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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. a! P.C.R.
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Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, sîmbătă, 11 mai, a a- 
vut loc ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic E. 
xecutiv a aprobat în una
nimitate activitatea delega
ției române, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la întilnirea la nivel înalt a 
conducătorilor de partid și de stat ai ță
rilor participante la Tratatul de la Varșo
via, care a avut loc în capitala R.P. Po
lone la 26 aprilie a.c. De asemenea, Co
mitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere activității delegației, modului în 
care secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, a prezentat poziția 
României socialiste în problemele discu
tate, subliniind că aceasta corespunde pe 
deplin hotăririlor Congresului al XHI-lea 
al partidului, intereselor poporului ro
mân, cauzei generale a socialismului, pă
cii, destinderii, securității și colaborării 
în Europa și în întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în 
unanimitate semnarea, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a Protocolului cu privire 
la prelungirea duratei de valabilitate a Tra
tatului de prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală, încheiat la Varșovia la 14 mai 
1955. Comitetul Politic Executiv a consta
tat că prelungirea valabilității Tratatului 
de la Varșovia a constituit o necesitate 
dictată de evoluția nefavorabilă a situației 
internaționale. S-a arătat că atîta timp 
cit se menține pericolul la adresa păcii în 
Europa și în lume, cit continuă să existe 
blocul militar NATO, statele socialiste vor 
menține și întări alianța lor defensivă, in- 
tensificind, în același timp, lupta pentru 
dezarmare și pace, pentru depășirea blo
curilor militare.

Subliniind că România a dezvoltat, în 
concordanță cu principiile și angajamen
tele înscrise în Tratat, colaborarea atît 
pe plan politic cit și militar cu forțele 
armate ale celorlalte state socialiste mem
bre ale organizației. Comitetul Politic 
Executiv a evidențiat hotărîrea — reafir
mată de statele participante la întîlnire 
— de a dezvolta, în continuare, o colabo
rare internațională multilaterală, bazată 
pe principiile egalității în drepturi, res
pectului independenței și suveranității na
ționale, de a acționa în modul cel mai 
consecvent pentru o politică de destinde
re, încredere și securitate internațională, 
pentru depășirea divizării Europei și a 
lumii în blocuri militare opuse, pentru a 
se ajunge cit mai curînd la desființarea 
concomitentă atît a NATO cit și a Tra
tatului de la Varșovia.

Semnînd Protocolul privind prelungirea 
Tratatului, România a subliniat hotărîrea 
fermă de a milita, ca și pînă acum, îm
preună cu celelalte țări socialiste, pentru 
dezarmare, și în primul rînd pentru dezar
mare nucleară, pentru lichidarea perico

lului unui nou război mondial, pentru 
coexistență pașnică între state cu sisteme 
sociale diferite, lărgirea colaborării în
tre ele, pentru reglementarea problemelor 
litigioase pe calea tratativelor, pentru 
menținerea și consolidarea cuceririlor pro
cesului de destindere. In acest context, 
s-a evidențiat importanța realizării unui 
acord în cadrul negocierilor sovieto-ame- 
ricane de la Geneva în problema arma
mentului nuclear și cosmic, apreciindu-se 
că statele europene, în primul rînd sta
tele membre ale celor două blocuri mili
tare — Tratatul de la Varșovia și NATO 
—, trebuie să întreprindă noi inițiative, 
să-și aducă o contribuție activă, într-o 
formă corespunzătoare, la găsirea de so
luții pentru desfășurarea cu succes a tra
tativelor și realizarea unor acorduri care 
să ducă la oprirea amplasării rachetelor, 
la înlăturarea tuturor armelor nucleare 
de pe continent, la prevenirea și evitarea 
militarizării spațiului cosmic, la îndepăr
tarea gravelor primejdii ce planează asu
pra omenirii.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a analizat, de asemenea, planu
rile de dezvoltare a relațiilor internațio
nale pe anul 1985 ale Partidului Comunist 
Român, Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, Marii Adunări Naționale și ale 
altor instituții și organizații din țara 
noastră și a adoptat măsuri corespunză
toare în vederea înfăptuirii lor in viață 
în bune condiții.

In continuare, în cadrul ședinței, a 
fost prezentată o informare asupra vizitei 
oficiale pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a efectuat-o, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în Canada, la in
vitația guvernatorului general al Canadei, 
Jeanne Sauve, și a guvernului Canadei.

Aprobînd în unanimitate rezultatele vi
zitei in Canada, Comitetul Politic Execu
tiv a cerut guvernului, ministerelor, ce
lorlalte organe centrale să ia toate măsu
rile ce se impun pentru realizarea în bu
ne condiții a înțelegerilor și obiectivelor 
de colaborare convenite. In acest scop a 
fost întocmit un plan concret de măsuri.

Comitetul Politic Executiv a fost infor
mat, de asemenea, despre convorbirile a- 
vute de președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
președintele. Republicii Nicaragua, Daniel 
Ortega Saavedra, care, în fruntea unei de
legații oficiale, a efectuat o vizită de lu
cru în țara noastră.

Comitetul Politic Executiv a aprobat re
zultatele vizitei, ale dialogului româno- 
nicaraguan la nivel înalt și a stabilit mă- 
suri pentru dezvoltarea, în continuare, a 
relațiilor prietenești dintre cele două 
țări și popoare, în interesul lor, al cauzei 
păcii, înțelegerii și cooperării internațio
nale.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.
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Razultateh primei decade a lunii mai, evidențiază

Posibilitățile create in fiecare unitate 
trebuie să ducă la creșterea producției

• Cinci întreprinderi miniere — Lo- 
nea, Petrila, Aninoasa, Paroșeni și Lu- 
peni — au livrat suplimentar, de la în
ceputul lunii, aproape 17 000 tone de 
cărbune energetic pentru cocs și semi- 
cocs. • Cea mai mare cantitate supli

mentară de cărbune au extras-o minerii 
de la Lupeni. • Revirimentul s-a pro
dus la minele Petrila și Aninoasa, care 
prin cantitățile zilnice de cărbune extras 
creează premise certe pentru realizarea 
planului în luna mai.

Rezultatele obținute în 
prima decadă din luna 
mai arată o creștere a 
producției de cărbune 
pentru aproape toate mi
nele comparativ cu ace
eași perioadă din lunile 
anterioare' Deci, odată 
cu reeșalonarea planului 
s_au luat măsuri tehnico- 
organizatorice care au vi
zat creșterea cantității de 
cărbune extras din bazi
nul carbonifer al Văii 
Jiului.

Mina Lupeni, a atins 
în perioada scursă de la 
începutul lunii mai pro
ducții zilnice cu mult su
perioare lunilor anterioa
re. Intrarea la timp în 
funcțiune a noilor capa
cități de producție dotate 
cu complexe mecanizate 
este rodul unei mobili
zări de excepție 
a întregului colectiv. 
Și minerii de la Petrila, 
odată cu depășirea greu

tăților de preluare a pro
ducției, au reușit să ex
tragă în prima decadă a 
lunii mai, în plus față de 
plan, producția pe o zi a 
minei.

Minele Lonea și Paro
șeni se detașează prin re
zultatele obținute, așa 
cum au făcut-o și în ce
lelalte luni care au tre
cut din acest an. Chiar 
dacă producția extrasă 
suplimentar de I.M. Ani
noasa nu este tot atît de 
substanțială ca la minele 
amintite totuși plusul este 
plus și asta demonstrea
ză puterea de mobilizare 
a întregului colectiv care 
promitea în perioada pre
mergătoare lunii curente 
că odată cu punerea în 
funcțiune a noului flux 
de transport pe benzi, în
tre orizonturile IX și XI, 
și planul se va realiza. 
Acest lucru a fost dove
dit de minerii din Aninoa

sa In prima decadă din 
această lună.

Merite revin și mineri
lor ce la Vulcan, chiar 
dacă realizările din pri
mele zece zile ale aces
tei luni sînt de numai 97 
la sută. Puterea de mun
că a acestui colectiv a 
fost dovedită și în lunile 
anterioare, cînd zi de zi 
„s-au bătut" pentru rea
lizarea planului lunii și 
au reușit.

Un mare semn de în
trebare ridică în conti
nuare minele Dîlja, Li- 
vezeni și Uricani care 
nu au reușit în nici o 
lună și în nici o decadă 
chiar pînă în prezent, de 
la începutul anului, să 
realizeze planul. O anali
ză mai atentă așa cum 
au făcut celelalte colecti
ve de mineri se impune 
și la minele mai sus men
ționate.

Gh. SPÎNU

I. A. C. M. M.

EPOCA NICOLAEALPUTEREA
A COLECTIVULUI

Lonea, secto-
III. Un colec- 
care a învățat

cît se poate de temeinic 
lecția 
producției. Adică, 
tit" această învățătură cu 
prețul unor repetate res
tanțe, din anii cînd i-au 
fost impuse tehnologii 
inadecvate condițiilor de 
zăcămînt Din acei ani, 
actualul șef al sectorului, 
maistrul principal Dolha 
Tivadar a rămas cu re
gretul că o bună parte 
dintre mineri s-au în
dreptat spre alte colecti
ve, descumpăniți 
tățile pe care le 
nau...

Cei mai mulți 
rămas statornici, 
ie greul. Acuma, 
de mai multe luni secto
rul este „la plan", și în
registrează chiar depă
șiri, regretul pentru oa
menii care au plecat este 
compensat de satisfacția 
reușitei. Metodic, cu răb
dare, dar fără să fie iro
sit prea mult timp, s-a 
trecut la nivelarea blocu
lui VI pentru echiparea 
abatajelor cu tavan 
rezistență. Pe un 
front, s-a acționat 
tru întărirea profesională 
a colectivului

bunei organizări a
„a plă-

și iată că 
vorbi din 
productivi- 

frontale. Cu

de greu- 
întîmpi-

însă au 
să biru- 
după ce

de 
alt 

pen-

— Minerii cu care am 
rămas au avut priceperea 
și puterea morală să în
vingă greutăți din cele 
mai mari, ne-a declarat 
recent șeful sectorului. li
nul cîte unul, abatajele 
au fost puse la punct. Au 
început să crească reali
zările zilnice 
astăzi putem 
nou despre 
tați mari, în
cîte 7 tone pe post parti
cipă la planul sectorului 
minerii din brigăzile con
duse de Iosif Bucur și 
Grigore Fatol. Ritmuri 
bune au și celelalte for
mații, conduse de Carol 
Repaș, Nicolae Rusu, Con
stantin Boșcodeală, ca și 
Vasile Pînzaru de la pre
gătiri, care obține în mod 
obișnuit avansări zilnice 
de 2,4 ml în steril.

Din relatările inter
locutorului am re- . 
ținut și alte amă- ( 

nunte. Sectorul are de la / 
începutul anului un a- ? 
vans față de plan de pes- ' 
te 15 000 tone de cărbu-1 
ne. Această frumoasă»

(Continuare în pag. a 2-a)

Calitatea serviciilor prestate - 
mijloc de ridicare a nivelului de trai

In ultimii 20 de ani, in
dustria Văii Jiului a cu
noscut o dezvoltare fără 
precedent. Pe harta econo
mică a municipiului Pe
troșani, pe lîngă minerit — 
preocuparea de bază a 
populației din Valea Jiului 
— au apărut noi și moder
ne întreprinderi ale indus
triei constructoare de ma
șini și industriei ușoare 
care ridică pe noi trepte 
de dezvoltare economică 
și socială, localitățile mi
nerești. Odată cu apariția 
noilor citadele ale indus
triei, numărul populației 
a crescut continuu. Trebu
ia ridicat și gradul de con
fort, conform noilor cerin
țe ale populației. Comer
țul Văii Jiului s-a dezvol
tat continuu, iar prestă
rile de servicii către popu 
lațic au cunoscut și ele o 
dezvoltare fără precedent. 
Unitățile prestatoare 
servicii către 
cooperativei 
rești „Unirea" 
ta te aproape
în spații noi, la 
blocurilor de locuit.

fost construite noi com
plexe meșteșugărești în 
toate localitățile Văii Jiu
lui,, unde își desfășoară ac
tivitatea sute de coopera
tori. Au apărut secții și 
ateliere noi și moderne cum 
sînt cele două unități „au- 
toservice“ de la Livezeni, 
unitatea de spălătorie, cu
rățătorie și vopsitorie din 
aceeași zonă, complexul 
meșteșugăresc din centrul 
orașului și multe alte uni
tăți la parterul blocurilor 
de locuit din Petroșani și 
Petrila. Intr-un cuvînt, în 
cei 20 de ani care au tre
cut de cînd în fruntea 
partidului și statului nos-
f... . .................. -

tru a fost ales cel mai iu
bit fiu al poporului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
prestările de servicii către 
populație s-au dezvoltat și 
asigură locuitorilor Văii 
Jiului o gamă variată de 
lucrări, pornind de la re
pararea celor mai banale 
obiecte cum ar fi briche
tele, stilourile, pixurile și 
pînă la construcții și insta
lații. Majoritatea, dacă nu 
întreaga gamă de servicii 
prestate de cooperatori se 
desfășoară în spații noi,

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

Ritm de lucru sporit
Preparația Livezeni, o- 

biectiv prioritar al activi
tății I.A.C.M.M. Petroșani, 
cu termen de punere în 
funcțiune anul acesta, 
prinde contur pe zi ce tre
ce, constructorii și monlo- 
rii acționînd cu hotărîre 
pentru încadrarea în gra
ficele de execuție, pentru 
scurtarea termenului de 
punere în funcțiune a in
vestiției. Avîndu-se în ve
dere importanța deosebită 
pe care o reprezintă pen
tru calitatea producției de 
cărbune acest obiectiv, 
conducerea întreprinderii 
a concentrat aici o puter
nică forță de muncă ma
terială și umană, lucrările 
de execuție desfășurîndu-se 
intr-un ritm sporit, grație 
unej bune organizări a 
muncii, a unei aprovizio
nări ritmice .și, bineînțeles, 
mobilizării exemplare a 
tuturor oamenilor muncii 
care lucrează aici.

de • s 
populație ale 

meșteșugă- 
au fost mu- 

în întregime .
parterul

Au

i
c

C t I u
Consiliul municipal al 

organizației pionierilor 
și Casa pionierilor și șoi
milor patriei din Petro
șani organizează astăzi, 
la sediul instituției a- 
mintite, un interesant 
concurs de creație lite
rară. Participă elevi —

n i
pionieri 
tregului

Vor fi 
ții literare care 
apropiatul forum al 
nerei generații, prilej de 
evidențiere a talentului 
micilor purtători ai cra
vatei roșii cu tricolor, îu-

pionierești
din unitățile în- 
municipiu.
prezentate crea-

cinstesc
ti-

bitori de literatură. Ac
țiunea face parte dintr-un 
ciclu de manifestări cul
tural-educative .și politi- 
co-ideologice ded icate ce
lei de-a cincea conferin
țe a organizației pionieri
lor și șoimilor patriei. 
(Al. II.)

I
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Statornici deținători 
ai locului fruntaș

Efectivul de cadre și 
militari în termen de la 
compania de pompieri 
Petroșani au trăit din nou 
bucuria intrării în posesia 
„Diplomei de companie 
de frunte". Este pentru 
a 17-a oară consecutiv 
cînd acest însemn al 
vredniciei ostășești ono
rează compania de pom
pieri Petroșani al cărei 
conducător este lt. maj. 
Pavel Baciu. Trăind sa
tisfacția și legitima mîn- 
drie a intrării în posesia 
„Diplomei de companie 
de frunte" ■— înmînată, 
zilele acestea într-un ca
dru festiv din partea 
Grupului județean de pre
venire a incendiilor, ca
drele de comandă și mi
litari în termen, în frun
te cu comuniștii, s-au an
gajat să candideze pen
tru a 18-a oară la obți
nerea acestui onorant 
titlu.

Dar care sînt meritele 
ostășești, răsplătite atît 
de frumos și semnificativ? 
De evidențiat în primul 
rînd faptul că la toate 
inspecțiile și controalele 
efectuate de forurile su
perioare, compania noas
tră a fost cotată cu cali
ficativul maxim, de foar
te bine, atît la pregătirea 
de luptă, politică, cît și 
la cea de specialitate, or
dine interioară și disci
plină, fapt ce a făcut ca 
la încheierea ciclului de 
instrucție, finalizat în 
primăvara aceasta, comi
sia de examinare să pro
pună acordarea „Diplo
mei de companie de 
frunte" pentru rezultate
le foarte bune obținute.

k_________ _ _  

Desigur că la temelia 
succesului stau sîrguința 
depusă de ostași și cadre
le de comandă în toate 
activitățile desfășurate 
pe linia pregătirii mili
tare, politice cît și în a- 
ceea a prevenirii și stin
gerii incendiilor — arma 
lor de bază. De exem
plu, numărul incendiilor 
s-a redus față de anul 
trecut, în perioada la ca
re ne referim, cu circa 
38 la sută, iar al pagube
lor materiale cu circa 
30 la sută, datorită ope
rativității cu care s-a 
acționat la intervențiile 
ce au avut loc. De ase
menea, mai putem arăta 
că harnicul colectiv de 
la această companie duce 
și a dus faima hărnici
ei nu numai în pregăti
rea de luptă și politică 
ci și în activitățile și ac
țiunile de autoaprovizio- 
nare. Spre exemplu, anul 
trecut din producția pro
prie s-a asigurat în tota
litate necesarul de carne, 
slănină, untură. In anul 
1984 de pe terenul pro
priu cultivat a fost asi
gurat în proporție de 85 
la sută necesarul de le
gume, iar la cartofi pla
nul a fost îndeplinit în 
proporție de 95 la sută.

Așadar ostașii compa
niei de pompieri militari 
Petroșani, paralel cu pre
gătirea de luptă .și poli
tică, reușesc să-și asigu
re o parte din necesarul 
de alimente pentru con
sumul propriu.

Ioan JITEA, 
plutonier adjutant

NOI SPATII 
COMERCIÂLE

In orașul Petrila sînt în 
curs de finisare spații co
merciale la parterul noilor 
blocuri de locuințe. Noile 
spații comerciale și pentru 
prestări de servicii sînt 
amplasate la parterul blo
curilor 36 B și 36 D din 
cartierul Minerul. 
In faze mai avansate de 
construcție, sînt cele de la 
parterul blocului 36 B, cu 
termen de predare la be
neficiar 30 iunie a.c., unde 
se prevede amenajarea u- 
nui nou magazin a- 
limentar . cu autoser
vire și a unct măcelării). 
La parterul blocului 36 D 
se prevede deschiderea u_ 
nor unități ale I.C.S.M.I. 
(magazine pentru desface
rea mărfurilor fero-chimi- 
ce și cosmetice), o agenție 
loto-pronosport și o unita
te destinată desfacerii le
gumelor și fructelor. (V.S.) 
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PUIEREA MORALA A COLECTIVULUI
(Urmare din pag. I)

depășire — pe care zeci 
de alte colective și-ar 
dori-o — face să crească 
meritul oamenilor cu a- 
tît mai mult cu cît este 
obținută în totalitate pe 
seama creșterii produc
tivității muncii. La origi
nea ei se află, așadar, 
gîndirea și acțiunea stă
ruitoare ale oamenilor, pri
ceperea și hărnicia lor. 
Se întrevăd perspective 
și mai bune după ce ta
vanul de rezistență va 
echipa toate fronturile de 
lucru. Brigăzile pun ma
re preț pe respectarea 
noii tehnologii, pentru a- 
sigurarea unui tavan co
respunzător. Și mai pun', 
de asemenea, preț mare 
pe organizarea temeinică 
a locurilor de muncă,

Calitatea serviciilor prestate
(Urmare din pag. I)

moderne, dotate cu mobi
lier adecvat. Meseriași cu 
înaltă calificare, pregătiți 
în cele nouă școli profe
sionale specializate în me
seriile necesare unei acti
vități prompte și eficiente 
în cadrul cooperativelor 
meșteșugărești, asigură lu
crări de calitate. Obiectele 
de uz casnic și folosință 
îndelungată cum sînt fri
giderele și televizoarele, ca 
să dăm numai două e- 
xemple, au cunoscut în ul
timii ani o evoluție tehnică 
deosebită, devenind din ce 
în ce mai complicate, mai 
diversificate. Meșteșugarii 
trebuie să fie la curent, să 
țină pasul cu noutățile a- 
părute, iar pentru aceasta 
s-au creat cursuri de spe
cializare și perfecționare 
profesională. Totodată, au 

condiție de la care por
nesc de cele mai multe 
ori reușitele fiecărei bri
găzi.

La această dată, colec
tivul este puternic mobi
lizat și acționează stărui
tor pentru depășirea sar
cinilor de plan. Membrii 
comitetului de partid pe 
sector, cadrele tehnice se 
află permanent pe schim
buri, în abataje, pe flu
xul extracției unde se i- 
vesc în mod curent o 
seamă de probleme. Mais
trul minier principal Ion 
Grădinaru, adjunctul șe
fului de sector și secre
tarul comitetului de 
partid, celelalte cadre de 
bază — Gheorghe Rusu, 
Alexandru Munteanu, 
Gheorghe Scheff, Toader 
Doroftei, Daniel Dioane, 
Ioan Dima, Victor Ca- 

apărut noi ateliere, mese
rii noi. Astfel au fost des
chise unități și secții de 
reparat casetofoane și mag- 
netofoane, de înregistrări 
magnetice, iar odată cu 
punerea în funcțiune a 
noilor spații de la parterul 
blocurilor din Petroșani- 
Nord se vor deschide uni
tăți de marochinărie, de 
confecționat și reparat pă
lării, secțiile de mase plas
tice și multe altele care 
vor duce la diversificarea 
gamei de servicii prestate 
populației. Odată cu dez
voltarea și modernizarea 
cooperației, volumul pres
tărilor de servicii către 
populație a cooperativei 
„Unirea" a crescut în ulti
mii 20 de ani de 2,6 ori, 
producția industrială de 
1,8 ori în timp ce numărul 
membrilor cooperatori a 
crescut doar cu 10 la sută.

zăcu, Carol Repaș, Aza- 
rie David și alții — răs
pund zi de zi probleme
lor ce se ivesc, reușind 
să îmbine, spre o singu
ră finalitate, preocupările 
tehnice cu sarcinile mun
cii de partid. Această 
finalitate, în înțelesul ei 
larg se cheamă realizarea 
ritmică și creșterea con
tinuă a producției de 
cărbune.

Mina Lonea. Sectorul 
III a redevenit 
fruntaș. Este cu atît 

mai mare meritul colecti
vului cu cît revirimentul a 
fost realizat prin efort 
propriu, metodic și pe baza 
unei temeinice organi
zări a producției, așa 
cum fac toate colectivele ' . 
care prețuiesc experiența ( 
acumulată în decursul a- i 
nilor. >

**
î*

luna educației 
politice

Cea de a doua săptămînă 
din cadrul „Lunii educației 
politice, revoluționar-pa- 
triotice și culturii socialis
te pentru tineret", sugestiv 
intitulată „Săptămînă acti
vității științifico-tehnice, 
creației artistice și teatru
lui" va prilejui o nouă se
rie de acțiuni prin care ti
nerii din Valea Jiului vor 
lua contact cu cele mai 
semnificative realizări în 
domeniu. In acest sens, la 
Petroșani și în celelalte o- 
rașe vor fi organizate ex
poziții cu lucrări și reali
zări ale tinerilor în dome
niul tehnic și științific. De 
asemenea, tinerii vor avea 
posibilitatea să vizioneze 
un ciclu de filme înscris 
sub genericul „Eroii tineri 
în filmul românesc". Tot
odată, vor avea loc nume
roase întîlniri între tineri 
uteciști și actori ai Teatru
lui de stat „Valea Jiului", 
diferite colocvii despre ar
tă, prip care uteciștii vor 
lua cunoștință despre ten
dințele și orientările artei 
dramatice românești con
temporane. Noile acțiuni 
educative care vor fi or
ganizate în fiecare oraș se 
înscriu în ciclul de mani
festări prin care tineretul 
din Valea Jiului, asemenea 
întregii generații tinere a 
României, întîmpină foru
mul utecist al țării, cel 
de-al XII-lea Congres al 
U T C., eveniment politic 
ce polarizează atenția în
tregului tineret comunist al 
patriei.

Gh. CHIRVASA

Viorel Lețan, un tînăr 
meseriaș, lucrează Ia 
secția mobilă Livezeni, 
la dimensionarea unor 
noi repere.

Foto ; Robert TAVIAN

Clădire impunătoare, li
nie arhitectonică modernă, 
magazin ultracentral, mo
bilier adecvat unui comerț 
civilizat, forme de prezen
tare a mărfurilor care vin 
în întîmpinarea clienților, 
diversitate de mărfuri, ra
ioane specializate — pe 
scurt, foarte pe scurt a- 
cestca sînt caracteristicile 
principale ale magazinului 
universal „Jiul" din Pe
troșani. Ce ar mai trebui 
adăugat ? Sigur, persona
lul, personalul bine cali
ficat și nu oricum ci prin 
școli de specialitate, cei 
tineri, iar mai vîrstnicii, 
printre care se numără 
bineînțeles șefii de raioane, 
cu o bogată experiență în 
activitatea comercială. Pînă 
aici toate bune și frumoa
se dacă adăugăm și varie-' 
tatca sortimentală și cali
tatea mărfurilor, dacă ne 
referim la ceea ce mai a- 
minteam : formele de pre
zentare a mărfurilor și e- 
chipamentul de lucru al 
personalului comercial.

Numai că... Și, de aici 
apar aspecte care vin în
tr-un contrast supărător 
cu cele prezentate pînă 
acum. Aspectele — care 
creează necazuri în primul 
rînd cumpărătorilor — 
sînt de fapt două. Scurt : 
indisciplina și lipsa de so_

Solicitudinea — marea absentă 
la magazinul „Jiul“

licitudine. S-ar putea spu
ne că nu este o caracteris
tică generală, dar cum sînt 
prea puține exemplele po
zitive...

Raionul de încălțăminte 
pentru bărbați. Cu greu ne 
strecurăm pe lîngă casie
rie (intrarea era aproape 
blocată de două lucrătoare 
care discutau cu casiera). 
Greutăți apar și în alege
rea modelului și număru
lui dorit. Corelarea între 
numerele afișate și încăl
țămintea din dreptul lor 
este o pură întîmplare. Pe 
nimeni nu interesează ce 
dorește sau ce face un cum
părător deși în raion se 
aflau patru lucrătoare (în 
afară de casieră). Căutăm 
perechea unui pantof cu 
numărul 27 (celălalt era 
26,5). Negăsind-o apelăm 
la o lucrătoare comercială. 
Răspunsul este prompt, fă
ră echivoc: „este despere
cheat". Același răspuns 
și în ceea ce privește pe
rechea unui alt pantof din- 
tr-un alt model. Dacă tot 
erau desperecheați pentru 
ce or mai fi fost expuși ?

Raionul cu aparate elec
trice, lustre, lămpi etc. Ca 
să putem cumpăra o lustră 
expusă ne—au trebuit mai 
bine de , 25—30 de minute. 
Totul se desfășura cu în
cetinitorul — deplasarea 
spre lustră (a lucrătoarei

comerciale desigur,, înde
părtarea prafului depus, 
demontarea globurilor, mar
carea valorii ș.a.m.d.

Un alt raion, cel de țe
sături și covoare. Ne în- 
vîrtim în jurul covoarelor, 
le apreciem așa cum pu
tem calitatea, ne străduim 
să aflăm prețul, ne uităm 
după ajutor în stînga, în 
dreapta și în cele din urmă 
îl „deranjăm" pe un tînăr 
care își sprijinea cu hotă- 
rîre capul în mina dreap
tă, rezemată de tejghea.

Mai doriți și alte- exem

ple ? Noi propunem să ne 
oprim aici, altfel ar tre
bui să mai amintim că la 
raionul unde se vînd cio
rapi pentru bărbați, femei 
și copii este un adevărat 
noroc să întîlnești lucră
toarele comerciale la pos
tul lor (de fapt o singură 
lucrătoare am întîlnit, mai 
mereu, care trebuie să facă 
față solicitărilor și dintr-o 
parte și din cealaltă a 
standului de vînzare) sau 
faptul că, pe cele de la 
ceasuri și gablonzuri în- 
tr-una din zile le-am vă
zut spărgînd cu mare dex
teritate semințe de floarea 
soarelui sau dovleac (cu
riozitatea nu ne-a împins 
să vedem exact din ce ca
tegorie făceau parte se
mințele) sau că la aproa
pe majoritatea raioanelor 
dacă-ești mai timid și nu 
te zbați să obții marfa do
rită pleci fără ea, pentru 
că nimeni nu te întreabă 
ce dorești, nu te îndrumă 
spre obiectele căutate.

Și-am mai remarcat ce
va, ceea ce sigur au re
marcat toți cumpărătorii, 

mai puțin conducerea uni
tății, că in tot magazinul, 
intre raioane și pe scări 
este un permanent du-te 
vino de lucrători corner-, 
ciali deloc grăbiți și ma
joritatea cu mîinile în bu
zunarele halatelor.

Cele prezentate veți spu
ne că sînt excepții. Nu. 
Excepții constituie doar 
lucrătoarele comerciale ale 
celor cîteva raioane unde 
există solicitudine: confec
ții peptru bărbați, pentru 
copii, articole pentru nou- 
născuți sau la încălțăminte 
pentru copii (accentuăm, 
încălțăminte pentru copii), 
de la cosmetice, papetărie 
și... cam atît.

Măsuri ? Măsuri trebuie 
să ia conducerea magazinu
lui și nu ar fi rău să în
ceapă prin a-i scoate de 
prin birouri pe responsa
bilii, pe șefii de raioane 
și să-i determine să pe
treacă mai mult timp în 
unitate printre lucrătorii 
comerciali și mai ales prin
tre cumpărători. Altfel, un 
astfel de comerț, care nu 
poate fi etichetat decît „în 
dorul lelii", va mai dăinui. 
Și e păcat de magazin, da
că nu de cumpărători.

Dorin GHEȚA

I
I
I
I

LA MINA VULCAN, ur
mează cursuri de calificare 
un mare număr de tineri, 
dornici să ocupe un loc im
portant în formațiile de lu
cru și să participe mai ac
tiv la îndeplinirea sarcini
lor de plan. Este vorba des
pre 180 de muncitori în
scriși la cursul de miner, 
și cite 40 înscriși la cursu
rile de mecanici și artifi
cieri. Consemnăm că și în

1984 planul de școlarizare 
pe întreprindere a fost de
pășit.

TOT PE TEME DE 
L1FICARE, la mina 
trila este promovată 
nouă modalitate de < 
nizare a cursurilor, 
pînd de curînd, 
pentru calificarea în me
seria de miner sînt organi
zate pe sectoare I Noua 
soluție este în măsură să 
întărească răspunderea fie
cărui sector în stimularea 
interesului pentru califi
care și în asigurarea con

: CA- 
Pe- 

o 
orga- 
Ince- 

cursurile

dițiilor pentru frecventa
rea cursurilor.

SE LUCREAZĂ „perma
nent", dar într-un ritm de 
melc, la astuparea gropilor 
rămase din iarnă pe prin
cipala arteră de circulație 
a reședinței de municipiu. 
Cu acest ritm, zău, că ne 
apucă iarna următoare !

NOUL MERS AL TRE
NURILOR de călători a 
apărut de curînd avînd va
labilitatea între 2 iunie 
1985 — 31 mai 1986. Reți
nem, ca o măsură bineve
nită, îmbunătățirea oraru- 
rului de circulație pentru

loc

la

acceleratul de noapte 244, 
care va pleca din stația 
C.F.R Petroșani spre Bucu. 
rești la ora 23,29, în 
de 1,40.

GOSPODARII de
S.S.H. Vulcan au trecut la 
valorificarea spațiilor fos
tei uzine electrice din lo
calitate. In hala de turbi
ne de altădată a fost ame
najat un atelier pentru 
producția proprie, iar sub
solul este folosit pentru de
pozitarea unor materiale și 
subansambluri.

EXCURSIE. Filiala B.T.T. 
Petroșani mai face înscrieri

loc 
cu

La 
nr.

pînă luni, 13 mai, pentru 
o excursie în R.P. Bulga
ria. Excursia va avea 
în perioada 6—8 iunie 
autocarul. (M.B.)

APA DIN TAVAN, 
unitatea de croitorie
53 a cooperativei „Unirea", 
amplasată la parterul blo
cului 36 C din Petrila, da
torită unei defecțiuni, 
„plouă" prin tavan de 
multă vreme. Săracele 
fe ! (M.B.)

MARȚI, 14 MAI, la 
sa de cultură a sindicate
lor vor avea loc două spec
tacole de muzică populară,

susținute de orchestra pro- 
fesioi. stă „Doina Banatu
lui" din Caransebeș. Spec
tacolele se vor desfășura 
începînd cu orele 17 și 20. 
Iși vor da concursul, prin
tre alții, Achim Nica, Clau
dia Ciobanu și Nelu Bor- 
cilă. (Al. II.)

mai 
sto-

I
I
I
I
I
I

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚA

ropnrânCa- J
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Un răspuns la criza energetică 2>e la o duminică la alta
Inginerul irlandez Mi. 

chael Herbst susține că 
a găsit un răspuns la re
petatele crize ale ener
giei — anume energia de
gajată de turbă, relatea
ză agenția Reuter, Herbst 
consideră că ținuturile 
mlăștinoase cu turbă din 
Irlanda, Statele Unite, 
Africa, Noua Zeelandă și 
Insulele Falkland (Mal- 
vine) ar putea asigura o 
nouă sursă de energie. El 
și-a construit chiar un 
camion alimentat cu gaze 
din turbă și pretinde că 
economisește 60 la sută 
din petrolul necesar În
călzirii casei.

Turba este un strat for
mat din substanțe vege
tale putrezite și parțial 
carbonizate. Ea acoperă 
17 la sută din suprafața 
Irlandei și este abunden
tă în Statele Unite, Afri
ca și Noua Zeelandă. Ir
landezii au folosit turba 
de secole, ca o formă ief
tină de încălzire, extră- 
gînd-o, uscînd-o și ar-

zînd-o în sobe și mașini 
de gătit.

Herbst susține că face 
economii de 40 la sută 
la motorina pentru ca
mionul său, care folosește 
gazele din turbă prin pro
priul convertizor — și 
fără poluare. El afirmă că 
vehiculul său poate tra
versa Irlanda folosind o 
tonă de turbă și că vehi
cule similar adaptate, ca
re străbat 95 000 km pe 
an, ar putea economisi 
6500 lire irlandeze pen
tru carburant.

Herbst consideră, tot
odată, că mașinile de gă
tit și sobele tradiționale 
sînt mult mai puțin efi
ciente decît sistemul său 
de alimentar^ cu turbă, 
cu ajutorul unui arzător 
într-un boiler obișnuit.

El susține, de aseme
nea, că, folosind un gene
rator' acționat de gaze din 
turbă, poate produce e- 
lectricitate la o cincime 
din costul energiei gene

rate în întreprinderea de 
electricitate. A fost con
ceput și construit un a- 
parat eficient de tăiere a 
turbei, care poate fi folo
sit pe un tractor. El per
mite tăierea mecanizată 
a circa jumătate de hec
tar de turbă pe zi.

Desigur, turba este o 
resursă care nu se reîn
noiește și poate fi epui
zată în 30—40 de ani. Dar 
țările sărace în petrol și 
bogate în turbă ar putea 
să o folosească pe deplin 
pentru a depăși actuala 
etapă a incertitudinii a- 
provizionării cu energie 
pe plan mondial.

După epuizarea turbei, 
noi surse de energie a- 
flate acum în perioada de 
început, sau care urmea
ză să fie descoperite, vor 
fi bine dezvoltate, con
chide agenția Reuter. Deci 
turba poate fi considera
tă un răslpuns la criza e- 
nergetică, chiar dacă este 
numai un răspuns tem
porar.

Cititorii fotografiază

Fumatul interzis Atenție la semnele de circulație!
Anecdotele științei (XXXI)

Asistînd la o demonstra
ție de luptă călare dată în 
cinstea lui, exploratorul 
suedez Axen Heldin (1865 
—1952), impresionat de vio
lența luptei, se adresează 
șefului kirchiz alături de 
care era așezat ;

— E o fericire pentru 
noi bătrînii că nu trebuie 
să fim în situația lor.

— O, stimate oaspete, 
răspunse zîmbind bătrînul 
șef, sînt peste o sută de ani 
de cînd am avut vîrsta 
dumneavoastră de acum I

Ulterior Heldin avea să 
se convingă că „prea“ bă
trînul șef avea:., nu mai 
puțin de 141 de ani !

☆
In echipamentul englez 

care urma să fie verificat 
în călătoria plutei „Kon 
Tihi", se găsea și un praf 
contra rechinilor. După 
spusele delegatului Ami
ralității britanice dacă un 
rechin devenea periculos, 
nu trebuia decît să arunci 
în apă două degetare din 
acel praf și rechinul dis
părea urgent.

— Domnule, întreabă ce
lebrul etnograf norvegian 
Thor Heverdahl (n. 1914), 
efectul prafului este sigur?

— Asta vrem să aflăm 
și noi, răspunse calm en
glezul.

☆
Modestia lui d’Alembert 

(1717—1783) marele mate
matician francez era pro
verbială. Cînd demonstra 
studenților propria-i teo

remă, spunea întotdeauna:
— Și acum, domnilor, 

vom trece la teorema al 
cărui nume am onoarea 
să-l port.

*

...Pasiunea pentru gra
matică nu este întotdeauna 
lipsită de urmări grave, 
Herbinot, după ce aproape 
terminase o carte prin care 
dovedea că majoritatea cu
vintelor franțuzești au ori
gine greacă, s-a răzgîndit 
și a început să scrie altă 
carte, unde arăta clar că 
aceleași cuvinte își au 
de fapt originea în limba 
ebraică.

Elevul său Lancerot (1615 
—1695) — devenit mare 
filolog — autorul lucrării 
„Grădina rădăcinilor gre
cești" povestea că Herbi
not a murit, refuzînd orice 
hrană. El declarase că îi 
ajung rădăcinile etimolo
gice 1

*

Fizicianul Ernest Ruther
ford (1871—1937) ținea o 
pre’egere în fața ecranului 
prin care demonstra stu
denților fenomenul . dezin
tegrării nucleelor de ra
dium, timp în care ecranul 
ba se lumina, ba se întu
neca.

— Acum, zice savantul, 
vedeți că nu se vede ni
mic. Dar de ce anume nu 
se vede nimic, veți vedea 
îndată.

Culese de
IB.

Cronică 
nerimată 

C15D
Poate că Paradisul nu e 

decît un Infern în straie 
de sărbătoare.

*Ce blindă e Natura. Ne 
face să îmbătrînim, ca să 
nu regretăm viața.

☆
Pare înălțătoare și cuce

rirea prăpastiei.
☆

Viața: zile de speranță, 
despărțite de nopți de 
somn.

B. VAL.

Consiliul Municipal al 
Moscovei a hotărît să in
terzică să se fumeze în în
treaga zonă a Pieței Roșii. 
Aceeași măsură a fost a- 
doptată și în ceea ce pri
vește un alt perimetru ce
lebru, Parcul Alexandru, 
unde se află Mormîntul 
Soldatului Necunoscut. In
terzicerea fumatului în am
bele cazuri a fost decreta
tă ca urmare a numeroa
selor cereri făcute atît de 
cetățeni ai Moscovei, cit și 
de vizitatori ai capitalei 
sovietice — informează zia
rul Vecernaia Moskva.

(^cronică rimată)

Sa ne cunoaștem patria

Știați
...în Peștera Ciur' — Iz- 

buc din Munții Pădurea 
Craiului există urme de 
pași ai omului preistoric ? 
In lume se cunosc 14 peș
teri cu astfel de urme, dar 
aici sînt cele mai multe ! 
400 I

★

...în anii 1688—1714 Con. 
stantin Brâncoveanu a dis
pus de o flotilă pe Dunăre 
compusă din nave militare 
care purtau denumirea de 
caice domnești ? Aceste 
vase aveau misiunea să a- 
sigure paza frontierei Ță
rii Românești pe Dunăre, 
puțind fi ușor de manevrat

că...
(velatura era simplă, dis
puneau de 14 perechi de 
rame, de un tun și de un 
echipaj format din 31 de 
oameni).

☆
...cel mai mare mozaic 

antic din Europa, descope
rit în anul 1959, se află 
la Constanța ? Avînd o 
suprafață de peste 2000 
mp acest mozaic înglobea
ză podeaua marii săli a 
palatului cu patru etaje, 
care servea ca antrepozit 
și bursă de mărfuri a por
tului Tomis din antichitate.

, Culese de 
Ilie BREBEN

Dispozitiv antisforăit
Intre numeroasele exponate prezentate recent la i 

Brighton, în cadrul unei expoziții internaționale, se ■■ 
afla și unul care ar putea avea un impact major i 
asupra vieții de toate zilele: dispozitivul antisforăit. i

Aparatul este prevăzut cu un microfon care re
cunoaște sforăitul și declanșează un difuzor instalat I 
sub pernă. Acesta emite un sunet nu prea puternic, 
suficient însă pentru a opri din sforăit — fără a-1 
trezi — pe cel care doarme în acest pat „de înaltă 
tehnologie". Inventatorul, un australian, afirmă că, 
după o vreme, obiceiul de a sforăi este vindecat. 
Oare ?!

primăvară
M-am trezit într-un a- 

parat ciudat care zbură 
la o mică înălțime deasu
pra unui oraș imens. Pri
mul meu gînd fu acela 
că femeia nu se mai află 
lîngă mine, dar am răsu
flat ușurat atunci cînd 
am văzut-o alezată a- 
colo, în dreapta mea. Se 
cuibări tandru la pieptul 
meu și îmi șopti suav :

— Ce bine-mi pare că 
ești din nou aici, iubite!...

Am cuprins-o cu bra
țele și am sărutat-o pu
ternic strivindu-i buzele 
roșii și pline. Mă între
bam în același timp dacă 
nu cumva murisem 
te acestea nu erau 
va decît vedeniile 
mergătoare morții. 
ghicindu-mi gîndurile. ex. 
traordinara ființă de lin
gă mine îmi spuse încet :

— Trăiești, iubitul meu... 
Trăiești și nu ne vom mai 
despărți niciodată...

Aș fi vrut să o întreb 
unde mă aflu și ce se în- 
tîmplă cu mine, dar nu 
doream să tulbur aceste 
momente unice și mărețe. 
Am coborît cu ciudatul 
aparat pe o platformă ca
re părea suspendată în 
aer, sfidînd în mod bi
zar cele mai elementare 
legi ale gravitației. Am

■— _ _ ——— — — — — —

I■

I 
I

și toa- 
altce- 

pre- 
Parcă

pătruns apoi într-o 
dată încăpere straniu 
mobilată, trăgînd. în nări 
o mireasmă pe care nu 
aș fi putut-o c mpara cu 
nici un parfum cunoscut 
de mine. Totul îmi apă
rea ca într-un vis ciudat 
și mă temeam că, 
clipă în clipă, mă 
trezi acasă singur,
ființa pe care ȘTIAM a-

din 
voi 

fără

Primăvara vrea, pesemne, 
toți cei ce nu cred în semne, 
să observe și să-nsemne, 
ca simplă distracție, 
ce mult poate să însemne 
bunăoară-acele semne 
ce-s de... circulație.

Un celibatar convins, 
de dragoste-a fost învins. 
Nehotărît, cum se știe, 
cînd a fost la cununie, 
a avut ca temă scrisă : 
„ÎNTOARCEREA

INTERZISA !“.

Unul, la o caserle, 
a pus mîna-n vistierie, 
și s-a-nfruptat copios. 
(Asta-i...... DRUM

ALUNECOS 1“ 
Dar cînd fu la inventar 
constată, cu mult amar, 
că, deși el n-avea știre, 
era... „DRUM FARA

IEȘIRE !“.

Unuia munca îi place, 
și a vrut să se remarce. 
Dar, deși avea „de toate”, 
observa că nu se poate, 
fiind... „DRUM CU

PRIORITATE !“. 
și pierdu întrecerea

cu... „CEDEAZA
TRECEREA f.

Insă cel ce reușise 
avînd „pile", pare-mi-se, 
pe la un unchi „natural", 
prinzînd un... „VINT

LATERAL*, 
fu, normal, desconspirat 
si-avu, pe bună dreptate î 
„SFIRSIT DE

PRIORITATE

Un amic avea o muză, 
(muza nimeni n-o acuză), 
naturală, nefardată, 
drăguță dar... măritată.
Cînd veni la ușa ei, 
tocmai la etajul trei, 
un anunț îi da de știre s 
„SENS UNIC" cu

„OCOLIRE*
(insă fără de... „OPRIRE").

Dacă-n cronica rimată 
mai observați cîteodată 
pe la ritm ceva „scăpări", 
e...... DRUM CU

DENIVELĂRI 1“
Dar cînd cele ce-s înscrise 
chiar vă merg la inimă, 
depășiri’e-s .permise 
cu....... VITEZA MAXIMA".

Mircea ANDRAȘ

iubitul în acel ghinionist 
accident cosmic, dar asta 
nu îți dădea dreptul să 
acționezi după bunul tău 
plac. Bărbatul pe care 
i-ai răpit astăzi aparține 
unei alte lumi, paralelă 
cu a noastră, dintr-un alt 
timp și un alt spațiu. Re
cunosc faptul că — dato
rită unui hazard nemai
pomenit — seamănă per_

spre cei doi, ca un taifun 
nimicitor, cel care se a- 
fla mai aproape scoase 
din sacou un instrument 
ciudat și il îndreptă spre 
mine. O lumină orbitoa
re și...

Strîngeam în mîini vo
lanul mașinii și simțeam 
o ușoară amețeală 
rîndu-mi vederea, 
privit speriat în 
mea și am rămas

Literatură de anticipație

cum că o adoram ca pe 
un idol străvechi.

Ocupat cu îndeletniciri 
firești, nu observasem 
apariția celor doi indivizi 
ciudați care ne priveau 
sfidători. Prima care se 
smulse caldei îmbrățișări 
a fost femeia. Țipă înspăi- 
mîntată privind spre cei 
doi intruși.

— Cunoști legile noas
tre, Venera, spuse unul 
dintre ei cu o voce auto
ritară. Ești conștientă — 
sînt sigur — de urmări!...

Femeia îngînă speriată:
— Dar eu...
— Iți cunoaștem dure

rea, spuse celălalt perso
naj Știm că ți-ai pierdut

fect cu soțul tău. Ai fost 
numai la un pas și ai fi 
reușit să-i transferi o 
nouă personalitate...

— Este al meu, spuse 
Venera puțin mai stăpî- 
nă pe sine. Al meu... și 
îl voi păstra !

Cei doi bărbați zîmbi- 
ră ironic și superior, 
apropiară de femeie.

— Vei veni cu noi, 
ticulă unul dintre ei. 
fi trimisă pe Planeta E- 
xilaților. Ne pare rău, 
dar..

Deveniră amenințători 
și simții nevoia să pn - 
tejez femeia lipsită de 
apărare. In clipa în care 
mă repezeam înfuriat

Se

of"
Vei

■ tulbu- 
Am 

dreapta 
extrem 

de îndurerat văzînd locul 
liber. Mi-am scuturai ca
pul încercînd să-mi 
ordine în ginduri 
se petrecuse aievea 
nu fusese altceva 
o fabulație a minți: mele? 
Orice răspuns*ar fi avut 
această întrebare un sin
gur amănunt era extrem 
de clar Sufeream tară 
să știu de ce. sufei ițim 
într-o tăcere morminwlă. 

Primele clădiri din o- 
raș îmi trecură ca un 
fulger prin fața ochilor 
înlăcrimați, în timp ce 
un nume frumos îmi răs
colea sufletul chinuit.

Venera...
nera...

fac 
!' nul 

sau 
decît

Venera... Ve-

PÎRȚAC, 
literatură de 

anticipație 
tehnico-științiiică 
„Miner-club 2001"

Liviu 
Clubul de

I
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Acțiuni in favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară

Vizita oficială a primului ministru 
ai Guvernului 

Republicii Socialiste România 
in ^alayezia

KU \ A LUMPUR 11 (A. 
gerpii-.-’i. Corespondență de 
la I. Lilian. In continuarea 
vizitei oficiale pe care 
O efe. tueuză în Malayezia, 
tovară'iil Constantin Dăs- 
Călescu, prim-ministru al 
Guvernului Republicii So
cialiste România, s-a în- 
tîlnit cu conducerea De
partamentului de planifi
care economică și a vizitat 
Unele obiective economice 
și unități de cercetare ști
ințifică în domeniile pe
trolului, energiei electrice. 
Cauciucului natura’ și al 
industrializării uleiului de 
palmier din Kuala Lumpur 
și din apropierea capitalei.

Cu acest prilej, gazdele
au evidențiat eforturile de-

Senatul S.ll.l a aprobat proiectul de buget pe anul OHG
WASHINGTON 11 (A-

gerpres). După trei săptă- 
mîni de dezbateri intense 
Senatul S.U.A. a aprobat 
proiectul de buget pe anul 
1986, care începe la 1 oc
tombrie, operînd reduceri 
substanțiale în special la 
capitolele soc ialc, în ca
drul eforturilor de dimi
nuare a uriașului deficit 
Anticipat, relatează agen- 

- țiile americane de presă, 
j Deși a’ocațiile militare a- 
]■* ting un nou record în is- 
< toria S.U.A., ridieîndu-se 
i 41 302,5 miliarde dolari,

Calendar săptămînal
(13—19 mai 1985)

LUNI. 13 MAI
— Miniștrii agriculturii din țările 

membre ale Pieței comune se întrunesc 
la Luxemburg (13—14 mai);

MARȚI. 14 MAI
■ — Se reiau, in cea de-a șasea sesiune, 

lucrările Conferinței pentru măsuri de
f încredere și securitate și pentru dezar-
■ mare în Europa (Stockholm);

— Intîlnirea miniștrilor de externe din 
| Marea Britanic, Uniunea Sovietică, Fran- 
l ța și S.U.A.. cu prilejul festivităților îm

plinirii a 30 de ani de la semnarea Tra- 
I tatului de Stat cu Austria (Viena; 14—15 

mai);
I — Are loc, la Ciudad de Panama, o 

nouă reuniune a „Grupului de la Con
i’, tadora" ;
t — Se reiau la Cairo, convorbirile e- 
f gipteano-is: aeliene, la nivel de experți, 
f consacrate problemei teritoriului Taba ;

MIERCURI, 15 MAI
— Intîlnire a miniștrilor de externe 

din 25 de țări membre ale SELA (Sis
temul Economic Latino-American), pen
tru a discuta embargoul comercial im
pus de S.U.A. împotriva statului Nica
ragua ;

— începe vizita vicepremierului gu
vernului R.P. Chineze Li Peng, în țări 
socialiste europene (R.D. Germană, Po
lonia și Ungaria) (15 mai — 1 iunie) ;

JOI, 16 MAI
. — A XVI-a sesiune a Adunării Popu
lare a R.P. Bulgaria;

VINERI, 17 MAI
— Convorbiri între delegațiile R.P.D. 

Coreene și Corceii de Sud privind cola
borarea economică (Panmunjon) ;

DUMINICA, 19 MAI
— Vizită oficială în Japonia a primu

lui ministru al Turciei, Turgut Ozal.

î PETROȘANI — 7 No- 
i iembrie: Din nou împreu

nă; Unirea: Lupii mări- 
i lor; Parîngui; Iubirea are 

multe fețe, 1-11.
i PETRII, A Moara lui
; Călifar
i LONEA: Acordați cir-
i cumstanțe atenuante.
\ ANINOASA: Amurgul
ș fintînilor.
î VULCAN — Luceafărul: 
ș Omul și fiara, I-II.

LUPENI — Cultural ;
! Iubirea are multe fețe, 
i i-n.
î URICANI: Runda a 6-a.

13 mai 

; PETROȘANI — 7 No
iembrie: Zorro, I-II; Uni

puse de poporul malaye- 
zian pentru punerea in va
loare a resurselor naturale 
ale țării pentru edificarea 
unei economii moderne, 
stabile și independente. 
Totodată, au fost relevate 
posibilități'e care există 
pentru dezvoltarea și a- 
dîncirea colaborării bila
terale în domeniul petro
lului și energiei electrice. 
In cadru1 discuțiilor cu 
specialiștii malayezieni au 
fost abordate o serie de 
proiecte și programe ce 
pot contribui la adîncirea 
cooperării economice din
tre cele două țări pe baze 
reciproc avantajoase, de 
lungă durată.

față de 292,9 miliarde în 
anul financiar curent, pen. 
tru prima dată Senatul a 
procedat la „înghețarea" în 
termeni reali a cheltuieli
lor militare, limitînd creș
terea lor la 4 la sută, cit 
se estimează că va fi rata 
inflației. Inițial, Adminis. 
trația solicitase un buget 
militar de 322,9 miliarde 
de dolari.

Această reducere opera
tă de Senat este conside
rată de observatori ca un 
reflex al convingerii pre-

rea: Legenda statuetelor 
Chang; Parîngui: Adela.

PETRILA: Moara lui
Călifar.

LONEA: Prindeți și 
neutralizați.

VULCAN — Luceafărul 
O fată și un băiat.

LUPENI — Cultural :
Măsuri preventive.

URICANI; Clopotele ro. 
șii, I-II.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar- 
țin întreprinderii cine
matografice Județene.

TV.
12 mai.

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de 
ghiozdan: 
„Micul zburător", 
(color). Episodul 5.

12,40 Din cununa cînte-

PARIS 11 (Agerpres). 
Confederația Generală a 
Muncii (CGT) din Franța, 
una dintre cele mai puter
nice centrale sindicale din 
țară, a anunțat că va par
ticipa masiv la manifes
tațiile în favoarea păcii ce 
vor fi organizate luna vi
itoare, din ințiativa orga
nizației cunoscută sub nu
mele de „Apelul celor o 
sută".

Intr-o declarație publi
cată la Paris de Biroul con. 
federa’ al CGT se sublinia
ză că escaladarea cursei 
înarmărilor constituie prin
cipala cauză a actualei în
cordări pe plan internațio
nal. Viitorul omenirii — 
se spune în document — 
depinde îndeosebi de re
zolvarea problemei opri
rii cursei înarmărilor, în 

dominante existente acum 
nu numai în rîndul opiniei 
publice americane, ci și 
în cadrul forului legislativ, 
că ritmurile înalte de creș
tere a cheltuielilor milita
re din ultimii ani nu mai 
pot fi acceptate.

Pentru a deveni defini
tiv, proiectul de buget pe 
anul financiar viitor tre
buie să fie aprobat, de a- 
semenea, de Camera Re
prezentanților a Congre
sului S.U.A. și semnat de 
președinte.

cului românesc (co
lor).

— Muzică populară.
13,00 Album duminical:

— Ritm și melodie cu 
formația electric- 
cord.

— Cîntec pentru pămîn_ 
tul acesta. Moment 
poetic.

— De pe Mara și Iza.,
— Pagini cinematogra

fice vesele.
— George Enescu — 

inedit. Reportaj.
— Zîmbete printre me

lodii.
— Telesport.
— Din istoria filmului 

mut.
— Vocile de mîine ale 

operei.
— La zi în 600 de se

cunde.
— Secvența telespecta

torului.
15,00 închiderea progra

mului.
19,00 Telejurnal.
19,20 Țara mea, azi Epo

ca Ceaușescu. 

primul rînd a celor nu
cleare.

☆
CANBERRA 11 (Ager

pres). „Australia va conti
nua să facă tot ce-i stă în 
putință pentru a se pune 
capăt tuturor experiențelor 
nucleare, prin încheierea 
neîntîrziată a unui tratat 
cuprinzător pentru inter
zicerea acestor teste", a 
declarat ministrul interi
mar de externe australian, 
Gareth Evans.

☆
WASHINGTON 11 (A-

gerpres). Organizația ob
ștească americană „Comite, 
tul pentru o politică nu
cleară rațională" a dat
publicității o declarație în 
care critică tezele Adminis
trației republicane, potri
vit cărora programul de 
înarmări spațiale cunoscut 
sub numele de „războiul 
stelelor" ar servi unor 
scopuri pașnice. In docu
ment se apreciază că acest 
program, denumit oficial 
„inițiativa de apărare stra
tegică", are, în fapt, un 
rol destabilizator pe pla
nul echilibrului strategic, 
este periculos pentru pacea 
și securitatea internaționa
lă și va duce la o nouă es
caladă a cursei înarmărilor 
nucleare.

Pe tot globul
LONDRA 11 (Agerpres). 

O scrisoare pînă acum ne
cunoscută a lui Beethoven 
a fost vîndută la Londra 
în cursul unei licitații pen
tru suma record de 55 000 
lire sterline.

Scrisoarea este adresată 
soției unui bancher ger
man, Antonie von Brenta- 
no, căreia Beethoven i-a 
dedicat în 1823, o compo
ziție.

❖
TOKIO 11 (Agerpres). In 

Japonia este în curs de 
desfășurare o acțiune pe 
scară largă a poliției îm
potriva crimei organizate. 
Pînă în prezent au fost 
chestionați 2 205 suspecți 
și au fost operate 1 009 a- 
restări.

Potrivit autorităților po
lițienești, în țară acționea
ză organizații criminale 
cuprinzînd circa 100 000 de 
persoane și care se ocupă, 
între altele, cu contraban
da de arme și stupefiante.

19,40 Cîntarea României 
(color).

20.20 Film artistic : 
„Zbor de luptă. 
Ultima parte.

21.20 Pe boltă cînd apa- i 
re luna (color),

21 50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra- î 

muluL

13 mai

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în cco. i 

nomie.
— Dosarul resurselor I 

refolosibile.
20,35 Tezaur folcloric.
21,00 Roman foileton: (co- i 

lor).
— „Verdi“.

Episodul 13.
21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

memento

Institutul de mine Petroșani>

organizează concurs pentru 
ocuparea postului de

DIRECTOR ECONOMIC GOSPODĂRESC
Condiții de încadrare : studii superioare 

economice și minim 11 ani vechime în funcții 
economice.

Retribuirea se face în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 57^1974 — republicată.

Concursul va avea loc în data de 3 iunie 
1985.

Cererile se pot depune zilnic, pînă la da
ta de 27 mai, la biroul plan-retribuire-perso- 

/
nai, unde se pot obține relații suplimentare 
(telefon 42580, interior 151),

Depunerile la C.E.C. 
pe bază de consimțămînt scris

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor ca
re doresc să devină depunători la CEC, Casa 
de economii și consemnațiuni a introdus o 
modalitate simplă și avantajoasă de economi
sire : depunerile cu regularitate prin vira
ment pe bază de consimțămînt scris.

Celor care folosesc forma de depunere 
prin virament scris li se asigură efectuarea 
sistematică a depunerilor lunar sau chenzinal, 
fără ca depunătorul să se deplaseze de fiecare 
dată la unitatea CEC, aceste operații fiind 
efectuate de întreprinderea sau instituția la 
care lucrează. Depunătorii prin consimțămînt 
scris beneficiază de toate drepturile și avan
tajele acordate de CEC.

Cei care doresc să utilizeze această for
mă de economisire trebuie să completeze un 
formular tip prin care să solicite unității la 
care lucrează să i se depună Ia CEC chenzi
nal sau lunar, o parte din retribuția bănească 
pe care o primesc. Formularele respective se 
găsesc Ia ghișeele CEC din întreprinderi și 
instituții sau la orice unitate CEC.

Sumele consimțite să fie depuse la CEC 
sînt înscrise în libretul de economii la ghișeul 
CEC de la locul de muncă al depunătorului 
sau la unitatea CEC unde s-a virat depune
rea. înscrierea în contul curent personal a 
sumelor virate se efectuează în mod automat 
de unitatea CEC la care este deschis acesta.

De reținut că suma consimțită să fie .de
pusă la CEC, poate fi oricînd majorată sau 
micșorată după dorință. Totodată, depunătorul 
poate oricînd să dispună anularea consimță- 
mîntului dat, fără vreo motivare, întrucît de
punerile la CEC au caracter strict voluntar.

Mica publicitate
VIND Trabant GOI și 

Wartburg 311. Telefon 
44563. (3672)

VIND fundație pentru 
casă cu garaj. Petroșani, 
strada .Ștefan cel Mare nr. 
37 (de la Hermes spre ba
zinul de apă). (3671)

VIND ARO pe motorină 
243 neridicat. Informații 
Lonea, strada Dobrești nr, 
15. (3665)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Stroes- 
cu Gheorghe, eliberată de 
I.M. Dîlja. O declar nulă. 
(3669)

PIERDUT carnet student 
pe numele Leșu Constan
tin, eliberat de Institutul 

de mine Petroșani. I] de
clar nul. (3664/

PIERDUT carnet student 
pe numele Stanciu Cristi- 
nel, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. II de
clar nul. (3663)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Avram Marin, elibe
rată de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(3667)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Voro 
Mihail, eliberată ■ de 
A.U.T.L. Petroșani, O de
clar nulă. (3668)

PIERDUT legitimație da 
serviciu pe numele Gașpar 
Idnoș, eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. (3670)
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