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Mobilizare de excepție pentru 
nivelului de extracție

cinilor actualului cinci
nal, al prevederilor pro
iectului de Directive ale 
Congresului al XIII-lea 
al partidului.

ridicarea

sească din nou cadența, 
pierdută undeva în anii 
ce au trecut. Nu cu mulți 
ani în urmă, mina Ani- 
noasa era una dintre în
treprinderile fruntașe din 
bazinul carbonifer al Văii 
Jiului. Ea trebuie să re
devină ceea ce a fost, a- 
dică o întreprindere frun
tașă. Acest lucru a răz
bătut din intervențiile fă
cute de toți delegații care 
au luat cuvîntul în con
ferință. Pentru că a ur
mat apoi Bokor Mikloș, 
șeful de brigadă care.a 
raportat cele mat. . maci 
realizări din cadrul între
prinderii și care, la fel ca
Qi lci uiuaiutcu iui, o-ct cm- 
gajat să continue aceste 

în lti-
Și 

rînd
CU 

lor
ceea

treprinderea are la ora 
actuală mari rămîneri în 
urmă la planul de produc
ție. Cu toții știu că la 
mina Aninoasa se impun 
măsuri radicale pentru re
dresarea activității. Or, 
acest angajament rostit în 
cadrul conferinței este 
un adevărat catalizator 
pentru activitatea viitoa
re.

Acest angajament luat 
de. primul dintre vorbi
torii din cadrul confe
rinței a fost cel care’ de 
fapt, a dat tonul tuturor 
intervențiilor. Delegații, 
cu exigență și răspunde
re' — așa cum, dealtfel, a v .-«■ - — t

făcut-o și darea de sea- dinaintea lui, s-a aii-
mă prezentata — au ana
lizat principalele cau
ze care au dus la 
aceste . mari restanțe de 
plan, evidențiind aspecte
le asupra cărora comite
tul de partid nou ales va 
trebui să insiste mai mult, 
să le urmărească mai în
deaproape pentru ca mi
na Aninoasa să își regă-

„Sectorul nostru (sec
torul I — cel mai mare al 
minei) își ia angajamen
tul că pînă la finele anu
lui își va realiza planul, 
exprimîndu-ne în acest fel 
totala noastră adeziune 
față de hotărîrea plena
rei C.C. al P.C.R., privind 
realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în furic-

în 
mi-

program de investiții, 
valoare de aproape 1,1 
liarde lei, pare se concre
tizează în punerea în func
țiune o unor importante o- 
biective menite să asigu
re continuitatea în ex
ploatarea și ridicarea ni
velului tehnic al produc
ției, cu efecte directe a- 
supra creșterii producti

on cit actuala conferință vitătii muncii. Odată noile . 
a cerut delegațiilor co
muniștilor minei să-și su
pună propria activitate u- 
nei analize exigente, în 
strînsă legătură cu nefea- 
lizările din perioada tre
cută, și mai ales cu exi
gențele sporite pe care le 
ridică economia națională 
în fața colectivului mi
nei.

Conferința a relevat pro
gresele multiple înregis
trate de mina Lupeni în
tre cele două conferințe, 
mai ales în ceea ce pri
vește dezvoltarea capaci
tăților de producție, creș
terea zestrei tehnice, pre
cum și rezultatele brigăzi
lor fruntașe în folosirea 
intensivă a utilajelor mo
derne din dotare. Străda
niile colectivului minei, în 
frunte cu organizația de 
partid, s-au materializat 
în înfăptuirea unui amplu

înalta răspundere, ma
turitatea comunistă, ca
racteristici definitorii ale 
puternicei organizații de 
partid a minei ' Lupeni, 
și-a găsit o elocventă con
firmare și cu prilejul con
ferinței de dare de seamă 
și alegeri. Maturitate și 
responsabilitate cu atît 
mai demne de apreciat,

Conferințe de dare de seamă 
și alegeri în organizațiile de partid

— Partidul, secretarul < 
său general, cer tuturor 
comuniștilor sâ dovedim | 
uri puternic spirit revolu
ționar în tot ceea ce în
treprindem, arăta în con
ferință sing. Paul Grasu, 
șeful unei formații din- 
tr—unul din abatajele de 
mare capacitate ale minei. 
Pentru noi, minerii, spi
ritul revoluționar are un i

- --L , ■>: să ne |
îndeplinim exemplar da- > 
toria față de țară, față i 
de economia națională: să | 
extragem cît măi mult ! 
cărbune cocsificării!

In jurul acestui coman- ! 
dament major au abordat j 
problematica complexă a ! 
muncii de partid și cei- ; 
dălți parțicipanți la dez- ( 
bateri. „Am avut greutăți, j’ 
am avut și propriile noas-

Ioan DUBEK

utilaje introduse în sub
teran, zestrea tehnică a 
minei a ajuns la peste 3,4 
miliarde lei.* Prin perfec- ; 
ționarea pregătirii profe
sionale ă minerilor, prin 
strădaniile depuse pentru _ 
exploatarea intensivă a u- 
tilajelor, numeroase for
mații — ca cele conduse 
de Mihai Blaga, Matyus 
Laszlo, Aurelian Manda, 
Costică Popa, Teodor Bon- “ ’ * ’’
calo, Paul Grasu — au . 
realizat cu consecvență 
o productivitate a muncii 
de 10—15 tone pe post 
vîrfuri de 18—19 tone 
post.

Centrul de greutate 
dezbaterilor a fost .. 
rientat spre acțiunile mul
tiple pe care trebuie să le 
întreprindă organizația de 
partid, organul nou ales 
pentru a ridica realizările 
Colectivului la nivelul sar-

cu 
pe

al 
o-

(Continuare in pag. a 2-a)

i

ția supremă de secretar 
general al partidului".

Aplauze puternice, la în
cheierea intervenției lui 
Mircea Petrescu, șeful 
sectorului I în cadrul Con-, 
ferinței de dare de seamă 
și alegeri a I.M. Aninoasa. 
Cuvintele lui, acest anga
jament ferm, luat în cli
matul de maximă respon
sabilitate și exigență din 
cadrul conferinței, - re
prezintă pentru toți .de
legații un mobilizator im
puls. Cu toții știu că îri-

Brigada condusă de 
Mircea Secrieru, din 
cadrul sectorului de in
vestiții al minei Live- 
zeni, a ocupat locul I 
și pe luna septembrie, 
confirmînd în acest fel 
locul deținut încă de la 
începutul anului.

Foto: Pavel BEKE

succese dobîndite 
crările de pregătiri 
deschideri. Rînd pe 
vorbitorii și-au rostit 
răspundere hotărîrea 
fermă de a face tot
ce este posibil pentru ca 
planul de cărbune să fie

Gh. CHIRVASĂ

(Continuare in pag. a 2-a)

ce ne revin
tivității economice. Sar-

(Continuare în pag. a 4-a)

sâpftâmîniL
■ La începutul săptă-. 

menii, la Uricani, în locul 
unde se afla stația de au
tobuze A.U.T.L. „Cap de 
linie**, au început lucră
rile la amplasamentul nou
lui magazin universal, 
cin?,., inaugurarea? ■ 
pentru că veni vorba 
A.U.T.L. să notăm că, 
această săptămînă,
constatat că autobuzul cu 
plecarea la ora 12,30 din 
Petroșani spre Uricani a 
fost o raritate, motiv pen-

Rubrică realizată de 
Alexandru TĂTAR

Intregul colectiv al sec- . ________ __
torului de investiții de la cinile care revin indus 
I.M. Bărbăteni a dezbă
tut cu răspundere pro
iectul Directivelor Con- anul 1985 ?i în perspec- 
gresului al XIII-lea al 
partidului, iar din dis
cuțiile care au avut loc 
S-au desprins concluzii 
clare pentru activitatea 
de viitor. Una din prin
cipalele concluzii este 
că, pentru dezvoltarea 
bazei de materii prime și 
energetice înscrise în 
proiectul de Directive, se 
impune întărirea mun
cii educative a organi
zațiilor de partid, de 
masă și obștești pentru 
formarea și dezvoltarea 

puternice opinii
a-

triei extractive pentru

1 Mina Vulcan, mină cu 
vechi tradiții în mineri
tul Văii Jiului și în țară, 
o caracterizează, printre 
multe altele, stabilita
tea cadrelor, formarea 
oamenilor care duc mai 
departe tainele mineritu
lui Clasic. Nu vrem să 
se înțeleagă prin aceas
ta că mina Vulcan este 
o mină 
refractară 
dițiile de
nu permit

conservatoare, 
la nou. Con- 
zăcămînt însă 
.o extindere a

EXPERIENȚA a demonstrat, 
confirmat

pasul pe loc. Un om, o 
formație de lucru poate 
constitui un exemplu e- 
locvent de îmbinare a 
„CLASICULUI" cu. NOUL 
chiar dacă acest NOU 
nu pare spectaculos. Con
cret, concis, la obiect: 
...Ghcorghe Buhuțan, șe
ful unei formații de lu-

NOUL a
mecanizării pe scară 
largă. Dar minerii de 
azi ca și cei de ieri, în-*' 
țelegînd prin cei de ieri 
oameni care în urmă cu 
20—25 de ani au pus 
pentru prima dată mîna 
pe pikamer, știu, au în
vățat că fără progres 
tehnic înseamnă a bate

cru, a unei brigăzi de "" 
frontaliști experimentați 
a împlinit de curînd 25 
de ani de activitate în 
subteran. La începutu
rile carierei sale de mi
ner era 
bești de completele me
canizate, 
combină 
rea ireal.

un vis să vor-

Să vorbești de 
de abataj pă- 
Dar, omul ca-

Gh. BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

!

tiva anilor 1986—1990, 
în conformitate cu pro
iectul de Directive ale 
Congresului al XIII-lea 
al partidului, sînt orien
tate cu precădere spre 
intensificarea laturii ca
litative, spre creșterea e- 
ficienței economice. Conș- 
tieriți de aceste sarcini 
mobilizatoare, comuniș
tii, toți oamenii muncii 
din sectorul nostru sin- 
tem hotărîți să acțio
năm . cu toată răspunde
rea pentru înfăptuirea 
sarcinilor de . plan ce ne 
revin în vederea. pune
rii în valoare a noi ză
căminte de cărbune coc- 
sificabil.

Doresc să menționez 
în mod deosebit, că toa
te realizările noastre 
precum și cele prefigu
rate în proiectul de Di
rective au la bază indi
cațiile deosebit de pre-

I

i

unei 
muncitorești, pentru 
firmarea deplină a răs
punderii ce. revine tu
turor- oamenilor muncii 
în calitate de proprie
tari, producători și be
neficiari în gospodări
rea cu grijă maximă a 
utilajelor și materia
lelor.

In același timp, în 
urma dezbaterilor au fost 
elaborate numeroase pro
puneri vizînd respecta
rea termenelor de pune
re în funcțiune a lucră
rilor de deschideri și 
pregătiri, creșterea gra-_
dului de eficiență a ac- (Continuare în pag.; a 2-a)

loan LIȚCAN, 
maistru minier, sectorul 

investiții al
I.M. Bărbăteni
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In întîmpinarea Congresului al Xlll-lea al partidului

Mobilizare de excepție pentru 
ridicarea nivelului de extracție

Hotărîre minerească

tre lipsuri, arăta secreta
rul comitetului de partid 
din sectorul III, Petru Bu- 
gheș, lipsuri care au de
terminat dereglări în pro
cesul de extracție, avînd 
drept consecință rămîneri 
în urmă față de planul de 
producție. Comitetul de 
partid, conducerea sec
torului au întreprins mă
suri necesare pentru a de
păși greutățile cauzate de 
tectonica zăcămîntului și 

prin deschiderea a două 
abataje frontale mecani
zate de mare capacitate, 
vom redresa chiar din a- 
ceastă lună activitatea 
sectorului, astfel ca pînă 
la sfîrșitul anului să ex
tragem o producție supli
mentară de 5000 tone de 
cărbune. Un alt secretar 
de partid, loan Raczek, din 
sectorul II, sector de ase
menea criticat în darea 
de seamă, a relevat că în

baza unui program special 
de redresare a producției, 
pentru introducerea me
todei de exploatare cu 
tavan de rezistență și, mai 
ales, prin climatul de înal
tă răspundere și angaja
re imprimat colectivului 
de către organizația de 
partid, sectorul își va re
aliza sarcinile chiar din 
luna octombrie, recupe- 
rînd cel puțin 1500 tone 
din rămînerile în urmă.

Subliniind măsurile în
treprinse pentru . implica
rea mai profundă .. 
gii munci politice în efor
turile de ridicare 
zărilor la nivelul 
lor sporite ale 
lui IV și ultimul an al 
cincinalului, comuniștii 
Iulian Scafeș, Aurel An- 
gheluș, Anton Makkai, 
Ion Hanganu, Andrei Mi- 
„can, Petru Ceaușu, Gheor
ghe Marchiș și ceilalți 
vorbitori au exprimat ho
tărîrea fermă a colectivu
lui minei de a valorifica 
pe plan superior poten-

a între-

a reali- 
sarcini- 

trimestru-

a demonstrat, NOUL a confirmat
(Urmare din pag. I) nergiei milenare. De 

veghe la du-țe vino-ul 
combinei de-a lungul a- 
batajului stau combaî- 
nerii Laurențiu Ciobanu, 
Ilieș Barnabaș, Ion Mo- 
șilă și luliu Gabor a- 
tenți la sfaturile și indi
cațiile minerilor șefi de 
schimb Constantin Gă- 
ceanu, Alexandru Lupu 
și Constantin Pletea. 
Ordinele se execută fără 
șovăire, fără discuții și 
explicații inutile. In mi
nerit, acolo jos în aba
taj, nu-i timp de șovă
ire. Deciziile se iau pe 
loc și se execută întoc
mai. Iar rezultatele? 
Rezultatele sînt cele ob- 

con- 
s-ar între- duși de Gheorghe Buhu- 

cu- țan. Productivitatea mun- 
e-

aici

re pe parcursul a ani 
și ani de zile a folosit 
tehnologiile clasice — 
abataje cameră, abataje 
frontale, cu susținere în 
lemn, abataje în care 
tăierea cărbunelui se fă
cea prin pușcare sau pi- 
kamer — astăzi stăpî- 
nește o complexă și com
plicată tehnologie de 
lucru. Altfel spus, bri
gada condusă de Gheor
ghe Buhuțan exploatează 
stratul 7 din blocul VII 
printr-un abataj frontal 
echipat cu susținere in
dividuală, metalică, iar 
tăierea cărbunelui o face 
cu ajutorul combinei. Și ținute de oamenii 
ce-i cu asta?
ba cineva care nu 
noaște un amănunt, 
sențial. Ori tocmai 
intervine îmbinarea cla
sicului cu noul. Stratul 
are o înclinare de 22-25 
de grade. Chiar și pen
tru cel care nu a pășit 
niciodată într-un abataj, 
folosirea mecanizării la 
o astfel de înclinare îi 
dă de gîndit și rămîne 
uimit în fața ingeniozi
tății omului, a oamenilor 
care trebuie să stăvileas
că alunecarea unui co
los de oțel de mii de ki
lograme de-a lungul a a- 
proape 100 m cît are a- 
batajul. Ba mai mult, 
colosul nu numai că tre
buie stăvilit în alune
carea sa, dar trebuie să 
și producă; să taie ne
contenit din cărbunele 
lucitor păstrător al

iar, în final, creșterea 
nivelului extracției. Mari 
rezerve în activitatea mi-

țialul tehnic și uman al 
colectivului pentru reali
zarea ritmică a 
lor de extracție.
baterile au subliniat în a- tățirea organizării 
cest sens căile și modali- ducției, 
tățile principale de acțiu- locurilor de muncă, 
ne a organizației de par
tid, a întregului colectiv. 
S-a insistat, mai ales, pe 
necesitatea de a intensi
fica lucrările de investiții 
în vederea asigurării ca
pacităților de- producție 
la nivelul sarcinilor spo
rite de viitor, atît -în ca
drul minei vechi, cît și în 
noul cîmp minier sud, 
ceea ce presupune reali
zarea atît a lucrărilor de 
deschideri , de pregătiri, 
cît și a celor de montaj, 
astfel ca să existe și fron
turile de rezervă pentru 
menținerea extracției. O 
condiție de primă însem
nătate pentru redresarea 
producției minei o consti
tuie asigurarea și pregăti
rea forței de muncă în 
structura de calificare ce
rută de formațiile de lu
cru tip, de tehnica avan
sată introdusă în subteran.
In acest sens mai mulți fi, s-a subliniat în confe- 
vorbitori s-au referit la rință, expresia cea 
intensificarea preocupări- elocventă a adeziunii 
lor pentru atragerea la 
mină a forței de muncă 
tinere, pentru integrarea 
ei în rigorile muncii din 
subteran, pregătirea și e- 
ducarea acesteia pe măsura 
cerințelor calitativ spori
te ale tehnologiilor mo
derne, ale dinamicii pro
ducției. Doar pe această 
cale se va asigura întări
rea ordinii și disciplinei, 
plasarea optimă a frontu
rilor, folosirea cu randa
mente superioare a utila
jelor moderne din dotare,

sarcini-
Dez- nei le constituie imuună- 

pro- 
a aprovizionării 

•IL/CUl HUI . AXXXXlÂU-cț, . gOS”
podărirea judicioasă a e- 
fectivelor, folosirea din 
plin a timpului de lucru. 
Dintre toate rezervele, cea 
mai importantă rămîne, 
însă, folosirea intensivă 
a utilajelor, prin preve
nirea defecțiunilor, ceea 
ce presupune asigurarea 
unei calități superioare 
lucrărilor de reparații și 
revizii. In acest sens,- mai 
mulți vorbitori, și mai 
ales șeful de echipă An
ton Duban, au făcut pro
puneri multiple, cerînd, 
ca unitățile furnizoare să 
asigure piese de schimb 
de o calitate superioară, 
pe măsura solicitărilor 
din subteran.

Din luna octombrie mina 
Lupeni va da cărbune 
peste plan, va întîmpina 
Congresul al Xlll-lea 
realizări pe măsura 
nimentului! Aceasta

exprimată
prin fapte de muncă

(Urmare din pag. 0

(Urmare din pag. I)

cu 
eve- 

va

mai 
co- 
mi- 
Lu-

muniștilor, a tuturor 
nerilor de la I.M. 
peni față de hotărîrea ple
narei C.C. al P.C.R., ca
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu să fie reales, la 
marele forum al comu
niștilor români, în supre
ma funcție de secretar 
general al partidului.

In prima plenară a co
mitetului de partid a fost 
ales în funcția de secre
tar tovarășul Nicolae Vlad. 
Vlad.

îndeplinit. Teofil Blag, 
Dumitru Her, Constantin 
Radoslav, Constantin Lă- 
bușcă; Cosma Florica, Ni
colae Zgura, Iosif Guran, 
Constantin Gheorghinoiu, 
în numele comuniștilor, 
a colectivelor pe care le-au 
reprezentat la conferința 
organizației de partid, s-au 
angajat cu responsabilita
te că vor munci mai mult, 
mai bine, pentru ca indi
catorii planului să fie în
depliniți. Din cuvîntul lor 
a reieșit că la I.M. Ani- 
noasa, pe lîngă situațiile 
obiective care creează ne
ajunsuri în fluxul de pro
ducție, există o serie de 
aspecte subiective care 
împiedică desfășurarea u- 
nei activități rodnice. Ast
fel, delegații au criticat 
cu intransigență și res
ponsabilitate aspectele le
gate de numărul mare de 
absențe nemotivate în
registrate, — chiar și unii 
membri de partid fiind în 
această situație — subli
niind necesitatea întări
rii stării de disciplină pen
tru ca angajamentul, de 
a se realiza o producție 
medie de 2200 tone pe zi 
în ultimul trimestru al a- 
nului, să se materializeze

în cel mai scurt timp.
Pornid de la necesitatea 

sporirii cît mai grabnice 
a producției, Ion Dăbu- 
leanu, directorul între
prinderii, s-a referit la 
aspectele legate de activi
tatea de investiții, de în
treținerea utilajelor și lu
crărilor miniere adiacen
te, precum și la proble
mele vizînd asigurarea și 
pregătirea forței de mun
că pentru viitor. De ase
menea, vorbitorul a insis
tat în mod deosebit asu
pra pregătirii producției 
anului 1985. Ambiția și 
dorința comuniștilor tre
buie să se reflecte în mod 
necesar în activitatea vi
itoare a minei, astfel Incit 
concretizarea angajamen
tului de realizare a planu
lui, asumat în cadrul con
ferinței de reprezentanții 
tuturor sectoarelor de ac
tivitate, să constituie ex
presia voinței și hotărîrii 
minerilor aninoseni de a 
cinsti în acest mod reale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în suprema

-.-..kt1
funcție de secretar gene
ral al partidului la cel 
de-al XXII-lea Congres.

In funcția de secretar 
al comitetului de partid 
a fost ales tovarășul Pe
truȘoșoi. j

cii realizată este de 8 to
ne pe post (un plus de 
peste 1000 kg pe post) și 
firesc, producția extrasă 
suplimentar de la începu
tul anului a depășit ni
velul de 5400 tone de 
cărbune. Mai trebuie o 
altă dovadă a eficienței 
îmbinării clasicului eu 
noul? Mai trebuie o al
tă demonstrație a cîști- 
gului realizat în folosul 
producției, de înmănun- 
cherea fericită 
rienței celor , 
cu dinamismul 
ții ? Producția realizată 
suplimentar, producție 
care este dedicată celui 
mai înalt forum al co
muniștilor din Româ
nia — Congresul al 
Xlll-lea al partidului.

țioase date . minerilor, 
cu ocazia vizitelor de 
lucru, de secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul României mo
derne căruia îi datorăm 
impresionanta moderni
zare și mecanizare com
plexă a lucrărilor mini-

ere din bazinul carboni
fer al Văii Jiului.

Sîntem ferm hotărîți 
să ne exprimăm prin 
fapte de muncă întreaga 
noastră convingere că, 
înfăptuind sarcinile ce 
ne revin din proiectul

de Directive, ne 
cem contribuția la 
voltarea celorlalte 
muri ale economiei, 
creșterea avuției națio
nale, baza sigură ,a ridi
cării nivelului de trai al 
întregului popor. Ne ex-

adu- 
dez- 
ra- 
la

primăm totodată profun
da convingere că, ga
ranția sigură a înfăptui
rii programului de dez
voltare social-ecopomică 
prefigurat în 
o constituie ____ _ ___
tovarășului Nicolae
Ceaușescu la Congresul al 
Xlll-lea în suprema 
funcție de secretar ge
neral al partidului.

Directive 
realegerea

URICANI Ordine
Dorim cu toții ca-stra

da noastră, blocul în care patriotice

a expe- 
vîrstnici 
tinere-

merciale a căror suprafa» 
ță va totaliza 470 mp.

CENTRUL CIVIC

tele fierbinți" ale muncii 
„............ .'■■■; l-a constituit

locuim, împrejurimile lui cartierul Bucura, cartier 
să fie cît mai frumoase. în plină înflorire. Aici au 
La realizarea acestor de- fost date recent 
ziderate trebuie să parti
cipăm cu toții dintr-uri 
sentiment de firească im
plicare civică, dar și în- 
deplinindu-ne, cu spirit 
de răspundere, obligați
ile ce nc revin, potrivit 
Legii nr. 10/1982. O acți
une în acest scop a 
organizată duminică, 
chemarea consiliului popu
lar și a asociațiilor de 
locatari, în întreg orașul 
Uricani. Unul din „punc-

în folo
sință, noi blocuri, iar în 
continuare se va construi 
un bloc cu spații comer
ciale Ia parter. I-am în
tîlnit aici pe elevii școlii 
generale nr. ■ 2 sub atenta 
îndrumare și participare 
directă a învățătorilor Paul 

fost Burlacu și Costel Pătrășco- 
la iu.

In zona complexului a- 
limentar și a cinemato
grafului „Retezat" au lu
crat elevii claselor a V-a

și curățenie
și a Vl-a sub îndrumarea 
tovarășelor Mira Pătrășco- 
iu și Carmen' Dobrescti la 
curățirea' rondurilor de 
flori și a aleilor, de frun
zele căzute.

Un alt loc de desfășura
re a muncii a fost „ora
șul vechi". Cîteva zeci de 
elevi și locuitori din a- 
ceastă parte a orașului au 
lucrat, în zona școlii ge
nerale nr. 1, în fața casei 
de cultură sau în parcul 
de agremnet al pensiona
rilor. Au curățat străzi
le și rigolele, au îngrijit 
spațiile verzi, au săpat 
rondurile de flori. I-am

întîlnit aici pe Camelia 
Pîrdan, Dorin Costea, E- 
lena Jude, care hărniceau 
pentru a conferi și acestei 
zone un aspect cît mai 
plăcut.

Desigur, această acțiu
ne organizată la început 
de an școlar va trebui 

, extinsă și generalizată în 
toate cartierele orașului 
Uricani. Pentru că, tre
buie să recunoaștem, 
toamna ne aduce multe 
frunze pe străzi, dar ne și 
ajută eu zilele ei foarte 
frumoase.

Florin BEJ AN, 
Uricani .

DE LA ÎNCEPUTUL A- 
NULUI, în cadrul cursu
rilor de calificare de la 

al Lupeniului a început mina Uricani aU fost pre- 
muncitori, 
să termi- 
pînă la 

Tot în a- 
au fost

turnarea fundației 
nou bloc de locuințe 
4 A/a. Deși blocul va a- 
vea doar 12 apartamente 
cu confort sporit, cu cîte 
3—4 camere, predarea lui 
va avea o însemnătate a- 
parte pentru dezvoltarea 
rețelei comerciale a orașu
lui. Noua construcție va 
avea la parter spații co-

unui gătiți 280 de
— alți 177 urmînd 

ne școlarizarea 
sfîrșitul anului, 
ceastă perioadă 
cuprinși în diferite forme 
de perfecționare profesi
onală peste 700 de mun
citori și 80 cadre tehnico- 
inginerești.

uaoi *■■■■» » omm ta « imom

afara siropurilor bine cu
noscute ca cele Jin mă- 
-cieșe și cătină, au apărut 
siropurile „Montavit", din 
muguri de pin, 
dat pentru 
căilor respiratorii și 
monare, „Busuioc",

NOUTATEA care ar da 
cele mai mari satisfac
ții în legătură cu unitatea 
„Plafar" ar fi aceea că ea 
a revenit în orașul de re
ședință a municipiului, 
deci în beneficiul tutu
ror locuitorilor Văii Jiu- ,
lui. Dar, deși se află încă apreciat atît pentru 
la Vulcan, sîntem în mă
sură să informăm citito
rii .asupra unei noutăți 
demne de interes din par
tea unității: în afara unui 
bogat sortiment de ceaiuri 
medicinale, magazinul dis
pune de o gamă variată 
de siropuri naturale.

recoman- 
afecțiunile 

pul- 
mult 
gus- 
pen-tul lui plăcut, cît și pen

tru efectele carminative 
(balonări) și „Menta" 
tru afecțiunile căilor 
liare și hepatice.

pen- 
bi-

Jiului, secția maghiară a 
Teatrului muncitoresc „A- 
na Colda" din Lupeni a 
programat pentru săptă- 
mîna viitoare trei specta
cole cu piesa- „Rățușca u- 
rîtă" de Karacsonyi Be
no. Primul spectacol va 
avea loc luni, 8 octombrie, 
la ora 19, în Vulcan, iar 
următoarele la Lonea și 
Uricani, în zilele care se 
vor anunța ulterior,

croitorie din Petroșani și 
Petrila ale cooperativei 
„Unirea" au fost aprovi
zionate cu un bogat sor
timent de stofe 
confecționarea de 
sie și paltoane 
toamnă — iarnă,
croitoriile vă așteaptă !

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU

pentrq 
parde- 
pentru 

Așadar, I

TURNEU. Aflat în 
In neu în localitățile

i tur-
Văii

IN PAS CU ANO 
TIMPUL. Unitățile d
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între anii 1740-1840 (II)
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româ- 
ardele-

arde- 
în Va- 

după 
și-a a- 
groful

a teritoriilor,

tinerei împără- 
Tereza. Atît 
„feciorul ei"

In articolul precedent 
am afirmat pe bază de 
tradiție jiană, avînd și 
confirmare istorică, că deși 

‘ oficial Valea Jiului a fost 
încorporată comitatului 
Hunedoara de abia în 1775, 
ea a fost ocupată din 1739 
cînd s-a fixat o garnizoa
nă de austrieci la pasul 
Vîlcanului. Turnul de va
mă și de pază de la Me- 
rișor fusese părăsit încă 
din 1718 cînd devenise fără 
utilizare, granița mutîn- 
du-se, după ocuparea Ol
teniei, pe Olt și Dunăre.

Ocuparea Văii Jiului de 
către austrieci corespunde 
cu anul urcării pe tronul 
imperiului habsburgic al 

Austriei al 
țese Maria 
ea cît și 
Iosif al II-lea s-au erijat 
în protectori ai români
lor. Iosif al II-lea chiar a 
încercat să cunoască lim-' 
ba și să vorbească 
nește prin satele 
nești pe care le-a vizi
tat în anii 1773 cînd era 
coregent și în 1783 după 
moartea mamei sale cînd 
era monarh. Istoria ne in
formează că sub influen
ța ideilor iluministe din 
Apus cei doi împărați 
erau considerați „despoți 
luminați" și românii și-au 
pus mari speranțe în ei 
mai ales că „împăratul cel 
tînăr" și-a manifestat do
rința să cunoască realita
tea socială pe teren, as- 
cultînd de plîngerile lor 
și încurajîndu-i pe români 
chiar în limba lor. Poves
tiri din tradiția jiană vor
besc despre faptul că îm
păratul Iosif al II-lea a 
vizitat și Valea Jiului fi
ind găzduit mai multe zi
le în casa unui țăran des
toinic cu numele de Dră- 
gan Dumitru din Petrila, 
Lunca de Sus (astăzi Cim- 
pa).

Politica habsburgilor fa
ță de jieni a fost o blîn- 
dețe perfidă. Fiind regi
une de graniță, ocupată

Pe masa- de operație, pa
cientul îi spune medicu
lui:

— Poți să-ți scoți mas
ca, doctore, te-am recu
noscut.

prin abuz, satele jiene au 
fost tratate cu binișorul, 
fără să fie ocupate de au
toritățile civile și milita
re austriece, lăsîndu-li-se 
organizarea obștească pe 
cară o aveau din strămoși. 
De asemenea, nu au fost 
supuse la început fiscali
tății de stat, corvezilor, 
serviciului militar, li .s-au 
lăsat munții cu pășunile 
și au avut liberă trecere șunile, și pădurile 
atît în Țâra Românească 
cît și în Ardeal. Ba mai 
mult, li se spunea că ar

Sîntemdintotdeauna 
pe aceste locuri

mata austriacă postată la 
pasul Vîlcanului îi va a- 
păra de orice incursiune 
de jaf, din partea turci
lor.

Pe nesimțite lucrurile 
au evoluat: încetul cu în
cetul toate relele care o- 
primau pe românii 
leni au apărut șl 
lea Jiului, un rău 
altul. Primul-care 
rătat colții a fost 
de’da Sîntămâria Orlea Ca
re a profitat de ocuparea 
Văii Jiului pentru a-și pu
ne în valoare donația cu 
care regele Vladislav al 
II-lea îl făcuse stăpîn feu
dal pe satele jiene, care 
nici nu aparțineau rega
tului său. Această dona
ție, datorită dîrzeniei cu 
care jienii au știut să-și 
apere libertatea și moșia, 
timp de peste 200 de ani 
n-a putut fi valorificată. 
Noroc că și de data aceas
ta din motive politice ze
lul grofului a fost tempe
rat pentru moment — deși 
Diploma leopoldină din 
1691 confirmase toate do
națiile anterioare făcute 
nobilimii.

In anii 1765—1766 a a- 
părut miliția grănicerilor

din compania a Il-a de la 
Hațeg aparținînd regi
mentului I cu sediul la 
Orlat. Au fost dislocate 
mai multe familii de jieni 
de pe cele mai bune tere
nuri pentru a plasa pe 
grăniceri cu familiile lor, 
în Gura Surducului, , în 
Cimpa și Jieț,

Tot în acel timp fru
moșii noștri munți cu pă- 

_.......... boga
te în vînat și apele cris
taline au devenit domenii 
ale Dinastiei de Habs
burg. Au apărut atunci 
așa numiții gornici-paz- 
nici imperiali peste dome
nii — cu restricții de tot 
felul.

S-a pus apoi în aplica
re politica demografică de 
colonizare 
ocupate, așa cum se făcu
se în Banat — ocupat de 
austrieci odată cu Valea 
Jiului — unde au fost co
lonizați șvabi, italieni, 
francezi, bulgari, mace
doneni etc. In Valea Jiu
lui au fost aduși numai 
români din. Valea Hațe
gului. In această operație 
grofului de la Sîntămăria 
Orlea a avut rolul princi
pal din motive pe care 
le Vom analiza în artico
lul următor.

Odată cu această masi
vă imigrare au apărut în 
Valea Jiului și presiunile 
de catolicizare a români
lor jieni, care în Țara Ha
țegului ajunseseră de ne
suportat și, mai mult, 
populația de abia așezată 
în gospodării nou înjghe
bate, a trebuit să mai su
porte o plagă: staționarea 
unei armate turcești timp 
de cîteva săptămîni cu 
toate urmările ei de jaf și 
pustiire. Despre toate . a- 
ceste , nenorociri căzute 
peste capul jienilor oda
tă cu venirea habsburgi
lor vom scrie în articole
le Viitoare. y , ș

(Va urma)
Prof, M. MÂNU

ROMANȚĂ DIN ROMANȚE
(CRONICA RIMATA)

Cu întregul ei alai, 
O DULCE TOAMNA 

vine iară.
AI ȘI VENIT

LA MINE TOAMNA!
...doar în

PE SUB

trec, iar,

iar, după

în 
O,

ce

Și
se

■ In anul 1850, impu
nătoarea clădire » Palatu- 
lui Poștelor din Madrid 
era aproape terminată cînd 

omis
ȘCct*

„Culese de ici» de colo
Aș vrea să am atîția 

bani cît să-mi cumpăr un 
elefant, spune copilul.

—- Și ce vrei să faci cu 
un elefant? îl întreabă ta
tăl.

MICROFOILETON —
după pahar. Omul, 
pînul meu, dormea.

Am crezut că a ___
un accident. Cînd, ce să 
vezi? A doua zi a fost ziua 
de naștere a unui tova
răș de muncă al tovară
șului meu de viață. Au 
pornit cu palincă. Mi 
s-a părut ceva radioactiv. 
Am dat alarmă, dar de
geaba. Am avertizat cre
ierul printr-un impuls 
dureros. Cred că o par
te din licoare ajunsese 
și acolo pentru că s-a 
făcut că nu aude. Mi-am

lumea știe că 
organ vital. In-

stă-Toată 
sînt Un _____ ____
deplinesc o mulțime de 
funcții, fără de care via
ța Omului n-ar fi posi
bilă. Cine e Omul? E 
stăpînul meu.

Ei bine, știu că nu-i 
frumos să-ți bîrfești stă
pînul, dar în ultimul 
timp între mine și Om 
s-a iscat o neînțelegere. 
Printre altele mi s-a 
încredințat funcția de fil
tru. Adică trebuie să-i 
curăț într-una sîngele 
de otrăvuri mari și mici. ____ ___________ __  __
Mai demult era simplu. pUS toate filtrele în func

țiune. Mă umflasem de 
efort, dar nu puteam fa
ce față. Intre timp co
legul meu Omul s-a dus 
clătinîndu-se la baie. 
S-a chinuit nițel și mi-a 
mai luat o parte din 
încărcătură. Degeaba. 
Unele filtre mai mici mi 
se înfundaseră. O parte 
din otravă îmi scăpase 
în organism.

Ce s-o fi întîmplat cu 
stăpînul meu, Omul? Știe 
bine să nu-mi plac ase
menea dușuri. Cred că 
l-a apucat scleroza. Pe 
mine ciroza.

Valeriu BUTULESCU

Prindeam trei-patru to
xine pe noapte. Calvarul 
a început într-o zi de re
tribuție. M-am trezit în- 
tr-un restaurant. Mi-a 
turnat în cap o jumăta
te de coniac „Ovidiu". 
Sînt un mare iubitor de 
poezie, dar coniacul mă 
irită. De fapt natura 
m-a făcut să funcționez 
pe bază de apă. Vrînd 
să-mi îndulcească ama
rul mi-a trimis și un li
tru de „Murfatlar". Bun 
vin. Da? pentru mine 
tot toxină rămîne. Toa
tă noaptea am lucrat. A 
trebuit să neutralizez 
toată încărcătura, pahar

fost

I

I 
I
I
I
I 

I 
i

I

— Dar 
lefantul, 
pilul, ci 
pectivi.

eu nu vreau e- 
îi răspunde co
nsunai banii reș

*

— Cum ți-ai zdrobit în 
halul ăsta mașina?

— Am lovit un trecător.
— Și din cauza asta ai 

ajuns așa?
— Trecătorul era 

tr-un autobuz.
în-

D.R. GÂLĂȚAN

vitrine
mai e vară.

FEREASTRA
CU ZORELE 

perechi 
de-ndrăgostiți, 

ploaie, 
vre-o mașină,

îi va stropi pe fericiți. 
AT1T DE DULCE,

ei, vor spune: 
„SA TRECI
PRIN LUME FARA DOR!" 
și, prinși de-un

DOR DE RĂZBUNARE, 
s-or săruta în... urma lor. 
TE DUCI ȘI TU!

îi spunem verii 
ȘI DACA PLECI,

te rog, MAI LAȘA, 
ȘTII TU! O rază, doar,

de soare, 
că veșnic uit 

umbrela-acasă.
Și DACA NU 

TE-NDEAMNA DORUL,

cîte-o stație mai stai... 
CAR FRUMOS

CU PATRU BOI, 
punctual, pe drum, 

veneai! 
cîteodată, după ploaie, 
scutur picurii din nor.

Zice-o udată crizantemă:' 
„DE TINE NU-MI

MAI ESTE DOR!" 
Iar printre blocurile noi, 
nu prea sînt

drumuri de umblat. 
„CINE MI TE-A

SCOS ÎN CALE?" 
zici unei gropi,

în care-ai dat.
Mai sînt și străzi,

prin cartier, 
ce au eclipsă de lumină, 
încît îți vine ca să rlnți: 
„MI-E DOR DE NOPȚI 

CU LUNA PLINA!" 
TE-AȘTEPT LA

POARTA AMINTIRII, 
o, toamnă-adu frumoasă 

vreme! 
NU-I NICIODATĂ

PREA TÎRZIU 
și niciodată prea devreme.

s-a constatat că s-a 
șă se construiască...
ra. , ș /'

„Detaliul" acesta a 
cesitat refacerea

■ Prima explicație da
tă de naturaliști CU privi
re Ia originea mamuți
lor descoperiți în Siberia 
a fost că ei sînt elefanții 
lui Hanibal. După înfrîn- 
gerea acestuia de către ro
mani, elefanții au fugit 
unde au văzut tu ochii și, 
ajungînd în Siberia, a« 
murit acolo de Brig 1

■ Filologul Du CaBfc'C 
<1610—1688) cheamă la eț

_ ne- 
clădiri r!

Anecdotele 
științei (XI)

Mircca ANDRAȘ

— Nu știu... nu îmi pot 
imagina cauza acestui ac
cident stupid!

Fața crispată și paloa
rea frunții trădau intensi- 

.. tatea trăirilor 
ale asistentului, 
rul Diaconescu
greu 
sine.

O 
făcu

să pară

interioare
Prpfeso- 

reușea ,cu 
pestăpîn

sevoce autoritară 
auzită din prag.
Vă rog să vă liniș- 

profesore. 
sta puțin

stimate

rog... 
ingi-

tiți, 
Unde am putea 
de vorbă?

— Pe aici, vă
Porni alături de 

ner.
— Aș dori să vă pun 

cîteva întrebări de rutină.
Se așezară pe scaunele 

din jurul unui birou de 
lemn masiv și savantul se 
simți, dator să înde
plinească oficiile de gazdă. 
După ce își aprinseră în 
tăcere țigările se priviră 
intens cîteva clipe. Ofi
țerul începu:

— Avem toate motivele 
să credem că incendiul a

fost provocat de un sabo
tor. Aveți cumva vreo... 
bănuială?

Bătrînul cercetător stin
se: cu un gest nervos ți
gara în scrumieră.

— Nu... nu am nici 
bănuială!

Anchetatorul își îndrep-

Lițeraturâ. 
de anticipație

tă privirea spre inginer. 
Acesta negă în tăcere.

— Ați avut totuși 
roc, reluă ofițerul, că 
cendiui nu S-a extins 
în celelalte încăperi. Fără 
abnegația și 'spiritul de
sacrificiu dovedite de a-
sistenții dumneavoastră...

Savantul se ridică pre
cipitat de pe scaun și își 
trînti palmele pe birou.

— Noroc... spuneți?
■ Se îndepărtă și făcu cîți- 
va pași prin încăpere.

— Ani și ani de muncă 
irosiți zadarnic. Bioter-

no- 
in-
Și

ce să 
ar fi

ridică 
ieșire.

de

iritat,

cred, 
putut

și se

moanalizatorul EPSILON 
era ea și... copilul meu!

Celălalt se întoarse spre 
inginerul Miron.

— Sînteți, dacă nu mă 
înșel, colaboratorul numă-

o rul unu al profesorului.
Cel întrebat aprobă.
— Ce părere aveți 

toată povestea «sta?
Inginerul, vizibil 

răspunse scurt:
— Nu știu 

Nu știu cine 
să...

Ofițerul se 
îndreptă spre

— Vă rog să-i convocați 
pe toți colaboratorii dum
neavoastră în sala de șe
dințe.

Peste cîteva minute u- 
riașa încăpere îi adăpos
tea pe cei cîțiva cercetă
tori. Inginerul Miron 
strălucea prin absența sa-.

Liviu PÎRȚAC, 
Cenaclul de literatură de 
anticipație tehnico-științifi- 

că „Ophiucus"

acasă cîțiva editori și Ie 
arată un cufăr, spunîndu- 
le că acesta conține manu
scrisul unei mari cărți, 
Deschizînd cufărul și cons- 
tatînd, spre stupoarea iov, 
că este aproape plin cu 
petece de hîrtie de toate 
formele și mărimile, edi
torii s-au crezut victime
le unei glume de prost gust 
și au plecat indignați.

Unul singur dintre ei, 
observînd că pe fiecare 
petec de hîrtie erau scrise 
cîteva cuvinte, cumpără 
cufărul. Așa a fost editat 
Glosarul Latinității, în ce
le trei volume ale sale.

■ Uitată timp de a- 
proape 200—300 de ani, a- 
firmația lui Aristotel că apa 
este compresibilă a fost 
studiată și aplicată de in
ginerul român Gogu 
Constantinescu. De aceea, 
cînd inginerul român a 
prezentat „tunul" său, ex- 
perții din Londra au spus: 
„Este contrar principiilor, 
dar... funcționează!".

■ Toți savanții au fost 
de acord, fără obiecții, cu 
definita alchimiei: alchi
mia este o cochetă care-i 
atrage p< toți și nu,acordă 
nimănui favorurile sale. 
Este o artă fără reguli, al 
cărui început este dorin
ța de a ști, al cărui mij
loc este necesitatea de a 
minți și al cărui sfîrșît

: este spitalul.
j Culese de

Ing. Ilie BREBEN
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Secvențele
(Urmare din pag. I)

Sesiunea Adunării Generale 
a 0. N. U ■

NAȚIUNILE UNITE 6 
;• (Agerpres). — In plenara 

‘Adunării Generale a O.N.U, 
Continuă dezbaterile de po
litică generală, în cadrul 
cărora, în ultimele două 
săptămîni, au luat cuvîn- 
tul peste 100 de șefi de 
delegații ale țărilor mem
bre, între care șefi de 
Stat și de guvern și Un 
mare număr de miniștri de 
externe.

Procedînd la o aprofun
dată analiză a vieții in
ternaționale contempora
ne, majoritatea covîrși- 
toare a reprezentanților 
statelor membre ale O.N.U. 
dau expresie, în luările lor 
de cuvînt, îngrijorării 
crescînde a guvernelor, po
poarelor și opiniei publice 
în legătură cu încordarea 
gravă la care s-a ajuns în 
ultima perioadă pronun- 
țîndu-se pentru folosirea 
cadrului și a posibilități-

lor oferite de O.N;U. pen
tru întreprinderea de mă
suri și acțiuni concrete 
'care să stimuleze dialogul 
și cooperarea între nați
uni, să conducă la găsi
rea de soluții eficiente și 
viabile în problemele ma
jore ale lumii de azi: apă
rarea și consolidarea pă
cii, eliminarea forței și în
tărirea legalității inter
naționale, eliminarea sub
dezvoltării și a decalajelor 
economice, oprirea cursei 
înarmărilor, în special a 
înarmărilor nucleare și în
făptuirea dezarmării, re
glementarea pașnică a con
flictelor și diferendelor 
dintre state, sporirea ro
lului O.N.U. în ansamblul 
vieții internaționale, în 
rezolvarea democratică a 
problemelor de interes co
mun pentru întreaga uma
nitate.

6 (Agerpres). ' Stat al R.D. Germane, alți 
i s u 1 conducători de partid și 

de stat, precum și șefi ai 
delegațiilor străine parti
cipante 
prilejuite 
aniversat. Din partea țării 
noastre a fost prezent 
tovarășul Manea Măries- 
cu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, 
conducătorul delegației de 
partid și de stat a Repu
blicii Socialiste România.

După intonarea imnului 
dc stat al R.D. Germane, 
oaspeții de peste hotare, 
prticipanții la adunarea 
festivă au fost salutați de 
Lothar Kolditz, președinte
le Consiliului Național al 
Frontului Național al R.D. 
Germane.

A luat apoi cuvîntul to- - 
varășul Erich Honecker.

A 35-a aniversare a întemeierii 
Republicii ‘Democrate Germane

BERLIN
— Trim
Agerpres Dinu Moarcăș, 
transmite: Cu prilejul
sărbătoririi celei de-a 35-a 
aniversări a întemeierii 
Republicii Democrate Ger
mane, primul stat german 
al muncitorilor și țărani
lor, la Palatul Republi
cii, din Piața Marx-Engels, 
din Berlin, s-a desfășurat 
sîmbătă după amiază a- 
dunaroa solemnă comu
nă a Comitetului Central 
al Partidului Socialist U- 
nit din Germania, Consi
liului de Stat, Consi
liului de Miniștri și Con
siliului Național al Fron
tului Național al Republi
cii Democrate Germane.

In prezidiul adunării 
au fost prezenți Erich 
Honecker, secretar gene
ral al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de

lă festivitățile 
de evenimentul

trU care autobuzul de ora 
13 nu face față. Pană de 
mașină sau... indisciplină? 
■ Vineri, 5 octombrie, 
mai mulți lăcătuși de re
vizie din stația C.F.R. Pe
troșani ne-au sesizat Că, de * 
peste 3 (trei) săptămîni, 
nu au apă. Cei competenți 
a rezolva cazul, deși au 
fost sesizați, adoptă pozi
ția struțului. Poate 
că, băgînd capul în 
sip, vor... găsi

cred 
ni- 

apă !
■ De la tovarășa Maria 
Timișan aflăm că în săp- 
tămîna care a trecut, 4a 
Consiliul popular al ora
șului Lupeni au fost în
registrate 6 nașteri (cite

Prezente românești
MOSCOVA 6 (Agerpres). anii construcției socialis-

— Sub auspiciile Asocia
ției de prietenie sovieto- 
română (APSR), la Casa 
Prieteniei din Moscova, a 
avut loc o seară a filmu-

8 lui românesc.
In alocuțiunile rostite 

; »u fost evocate succesele 
■i1 obținute de cinematogra- 

fia română, îndeosebi în

te, bunele relații de cola
borare dintre cineaștii ro
mâni și sovietici, expri- 
mîndu-se dorința dezvol
tării lor în continuare.

A fost prezentat filmul 
românesc „Trandafirul 
Galben", care s-a bucurat 
de aprecieri deosebite din 
partea spectatorilor.

I
4£ '

Calendar sâptămînal
' 8—14 OCTOMBRIE 1984

LUNI, 8 OCTOMBRIE 1984 ,
—■ Vizita în Spania a președintelui Greciei, Cons

tantin Karamanlis (8—10).
— La Strasbourg se deschide o sesiune de o săptă- 

mînă a Parlamentului (vest-) european.
— La Luxemburg are loc întîlnjrea miniștrilor de 

finanțe ai țărilor membre ale C.E.E.
MARȚI, 9 OCTOMBRIE 1984
— La Brighton începe conferința Partidului Con- 

: servator din Marea Britanic (9—12).
JOI, 11 OCTOMBRIE 1984
— Ziua solidarității internaționale cu cleținuții po

litici din Africa de Sud (proclamată de Aduna
rea Generală a O.N.U. în 1976).

VINERI, 12 OCTOMBRIE 1984
— La Brasilia are loc o reuniune a țărilor mem

bre ale Organizației Statelor Americane (O.S.A.)
SIMBATA, 13 OCTOMBRIE 1984
— La Lisabona se desfășoară conferința „Pentru

o Peninsulă Iberică liberă de arme nucleare" 
(13—14). ; r

DUMINICA, 14 OCTOMBRIE 1984
— Vizita oficială de trei zile în Turcia a președin

telui Prezidiului^ R.S.F.I., Veselin Giuranovici,
p. - j-~-. . ț U d / (Agerpres)

Agendă energetică
în exploatare peste 200 
cîmpuri petrolifere și de 
gaze naturale în 16 puncte 
de bază, inclusiv zona. 
Daoung din nordul țării, 
care a produs din 1976, 
peste 50 milioane tone de 
petrol anual. Anul trecut 
a fost realizată, la nivel 
național, o extracție de 
106 milioane tone. Din. 
1978, producția anuală de 
petrol a țării s-a stabilizat 
la peste 100 milioane tone.

MOSCOVA 6 (Agerpres). 
— Specialiștii uzinei „Re- 
duktor" din Leningrad au 
pus la punct un sistem de 
oglinzi colectoare pentru 
centrala solară din Cri-, 
meea, menit să asigure o 
focalizare optimă a raze
lor solare, calculată pen
tru producerea de aburi 
cu o temperatură de 250 
grade Celsius. Potrivit 
agenției TASS, sistemul 

este astfel conceput încît 
oglinzile . să aibă în per-, 
manență.o poziție perpen
diculară față de razele so
lare, asigurînd centralei 
un coeficient maxim <’ 
funcționare. Sub presiu
nea de 40 atmosfere, abu-, 
rul va pune în mișcare o 
turbină cu. o producție 
proiectată de 10 milioane 
kWh anual.

★

sâptâmînîî
ciale! ■ Incepînd din a. 
ceasta Săptămînă contabi
lul șef al I.P.C.V.J., Iosif 
I.aszlo se află, după 38 
de ani de muncă, la bine
meritata pensie. Felicită
rilor colectivului le ală
turăm și pe ale noastre. La 
mulți ani !| Și în aceste 
zile, colectivul condus de 
Lucreția Drăgan, de la pa
tiseria situată în cartierul 
Petroșani-Nord,
clienților diverse catego
rii (și încă foarte gustoa
se !) de pizza. Dacă adău-

• gării la calitatea produse
lor amabilitatea cu care 
sînt serviți cei ce trec 
pragul unității, nu trebuie 
să fim zgîrciți cu... apreci
erile favorabile! ■ O’

a oferit

registrate 6 nașteri (cite erile favorabile! _ 
una în fiecare zi), numărul propunere: zilnic în trenul 
acestora atingînd numai 
în acest an 540! Are barza 
de lucru, nu glumă...
■ Iulian Gheorghe Litea- 
nu din Petrila, a fost sur
prins joi, 4 octombrie, în 
jurul orei 16,00 în auto-

cursă de persoane Lupeni 
— Petroșani (și retur) se 
pot vedea el ev ■ 
(fără(fără numerele 
matricole pe braț, bineîn
țeles!) care fumează ’ ca 

ju.ui Mxțri. iv,uv. ui. uiiiu- turcii. Ar fi de dorit șă-i 
buzul Petroșani —. Loneâ, vadă și cîțiva dintre di-
în timp ce încerca să riginții lor în cadrul unor
sustragă un portmoneu cu 
suma de 345 lei, din gean
ta' unei' femei.
rul",

„Cavale- 
recidivist fiind, își 

vâ reltia locul acolo unde 
poate să... discearnă efec
tele faptelor sale ' antiso-

,,vizite" inopinate în aces
te curse. | Prezență re
marcabilă în sălile com
plexului expozițional de 
pe Bulevardul Republicii 
nr. 21 din Capitală. Ca
ricaturistul nostru Ion 
Barbu. Felicitări!

'i
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FILME

11,45 Lumea
13,00 Telex.
13,05 Album 

(p.c.).
15,00 Fotbal:

copiilor.

duminical

Universi
tatea Craiova - 
Dinamo București. 

18,10 R.D. Germană: Iti
nerare citadine — 
documentar.

18,30 Micul ecran pen
tru cei mici.

18,50 1001 de seri. ’

MOSCOVA (Agerpres). 
—- Promovarea progresii- - 

’ (ui tehnico-științific este e- 
ficient sprijinită în Uniu
nea Sovietică și de creația 
tehnică a oamenilor mun
cii. Astfel, după cum re
levă „Ekonomiceskaia Ga
zeta", în cele 108 000 ' de 
organizații ale Asociației 
unionale a inventatorilor 

■ și raționalizatorilor își des
fășoară activitatea peste 
13 milioane de muncitori, 
colhoznici,. Ingineri, - teh
nicieni, elevii

In perioada celui de-al 
11-lea cincinal sovietic, 
în fiecare an se aplică în 
producție 23 000—24 000 de 
invenții și aproximativ pa
tru milioane de propuneri 
de raționalizare. Efectul 
lor economic se ridică va
loric Ia șapte miliarde 
ruble pe an. Aproape c 
treime din totalul inven
țiilor și propunerilor de 
raționalizare a producției 
sînt rodul activității des
fășurate de .birourile de 
proiectare și brigăzile com-

7 OCTOMBRIE
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Aventuri la Ma
rea Neagră, I—II; Uni
rea: Yeti, omul zăpezi
lor; Parîngul: Lovitură 
fulgerătoare.

LONEA: Zică ce vor 19,00 Telejurnal (p.c.) 
zice. j ... ■—v - -2—

AN1NOASA: Revanșa.
VULCAN — Luceafă

rul: Miezul fierbinte al 
pîinii.

LUPENI — Cultural: 
întoarcerea Vlașinilor. ;

URICANI: Departe de 
Tiperary.

8 OCTOMBRIE
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Zică ce vor zi
ce; Unirea: Balada- ca
valerului Ivanhoe; Pa- 
rîngul: întoarcerea Vlași- 
nilor.

LONEA: Gară pentru 
doi, I—II.

’ VULCAN — Luceafă
rul: Loto Prono ’82.

LUPENI — Cultural:
Lovitură fulgerătoare.

URICAfîI: =liubedeni-

19.20 Cîntarea României
— De Ziua petro
listului. ț j.

20,00 Film artistic: '
„Nu se poate fără 
dragoste".
O producție a stu
diourilor ,,DEFA“ 

......  Berlin.
21,15 Un vals, un dans, 

un cîntec de" dor,., 
(c.)

21*50 Telejurnal (p.c.)
8 OCTOMBRIE

20,00 Telejurnal (p.c.).
20.20 Actualitatea în e- 

conomie.
Versuri patriotice 
și revoluționare.
Magistrale ale so
cialismului (c.). ’

Tezaur folcloric (c.). 
La zi în 600 de se? 
cunde. ;
Orizont tehnico-, 
științific.

22.20 Telejurnal (p.c.).

DELHI 6 (Agerpres). — 
de Utilizarea energiei nuclea

re constituie singura alter
nativă pentru India în ve
derea asigurării economi
ei naționale cu energie 
ieftină în următorii ani. 
Agenția P.T.I. citează de
clarația făcută în acest sens 
de președintele Comisiei 
indiene pentru energia a- 

, tomică, Raja Ramanna, ca
re a precizat că la ora ac- 

țiței a țării pe anul în tuală capacitatea centrale- 
curs ar urma să depășeas
că 
transmite agenția China 
Nouă. Din 1949, de la cre
area Republicii, au. fost vor permite ca în 1990— 
descoperite zăcăminte de 1991 puterea blocurilor e- 
petrol și gaze în 22 de zo- nergetice nucleare să 
ne ale țării. Au fost date tingă 2 300 MW.

BEIJING 0 (Agerpres). 
— Potrivit estimărilor Mi
nisterului Petrolului din 
R.P. Chineză, producția de

110 milioane tone,
lor nucleare din țară to
talizează circa 1 100 MW, 
Proiectele în curs de rea
lizare în acest domeniu

I 
I
I 
I
I 
I

20,40

SOCIALISTE
controlului extinderii ,a- 
cestui fenomen natural, 
scrie ziarul „Jingji Ribao". 
După înființarea Institu
tului de profil din Lanz
hou, în anul 1959, au în- 

plexe de creație tehnico- tualului cincinal, datorită ceput să fie efectuate stu-
aplicării consecvențe a Qjj cuprinzătoare asupra
măsurilor de protejare a râspîndirii suprafeței' și 
terenurilor, în Cehoslova- elementelor cără'ctfef'istice' 
cia s-a reușit reintroduce- deșertului. Au fOst inves- .
rea circuitul, produc- tigate, totodată, resursele

care de care dispune zona de
deșert. Incepînd din dece
niul trecut, oamenii de 
știință chinezi și-au îndrep
tat atenția spre controlul 
extinderii deșertului și 
dezvoltării agriculturii 
regiunile aride.

Se precizează, între al
tele, că în cadrul unui pro
iect în zona Turpan, cer
cetătorii chinezi, împreu
nă cu cultivatorii locali, 
au plantat perdele de ar
buști .pentru stabilizarea 
dunelor de nisip. Ca ur
mare, 40 de hectare de 
deșert au fost transforma
te în terenuri agricole, de 
bună calitate. I

21,55

21,15
21,45

20,50

științifică ce funcționează aplicării 
pe baze obștești.

★
BELGRAD (Agerpres). 

— Estimări preliminare a- 
vansate de Comitetul Fe
deral pentru Energetică 
și Industrie al R.S.F. Iu
goslavia, prevăd, pentru 
anul în curs, o producție 
de cărbune de 71 milioa
ne tone, transmite agenția 
Taniug. Circa 36 milioane 
tone, în majoritate lig
nit, au fost extrase la ex
ploatările miniere din Ko- 
iubara, Kosvo, Krela-Ba- 
novici, Kostolaci. Tuzla 
alte bazine carbonifere, 
primele șapte luni ale 
nului în curs.

★
PRAGA (Agerpres).

In primii trei ani ai ac-

tiv a unor terenuri < 
deveniseră inutilizabile 
din cauza’ eroziunii.

.. In ultimii ani, în Mo
ravia de sud și alte regi
uni unde există condiții 
propice pentru cultivarea 
cerealelor au putut fi. 
menținute ori redate agri
culturii suprafețele 
mînd peste 
tare.

însu-’
400 000 hec-

a
în

Și 
în 
a-

★
(Agerpres). — 

, . care include 
în relieful său 1,5 milioa
ne de kilometri pătrați de 
deșert, a întreprins o serie 
de experimente încununa
te de succes în domeniul

BEIJING 
China, țară
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.•«TV.’

7 OCTOMBRIE
8,30 Teleșcoală.
9,00 Almanahul famil
9,3" De strajă patriei.

10,00 Viața satului (p.c.)
11,15 Muzica pentru toți.
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Mica publicitate
VIND apartament două 

camere cărămidă, gaze, 
Deva, cartier Dacia, bloc 
34, sc. B, et. I, ap. 12. Te
lefon 21991, orele 20—21. 
(2713) ..

ANUNȚ DE

c 4 BICSKEI Mihai, strada 
Petru Groza, nr. 50, toci- 
lărie, autorizație nr. 268/ 
1984, execută lucrări spe
cifice, de calitate. (2716)

FAMILIE -

SOȚIA luliana, cumnații; cumnatele și nepoții 
anunță cu adîncă durere încetarea din viață a ce
lui care a fost . ' ’ -

ROMAN-VASILE ’
Inmormîntarea Va avea loc luni, 8 octombrie, 

ora 16, din Petroșani, Aleea Liliacului, nr. 2. (2714)

a. i «MM.


