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în întTmpinarea marilor evenimente politice din anul jubiliar

Acțiunea „PRODUCȚII RECORD, 
CALITATE, 3 R“

Realizări constante, 
la mina Lorica

Convorbiri intre 1
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Georges Marchais

ale preparatorilor
Ca și minerii, prepara

torii Văii Jiului depun e_ 
forturi susținute pentru a 
întîmpina cea de a 40-a 
aniversare a Revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și anti- 
imperialistă și ” Congresul 
al XIII-lea al partidului 
cu rezultate remarcabi
le. .

In această lună pre
paratorii de la Coroești 
au livrat beneficiarilor 
5300 tone de mixte peste 
sarcinile planificate. Tot
odată s_au înregistrat 
succese deosebite în ceea 
ce privește recuperarea 
globală prin diminuarea 

. procentului de cenușă cu 
0,7 puncte, iar la cărbu
ne special pentru cocs a 
fost îmbunătățită calita
tea cu 0,6 puncte. Aceste 
succese obținute în luna 
iulie vin să întregească 
bunele rezultate obținute 
de preparatorii de ia Co
rcești în primul semestru 
al anului. (Gh. BOȚEA)

LA I.M. VULCAN

întreprinderea minieră 
Lonea a înregistrat cele 
mai constante realizări 
în cadrul acțiunii „Pro
ducții record, calitate, 
3 R“, organizată în cins
tea jubileului de la 23 
August și Congresului 
al XIII-lea al partidu
lui și susținută de ziarul 
nostru. Au fost obținute 
rezultate bune, atît în 
procesul de extracție, cît 
și în privința îmbună
tățirii cărbunelui.

Tovarășa Ileana Dia-

Printre formațiile des
toinice de la mina Petri- 
la se numără și cea 
condusă de Costică Du- 
mitrașcu de la sectorul 
VI, brigadă in care se 
remarcă schimbul con
dus de Emil Ababoaie (in 
imagine).

Foto: Șt. NEMECSEK

’ conu, din cadrul com
partimentului de plani
ficare al minei, ne - infor
mează că, în ziua de 26 
iulie, la mina Lonea s_au 
extras peste sarcinile 
de plan 460 tone de căr
bune. De la începutul lu
nii, I.M. Lonea a extras, 
peste prevederi, mai mult 
de 1400 de tone. Cele mai 
bune rezultate le înre
gistrează sectorul IV 
(plus 2100 tone) și sec
torul V (plus 180 tone 
de cărbune). (M.B.)

Tovarășul Nicolae In timpul convorbirilor
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, s_a reîntîlnit 
vineri, 27 iulie, în stațiu
nea Neptun, cu tovarășul 
Georges Marchais, secre
tar general al Partidului 
Comunist Francez, care, la 
invitația secretarului ge
neral al Partidului Co
munist Român, se află în 
vizită în țara noastră.

încheierea vizitei oficiale 
de prietenie în țara noastră 

a președintelui 
Consiliului Național al Revoluției 
din Republica Volta Superioară

Vineri, 27 iulie, s-a în
cheiat vizita oficială de 
prietenie pe care, la invi
tația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, ă efectuat-o în țara 
noastră, căpitan Thomas 
Sankara, președintele Con
siliului Național al Revo
luției, șeful statului Volta 
Superioară.

Ceremonia plecării înal
tului oaspete a avut loc pe 
aeroportul internațional 
„Mihail Kogălniceanu“ din 
Constanță. :

Pe frontispiciul aerogării 
împodobită sărbătorește, se 
aflau portretele celor doi 
președinți, încadrate de 
drapelele de stat ale Româ
niei și Voltei Superioare.

Pe aeroport se aflau nu
meroși constănțeni, care au

a continuat schimbul de 
vederi în probleme ale
relațiilor bilaterale, ale
situației politice mondia- 
ale și ale mișcării comu
niste și muncitorești in
ternaționale.

Cu acest prilej a fost 
exprimată satisfacția pen
tru rezultatele convorbiri
lor avute, precum și con
vingerea că noul dialog- va 

făcut președintelui Nicolae 
Ceaușescu și președintelui 
Thomas Sankara o; primire 
deosebit de cordială, mahi- 
festîndu-și astfel deplina 
satisfacție față de rezulta
tele dialogului la nivel 
înalt româno-voltez, față 
de înțelegerile și documen
tele convenite, care vor 
contribui la dezvoltarea re
lațiilor dintre țările și po
poarele noastre, în folosul 
lor reciproc, al cauzei pă
cii, colaborării și înțelegerii 
internaționale.

O unitate de marină, a- 
liniată pe aeroport, a pre
zentat onorul.

Au fost intonate imnu
rile de Stat ale României și 
Voltei Superioare.

Cei doi președinți au tre
cut în revistă garda de o- 
noare. 

contribui la dezvoltarea și 
adîncirea continuă a rapor
turilor de prietenie și co
laborare dintre Partidul 
Comunist Român și Parti
dul Comunist Francez, din
tre România și Franța, din
tre popoarele român ■ și 
francez.

întâlnirea și convorbirile 
s-au' desfășurat într-o at
mosferă tovărășească, de 
prietenie și cordialitate.

• Președintele Thomas San
kara și-a luat apoi răwas 

.bun de la persoanele ofi
ciale române .prezente pe ■' 

'aeroport. .... >
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a salutat per
soanele oficiale care Lăți ’ 
însoțit, pe' șeful statului 
voltez în vizita în țara 
noastră.

Un grup de pionieri au 
oferit celbr doi președinți 
frumoase buchete de flori. :

La scara avionului, to
varășul Nicolae Ceaușescu ' . 
și președintele Thomas

. Sankara și-au luat un căi- , t' 
duros rămas bun, și-au., 
strîns mîinile îndelung, ' ' 
s-au îmbrățișat.

La ora 10,30, aeronava 
prezidențială cu care» că
lătorește înaltul oaspete 
a decolat.

■■■■■■■■■■■■■! 
în pag, a 3-a

CULTURĂ — 
ARTĂ

B Tradiții corale ale mi
nerilor din Valea Jiului.

■ O reușită trecere în 
revistă a brigăzilor ar
tistice din municipiu.

H Spectatorii au nevoie de ; 
teatru, teatrul are nevoie 
de spectatori.

■■■■■■■■■■■■■a

Față în față promisiuni șl rezultate 
0 acțiune de producție 

bine pregătită 
trebuie și fructificată 1

In cadrul acțiunii „Pro
ducții record, calitate, 
3 R“, în intervalul 16—21 
iulie I.M, Vulcan a avut 
programată „Săptămiîna 
producțiilor record", Ur
ma să- fie puse în valoare 
condițiile create pentru re
alizarea ritmică a sarcini
lor de plan.

La începutul săptămî- 
nii, la fața locului, am 
purtat o discuție cu ing. 
Cristinel Dinescu, direc
torul tehnic al I.M. Vul
can, care ne spunea: „In 
această săptămînă colec
tivul de mineri de la Vul
can are toate condițiile 
create pentru a extrage 
zilnic o producție medie 
de 4700 tone de cărbune, 
ceea ce înseamnă realiza
rea ritmică a sarcinilor de 
plan și recuperarea unei 
părți din minusul înregis
trat în prima jumătate a

lunii. Cînd spun acest lu
cru am în vedere faptul 
că linia de front pe care 
o avem este suficientă 
pentru a realiza ceea ce 
ne-am propus. Nici de e_ 
fective nu ducem lipsă. 
Trebuie însă să acționăm 
cu toată hotărîrea pentru 
asigurarea posturilor di
rect productive atît la ni
vel de întreprindere cît și 
la nivel de sectoare, ast
fel încît să realizăm zil
nic 900 de posturi în căr
bune. Linie de front și e- 
fective am avut de fapt 
și pînă acum, însă pro
blema numărul unu la mi- 
r.a noastră este transpor
tul cărbunelui, care se 
face discontinuu și necesi
tă un volum mare de

; Gheorghe BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-a)
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DRUMUL GLORIOS AL UNUI COLECTIV MINIER (VI)

Proprietari, producători și beneficiari 
ai avuției naționale

rist, pentru refacerea e- 
conomiei distruse de răz
boi și pentru asigurarea 
transporturilor. Ințele- 
gînd momentele grele 
prin care trecea țara, mi
nerii din Lupeni ca dealt
fel din întreaga Vale a 
Jiului au răspuns cu o 
înaltă conștiință revo- 

din luționară chemărilor
partidului, traducând în 

boiului. Minerii epuizați viață exemplar deviza
„Patriei, mai mult căr
bune

Un moment de refe
rință în viața minei Lu

nuri de consum nu 
tea fi asigurată la 
Iul necesităților, 
de muncă pentru . 1 
rile din subteran 
nise insuficientă 
cauza plecărilor de 
mină și numărului mare 
de îmbolnăviri generate 
de condițiile de muncă 
și de viață ieșite 
comun din timpul raz-'

i pu- 
nive- 
Forța 
lucră- 
deve- 

din
• la

In primii ani care au 
urmat după revoluția de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și anti- 
imperialistă, datorită ur
mărilor războiului și ex
ploatării prădalnice a 
zăcămîntului de cărbuni 
de către capitaliști, ac
tivitatea minei Lupeni a cronic, lipsiți de 
cunoscut o perioadă deo_ cămin te, încălțăminte. șl 
sebit de grea. Dbtația" materiale de protecție, 
tehnică moștenită de la obțineau productivități 
capitaliști era săracă, în nesatisfăcătoare.

de efort și subalimentați 
îmbră-

cea mai mare parte uzată 
fizic și moral; condițiile 
de '■ lucru în subteran' 
continuau să fie nesatis
făcătoare; capitaliștii sa
botau .producția prin toa_ 

, te mijloacele; aprovizi
onarea localității cu buu,

i •_ ... -

relații de muncă noi, lip
site de exploatare. „ln- 
stalindu-l in fruntea mi
nei pe primul director i 
muncitor ridicat din rin- • 
dul minerilor — poves
tea minerul pensionar 
Alexandru Nicola — am 
simțit, ca și ceilalți mi
neri cum, clin robi ai ne
gurilor de sub pămint, 
am devenit stăpîni ai mi
nei, ai bogăției de cărbu
ne și ai rezultatelor mun
cii. noastre, am simțit că •v 
am devenit proprietari, <. 
împreună cu întregul po- t 

peni l-a constituit , actul P°r> mijloacelor de pro- \
■ ■■ -■ - ducției, ai întregii avuții I

lelor mijloace de produc- naționale .
naționalizării princtpa-

In aceste condiții, con
ducerea partidului - s-a 
adresat' minerilor din și bănci — înfăptuit la 11 

iunie 1948 sub conduce- ' 
rea directă a Partidului 
Comunist Român. Odată 
cu aceasta, s-au instau
rat și la mina Lupem, (Continuare în pag. a 2-a)

Valea Jiului, chemîn- 
du-i cu înflăcărare să 
sporească producția de 
cărbune pentru susține
rea frontului antihitle-

ție — uzine, fabrici, mine Noul suflu revoluțio
nar al luptei minerilor 
pentru creșterea pro-

Constantin MAGDALIN
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Am avut recent un dialog cu șeful secției de in
dustrie mică din cadrul I.G.C.L. Petroșani, Ion Sulu, 
pe tema rezultatelor din acest sector de activitate ob-: 
ținute pe semestrul I 
rat:

1984, Interlocutorul ne-a deda-

la
cu

— Hotărîrea luată 
începutul acestui an 
ocazia adunării generale 
pe întreprindere de a 
trece din nou în cadrul 
I.G.C.L. își dovedește im
portanța și eficiența în 
dezvoltarea industriei 
mici din Valea Jiului 
prin rezultatele de la fi
nele semestrului I. In 
noua formă de organiza
re, sub îndrumarea di
rectă și cu sprijinul a- 
cordat de conducerea în
treprinderii, am reușit 
să încheiem prima jumă
tate a anului cu o reali
zare pe total activitate 
de 106 la sută. Pe ra
muri de activitate sarci
nile de plan au fost rea
lizate: în domeniul cons
trucțiilor de mașini — 
100 la sută, al confecți
ilor textile — 108,5 la 
șută, în ramura textilă 
— 100 la sută, iar în cea 
alimentară — 147 la sută. 
In această perioadă s_au 
realizat și livrat comer
țului 3229 bucăți plăpumi 
din
232 
dus 
iar
prinderi socialiste 
executat și livrat 1880 
saltele și 600 bucăți per-

stambă și mătase, 
bucăți pilote — pro_ 
nou, saci de dormit, 

pentru diferite între- 
s-au

ne pat.

Cunoscutul maistru Cons
tantin Mitroi de la atelierul 
electric cri I.M. Paroțeni, ex
pert in verificarea ți repara
rea echipamentelor electri
ce de mină.

O acțiune de producție 
bine pregătită

I
I

CIFRĂ „FATALĂ" .
PENTRU ADEPȚH 

LUI BACHUS
(Urmare din pag. I)

muncă, iar în ultimul timp 
o parte din personalul a_ 
cestui sector ne creează 
probleme prin absentarea 
nemotivat de la serviciu.

Pentru asigurarea flui
dității în transport în a- 
ceastă săptămînă, condu
cerea minei și personalul 
TESA a fost împărțit pe 
schimburi, pentru coordo
narea acestei activități. De 
fapt acționăm — concomi
tent — pentru soluționa
rea radicală a problemei 
transportului. Conducerea 
minei, împreună cu con
ducerea acestui sector, ac
ționează hotărît pentru 
definitivarea fluxului • de 
transport pe benzi, care 
va rezolva și această pro
blemă. Parțial fluxul de 
transport va intra în func
țiune la sfîrșitul lunii au
gust prin magistrala de 
transport de la orizontul 
360 care va prelua 40 la 
sută din producția minei. 
Lucrarea va fi finalizată 
în primul tri
mestru al anului viitor. Dar 
■cum pînă atunci mai este, 
trebuie să ne organizăm 
în așa fel munca încît să 
ne realizăm sarcinile de 
plan și în aceste condiții 
mai grele. T?ot să spun că 
această săptămînă care 
este „Săptămînă produc
țiilor record“ va consti
tui pentru colectivul nos
tru punctul de cotitură în 
redresarea producției și 
pentru realizarea ritmică 
a sarcinilor de plan. Co
lectivul minei Vulcan și_a

realizat sarcinile de plan 
în semestrul I din acest 
an, deși s-a confruntat 
cu multe greutăți, dar a 
dat dovadă tot timpul de 
multă putere de muncă, 
știe să se mobilizeze atunci 
cînd trebuie? ;să depășim 
greutățile".

La încheierea săptămî- 
nii, arh revenit la I.M. 
Vulcan (de data aceasta 
telefonic) pentru a vedea 
dacă cele promise de di
rectorul tehnic au avut un 
fundament trainic. O pri
mă constatare:, mina Vui- 
can a înregistrat în săp- 
tămîna trecută un minus 
de peste 1000 de tone, deși 
numărul mediu de pos
turi prestate în cărbune a 
fost de peste 900. Deci, pe 
total mină posturile în 
cărbune s-au realizat, deși 
nu în fiecare zi au fost 
prestate în cărbune 900 
de posturi. Vineri, 20 iu
lie, spre exemplu, au fost 
prestate 878 de posturi, 
iar preliminarul zilei, de 
4502 tone nu a fost reali- 

. zat cu 192 de tone, în timp 
ce luni, 23 iulie au fost 
prestate 952 de posturi, iar 
„.minusul zilei a fost de 
530 tone de cărbune.

Se desprinde clar con
cluzia: la I.M. Vulcan pos
turile plașate în cărbune -.• 
chiar la nivelul planificat

• mr au acoperire 
în t o n e de cărbu
ne, în producție deci. Ne- 
îndeplinirea indicatorului, 
productivitatea, muncii, 
este o deficiență mai veche, 
persistă, și de aceea pe 
această temă vom reveni.

— In cadrul industri
ei textile se valorifică 
deșeurile textile de la 
întreprinderea de con
fecții din Vulcan pentru 
producerea de vată, iar 

i colabora 
în această direcție și cu 
întreprinderea de tricota
je Petroșani. Cu această 
ocazie aduc la cunoștin
ță că industria mică des
tramă și cardează deșeuri 
textile de orice fel exis
tente - ta gospodăriile 
populației, transformîn- 
du_le în produs finit ce 
poate fi folosit după ne
cesitate. De asemenea, 
prin magazinele de flori . 
ale întreprinderii se des-

• fac produse ca vată croi
torie, melană dărăcită, 
saci de dormit și 
produse.

— Ce aveți in vedere 
pentru dezvoltarea in
dustriei miei ?

— In prezent amena
jăm un poligon de pre
fabricate din beton cu 
borduri mozaîcate — 
mari și mici —, pentru 
nevoile întreprinderii, 
eliminînd astfel trans
porturile de la distanță; 
ne gîndim la extinderea 
confecțiilor metalice de 
uz casnic, care nu se gă
sesc pe piață; la înfiin
țarea unui atelier de 
tapițerie, la intensifica
rea activității de dezin- 
secție, și deratizare pen
tru întreprinderi, asoci
ațiile de locatari și chiar

— V-ați referit la un în viitor vom 
sector alimentar. Vă ru
găm să concretizați .

— Pe lingă sifonăria 
din Petroșani, în ziua 
de 26 iunie a.c. am des
chis o nouă sifonărie în 
orașul Lupeni, iar, do
rind să răspundem astfel 
solicitărilor consumato
rilor de sifon din 
Jiului, am propus 
ducerii colective ... __
rarea a încă trei instala
ții de preparare a sifo
nului pentru orașul 
Vulcan, zona Petroșani- 
Nord și orașul Petrila.

— Ce preocupări aveți 
în direcția diversificării 
prestațiilor ?

— In domeniul

Valea 
con- 

procu- -

alte

con
fecțiilor metalice, activi
tate relativ recentă în 
unitatea noastră, am fost 
sprijiniți pențru forma
rea unei echipe care se 
ocupă de repararea con_ 

trans- 
re-

taincrelor pentru 
portul reziduurilor, 
parații care piuă în pre. 
zent nu s-au făcut, 
crătorii din cadrul 
dustriei mici sînt 
meni harnici și punctu
ali, răspund cu prompti
tudine la solicitări.

Lu
m
ea-

— O importantă sarci
nă a industriei mici este 

pentru gospodăriile popu
lației.

Interviu realizat de 
Toma ȚAȚARCA

valorificarea materiale
lor refolosibile locale. 
Cum înfăptuiți această 
sarcină ?

Numai în ultimele două 
zile agenții de circulație au 
depistat în municipiul Pe
troșani 13 (cifră fatală!) 
conducători auto aflați sub 
influența alcoolului la vo
lanul autovehiculelor. Toți 
au fost sancționați cu amen
dă conform legii, Iar per- 
misele de conducere le-au 

fost reținute în vederea sus
pendării. Aceștia se nu
mesc Preda Marin (21 HD 
4024), Petru Azamflrei (31 
HD 6781), Iosif Bloss (31 
HD 7812), loan Coșna (31 
TM 410), Eugen Mike (36 
B 705), Dorel Abrudan (37, 
B 2518), Traian Ciornblao 
(31 HD 5216), Adrian SCar- 
lat (21 HD 1381), Constantin 
Șarpe (31 HD 6097), Nicolae 
Pora (21 HD 3417), Toma 
Ilie Secula (3 HD 3295), A- 
lexandru Popa (2 HD 5662), 
și Szigismond Zolti.

Pînă la data cînd vor 
susține un nou examen, toți 
aceștia au devenit pietoni 
sau... abonați ai mijloace
lor de transport in comun .

RECOMANDĂRI ț

■ Zilele frumoase de 
vară îi îndeamnă pe multi 
posesori de autoturisme 
să_și petreacă sfîrșitul de 
săptămînă la locurile de a- 
grement sau la iarbă ver
de. In asemenea situații nu 
trebuie să uităm că pe dru
murile pe care circulăm 

cu autovehiculele, circulă 
și mulți pietoni dornici 
să-și petreacă plăcut sfîrși
tul de săptănună. De ace
ea se recomandă o condu
cere preventivă, cu res
pectarea strictă a vi
tezei legale.

(Urmare din pag. 1)

ducției de cărbune este viu 
ilustrat de primele seta
tei ale întrecerii socialis
ta, dare s-au transformat 
într-o adevărată flacără a 
muncii entuziaste, cuprino 
zînd marea majoritate a 
minerilor. Documentele 
din arhiva minei consem
nează printre fruntașii în
trecerii pentru mai mult 
cărbune, din primii ani 
de după naționalizare, for
mațiile de lucru conduse 
de mineri comuniști ca 
Alexandru Poborenî, Ion 
Mătăsăreanu, Iosif Bonta, 

Ion Gaiovski, Vlad Samoi- 
lă, Ion Checedi care au de
venit vestiți în toată Valea 
Jiului.

Despre atmosfera de 
muncă entuziastă din acea 
perioadă relatează mine
rul pensionar Vasile 
Laizum: „Intre anii

1948—1956 am lucrat în 
mai multe abataje fronta
le, printre care și în cel 
condus de Alexandru Po- 
boreni. Munceam fără să 
așteptăm vreun îndemn; 
fiecare ceream să ni se 
dea cit mai mulți metri 
pe lungimea frontului, 
după grafic, și pînă nu ter
minam lucrul, nu ieșeamt Foto: loan BALO)

■ EXCURSIE. Un nu
măr de 40 de mineri de 
la I.M. Vulcan au hotărît 
să petreacă sfîrșitul aces
tei săptămîni în stațiunea 
„Felix". Ei au organizat 
o excursie de două zile, 
cu autocarul pe ruta Vul
can — Deva — Brad *— 
Oradea — Băile Felix și 
retur.

■ TABĂRA. Astăzi, 32 
de copii de la Școala spor

din mină. Trăgeam cu 
„dinții" ca să încheiem în 
fiecare zi ciclul lucrărilor 
din abataj..."

Munca entuziastă a 
nerilor eliberați de 
ploatare și asuprire 
arătat în curînd roadele; 
în anul 1949 — primul an
mHiiiiiuMiumuHuiuuiuuMHiiiiaiiiiniiairiuuimuun

mi- 
ex- 
și-a

mind mina într-o puter
nică unitate productivă. 
Este relevant în această 
privință că fondurile de 
investiții alocate în pri
mele trei cincinale însu
mează peste 3,5 miliarde 
lei. Prin materializarea 
planului de dezvoltare și

Proprietari, producători 
și beueticiari 

ai avuției naționaleimimHiHuiiiiinmniiiinffiHinuiHuiiiiimmmrftnfnuu,
de economie planificată 
— mina Lupeni a realizat 
o_producție mai mare cu 
19 la sută față de anul 
1938.

Odată cu trecerea la dez
voltarea planificată a e- 
conomiei naționali: și în
făptuirea primelor cinci
nale, eforturile minerilor 
din Lupeni s-au materia
lizat în realizarea unor 
programe tot mai ample 
de dezvoltare a minei, de 
punere în funcțiune a unor 
noi capacități și a unor 
fonduri fixe tot mai mari, 
care au creat o importan
tă bază tehnică, transfer-

modernizare a minei, pe o 
perioadă de 15 ani, lucră
rile miniere au fost ex
tinse în porțiuni de zăcă- 
mint neexploatate încă, 
punîndu-se în producție 6 
noi blocuri, s-au creat noi 
orizonturi principale de 
transport în subteran, s-a 
pus în funcțiune puțul de 
extracție principal nr. 12 
și s_a dublat capacitatea 
de extracție a puțului Ște
fan.

In vederea 
condițiilor de
și creșterii gradului 
confort în subteran, 
redimensionat aerajul mi-

asigurării 
securitate 

de 
s-a

nei, s-a creat o nouă stație 
de ventilatoare la suito
rul central dotată cu venti
latoare de 6500 mc/mih. și 
s-a mărit capacitatea sta
țiilor de ventilatoare Ilea
na, Planir și Victoria. Tot 
în acea vreme, la Lupeni 
s-a construit, pentru pri
ma data în Valea Jiului, 
o stație de degazare a ză- 
eămîntului.

Pe baza aplicării aces
tor măsuri, producția mi
nei cunoaște îh anii pri
melor cincinale o creștere 
tot mai susținută, ajun- 
gînd de la 856200 tone în 
anul 1951, la 1521 500 to
ne în anul 1965, ceea ce 
practic, reprezintă o du
blare a extracției. In pe
rioada celor 3 cincinale 
productivitatea muncii a 
crescut de la 0,689 tone 
pe post în anul 1956, la 
1,259 tone pe post în anul 
1965.

Ansamblul măsurilor 
luate în anii primelor cin
cinale pe linia dezvoltării 
capacităților de producție, 
extinderii mecanizării și 
modernizării tehnologiilor 
de lucru au asigurat creș
terea susținută a produc
ției în perioada următoa
re. j

La începutul acestei 
luni a intrat în vigoare De
cretul Consiliului de Stat 
nr. 148/1984 privind regi
mul de utilizare, recondițio- 
nare și valorificare după 
exploatare a anvelopelor de 
autovehicule, articole teh
nice și bunurilor de con
sum din cauciuc. Ținînd 
seama de această regle
mentare este necesar ca 
înainte de plecarea ta cursă 
să verificați dacă pneuri
le corespund pentru circu
lația pe drumurile publi
ce. ■ -

V' 
Duminică, 29 iulie a.c. 

este permisă circulația 
autoturismelor proprietate 
personală înmatriculate 
sub număr CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circulație 

al Miliției municipiului 
Petroșani

tivă din Petroșani vor 
pleca într-o tabără de o_ 
dihnă la Constanța. A- 
ceasta ca recompensă 
pentru rezultatele bune 
obținute în timpul anului 
la schi alpin, lupte, tenis 
de masă și gimnastică.

■ DE LA CONSILIUL 
popular municipal Petro
șani aflăm că zilele tre
cute, la oficiul stării ci
vile s_au prezentat pentru 
a-și întemeia Un cămin 
studenții Dorel-Aurel Cu
rea și Luminița Chelcea. 
Această căsătorie este cea 
de a 225-a încheiată în a_

fMMB «MMI MMM MMMMI M TW

cest an. Tot zilele trecute 
a fost înregistrat cel de-al 
775-lea copil născut în 
acest an, în orașul Petro

șani. El se numește Kinga- 
Anna Nylas și aparține 
tinerei familii Smaranda 
și Baltazar Nylas.

■ IN URMA verificări
lor executate în ultimele 
două săptămîni de orga
nele I.S.C.I.R. Brașov, 
telescaunul Paring a pri
mit avizul de funcționare 
pentru încă un an. Așa că 
instalația vă stă ia dispo
ziție, fără intermitențe, 
încă un an de zile. (LB.)

■ IERI în zona Petro
șani—Nord, în cel mai tî- 
năr cartier al orașului, s-a 
.deschis papetăria care 
prezintă școlarilor o bo
gată paletă de articole de 
papetărie. Unitatea este 
deschisă zilnic atît dimi
neața cît și după_amiaza.
■ INEDITA. La gazeta 

de perete „Urzica" de la 
IM, Bărbăteni, printr-o' 
caricatură, se arată că, în 
data de 18 iunie 1984, 
grupa Nicolae Crăciuneș- 
cU, schimbul III, alcătuit 
din Francisc Fodor, Ștefan

(Va urma)

CiobanU, Nicolae Răcărea. 
nu și Ștefan Pleșculescu 
„a muncit de s-a spetit". 
Osteneala schimbului a 
fost tradusă prin cîștiguri 
de 11-14 lei pe post. Chiar 
așa, să pleci de acasă, să 
te îmbraci de mină și să 
cîștigi nici ca la cules de 
cireșe? Ce au de zis or
tacii de pe celalte schim
buri? (Gh.S.)

lucrări de renovări și igi- y 
enizări cu ajutorul I 

I.C.S.M. Lupeni și s-a con- I 
struit o anexă pentru am- ■ 
balaje. Personalul unității
(șef de unitate, Elena An- 
dreica) a recuperat deja 
nerealizările din prima
parte a lunii, cînd unita
tea a fost închisă. (I.D.)

■ LA . UNITATEA de 
alimentație publică „Pălti
niș" din centrul Uricaniu. 
■lui s-aU executat In prima 
parte a lunii iuli» ample

Rubrică realizată de
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Este îndreptățită 
mația potrivit căreia 
Valea Jiului există o au
tentică tradiție a muzicii 
corale. Mărturii despre co
rurile Văii Jiului le gă
sim în presa locală a vre
mii, în documentele fo
tografice și în amintiri 
transmise din generație în 
generație, amintiri pline 
de nostalgie și colorit. Zia
rele locale „Avântul" 
(1928—19471, „Zori noi" 
(1944, azi „Steagul roșu"), 
ne transmit știri dintr-o 
perioadă mai veche și apoi 
din anii ’40 despre exis
tența mișcării artistice 
corale, a concertelor și 
concursurilor organizate 
— activități care strălu
cesc în anii de după Elibe- care 
rar ea patriei, în anii lu
minoși ai L__1_H__._Z._1, 
Printre primele coruri re
găsim pe cele ale mineri
lor de la Petrila, ._. 
sa și Lonea a eăror acti
vitate neîntreruptă depă
șește o jumătate de secol.

înclinația artistică a mi
nerilor, a celor ce trăiesc 
și muncesc îrj această va-. 
tră milenară, în cel mâi

afir_ important bazin carboni- menea dirijor (în imaginea 
în fer al țării, s-a păstrat și 

a dobîndit de la an la an 
noi valori, îndeosebi în ca
drul Festivalului național 
al muncii și creației „Cîn
tarea României", festival 
la care participă multe co
ruri muncitorești din Va.

alăturată).
Este vorba

„Freamătul
minerilor de
inimosul său 
dimir Ureche, cor care în 

. acest an împlinește 52 de
ani de activitate. Corul

despre corul 
adincului" al 
la Petrila și 
dirijor Vla_

La Uricani
artistică de

remarcabile 
minerilor de

O reușită trecere

Tradiții corale ale 
minerilor din Valea Jiului

lea cărbunelui. Viața u_ 
nui cor, formație complexă 

presupune eforturi 
considerabile pentru a a- 

socialismului. junge la perfecțiune in
terpretativă — este depen
dentă de un singur factor, 

Aninoa- dirijorul, cel care poate să 
creeze echilibrul și dragos
tea pentru acest gen mu
zical apropiat de sufletul 
minei ilor, al poporului ro
mân. Să ne oprim la un 
asemenea cor, la un ase-

„Freamătul adîncului" 
este laureat la toate ediți
ile Festivalului național 
„Cîntarea României", este 
o prezență activă la con
certele organizate în lăca- 
șele de cultură din Valea 
Jiului, din județ și din ța
ră, Ia posturile de radio și 
televiziune. Dovadă 
ventă că minerii,
nici făuritori de bunuri 
materiale, cei care scot 
cărbune pentru căldura și 
lumina țării, găsesc timp,

eloc_ 
vred-

energie și pasiune pentru 
a se integra armonios în- 
tr_o activitate 
tradiție.

Succesele 
ale corurilor
la Petrila, Lupeni, Vulcan, 
al tinerilor constructori 
de mașini miniere din 
Petroșani, ori al studen
ților de la Institutul de 
mine Petroșani, cunoscu
te și apreciate de miile de 
spectatori, scot în eviden
ță pregnantele valențe e_ 
ducative ale mișcării co
rale din Valea Jiului.

Aceste formații, care reu
nesc familii întregi de mi
neri duc mai departe va
lorile inestimabile ale 
muzicii noastre populare 
din care își trag seva, pro
pagă dragostea de muncă 
și viață, patriotismul vi
brant în sufletul româ
nesc. Tradiția corală 
Văii Jiului răspunde 
cestui deziderat .. . 
mînd cîntecelor străluciri 
contemporane, socialiste, 
patos artistic, vibrantă 
capacitate creatoare a mi
nerilor din Valea Jiului.

T.R.

de meșteri țărani, 
sclipeau niște semne

Venea din istorii 
Un august fierbinte 
al noilor vremi !

Aurel D. Câmpeanu

Carnet cultural
■ SPECTACOL, AL 

ARTIȘTILOR AMA
TORI. Ieri, la Casa de 
cultură din Petroșani, 
a avut loc un spectacol 
susținut de artiștii ama
tori din formațiile vo_ 
cal-instrumentale de 
muzică ușoară și in- 
terpreții de stil folk. A_ 
ceasta manifestare cul
turală, desfășurată sub 
genericul „40 de ani 
de muncă și lumină" și 
organizată sub forma 
unei treceri în revistă 
cu etape orășenești și 
municipală, de Consi
liul municipal al sindi
catelor, este o valoroa
să inițiativă în dome
niul cunoașterii și va
lorificării potențialului 
educativ și artistic, din 
Valea Jiului. Cele mai 
pregătite formații ar
tistice vor susține 
luna august, în 
tîmpinarea „Zilei 
nerului" și a măreței 
victorii a revoluției de 
eliberare socială și na
țională, antifascistă și 
antiimperialistă de ia 
23 August 1944, spec
tacole în cinstea mine
rilor fruntași în pro
ducție.

■ DISCOTECA ELE
VILOR. Astăzi, de la 
ora 17, Casa de cultu
ră din Petroșani orga
nizează „Discoteca e- 
levilor", acțiune care 
nu se limitează doar la 
distracție, ei are și un 
conținut de informare 
și educare a tineretu
lui școlar aflat în va
canța rnare, ^ ______ j

August al noilor vremi
In ferestrele caselor se prefăceau în vitralii
plopii nu-și mai In porțile vechi,

scăldau frunzele, cioplite cu dalta 
numai, gîndul gonea 
prin ploaia de praf 
ca ultima pasăre toamna, demult așteptate de țară. 
Cernite erau mamele 
ca turla de lemn 
în zile ploioase, 
cînd lacrimi fierbinți

Buchet de primăveri
La patruzeci de ani lumină 
Zidiri de vis te-nalță țară 
Pe fruntea-ți de azur senină 
Stă scrisă era proletară. 
Zidiri de jertfe-n temelie. 
Se contopesc în ființa noastră 
Te-nalță mîndră ctitorie 
Sub flamura de cer albastră. 
Cu patruzeci de ani lumină 
Am ștrîns buchet de primăveri ■ _
Și-1 dăruim ca mărturie 
Descătușare de poveri 
In timpul celor ce-o să fie.

Sever Constantin Răduică, ț 
Cenaclul „Flori de mină" Uricani |

în revistă a
artistice din municipiu

de cultură din UricaniMarți, 24 iulie a.c., Casa
a găzduit trecerea in revistă a brigăzilor artistice din 
Valea Jiului, un util test privind Capacitatea de ex
primare in vederea confruntărilor viitoare de pe sce
nele Festivalului național „Cîntarea României*.

a
a-

impri-

Corul „Freamătul a- 
dincului" ai minerilor din 
Petrila se impune ca o 
prestigioasă prezență a 
genului cultural-artistic in 
viața spirituală a orașu
lui. Vorbesc despre a- 
ceasta reușitele sale evo
luții in cadrul Festiva
lului național „Cintarea 
României", pe parcursul 
mai multor ediții.

Teatrul de stat „Valea 
Jiului" din Petroșani, care 
a sărbătorit 35 de ani de 
la înființare a fost, de-a 
rîndul anilor Un adevă
rat „focar" de cultură, po_ 
larizînd atenția iubitori
lor de frumos din munici
piul nostru. Actorii săi 
au încîntat în lungile tur
nee pe iubitorii Thaliei din 
întreaga țară. „Pluta me
duzei", „In căutarea sensu
lui pierdut", „Paraclise
rul" au fost piese care au 
demonstrat, în viața tea
trală a țării, că Valea 
Jiului are, și duce mai de
parte, o tradiție de invidi
at, față de alte centre 
„mari", cu „nume".

Iată că anul acesta, tea
trul minerilor vine în în- torii au nevoie de teatru, 
tîmpinarea 
tătarilor 
demnă de
abonamentul, 
tul de teatru 
un abonament 
un abonament
derii spre frumos și valo
rile sale. Cu sprijinul 
ganelor de partid, al

3iX. Eleații au repudiat arta 
și frumosul, dar acestea 
s-au întors în textele lor. 
Să transcriem din Par-

menide care își expune 
filoSofia sa (despre cunoaș
tere și ființă) tocmai sub 
formă de poem: „Caii ca
re m-au purtat așa cum 
i-a mînat curajul lor, m_au 
dus pe drumul mult vestit 
al zeiței, care conduce pe 
bărbatul știutor spre îm
părăția adevărului. Fe
cioare" (simțurile) „arătau 
calea. Osia înfierbîntată în 
butucii roților scîrția, cînd 
fiicele Soarelui" (acestea ar 
fi ochii) „au alergat spre 
mine și, părăsind 
nopții, grăbindu-se 
lumină, ridicară cu 
le lor vălul, acolo

sălașul 
spre 

mîini- 
unde

Cu excepția reprezen
tanților orașului Petrila 
(inexplicabilă absența) toa
te formațiile care au urcat 
pe scenă au etalat calități 
deosebite, culegînd ropo
te de aplauze din partea 
publicului, care a umplut 
sala pînă la refuz.

Categoric, cea mai bună 
formație a fost brigada ar
tistică a minei Uricani, 
ea urmînd dealtfel să re
prezinte Valea Jiului la 
faza finală de la Motru, în 
luna care urmează. Inti
tulat
transmite", 
prezentat este 

text scris de 
Colț și Dan 
regia fiind 
de acești doi

Aninoasa, montajul lite- 
rar-muzical „Partidul, o- 
mul și țara" prezentat de 
membrii clubului munci
toresc Lupeni, recitatorii 

Rodica și Ion Roșu tot de 
la clubul muncitoresc din 
Lupeni, precum șl grupul 
„TRIO VESELIA" al Ca
sei de cultură din Petro
șani. ■

In concluzie, o evaluare 
rodnică și o verificare u_ 
tilă a brigăzilor 
din municipiul 
acum 
marile 
ce ale 
mente
cultural-artîsțică are 
toria să le acorde un 
țiu cît mai mare de. 
care prin mijloacele 
cifice de expresie.

artistice 
nostru, 

cînd întîmpinăm 
evenimente politi- 
,a cestui an, : eveni- 

cărora activitatea 
dak 

spa- 
evo- 
spe_

„RADIO-BR1GADA 
programul 

alcătuit pe 
Constan- 

Cojoca- 
semnată 
artiști.

un 
tin 
ru, 
tot

O impresie foarte bună 
au mai lăsat brigada clu
bului muncitoresc din Alexandru TATAR

mitetelor de sindicat și al mos, la valorile 
conducerilor întreprinde
rilor din Vale, oamenii 
muncii au posibilitatea 
să-și procure, chiar de la 
locul de muncă, abona
mente permanente la tea
tru. Pe lingă utilitatea 
lor, abonamentele oferă 
o serie de avantaje — 
reducerea prețului de in
trare cu 10 la sută, un loc 
„exact" în frumoasa sală 
a teatrului, precum și pri
oritate în procurarea bi
letelor la spectacolele pre
zentate de alte teatre 
țară.

In condițiile autofinan
țării, teatrul are nevoie 
de spectatori, iar specta-

din

dorinței spec- 
cu o inițiativă 
toată lauda — 

Abonamen- 
înseamnă 

la cultură, 
al deschi-

respectul 
care

Valea

or-
co-

Ințelegerea și 
pentru munca celor 
păstrează tradiția teatru, 
lui minerilor din
Jiului va fi dovedită prin 
afluența mare de specta
tori, prin prezența la fie
care spectacol, a unor oa
meni cu sete de cultură, 
receptivi și sensibili la fru-

...... . ... : adevăr.:., 
te ale artei. Afișele actua
le ale teatrului, cu piese 
adecvate tuturor gusturi
lor — „Un bărbat și mai 
multe femei", de Leonid 
Zorin, „Ciuta" de V.L Po
pa .„Lunga poveste de 
dragoste" de Tudor Popes
cu, alături de piesele dedi
cate celor mici, se consti
tuie în adevărate „invita
ții deschise".

Ritmul trepidant al vie
ții cotidiene cere momente 
de destindere, impune cli
pe de meditație, de odih
nă, de receptare a frumo
sului. După un spectacol 
de teatru, ieșim din sală 
mai buni, mai frumoși su
fletește, mai curați to conș
tiință, mai puri în înaltul 
viselor. Nevoia de teatru, i 
bucuria de a simți respi
rația omului de pe scenă, 
de a trăi, alături de el, cli
pe de revelație, de bucu- ; 
tie sau de durere,: senti- ■ 
mente atît de omenești, 
sînt, în zilele noastre, mai 
mult decît necesare.

Mircea BUJORESCU

sînt porțile căilor zilei și 
nopții. Cerpștile fecioare 
se apropiară de porțile 
mari a căror dublă cheie 
o păstrează Dike cea mult 
pedepsitoare. Tinerele fe
te i se adresară cu cuvin
te prietenoase și o convin
seră să ridice fără întîr- 
ziere de pe poțți zăvorul 
cel în formă de ghindă. 
Date la o parte, .porțile lă
sară să se caște o mare 
deschizătură, iar fecioare
le minară caii și carul prin 
poarta deschisă. Zeița m-a 
primit cu bunăvoință, mi-a 
luat mîna dreaptă într-a 
sa și-mi adresă aceste cu_

vinte: Fii binevenit, tu 
care ești condus aici, în 
casa mea, de vizitii și cai 
nemuritori I Nu o soartă 
vitregă, ci Temis și Dike 
te_au minat (pe această . 
potecă foarte îndepărtată 
de drumul bătătorit al oa_ 

' menilor). Trebuie să înveți 
a cunoaște totul, atît ini
ma neclintită a adevărului 
care convinge, cit și păre
rile muritorilor" (...) „Tu 
trebuie să cîntărești numai 
cu rațiunea învățătura 
mult examinată pe care 
ți_o voi expune. Drumul 
îl greșește numai dorința". 
Mai departe zeița îi spune

că aceasta „este calea 
erorii pe care rătăcesc nu- / 
meroși muritori ignoranți 

și cu dublu cap". Un frag
ment dintr-un strălucitor 
poem despre inițiere în
tru cunoaștere și adevăr 
Și cum, de la început, cu
noașterea și adevărul s-au 
însoțit cu frumosul, se poa
te spune și invers: calea 
frumosului șl a artei soli
cită, Spre a se evita sen
zorialele capete duble, o 
neîntreruptă inițiere pen
tru descifrarea lumii va
lorilor. -

Dumitru VELEA
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Azi, pe stadionul „Coliseum Memorial"Schimb de mesaje între 
președintele Xicolae Ceaușescu 

și președintele Republicii Burundi
BUJUMBURA 27 (Ager

pres). — Din partea to
varășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene- 

I ral al Partidului Comu- 
' nist Român, s-a transmis 
i președintelui Republicii 
I Burundi, Jean Baptiste Ba_ 
' gaza, un salut cordial, îm- 

preună cu cele mai bune 
£ urări de sănătate și ferici- 
f re, de pace și prosperitate 
| poporului burundez, de 
I succes în activitatea Parti- 
| dului Uniunea pentru Pro- 
| greș Național — UPRONA. 

I Acțiuni pentru 
[dezarmare și pace

TOKIO 27 (Agerpres). — 
■ La Tokio se vor deschide, 
ț vinerea viitoare, lucrările 
j Conferinței internaționale 
împotriva bombelor' a- 
tomice și cu hidrogen — 

| ediția 1984, manifestare la 
care urmează să participe 
delegați din numeroase 
țări ale lumii, informează 

: agenția Kyodo.★
• ROMA 27 (Agerpres). — 
; „Mediterana — mare a 

păcii" —sub această de
viză s-au deschis vineri 

țta Comiso, în Sicilia, lu
crările unei reuniuni in- 

' ternaționale ce se desfă- 
„șoară sub auspiciile corni- 
' tetelor , italiene de luptă 
’pentru pace și ale unor 
■organizații similare din 
țțări ale bazinului medite
ranean.

dependentâ ale tuturor 
popoarelor. .

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu ocazia primi
rii de către președintele 
Republicii Burundi a re
prezentantului Partidului 
Comunist Român la lucră

Mulțumind călduros pen
tru salutul adresat, pre
ședintele Jean Baptiste 
Bagaza a rugat să se trans
mită tovarășului ;Nicolae 
Ceaușescu cele mai bune 
urări de sănătate, de suc
cese tot mai mari în ac
tivitatea ce o desfășoară . rile ceiui_dc-al. IJ-lea Con- 
în fruntea partidului :. 
statului, înalta sa aprecie
re pentru eforturile șefu
lui statului român în d^. 
recția păcii, dezarmării, 
a respectării drepturilor al Colegiului Central 
la dezvoltare liberă și in- Partid.

și greș al Partidului Uniu
nea pentru Progres Na_ 

' țional - UPRONA —. 
Ion C’rcei, membru al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte 

de

Critici aspre la adresa politicii dobînzilor 
ridicate, practicate în S.U.A.

BUENOS AIRES 27 (A- 
gerpres). — Intr-o decla
rație făcută la Centrul ar
gentinian de relații inter
naționale, ministrul fran
cez al relațiilor externe, 
Claude Cheysson, a criti
cat cu asprime politica do
bînzilor bancare ridicate, 
practicată în Statele Uni
te, — relatează agenția 
France l’resse.

Pe de altă parte, Cheys
son a declarat că, în tot 
mai multe țări în curs de 
dezvoltare ca și în unele 
state occidentale industri
alizate, crește curentul de 
opinie în favoarea unei 
diminuări a dobînzilor și a 
deficitelor bugetare ale

S.U.A., precum și pentru 
reluarea dialogului Nord- 
Sud, măsuri menite să con
tribuie — după opinia sa 
— la depășirea dificultă
ților economice ce se ma- 

. nifestă în prezent pe plan 
mondial.

JCapriciile vremii 
r In Grecia, vremea deo
sebit de secetoasă și tem
peraturile ridicate au fa
cilitat izbucnirea unoi' in
cendii în păduri. Potrivit 

I datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii, din 

Tuna mai s-au produs 288 
de incendii în zonele fo
restiere, care au distrus 
circa 130 000 ha de pădu
re în întreaga țară.

Puternice precipitățîi, și 
sub formă de lăpoviță, s-au 
abătut asupra landurilor 
Vorarlberg, Tirol, Salzburg 
și Styria din Austria. Au 
fost inundate culturi a- 
gricole, întinse zone de 
pădure, în unele locuri cir
culația rutieră fiind în
treruptă.

In Oceanul 
semnalează 
depresiune 
tropicală, care t.

; prefigura începutul
' nulul uraganelor" din ;
Ș cest an.

. (Agerpres)

Atlantic se 
o puternică 

atmosferică 
ar putea 

1 „sezo- 
a-

'Mt/n
LA LUANDA S-AU 

, DESFĂȘURAT lucrările 
sesiunii Adunării Națio. 

' stale a Poporului7 din An- 
; gola (parlamentul). Au fost 
’ aprobate rapoartele pri- 
f vind îndeplinirea planului 
I de dezvoltare economică 
f: și socială a țării și a bu- 
I getului de stat. Parlamen- 
ț tul a hotărît, de asemenea, 
f să fie pus în discuția în- 
r tregului popor proiectul 
'. Legii familiei.
I , COSMONAUȚII SOVIE- 
? TICI Leonid Kizim, Vla- 
| dimir Soloviov, Oleg Ati-

Aniversarea 
Zilei insurecției 

naționale cubaneze
HAVANA 27 (Agerpres). 

— In orașul 
din Cuba, 
tivitatea .
împlinirea a 31 de ani de 
la asaltul
Moncada — Ziua 
recției naționale 
ze. Cu acest prilej, -Fidel 
Castro Ruz, prim-secretar 
al C.C. al P.O. din Cuba, 
președintele 
de Stat și al 
de Miniștri ale Republicii 
Cuba, s-a referit la suc
cesele obținute de poporul 
cubanez. Totodată, Fidel 
Castro a declarat că țara 
sa va depune mai departe 
eforturi în direcția redu
cerii tensiunii în regiune 
și în lume și a reafirmat 
dispoziția Cubei de a con
tinua negocierile inițiate 
de curînd cu S.U.A. pen
tru rezolvarea unor pro
bleme ale contenciosului 
cubanezo-american.

Cienfuegos, 
a avut loc fes- 
care a marcat

asupra cazărmii 
. ihsu- 

cubane-

Consiliului
Consiliului

H VIENA — Luînd cuvîntul la un miting con
sacrat memoriei victimelor fascismului, cancelarul 
federal al Austriei, Fred Sinowatz, a cerut să nu se 
uite niciodată învățămintele trecutului, să se lupte cu 
consecvență împotriva oricăror manifestări; ale neo_ 
nazismului. Vorbitorul a arătat că, ășa cum o cere 
experiența istoriei, este, necesar să se lupte cu fermi
tate împotriva neofascismului, în așa fel încît să se 
preîntîmpine pericolul pe care acesta îl generează 
pentru pacea și independența popoarelor.

O v v

din Los Angeles

Deschiderea celei de-a 23-a ediții 
a Jocurilor Olimpice de vară

LOS ANGELES 27 (A-
gerpres). — Pe stadionul 
„Coliseum Memorial" din 
Los Angeles va avea loc, 

de 
de-a

sîmbătă, festivitatea 
deschidere a celei
23-a ediții a Jocurilor țj- 
limpice de vară, competi
ție de amploare ce reuneș
te sportivi și sportive din 
140 de țări, intre care și 
România. Timp de 
săptămâni, pînă la 12 
gust, participanții se 
întrece la 23 de discipline 
înscrise în programul jo
curilor.

La actuala ediție a O- 
limpiadei de vară sportivii

două 
au- 
vor

FILME

I 
I 
I

o noua eră a cărbunelui?
Cine va întreprinde o a- 

naliză minuțioasă a inves
tițiilor făcute de între
prinderile energetice ame
ricane va observa că, în 
cadrul cheltuielilor pentru 
cercetări' și studii, pe pri
mul loc se află tehnologia 
cărbunelui. Faptul nu tre
buie să ne uimească. Căr
bunele este combustibilul 
folosit cel mai răspîndit 
pe planeta noastră. Speci- . 
aliștii consideră că rezer
vele existente ajung pen
tru 500 de ani. In afară 
de aceasta, cărbunele exis
tă în lumea întreagă, este 
răspîndit mai uniform și . nor centrale termpelectri.

ce de mare capacitate în- 
iul. Din aceste motive spe- . seamnă organizarea cir- 
cialiștii prevăd că, pînă în ... culației unui mare număr 
anul 2000, consumul de de trenuri cu cărbuni, u Se 
cărbune "de bună calitate ridică problema prețului { crete au început • abia în ■ 

. u jj g g , Belgia,
Anglia, S.U.A., Maroc. Dar 
pe atunci petrolul era în
că ieftin, ceea ce frîna in
teresul față de noua teh
nologie. In ultimii ani, stu
diile au reînceput.

transportă greu.
— el poluează mult 
diul.

Problema principală în 
folosirea cărbunelui rămî- 
ne însă problema trans-
■ nil ■■*■■■■■■■■■ ■■(■■•■■■■

Secundo 
me-

Din presa 
străină

(„EUROPEO")
■■■■■•■■■■•■■■■■««■•■■■■■li

portului. Construirea . ~u.

costă' mai puțin decît țițe-

va spori cu 9 la sută pe 
an, ceea ce va în
semna o creștere de cinci • 
ori față de consumul ac
tual. Și acest lucru se va 
produce în ciuda celor do
uă mari dezavantaje pe 
care le prezintă cărbunele ' 
folosit drept combbstibil. 
Primo — cărbunele

români vor lua parte la în
trecerile de atletism, box, 
caiac-canoe, canotaj aca-

■ demic, gimnastica, halte- .
■ re, handbal, înot, judo,
lupte, scrimă, tir și gim
nastică ritmică. , “

întrecerile olimpiadei vor 
începe efectiv duminică, 
29 iulie, cînd vor intra în 
concurs gimnaștii, halte
rofilii, boxerii, cicliștii, 
călăreții, înotătorii, parti
cipanții la competiția 
tir. In aceeași zi se 
da startul și în turneele
baschet, fotbal, hochei pe 
iarbă, volei. .

de
va
de

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Mexicul în flă
cări, I-II; Unirea; Stejar, 
extremă urgență; Parin- 
gul: Lanțul amintirilor, 
I-H. ' - ' '

LONE A: Capcană neo
bișnuită.

ANINOASA 
păianjen.

VULCAN — Luceafărul: 
Artista, dolarii și ardele
nii

LUPENI — Cultural 
Imposibila iubire, I-II.

URICANI: Ringul.

Omul

Documentar.
16,40 Iulie — cronica e- 

venimentelor 
tice.

17,00 închiderea 
mului,

19,00 Telejurnal
19,20
19,50

poli-

progra-

21,10

ceputul secolului) a cons
truirii unor conducte spe
ciale prin care va circula 
un amestec format din 
praf de cărbune și apă. O 
altă idee este aceea i trans
formării cărbunelui în gaz, 
chiar în subteran, în ză_ 
cămînt. Este vorba de fo
rarea pămîntului pînă la 
stratul de cărbune, de in
troducerea în subteran a a_ 
burilor și aerului încălzit 

: la temperaturi, mari, ceea 
ce declanșează o reâcție 
chimică, care eliberează o 
mare cantitate de hidro
gen, oxid de carbon și 
metan. ‘ ?

Ideea este minunată, 
dar la începutul secolului

1 nu putea, fi realizată. De a_ 
ceea, studiile , tehnice con-

unei asemenea infrastruc
turi — al platformelor, al 
liniilor ferate, al benzilor 
transportoare din cauciuc 
și altele. Cum să depășeas
că aceste greutăți ?

Una dintre soluții este
se aceea (preconizată la în-

__  .... eco_ 
jwiv, social' si politic, 
LA TOKIO AU LUAT 

la SFÎRȘIT
greșului

(Agerpres)

22,00
22,15

(Pe.).
Teleenciclopedia,
Film artistic:
„Al treilea salt 
mortal".
(color). Producție 
Casei de filme 
Patru,
Varietăți, varietăți, 
(color).
Telejurnal (p.c.).
Intr-un parc... în- 
trun cerdac... — 
romanțe și cîntece 
vesele.
închiderea progra
mului

a

I

• 13,30 Telex.
13,35 La sfîrșit de 

tămînă (p.c.).
16,20 Orașe peruane.

TV

I N C A D R E A Z A

cu sediul în orașul Uricani, 
strada Trandafirilor, nr. 6

<—1 economist (pr.) pentru compartimentul 
plan.

Retribuția conform Legii nr. 57/1974.

kov, Vladimir Djanibe- revendicări de ordin 
kov, Svetlanâ Savițkaia și nornic, s 
Igor Volk continuă acti- L.- -- 
vitățile de cercetare 
bordul complexului ______
bital format din „Săliut- neral 
7“ — „Soiuz T-ll“ și „So- (SOHYO) 
iuz — T-12".

LIDERII 
MENTULUI 
AL MUNCITORILOR
(CNT), organizație ce reu
nește cele mai importante 
grupări sindicale din Chi
le, au remis șefului sta
tului o petiție în care rea
firmă necesitatea revenirii 
țării la democrație și re
stabilirii drepturilor și li
bertăților sindicale și ce
tățenești — informează a- 
genția I.P.S. 7 Documentul 
cuprinde, de asemenea.

or-

COMANDA- 
NAȚIONAL

lucrările Con- 
Consiiiului Se

al Sindicatelor 
din Japonia, 

cadru! congresului a 
adoptată hotărîrea de 
începe, în toamna acestui 
an, o campanie națională 
pentru apărarea păcii, îm
potriva armelor nucleare.

COMISIA DE PLANI- 
FICARE de pe lîngă Con
siliul de Miniștri al R.P. 
Polone a dat publicității, 
joi, proiectul planului e- 
conomic centralizat pe a- 
nul 1985, care va fi supus 
dezbaterii' publice. In in
troducerea la acest docu
ment se arată că anul 1985 
va marca încheierea peri-

In 
fost 

a

oadei aplicării unor pla
nuri pe termen scurt, care 
au fost necesare pentru 
depășirea situației de criză 
și va deschide o etapă de 
planificare pe termen lung.

INTR-O DECLARAȚIE 
făcută înainte de înapoie
rea șa la Beirut, după vi
zita de o zi întreprinsă, 
joi, la Damasc, primul mi
nistru al guvernului li- 

•banez de uniune naționa
lă, Rashid Kararne, și-a 
exprimat încrederea că 
procesul „salvării Libanu
lui înregistrează progrese 
în fiecare zi".

Mica publi.citate
TATĂL loan, fiicele Ana serviciu pe numele Vasiu 

și Marga urează soților ' ........................... .
Aurel și Ileana Tripon, cu 
ocazia împlinirii a 20 de 
ani de căsnicie, un căldu
ros „La mulți ani !“. (2377)

VINDDacia 1100, tele
fon 70561 și 70689, Vul
can. (2381)

SCHIMB 
camere St. 
Covasna cu 
peni. Informații Aleea Plo
pilor, bloc 4 ap. 2, Lupeni. 
(2382)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popa 
Jan, eliberată de I.M. Pe- 
trila. O declar nulă. (2376)

PIERDUT legitimație de

apartament 3 
Gheorghe 
similar Lu_

Aurel, eliberată de B.A.T. 
Petroșani. O declar nulă. 
(2378): : (’.U i

. PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Suciu 
Mariana, eliberată de Pre- 
parația cărbunelui Lupeni. 
O declar nulă. (2379)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pâra 
Dumitru, eliberată de Pre- 
parația cărbunelui Corc
ești. O. declar milă. (2380)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ivan 
Vasile, eliberată de I.M. 
Aninoasa. O declar nulă.

; (2383) / >
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