pres). — Cercetătorii Cen
trului de energie solară de 
lingă Port Canaveral (Flo
rida) încearcă să utilize
ze energia acumulată în 
ceea ce s-ar putea dovedi 
cel mai mare captator so
lar : oceanul. Proiectul, de. 
numit „Conversia energiei 
termale a oceanelor"

(O.T.E.C.), prevede cons
truirea unor imense cen
trale, care ar urma să fo
losească diferența de a- 
proape 22 grade Celsius 
dintre temperatura de la 
suprafața oceanelor și cea 
a straturilor din adincuri. 
In plus, centralele respec
tive ar urma să producă, 
suplimentar, apă proaspă
tă, utilizabilă. Sistemul 
preconizat prevede — în 
linii generale — evapora
rea apei de mare de la 
suprafață într-o cameră cu 
vid. Aburii rezultați pun 
în mișcare o turbină, după 
care sînt condensați și 
transformați în apă disti
lată, în urma trecerii prin 
conducte răcite cu apă din 
adîncul oceanului. Specia
liștii susțin că proiectul 
este promițător și că au 
fost construite chiar mo
dele experimentale, dar 
costul ridicat al realizării 
sale nu permite încă o a- 
plicare mai largă.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Jandarmul la 
plimbare ; Unirea : Prun
cul, petrolul și ardelenii.

LONEA : Colosul din 
Rodos, I-II.

ANINOASA : Profetul, 
aurul și ardelenii.

VULCAN : întunericul 
alb.

LUPENI ; Sfîrșitul nop
ții.

URICANI : Capcana.

IV

11,00 Telex.
11,05 Cenaclul elevilor.
11,30 (C) Cinci miliarde 

de oameni.
11,55 Să cînte copiii. E- 

misiune muzical-li- 
terar-coregrafică.

12.10 Ora de muzică.
13,00 (CP) La sfîrșit de

săptămînă (I).
17,00 Telesport.
18,50 (C) Serial științific 

— Spre anul 2000.
19.10 Săptămînă politică.
19,25 Columne ale istoriei 

— Azi. municipiul 
Timișoara.

19,45 1001 de seri.

20,00 (CP) Telejurnal.
20,15 (CP) La sfîrșit de 

săptămînă (II). Te- 
leenciclopedia.

20,15 (C) Film serial: „Ro
țile". Episodul 2.

21,40 Toamna se numără... 
varietățile — Tele- 
divertisment.

22,45 (CP) Telejurnal. 
Sport.

22,55 Invitații televiziunii 
— Emisiune muzi- 
cal-distractivă.

LOTO

Numerele extrase la 
tragerea excursiilor ia 
loto din 2 sept. 1983.

Faza I.

Extragerea I : 57, 35, 
87, 20, 27, 60, 80, 81, 63

Extragerea a Il-a : 85, 
41, 40, 74, 48, 75, 14, 24,68

Faza a Il-a.

Extragerea a IlI-a : 
55, 88.

Fond total de cîștiguri: 
1 224 165 lei, din care 
253 918 lei report la ca
tegoria 1 de la faza I.
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Restaurantul „Jiul“ 
din Petroșani vă oferă
preparate tradiționale, cu specific local, din 
pește și legume.

• gustoase • ușor asimilabile • hrănitoare

Mica publicitate
VÎND urgent casă con

fortabilă. Strada Circa 
Pompierilor nr. 1. Petro
șani. (957)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Iloiu 
Ecaterina, eliberată de 
I.U.M Petroșani. O de
clar nulă. (958)

PIERDUT carnet student 
pe numele Costinaș Ca
melia, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. 11 
declar nul, (959)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pe- 
trenyel Laurențiu, elibera
tă de I.M. Paroșeni. O 
declar nulă. (960)

PIERDUT certificat de 
absolvire a 4 clase, elibe
rat de Școala generală din 
comuna Racovița, județul 
Sibiu în anul 1971 pe nu.

mele Racolța Mircea. T1 
declar nul. (961)

PIERDUT certificat me
dical pe numele Zinca Er- 
silia — Emi, eliberat de 
Dispensarul medical Cras- 
na, jud. Gorj pe perioada 
1—31 mai 1983. îl declar
nul. (963)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Crișca 
Sabina, eliberată de U.E 
Paroșeni. O declar nulă 
(964)

PIERDUT carnet studeni 
pe numele Ropan Mircea 
eliberat de Institutul de
mine Petroșani. 11 
nul (965)

PIERDUT carnet
pe numele Benchis Anton, 
eliberat de Institutul de
mine Petroșani. II de
clar nul. (966)

ANUNȚ DE KAMI LIE

FAMILIA îndurerată mulțumește celor care au 
fost alături de ei la marea durere pricinuită de 
pierderea scumpului lor fiu, frate și nepot-

SING. ȘERBU FLORIN (962)

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA - Petrosonl. «tr, N. Bâlceseu - 2. teletoone « 16 52 [secretorlot). 4 16 63. «24 64 (secții).UPARUL : lipogrofio Petroșani, ite. M Sâleescu • 3


