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ȚÂRII. QT MAI MULT CĂRBUNE!

Cu planul pe cinci luni îndeplinit
La L M. Paroșeni

Ritmicitatea — 
la baza realizării sarcinilor

Tovarășul N i c o 1 a c 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a examinat, în cadrul u- 
nei expoziții organizate la 
Complexul din Piața Scîn- 
teii de Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnolo-. 
gie, realizările obținute 
în domeniul utilizării mai 
intense a unor surse noi 
și refolosibile de energie 
în agricultură, industrie, în 
sectoarele turistic, social- 
cultural, în cel casnic și 
în alte domenii de activi
tate,- precum și perspecti
vele extinderii acestora 
în anii următori.

La această vizită de lu
cru au participat tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovară
șul Constantin Dăscălescu, 
alți membri ai guvernului.

Analiza aprofundată a-

supra modului în care se 
acționează pentru utiliza
rea surselor neclasice pro
ducătoare de energie se 
înscrie în preocupările per
manente ale conducerii 
partidului, și statului nos
tru, personal ale secreta
rului general al partidului, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, pentru extin
derea 'într-un ritm rapid 
a surselor noi și refolosi
bile de energie în scopul 
reducerii consumurilor de 
hidrocarburi, de înlocuitori 
ai acestora, pentru înfăp
tuirea neabătută a progra
melor stabilite în acest 
sens de Congresul al 
XHI-lea al partidului.

La indicația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, încă 
din 1974, România a ela
borat un program de folo
sire a unor surse noi și 
refolosibile de energie, si-

tuîndu-se astfel printre pri
mele țări din lume în ce 
privește folosirea surselor 
neclasice de energie.

In acest cadru, specia
liștii din diverse sectoare 
de activitate au prezentat 
rezultatele dobîndite, ca 
urmare a transpunerii în 
practică a programelor de 
cercetare privind folosirea 
energiei solare, a vîntului 
și gcotermale, a biogazului 
într-un număr de unități 
industriale, agricole, în 
alte numeroase sectoare 
de activitate, precum și e- 
ficiența acestora ca urma
re a înlocuirii combustibi
lilor clasici cu surse noi 
de ''energie. S-a evidențiat 
că în domeniul punerii în 
valoare a energiei solare 
au fost elaborate mai mul
te proiecte de instalații

(Continuare în pag. a 4-a)
• Peste 17 000 tone de cărbune extras 

suplimentar de la începutul anului 
• Minerii sectorului I au dat peste sar
cinile de plan la zi 14 707 tone de căr
bune • Productivitatea muncii planifi
cată la nivelul sectorului III a fost de

pășită în medie cu pesto 1500 kg pe 
post • Cu rezultate deosebite în muncă 
se înscriu minerii din brigăzile conduse 
de Gavrilă Mesaroș, sectorul I si Fran- 
cisc Fazakas, sectorul III.

Minerii de la Paroșeni 
au confirmat în cele a- 
proape cinci luni care au 
trecut de la începutul a- 
cestui an bunele rezulta
te obținute în anul tre
cut cînd au ocupat locul 
I în întrecerea socialistă 
pe ramură. Cele 17 115 
tone de cărbune extrase 
suplimentar de la înce
putul anului sînt roadele 
mecanizării. Cînd spu
nem acest lucru avem în 
vedere faptul că peste 70 
la sută din producția mi
nei se extrage din abata
je frontale echipate cu 
susținere și tăiere meca
nizată. De remarcat că 
în toate abatajele fron
tale care se află în func
țiune la ora actuală, uti-
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Sectorul I, I.M. I.upeni 

Revirimentul 
a avut loc
In primele luni din 

acest an, colectivul sec
torului I de la cea mai 
mare mină de cărbune 
din țară — mina Lu- 
peni — nu-și regăsea 
cadența primilor ani ■ 
din acest cincinal. A- 
tunci, la începutul ac
tualului cincinal mine
rii sectorului I, oameni 
cu vechime, nu numai 
la mina Lupeni ci chiar | 
în acest colectiv, de ■ 
peste 20 de ani —■ astăzi I 
mineri șefi de brigadă | 
cum sînt Vasile lu.șan 
și Ștefan Benko — au | 
obținut cele mai bune | 
rezultate pe frontul căr- i 
bunelui. Faptele lor de | 
muncă au fost răsplătite | 
in anul 1981 cu locul . 
I în întrecerea spcialis- | 
tă între colectivele mi- | 
niere, la nivel de sec- | 
toare, pe bazinul carbo- ■ 
nifer al Văii Jiului. In | 
anul următor, adică în i 
anul 1982 minerii seeto- j 
rului I luptă cu ardoare | 
și abnegație' să nu piar- ■ 
dă locul fruntaș. Și I

Gheorghe SP1NU
(Cont. în pag. a 2-a) l

lajele sînt fabricate în 
țară și s-au obținut cu 
ele cele mai mari pro
ducții și productivități de 
la această mină.

Cu rezultate remarca-
bile se înscriu în timpul 
scurs din acest an, mi
nerii seetdrului I, care au 
extras peste sarcinile de 
plan la zi aproape 15 000 
tone de cărbune, cu 
11 000 tone mai mult de- 
cît sarcinile prevăzute 
pentru primele cinci luni. 
Prin eforturi susținute 
frontal iști i din brigada 
condusă de Gavrilă Me
saroș au obținut produc
tivități medii de 17—18 
tone pe post, cu vîrfuri 
de pînă la 20 tone pe 
post, contribuind în a-

Întregul potențial al colectivelor 
miniere, mobilizat plenar pentru 
creșterea producției de cărbune

Cu exigența ce caracte
rizează întregul conținut 
al muncii și vieții de partid, 
în această etapă, plenara 
Comitetului municipal da 
partid a anali
zat, la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, modul în 
care s-a acționat și re
zultatele obținute în înde
plinirea sarcinilor trasate 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la vizita de lu
cru .întreprinsă în munici
piul nostru, în septembrie 
1982. După cum se știe, 
secretarul general al parti
dului a indicat să se acțio
neze cu perseverență pen
tru dezvoltarea potențialu
lui economic și productiv 
al Văii Jiului, îndeosebi pe 
seama creșterii extracției 
de cărbune, a solicitat or
ganizațiilor de partid să-și 
exercite cu maximă fermi
tate rolul politic conducă

cest fel din plin la rea
lizările sectorului. Un alt 
colectiv care s-a situat 
constant pe un loc frun
taș în întrecerea socia
listă este cel al sectoru-
lui III, care raportează la 
zi o producție suplimen
tară de 10 000 tone de 
cărbune, ca urmare a 
depășirii productivității 
muncii cu 1531 kg pe 
post. Realizările zilnice 
ale sectorului au crescut 
substanțial de la jumăta
tea lunii trecute cînd a 
intrat în funcțiune un 
abataj frontal echipat cu 
complex de susținere me-

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

tor, pentru sporirea capa
cității și competenței în 
soluționarea problemelor 
ce se ivesc în procesul ex
tracției, în toate celelalte

PE MARGINEA 
LUCRĂRILOR PLENAREI 

COMITETULUI 
MUNICIPAL DE 

PARTID

domenii de activitate. In 
mod deosebit — s-a arătat 
în raportul comitetului mu
nicipal prezentat în cadrul 
plenarei — s-a cerut să se 
întreprindă măsuri mai
eficiente pentru întărirea 
disciplinei socialiste și 
conștientizarea tuturor co
lectivelor în vederea creș
terii gradului de mecani
zare a minelor, pentru pre

Vizita de stat in Republica Socialistă România 
a președintelui Republicii Finlanda, 

Mauno Koivisto, și a doamnei Tellervo Koivisto
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Repu

blicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, președintele 
Republicii Finlanda, Mauno Koivisto, împreună cu doamna Tellervo 
Koivisto, va efectua o vizită de stat în țara noastră, în perioada 5—7 
iunie 1985.

«■■■■■■■■■■■■a

In pagina a 3-a
• CINTAREA ROMÂ

NIEI Artiștii amatori în 
festivalul național al mun
cii și creației.

• Am intervenit la sesi
zarea dumneavoastră.

• Sport.

gătirea în perspectivă a 
muncitorilor calificați, la 
nivelul cerințelor impuse 
de promovarea tehnicii noi 
și dotarea modernă a mi
nelor.

In lumina indicațiilor 
trasate de conducătorul 
partidului și statului, și 
pe baza sprijinului acordat 
Combinatului minier, prin 
i n ten sif icarea acțiu n i 1 or
politico-educative și înfăp
tuirea măsurilor tehnieo- 
organizatorice stabilite, Va
lea Jiului a obținut în 1984 
o creștere a producției de 
huilă brută de 1 milion de 
tone față de anul 1982. Pro
ductivitatea muncii a spo
rit cu 22 la sută și s-au 
înregistrat progrese însem
nate pe linia creșterii ran
damentelor utilajelor din 
dotare. Aceste realizări au 

(Continuare în pag. a 2_a)

PETROȘANI»

Laudă omului muncii 
și creației sale“

• Sub genericul 
lele Teatrului de 
„Valea Jiului", în 
ceastă săptămînă 
programate spectacolo 
și intîlniri ale actorilor 
îndrăgitei noastre insti

tuții de cultură-cu 
ncrii Văii Jiului.
fi prezentate lucrări 
matice din 
românesc și 
„Somnoroasa 
de Teodor Mazilu, 
potele" 
Mamlin

de

Lu- 
ca- 

politi- 
a pionie- 

acțiuni ce se 
generi- 

munților“ 
„Pionieri 
“, dedi-

și 
în

mi- 
Vor 
dra- 

repertoriul 
universal, 
aventură* 11 

„Clo- 
de Ghenadi 

și „Variațiuni 
pe tema dragostei' 
Samuil Alioșin.

Brigada condusă de 
minerul Mihai Șchiopu, 
din cadrul sectorului
II al I.M. Paroșeni, s-a 
afirmat în acest an ca 
o formație fruntașă. In 
imagine, șeful de bri
gadă (al doilea din stin
gă), alături de cîțiva 
ortaci.

Foto: AI. TĂTAR

• La Petri la 
peni au loc — 
drul săptămînii 
co-educative < 
rilor 
desfășoară sub

„Baladă 
respectiv, 
flori de mai

cate Zilei internaționale 
a copilului.

• Tot la Lupenf, joi, 
30 mai — o gală a fil
mului de amatori. Vor 
fi prezentate pelicule 
realizate de cineclubu- 
rile din „Vale". ‘
H. ALEXANDRESCU

Sesiune
de comunicări ’ 

științifice
i

In perioada 30—31 mai 
a.c., la Centrul de cerce
tări pentru securitate mi
nieră Petroșani va avea
loc o sesiune de comuni
cări științifice pe tema : 
„Creșterea gradului de 
protecție a muncii în in
dustria minieră". Organi
zată în cadrul Festivalului 
național „Cîntarca Româ
niei", sesiunea constituie | 
o importantă contribuție I 
la generalizarea experien
ței pozitive în vastul do- | 
meniu al securității mi
niere. Sînt prezentate lu- i 
crări ale cercetătorilor din 
cadrul C.C.S.M. și ale U- 
nor cadre tehnice din. 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petro
șani și C.M. Ploiești. (V.S.) 'I
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Ieri, a început la Petrila

Săptămîna „Balada munților^
Ieri, la Petrila, s-a deschis o săptămîna a acțiu

nilor politico-educative pionierești „Balada munți
lor", ediția a IV-a, manifestare intrată în tradiția 
vieții școlare și sociale din oraș. Despre modalită
țile de organizare și desfășurare a acțiunii, deschi
să în școli și la clubul sindicatelor din Petrila, am 
solicitat detalii tovarășului Mircea Sîrbu, directorul 
Casei pionierilor și șoimilor patriei din localitate.

— Organizată în întîm- 
pinarea Zilei internațio
nale a copilului, săptă
mîna „Balada munților" 
constituie un minunat 
prilej de evidențiere a 
minunatelor condiții de 
învățătură și viață create 
în epoca inaugurată de 
Congresul al IX-lea al 
partidului, perioadă cu 
mîndrie patriotică numită 
„Epoca Ceaușescu". La 
organizarea acestei ma
nifestări a participat, în 
spiritul democrației pio
nierești, un larg grup de 
pionieri, fiecare acțiune 
care va avea loc în zilele 
jcestei săptămîni fiind 
o expresie vie a gîndirii 
și creativității copiilor.

— In prima zi de des
fășurare a acțiunii, a- 

• dică ieri, a fost lansată 
■ și o chemare la între

cere către pionierii din E 
î orașele Văii Jiului. Ce
; semnificație are aceas-
; tă acțiune nouă în pro

Foto: Al. TATAR

Vă dezvăluim „identi
tatea" acestei schelării 
metalice : staționarul
pentru călători din car
tierul Aeroport (la in
trarea dinspre Live- 
zeni !). In caz de ploa
ie, am propune ca sub 
acest... „acoperiș" (?!!) 
să fie adăpostiți cei ce 
au așezat-o și au lăsat-o 
în starea pe care o ve
deți ! 

gramul „Baladei mun
ților" ?
— înseși rezultatele ob

ținute în învățătură și 
la muncă patriotică, în 
activitatea cultural-edu-
V/ZZZ//ZZZZZZZZ/ZZZ//ZZZZZZ/ZZZZ

IN INTIMPINAREA 
ZILEI 

INTERNAȚIONALE 
A COPILULUI 

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

cativă și participarea la 
înfrumusețarea, gospo
dărirea orașului ne-a de
terminat să organizăm a- 
ceastă chemare la între
cere (un grup de 50 de 
copii au pornit ieri cu bi
cicletele pentru a prezen
ta în fiecare oraș obiec
tivele întrecerii) care va 
stimula munca elevilor 
în această perioadă cînd 
se apropie sfîrșitul anu
lui de învățămînt.

— Ce obiective are 
această manifestare?
— Organizată pe zi

le tematice (cre
ație tehnico-științifi- 
că, a activităților de cerc, 
cultural-artistică, sport, 
aniversarea Zilei inter
naționale a copilului), în
treaga manifestare are 
semnificația unei sinteze 
o bogatei vieți care se 
desfășoară în școlile din 
orașul Petrila. Vor avea 
loc vizite ale elevilor în 
întreprinderile patrona- 
toare, urmate de specta
cole în sălile de apel ale 
minelor, expoziții și se
siuni de comunicări și re
ferate, concursuri gen 
„Cine știe, cîștigă", spec
tacole cu genericul „Co
piii cîntă patria și parti
dul", concursuri de hand
bal, fotbal, șah, și tenis, 
alte multe manifestări 
deosebit de atractive ale 
copiilor în ziua de 1 Iu
nie. întreaga manifesta
re, potrivit tradiției, se 
va încheia, duminică, cu 
o drumeție la cabana 
Lunca Florii unde își vor 
da întîlnire peste 2000 
de copii, care vor parti
cipa, cu bucurie și entu
ziasm, la diverse mani
festări cultural-artistice 
și jocuri pionierești.

Țiberiu SPATARU

Creșterea
(Urmare din pagina I) 

la bază munca politică stă-s 
ruitoare desfășurată de or
ganizațiile de partid, sub 
conducerea comitetului mu
nicipal, eforturile creatoa
re ale cadrelor de munci
tor’, ingineri, tehnicieni și 
maiștri din întreprinde
rile miniere, ale specialiști
lor din C.M.V.J. și insti
tutele de cercetare, care 
s-au preocupat cu răspun
dere muncitorească de în
făptuirea obiectivelor prio
ritare ale activității din 
subteran. Pe fondul inten
sificării tuturor preocupă
rilor orientate spre dezvol
tarea extracției și întărirea 
economică a întreprinderi
lor p fost consolidată ex
periența acumulată de u- 
nele colective în promova
rea mecanizării și automa
tizării, gospodărirea judi
cioasă a avuției, intensifi
carea acțiunilor înscrise în 
sfera celor trei R, redu
cerea consumurilor și o- 
rientarea producției spre 
cotele de eficiență cerute 
de această etapă.

Desigur, rezultatele ob
ținute în această perioadă, 
atîta timp cît nu se si
tuează la nivelul planului, 
nu sînt satisfăcătoare. Fa
ță de sarcina de plan, Va
lea Jiului continuă să se 
prezinte și în acest an cu 
rămîneri în urmă care au

producției de cărbune
la origine cauze de cele 
mai multe ori subiective. 
In acest context, plenara 
a reliefat neajunsurile- 
Combinatului, ale între
prinderilor miniere cu pri
vire la valorificarea neco
respunzătoare a unor ca
pacități de producție, a 
forței de muncă și timpu
lui de lucru, intîrzierea u- 
nor lucrări de pregătire- 
deschidcre, scăderea preo
cupărilor pentru calitatea 
cărbunelui, abaterile ce se 
mai petrec de la discipli
na tehnol gică și de pro
ducție. Nu toate abatajele 
care dispun de o dotare 
tehnică la nivel superior 
se înscriu la parametri 
planificați. In mod greșit, 
plasarea unor lucrări 
xiliare a devenit, pe 
curi, prioritară față 
plasarea fronturilor 
rect productive, 
încă rabat la

au- 
alo- 

de 
di- 

face

pro- 
de 

din

Se 
calitate 

la executarea unor lucrări 
de revizii și reparații, care 
determină apoi stagnări în 
funcționarea principalelor 
utilaje de extracție și 
transport. Multe deficiențe
— total neadmise, în con
dițiile actuale de organi
zare și dotare a minelor
— se petrec în aprovizio
narea fronturilor de lucru 
și întreținerea lucrărilor 
miniere. Alte neajunsuri 
privesc gospodărirea 
priu-zisă a locurilor 
muncă, a galeriilor 
subteran și a incintelor. 
Aceste constatări denotă 
scăderea preocupărilor u- 
nor organizații de partid, 
a combativității și intran
sigenței, manifestarea 
tinei și formalismului 
analizele întreprinse, 
tragerea la răspundere 
cadrelor repartizate pe 
biective, locuri de muncă 
și lucrări miniere.

Sînt multe de făcut, s-a 
arătat în raport, 
îmbunătățirea 
producției și a 
mai cu 
Dîlja, 
te ni 
au 
plan în niciunul din acești 
ani — dar si pentru 
gospodărirea mai judicioa
să a bunurilor și dotării 
tehnice, îmbunătățirea ca
lității cărbunelui (la mi

ru- 
în 
în 
a 

o-

șca mă 
Aninoasa, 

și Uricani, care 
realizat sarcinile

pentru 
organizării 
muncii — 

la minele 
Bărbă- 

nu 
de

încadrarea 
me- 

economico-fi- 
gra- 
In- 

acestor cerințe 
muncă politică 
eficientă, orien- 
problemele ma- 

confruntă 
presupune 

co- 
ca-

fie-
se

nele Paroșeni, Uricani, Lu- 
peni), pentru 
strictă în prevederile 
canismului 
nanciar și creșterea 
dului de rentabilitate, 
făptuirea 
impune o 
dinamică, 
tată spre 
jore cu care se 
colectivele, ea 
implicarea deplină a 
muniștilor, a tuturor 
drelor de bază din*se. toa- 
re și întreprinderi în pro- 
blematica extracției. Sar
cinile de plan ale acestui 
an sînt pe deplin realiza
bile, dar pentru aceasta 
este imperios necesară a- 
firmarea înaltei dăruiri 
muncitorești, a răspunde
rii tuturor membrilor co
lectivelor miniere. Cu e- 
forturi stăruitoare și pe 
baza unei stricte organi
zări a producției și a mun
cii, prin acțiuni politice și 
măsuri tehnice care să pu
nă mai bine în valoare 
capacitatea și potențialul 
fiecărui colectiv, ale 
cărui loc de muncă, 
poate obține o importantă 
creștere a realizărilor, ast
fel îneît pînă la finele a- 
cestui an întreprinderile 
noastre miniere să se ridi
ce la nivelul sarcinilor tra
sate de conducerea parti
dului și statului, de tova
rășul Nicolae 
să se asigure 
creșterilor de 
deosebit de importante Dre- 
văzute pentru cinci .aiul 
1986—1990.

Experiența acumulai;, de 
organizațiile de partid și, 
organele colective de con
ducere, puterea de mobili
zare a colectivelor și gîn- 
direa tehnică înaintată a 
Cadrelor — constituie tot 
atitea premise că în .: nă- 
toarele luni se va acționa 
stăruitor pentru creșterea 
producției de cărbune și 
obținerea unor realiză'; tot 
mai bune în activitate-, de 
bază a Văii Jiului, ■ ; tru 
ca municipiul nostru să 
contribuie în mai nare 
măsură la întărirea ■ Do
rnică a țării, la dob.; area 
independenței sale e.v rge- 
tice, la înflorirea și pro
gresul neîntrerupt al Româ
niei socialiste.

Cea uș eseu, 
preluarea 
producție

La baza realizării sarcinilor Revirimentul a avut loc
(Urmare din pag. 1) brigada lui Constantin 

Ciobănoiu depun eforturi 
susținute pentru a ter
mina echiparea unui nou 
frontal cu complex de 
susținere mecanizată de 
mare înălțime care va 
începe sa producă în pri
ma parte a lunii iunie. 
La realizarea producției 
extrase suplimentar un 
aport deosebit l-au avut 
și minerii de la pregă
tiri care, prin executarea 
la timp și de bună cali
tate a acestor lucrări, au 
corelat intrările și ieșiri
le din funcțiune a mari
lor capacități de produc
ție, menținînd linia de 
front activă la nivelul 
sarcinilor planificate.

(Urmare din pag. I)

reușesc, este adevărat nu 
locul 1, dar și locul II nu 
stă la îndem+na oricărui 
colectiv. Dar, datorită în
răutățirii condițiilor de 
zăcămînt, perioada urmă
toare nu le mai aduce 
satisfacția anilor ante
riori. Oamenii fac tot 
ceea ce este posibil să 
fie printre fruntașii nu
nei. Nu reușesc lună de 
lună, dar in multe luni ale 
următorilor ani se regă
sesc cu Ușurință in frun
te, după sectoarele IV, 
III, sectoarele cele mai 
mari și mai mecanizate 
ale minei.

Odată cu reoșalonarea 
producției de cărbune 
extras, in conformitate

cu indicațiile trasate de 
secretarul general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la 
Consfătuirea de lucru de 
la C.C. al P.C.R., mine
rii sectorului 1 au înțeles 
că această acțiune consti
tuie o chemare a țării de 
a da cît mai mult căr
bune mai ales în perioa
da de vară cînd condiți
ile silit dintre cele mai 
prielnice în procesul de 
transport al cărbunelui 
pe orizontală și verticală. 
Așa se face că luna a- 
prilie a acestui an a 
constituit revirimentul 
pentru sectorul I de la 
mina Lupeni. Planul nu 
numai că este îndeplinit 
ci chiar depășit, produc
ția suplimentară de căr
bune extrasă fiind de a

proape 400 de tone. Luna 
mai vine și întregește 
succesul din aprilie. Can
titatea de cărbune ex
trasă, după primele de
cade, în plus față de sar
cinile de plan este du
blată față de luna ante
rioară cilrîndu-se la a- 
proape 800 de tone.

Evident că la reviri
mentul amintit și-a adus 
contribuția întregul co
lectiv de la vagonetar, 
miner, electrician, lăcă
tuș, maistru și inginer, dar 
în mod deosebit a bri
găzilor din abatajele ca
meră conduse de Ion Di- 
vriceanu, Vasile Jușan și 
Ștefan Benko, care au 
depășit constant produc
tivitatea muncii planifi
cată cu 300—400 kg pe 
post.

Rezultate deosebite a 
obținut și brigada e
pregătiri condusă de 
Teodor Cășuneanu, <. are 
prin procedeul perie a- 
re-pușcare, a obținut a- 
vansări medii de peste 30 
ml.

Funcționarea în condi
ții de eficiență sporită 
a utilajelor din dotare 
a fost rodul muncii de
puse de electricienii Ion 
Si lași, Radu Ciora, Ga- 
vi ilă Croitoru și Ghcor- 
ghe Vrăbiescu, a lăcătu
șilor Mihai Hegheduș. 
Constantin Bondoc și 
Gheorghe Buda.

lată deci un colectiv 
care dă garanția certa 
că rezultatele ultimului 
an al actualului cincinal 
pot să se situeze la ni
velul primului an.

I IN CARTIERUL „BUCU- 
■ RA“ din Uricani vor fi a- 
I tacate in cursul acestei 
I săptămîni lucrările de 

construcție a unor noi
I blocuri de locuințe. Este 
I yorba de blocurile 32A cu 
I 10 apartamente și cu con

fort sporit și de 32B cu 
40 de apartamente, ambele 
cu termen de predare la 
beneficiar în acest an. (V.S.)

MIERE. O bună parte 
din cele 142 de familii de 
albine din comuna Ani
noasa zumzăie cu mult 
spor m vetrele de salcâmi 
din sudul țării. Se pare că 
„circuitul pastoral" din ac
tualul sezon va fi foarte 
rodnic, un motiv în plus 
pentru apicultori să per
severeze in această fru
moasă și rentabilă îndelet
nicire. Aviz (dulce) ama
torilor I (S.B.)

EXCURSII. Pentru pe
trecerea timpului liber în 
mod util și plăcut, casa 
pensionarilor din Petro

șani organizează în zilele 
de 12, 13 și 14 iunie a.c. 
o excursie la Oradea — 
Băile Felix. O astfel de 
excursie, cu autocarul 
O.J.T., are loc și astăzi la 
Arad și Timișoara. (V.S.)

INEDIT. I n organizarea 
Comitetului sindicatului de 
la mina Vulcan, prin stră
dania colectivului de pro
pagandă al minei, săptămî
na viitoare în sala de mese 
a întreprinderii va fi ver
nisată, o expoziție de cari
caturi. Este vorba despre 
un număr de 65 caricaturi 

apărute în acest an la ga
zetele satirice „.Perfora
torul" și „Stan pățitul", 
realizate de Eugen Geor
gescu. (M.B.)

INGENIOZITATE. Lo
calul de alimentație pu
blică „Retezat" din cartie
rul Ștefan din Lupeni nu 
are încă firmă, dar res
ponsabilul său, Marian 
Bărbulescu, demonstrează 
că unitatea are vad bun. 
Cu toate că gheața lipsește 
din mai toate unitățile si
milare, aici berea este 
rece, datorită faptului că 
butoaiele de aluminiu sînt 

montate într-o pivniță de 
piatră, sub bar. Firma bu
nă o face deci renumele 
unității, pe cînd, însă și o 
firmă cu numele ei? (l.V.) 

SEDIU NOU, In această 
săptămîna, unitatea nr. 9 
Instalații apă și canal din 
Petroșani a Cooperativei 
meșteșugărești „Unirea", 
se va muta la demisolul 
blocului 1B dc pe bulevar
dul Republicii, in vecină
tatea atelierului de repa
rații obiecte de uz casnic. 
(I.V.)

CORUL „Armonii ti
nere" al I.U.M.P. și ac

tori ai Teatrului de stat 
„Valea Jiului" vor fi pre- 
zenți, la Costești, in spec
tacolul festiv dat în ca
drul „întâlnirii tineretului 
cu istoria", manifestare po- 
litico-educativă tradițio
nală a uteciștilor, ajunsă 
la ediția a XVII-a. (Al. II.)

Rubrică realizată dc
V. STRĂUȚ

I 
I 
I

cai Uzată de mare înălți
me — CMA-5H. In acest 
abataj, minerii din bri
gada lui Francisc Fazakas 
au obținut adevărate re
corduri. Productivitatea 
nrur.cii realizată a fost 
în medie de 23—24 tone 
pe post, cu virfuri de 
pînă la 30 tone pe post, 
cu peste 3000 kg pe post 
mai mare decît sarcini
le planificate.

La bunele rezultate ob
ținute de mina Paroșeni 
au contribuit și frontaliș- 
tii din brigăzile conduse 
de Mihai Șchiopu și Ni
colae Andrașic. In a- 
ceste zile minerii din
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33 DE
amatori în festivalul național 
al muncii și creației

ORE DE SPECTACOL
cele 
care

„CINTAREA ROMÂNIEI

• ••

trei 
loc 

cul- 
din

...âtît au însumat 
trei spectacole la 
au participat formațiile 
artistice din întregul ju
deț în cadrul etapei in- 
terjudețene a concursu
lui și Festivalului națio
nal „Cîntarea României", 
ediția a V-a. Cele 
spectacole au avut 
sîmbătă, la Casa de 
tură a sindicatelor
Petroșani și, duminică, la 
Casa de cultură a sindi
catelor din Deva și la 
sala „Arta" din același 
oraș, fiind prezente pe 
scenă toate genurile ar- 
tistice-interpretative. Din 
municipiul Petroșani au 
evoluat pe scenă formații 
de teatru, muzicale și fol
clorice.

Nu ne propunem acum 
o analiză asupra partici
pării municipiului la a- 
ceastă ediție a festivalu
lui, ci doar o prezentare 
a spectacolului propriu- 
zis, prezentat la Petro
șani. Fanfara reunită a 
minerilor Văii Jiului, di
rijată cu același entu
ziasm cu care ne-am o- 
bișnuit de către neobosi
tul animator cultural A- 
lexandru Drăgan s-a pre
zentat bine, 
reale posibilități 
cale. Repertoriul a 
foarte 
Ies, 
mis o evoluție

apreciată de juriul festi
valului. Așa cum remar
ca Dumitru Nicolicea, 
membru al juriului, „a- 
ceastă tradiție culturală 
minerească — fanfarele — 
rămîne oricum unul din 
punctele forte ale pre
zenței artiștilor, amatori 
din Valea Jiului în festi
valul muncii și creației".

Formațiile de muzică 
ușoară au evoluat în ge
neral bine, deși sonoriza
rea nu a fost făcută de 
o manieră care să vină 
în sprijinul concurenților. 
Numărul mare al decibe
lilor nu înseamnă calitate 
artistică. Face excepție 
formația „Color" care 
și-a asigurat o sonorizare 
bună. Avem cuvinte fru
moase și despre grupu
rile folk din Lonea și 
Vulcan, ca și despre so
lista de muzică 
Ileana Berki.

Despre coruri, 
au evoluat la

ușoară

deși nu 
valoarea 

maximă, s-au dovedit a 
fi formații cu reale po
sibilități artistice. Cel 
mai aproape de nivelul 
cerut a fost corul „Armo
nii tinere" al Comitetului 
U.T.C. din I.U.M.P. Se 
impune o intensificare a 
repetițiilor, întrucît, la 
etapa republicană care 
va avea loc între 15 iunie 
și 13 iulie, pretențiile sînt

mult sporite. Mai cu sea
mă este nevoie de un 
sprijin superior din partea 
factorilor organizatorici, 
pentru a se asigura tutu
ror coriștilor posibilita
tea de a participa la toa
te repetițiile.

Am lăsat în final fol
clorul, pentru că, 
lucrurile 
orchestra 
Casei de 
samblul 
al aceleiași instituții, so
liștii vocali, formația de 
fluierași, taraful „Parîn
gul", formația de dansuri 
din Uricani, grupul 
cal-folcloric din 
și ansamblurile 
instrumentale ale 
de cultură și clubului din 
Lonea dovedind o bună 
pregătire a concursului. 
A plăcut, de asemenea, 
montajul literar-muzical- 
coregrafic 
cultură și 
teatru din 
maghiară) 
ceasta din urmă avînd de 
prezentat un text 
pune numeroase 
me.

Rămîne ca 
muncă deosebit i 
să fie răsplătită

aici, 
stau mai bine, 
„Parîngul" a 

cultură, o An- 
folcloric creație

vo-
Lupeni 
vocal- 
Casei

al Casei de 
formațiile de 
Lupeni (limba 

și Vulcan, a-

O partidă cu...
ORĂȘTIE greșită. Un scor de forfait 

PAROȘENI sau unul ca urmare a unui 
slab. Numai că în te- 
lucrurile nu au stat 
Pentru edificarea ci-

doi câștigători!
MECANICA 

— MINERUL
3—0 (1—0). Desfășurat pe 
stadionul „Mecanica" din 
Orăștie, derby-ul... hune- 
dorean a.l seriei a Xl-a, a 
celui de-al treilea 
a avut în final... doi 
gători. Primul, spre 
ria celor peste 5000 
spectatori prezenți a 
FOTBALUL. Spre 
lor, cele două echipe 
prestat un joc cu adevăra
te virtuți tehnice, un fot- 
bal-spectacol, demn de as
pirațiile celor două com
batante — divizia B. Un 
joc cu miză deosebită, ca
re s-a desfășurat într-o no
tă de deplină sportivitate, 
cele două echipe meritînd 
la acest capitol nota ma
ximă ! La aceasta și-a a- 
dus însă contribuția și ar
bitrajul foarte bun al cen
tralului Radu Petrescu 
(Brașov) ajutat la linie de 
Petre Cadar (cu greșeli — 
nu decisive 
Onu.

Al doilea 
partidei s-a 
final, prin 
care 
peste 200 de susținători ai 
echipei minerilor de la 
Paroșeni — a dobîndit cele 
două puncte puse în joc.

Pentru cei ce nu au fost 
prezenți, scorul meciului 
ar putea crea o impresie

eșalon, 
cîști- 
bucu- 

de 
fost... 
lauda 

au

(interesant că portarul 
tular Spornic s-a dat 
disponibil din motive 
mai de el știute — cum a- 
veam să aflăm de la antre
norul T. Benea ?!!!). Deci,
1— 0; min. 6 ratează Stanei,
de la 8 metri ; min. 19 
șuturi consecutive de la
7—8 metri Băltaru și-
Stanei, dar rămîne 1—0) 
min. 16 ezitare Hădărean 
la o minge „lobată" peste 
Dobrău; min. 36 acțiune 
pe ruta Băltaru — Stanei 
— Păuna — fără rezultat... 
min. 50, singur cu porta
rul, Păuna realizează... im
posibilul, adică 
min. 57, acțiune 
Băltaru, minge pe 
Hădărean care... îl
pe Păuna ; min. 66 Vînă- 
toru paseaza lui... Vesa și
2— 0 ; min. 68 șut din 10 
m Vesa, apără Crecan; min. 
78 — singur la 10 m Boloș 
ratează ; min. 87 șut de 
la 20 m Cis’tean — 3—0 și... 
„calea liberă" spre divizia 
B rămîne în dispută în con
tinuare, cele două echipe 
fiind la plus 9 la „adevăr"! 
Deocamdată...

ti- 
in- 
nu-joc 

ren 
așa. 
titorilor este — credem — 
suficient să extragem două 
elemente din caseta tehni
că a partidei. Prima repri
ză — șuturi spre poartă i 
Mecanica 6 — Minerul 11 
(!) ; șuturi pe spațiul por
ții : Mecanica 4 — Mine
rul 8 (!!). Lovituri de colț: 
Mecanica 2 — Minerul 2. 
Repriza a doua — șuturi 
spre poartă: Mecanica 8 — 
Minerul 10 ; șuturi pe spa
țiul porții i Mecanica 4 — 
Minerul 4 ; lovituri de 
colț : Mecanica 6 — Mine
rul 3. Deci, cu excepția lo
viturilor de colț, totul în 
favoarea... oaspeților. De 
ce atunci, acest scor ? Sin
tetizat pe scurt . 
ficiență în atac 
ție în apărare... 
acestea, într-un 
miză deosebită...
meci ce se poate dovedi — 
în final — decisiv.

Dealtfel trecerea (sumară) 
în revistă a principalelor 
momente ale partidei este 
o dovadă... inatacabilă ! 
Min. 3 — jucătorii oaspeți 
mai aud ecoul fluierului de 
început al partidei, nu iau 
„în serios" pătrunderea lui 
Vesa și șutul lui poposește 
în plasa porții Iui Crecan

rateazăf 
superbă 
tavă la 

imită

*>I

(

*

care 
proble-

demonstrînd 
muzi- 

fost 
e a- 
per-

b i n
ceea ce a 

artistică H. alexandrescu

Jiului. Foto: Robert TAVIANAnsamblul „Parîngul al minerilor \ aii

această 
de grea, 

acum, 
cu mult doritele premii 
republicane. Așteptăm 
plini de speranță.

!) și Vasile

ar fi: ine- 
și neaten- 
Și, toate 
meci cu 

Intr-un

cîștigător 
conturat, 
echipa gazdă 

spre regretul celor

al 
în

Minerul: Crecan — Vînă- 
toru (din min. 67 Matula), 
Leleșan, Ispir, Buzduga — 
Iordache, Bîrsan, Stanei 
(din min. 46 Boloș) — Pău
na, Hădărean, Băltaru.

T. ALEXANDRU

Breviar un:»:: Breviar o Breviar
FOTBAL, divizia B: 

C.S.M. Reșița — Minerul 
Lupeni 2—9, divizia C: Me
canica Alba Iulia — Mine- 
rul-Știința Vulcan 3—1, 
Mecanica Orăștie — Mine
rul Paroșeni 3—0; campio
natul județean, seria I : 
Parîngul Lonea — Streiul 
Simeria Veche 7—1, Pre
paratorul Petrila — Voin
ța Ilia 3—0, C.F.R. Simeria

9—0,— Minerul Uricani 
Constructorul Hunedoara
— Minerul Bărbăteni 6—0, 
Minerul
Petroșani 3-
Minerul Aninoasa
Iul Criscior 
miercuri, 29 
campionatul 
ria „ 
jul Petroșani — Sănătatea 
Vulcan 3—0, Jiul (juniori)

Teliuc — C.F.R. 
I—0. Jocul dintre

- Meta- 
se dispută 

mai 1985 ; 
județean, se- 

,Valea Jiului" : Utila-

— Autobuzul Petroșani
7—0 ; Cupa „Tudor Fa- 
raschiva" : Minerul Lu
peni — Jiul Petroșani 0—4, 
Preparatorul Petrila — Mi
nerul Vulcan 3—3, Mine
rul Lupeni — Minerul Vul
can 8—1.

HANDBAL, divizia B j 
Unio Satu Mare — Utila- 
jul-Știința 33—16 (11—9).

*

Am primit la re
dacție o scrisoare în care 
ne sint semnalate o serie 
de neajunsuri privind sta
rea jalnică (și nepermisă!) 
în care se află blocul A6 
de pe strada Parîngului, 
din Lupeni. Semnată de 
cititorul nostru, Petruș Va
sile și, alături de el, de lo
catari ai blocului amintit, 
scrisoarea respectă întru 
totul adevărul, lucru con
firmat în deplasarea noas
tră pe teren.

In primul rind, subsolul 
blocului este inundat de 
apa rezultată de la cana
lizări. Sursă de infecție 
sigură, in jur fiind un mi
ros insuportabil... In lumi
natorul blocului, o cantita
te imensă de gunoi neridi
cat vine să completeze... 
nefericita ambianță in care 
trăiesc locatarii. O preci
zare : gunoiul s-a strîns 
într-o cantitate atît de 
mare îneît a început să se 
reverse pe coridorul de la 
parter.

Dar nu am rămas doar 
cu aceste aspecte. Situația 
este identică și la blocul 
A5, situat în imediata ve
cinătate. In fața aparta
mentului cu nr 45, locuit 
de familia tînărului Ioan 
Bogza, gunoiul s-a strins 
în așa măsură îneît nu 
mai e mult pină membrii 
familiei vor avea acces 
doar prin... balcon 1 Cit

Neglijența și promisiunile neonorate — 
o „carte de vizită4' deloc... onorantă!

despre șobolanii ce mișună 
prin fața ușii... ! In fața 
blocului A3 gunoiul nu a 
mai fost ridicat de mult 
și spațiul de joacă al co
piilor a... dispărut, in a- 
<est fel !

Desigur vina o poarta : 
1) personalul E.G.C.L. Lu
peni care nu a ridicat la 
timp gunoiul ; 2) locatarii 
care au aruncat gunoiul 
pe unde au apucat ; 3)
un anume ins Pop care — 
zic tovarășii de la E.G.C.L. 
— a plătit pe careva să 
ridice din lața... garajului 
său containerele ?!

Și, in fine, un alt as
pect descoperit cu același 
prilej i din 3 (trei !) iz
voare... neștiute, prin fața 
blocurilor A7, A6 și A5 se 
prelinge apa care a distrus 
asfaltul străzii Parîngul, 
o adevărată perlă a ora
șului cu ani în urmă ! A- 
eum strada arată jalnic, 
locatarii umblă cu... cizme 
de cauciuc, in timp ce apa 
curge in ritmul sesizărilor 
care „curg" pe adresa 
E.G.C.L., de peste un an !

Cu scrisoarea amintită 
și cu fotografii executate 
la fața locului, ne-am pre
zentat la Consiliul popular

al orașului Lupeni, unde 
m lața primarului orașului 
am solicitat răspuns tova
rășului Friederich Dara- 
dics, directorul E.C?.C.L. 
Cu argumente obiective
(dai și subiective !) ni s-a 
motivat starea de lucruri 
existenta, arâtînd motive 

Am intervenit
la sesizarea dumneavoastră

„Referitor la fotografiile e- 
’Neeutate de redacția dv. in 
orașul Lupeni, la reclama- 
ția locatarilor, vă facem 
< unoscut următoarele: Cele 
sesizate de locatarii din 
blocurile A5, 6 și 7 sînt 
reale, subsolurile fiind 
inundate cu apă. Aceasta 

datorîndu-se canalului de 
ieșire care s-a înfundat ca 
urinare a bolovanilor a- 
runcați în căminele co
lectoare. S-aU luat măsuri 
ca în termen de zece zile 
aceste canale să fie des
fundate și subsolurile eva
cuate de apă.

Aceste subsoluri de la 
bldcurile A au fost cură
țite și, conform prevederi
lor legale, predate' cu pro
ces verbal la Asociațiile de 
locatari ca spații folosite 
în comun.

Datorită faptului că ele 
nu au fost închise și între
ținute corespunzător, la o

ra actuală toate conductele 
de canalizare menajeră sînt 
sparte și rupte și acestea 
nu pot fi reparate decît în 
cazul in care asociația de 
locatari emite comandă că
tre E.G.C.L. Lupeni.

In ceea ce- privește ri
dicarea gunoaielor de la 
blocul A5 și A6, acțiunea 
începută în data de 8 mai 
va continua pînă la finali
zarea lucrărilor, inclusiv 
resturile organizării de 
șantier al Antreprizei căi 
ferate' Petroșani, lăsate in 
spatele blocurilor A5 și 
fotografiate' de dv

In strada Parîngului un
de s-a arătat că apa băl
tește pe carosabil s-au 
constatat două spărturi la 
conducta ele apă potabilă 
și s-au luat măsuri ca în- 
cepind cu 9.V. 1985 să 
se treacă la remedieri in
clusiv refacerea pavajului.

O problemă deosebită 
prezintă opturarea canali
zării menajere, care eva
cuează apele menajere și 
pluviale, din zona acestor 
blocuri, care au fost rupte 
și înfundate pe malul Jiu
lui de către Antrepriza căi 
ferate, cu ocazia e.xecută- 

rii terasamcntelor la calea 
ferată.

Pînă la executarea co
lectorului menajer de către 
Antrepriza construcții mon
taj Petroșani, Antrepriza de 
căi ferate trebuie să asi
gure evacuarea libera a a- 
cestor ape în albia Jiului 
de Vest, motiv pentru care 
am făcut intervenții la 
Regionala căi ferate Timi
șoara, beneficiarul lucrări
lor din zonă". (S-a respec
tat întocmai ortografia din 
textul adresei — n. red.).

După primirea acestui 
răspuns, marți, 21 mai a.c. 
ne-un deplasat din nou la 
fața locului. Ce am consta
tat ? De data aceasta lu
cruri... bune ! La blocurile 
A5 și A6 s-a scos gunoiul 
din luminator, s-au insta
lat pompe cu care se eva
cuează apa din subsoluri, 
iar din fața blocului A3 s-a 
ridicat (în întregime !) gu
noiul. Ce ar mai fi de fă
cut ? Să se ridice gunoiul 
și din spatele blocului A6 
și să se rezolve situația 
celor trei „izvoare” care 
mai , degradează și acum 
asfaltul (care mai există !) 
de pe strada Parîngului. Cu 
certitudine însă, așa cum 
au reacționat gospodarii o- 
rașului Lupeni — prompt 
și eficient, de data aceasta 
—, aceste probleme vor fi 
și ele soluționate. Aștep
tăm.

Alexandru TĂTAR

și... „motive" din cauza 
cărora lucrurile stau așa 
cum stau. Nu am înțeles 
o dată certă — de fapt s-au 
eschivat — pînă cînd a- 
ceaslă stare de luc ruri va 
fi soluționată. înainte de 
a încredința insă tiparului 
aceste rînduri am primit 
de lâ I.G.C.L. Petroșani, a- 
dresa nr. 4823, semnată de 
tovarășul director Alexan
dru Todor (dealtfel dîhslll 
ne-a ajutat — la Lupeni, 
ca, iflipreună cu tovarășul 
prim-secretar Ioan Resign, 
să se ’găsească modalități 
de rezolvare !), adresă pe 
care o public ăm integral :
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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Expoziția privind surse neclasice 
de producere a energiei

memento

(Urmare din pag. I)

care permit utilizarea aces
teia în domenii variate, 
cum ar fi > în zootehnie, 
la uscarea cerealelor, a 
semințelor, legumelor și 
fructelor, a unor produse 
ceramice în industria ma
terialelor de construcții, 
la producerea de apă cal
dă necesară diverselor pro
cese tehnologice din toate 
ramurile industriale, pre
cum și pentru uz menajer.

In domeniul valorifică
rii energiei vîntului, s-a 
arătat că rezultatele obți
nute în direcția utilizării 
lui la asigurarea apei ne
cesare fermelor zootehni
ce și gospodăriilor indivi
duale sînt, de asemenea, 
'deosebit de promițătoare. 
Kcum se acționează pen
tru realizarea unor turbi
ne de vînt de putere medie 
și mare, care să poată fi 
racordate la sistemul ener
getic național, primele ins
talații de acest fel urmînd 
să fie amplasate în zona 
Deltei Dunării.

Expoziția pune în evi
dență, de asemenea, avan
tajele utilizării apelor geo- 
termale ca agent termic 
In unele ramuri industria
le, precum și pentru în
călzirea locuințelor, a u- 
nor spații industriale, zo
otehnice, sere de legume 
ți construcții social-cultu- 
rale. Secretarul general al 
partidului este informat că, 
pe baza unui brevet româ
nesc, a început să funcțio
neze prima instalație de 
producere a energiei elec
trice pe bază de ape geo- 
termale, care deja debitea
ză energie în sistemul na
țional. Un program special 
prevede extinderea acestor 
instalații.

In continuare a fost a- 
nalizat programul de rea
lizare a biogazului în insta
lații de tip industrial. Au

fost înfățișate .rezultatele 
deosebite obținute la com
plexe de creștere și îngră- 
șare a porcilor de la Ro
man, Timișoara și din alte 
județe.

Intr-un pavilion alăturat 
sînt prezentate marile re
zerve pe care le dețin re
cursele energetice refolo- 
sibile. Pe baza soluțiilor 
elaborate de specialiștii din 
diverse sectoare ale activi
tății industriale, la sfîrși- 
tul viitorului plan cincinal 
gradul de valorificare a 
acestora va atinge peste 
90 la sută. Studiile elabo
rate pînă acum scot în e- 
vidență deosebit de preg
nant importantele rezerve 
de energie existente, în
deosebi în industrie, care 
nu sînt puse suficient în 
valoare. Semnificativ în a- 
cest sens este faptul că 
pentru 17 locâlități din
țară consumul de combus
tibili necesar pentru în
călzirea locuințelor și a 
apei menajere poate fi
asigurat prin valorifica
rea resurselor refolosibile 
existente în unitățile in
dustriale din aceste loca
lități, iar în peste 120 o- 
rașe valorificarea resurse
lor refolosibile poate a- 
coperi mai mult de jumă
tate din necesarul de com
bustibili. Se dă ca exem
plu municipiul Tulcea. Aici, 
25 000 de apartamente pot 
fi încălzite prin utilizarea 
resurselor energetice re
zultate din procesele teh
nologice ale întreprinderii 
metalurgice și a celei de 
alumină din localitate.

Expoziția ilustrează, prin 
numeroase exemple, re
zultatele bune obținute în 
utilizarea surselor noi și 
refolosibile de energie în 
județele Olt, Argeș, Bihor, 
Cluj, Galați Iași, 
Suceava, Timiș și munici
piul București. Pe baza 
experienței acumulate, a

hotărîrii ferme a tuturor 
celor care au atribuții în 
acest domeniu de activita
te se va acționa cu fermi
tate pentru accelerarea an
trenării surselor noi și re
folosibile în circuitul eco
nomie, pentru creșterea 
ponderii lor în balanța e- 
nergetică a țării. In acest 
sens a fost elaborat un 
program cuprinzător ■ pen
tru perioada 1986—1990, 
care urmează să fie com
pletat și definitivat pe 
baza orientărilor și indica
țiilor date de secretarul 
general al partidului cu 
prilejul vizitării «expozi
ției.

Secretarul general al 
partidului a apreciat a- 
tenția deosebită acordată 
de Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie 
cercetării și ingineriei teh
nologice menite să dezvol
te sursele noi și refolosi
bile de energie. S-a evi
dențiat, de asemenea, a- 
portul specialiștilor din 
diverse unități de cerceta
re și producție aparținînd 
ministerelor economice, 
precum și de organele do 
partid și de stat în direc
ția realizării de instalații 
pentru producerea energiei 
din surse -noi, pentru ex
tinderea aplicării acestora, 
a valorificării resurselor 
energetico refolosibile.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a arătat că re
zultatele obținute demons
trează pe deplin aportul 
important pe care sursele 
noi și refolosibile de e- 
ncrgie pot să-1 aducă la 
asigurarea energiei nece
sare înfăptuirii programu
lui de dezvoltare economi- 
co-socială a țării, dar e- 
xistă mari posibilități de 
intensiîicare a activității 
în acest domeniu, ținînd 
seama de imensul poten
țial de resurse energetice

refolosibile existente In 
toite județele țării și în 
mume.piui București.

Conducătorul partidului 
și statului nostru a 
subliniat în dis
cuția avută cu specialiș
tii, < u conducătorii minis
terelor, cu celelalte cadre 
prezente la această analiză, 
că cea mai importantă sur
să de sporire a cantităților 
de energie o formează ri
dicarea randamentului ins
talațiilor care produc e- 
nergie, precum și a celor 
tehnologice, cu deosebire 
în acele sectoare mari con
sumatoare de energie e- 
lectrică, introducerii unor 
tehnologii noi, moderne, 
reducerea continuă a con
sumurilor proprii, pierde
rilor de energie în sisteme
le de transport al acesteia, 
extinderea domeniilor de 
utilizare a energiei solare, 
și transformarea în ener
gie electrică, evaluarea pe 
plan național a surselor 
apte să producă biogaz și 
crearea posibilităților teh
nologice pentru obținerea 
acestui combustibil. De a- 
semenca, în balanța ener
getică a țării au o impor
tanță folosirea forței vîn
tului și a apelor geoter- 
male.

Participanții la dialogul 
de lucru au adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
calde mulțumiri pentru
indicațiile date, asigu-
rîndu-i că vor acționa în 
continuare pentru înfăptui
rea în cele mai bune con
diții a tuturor obiectivelor 
care privesc utilizarea cu 
eficiență sporită a surselor 
noi și refolosibile de ener
gie, în scopul transpunerii 
exemplare în viață a pre
vederilor stabilite de Con
gresul al XlII-lea al parti
dului, a programului de 
edificare a societății socia
liste multilateral dezvol
tate în patria noastră.

ACTUALITATEA IN LtMIC
Acțiuni in favoarea păcii, 

pentru dezarmare nucleară
OTTAWA 27 (Agerpres). 

Militarizarea spațiului cos
mic constituie o evoluție 
periculoasă a cursei înar
mărilor, evoluție la ’ care 
Canada nu trebuie să ia 
parte, se subliniază într-o 
declarație a Comitetului 
pentru dezarmare, consti
tuit din inițiativa guvernu
lui canadian. Canada tre
buie să contribuie numai 
la programe de cercetare 
a spațiului cosmic în 
scopul prosperității ome
nirii, și nu al distrugerii 
ei, se spune în raport.

TOKIO 27 (Agerpres). 
Sub deviza luptei împotri
va pericolului unui război 
nuclear, în orașul nipon 
Fukui s-a desfășurat Con
gresul Asociației Japoneze 
a oamenilor de știință, 
reunind cunoscuți specia
liști din această țară. In 
raportul prezentat de Co
mitetul Executiv al asocia
ției se subliniază că în a- 
nul celei de-a 40-a come
morări a tragediilor de la 
Hiroshima și Nagasaki este 
imperios necesar să se ac
tivizeze mișcarea pentru 
interzicerea și lichidarea

armei nucleare. Partici
panții au relevat pericolul 
uriaș pe care îl prezintă 
pentru securitatea omenirii 
planurile privind milita
rizarea spațiului cosmic.

GENEVA' 27 (Agerpres). 
Ea Geneva a avut loc o 
conferință internațională 
PUGWASH consacrată pro
blemelor încetării cursei 
înarmărilor și preîntîmpi- 
nării unui război nuclear. 
O atenție deosebită s-a a- 
cordat problemei încetării 
militarizării spațiului cos
mic. Au participat cunos
cuți oameni de știință și 
experți militari din 20 de 
țări.

LONDRA 27 (Agerpres). 
In cadrul demonstrațiilor 
de protest împotriva cursei 
înarmărilor nucleare, des
fășurate sîmbătă și dumi
nică la baza aeriană ame
ricană de la Greenham 
Common (Marea Bri
tanic), unde au fost 
amplasate 32 de rachete 
cu rază medie de acțiune 
„Cruise", poliția a interve
nit operînd în total 150 de 
arestări, informează agen
ția Associated Press.

Declarație comună sovieto-indiană
MOSCOVA 27 (Agerpres). 

La încheierea vizitei ofi
ciale efectuate în Uniunea 
Sovietică de primul minis
tru indian, Rajiv Gandhi 
a fost dată publicității de
clarația comună sovieto- 
indiană, care consemnea
ză rezultatele acestei vizite. 
Cele două părți — trans
mite agenția TASS — și-au 
exprimat convingerea că 
semnarea Acordului cu 
privire la direcțiile prin
cipale ale cooperării eco
nomice, comerciale și teh- 
nico-științifice bilaterale 
pe perioada pînă în anul 
2000 va contribui la extin
derea și adîncirea rapor
turilor economice dintre 
cele două state.

In document se arată, de 
asemenea, că intensifica-

rea cursei înarmărilor, în 
special a înarmărilor nu
cleare, pericolul extinde
rii acesteia în spațiul cos
mic, precum și agravarea 

^.situațiilor de criză în di
verse regiuni ale lumii im
pun măsuri consecvente și 
hotărît» ale statelor, indi
ferent de orînduîrea lor 
socială, în interesul întări
rii păcii și securității in
ternaționale și al înlătură
rii pericolului de război, 
renunțarea la politica de 
confruntare, promovarea 
politicii de tratative. S-a 
exprimat convingerea că 
toate statele — mari > și 
mici — trebuie să contri
buie la găsirea unor solu
ții realiste care să ducă la 
eliminarea încordării în 
lume.

Raiduri
• BAGDAD 27 (Agerpres). 
După cum a anunțat un 
purtător de cuvînt militar 
irakian, citat de agențiile 
Reuter, France Presse și 
UPI, avioane de luptă i- 
rakiene au efectuat, dumi

aviatice
nică, patru raiduri succe
sive împotriva unor „o- 
bicctive selecționate" din 
Teheran și din centrul o- 
rsșului iranian Iiam', si
tuat în vestul țării. «.
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FILME
PETROȘANI — 7 

iembrie: Micul dejun 
pat; Unirea: Măsuri 
ventive; Parîngul: Raliul.

EONEA î Pensionul 
doamnei Latter.

ANI NO AS A: Insula
Wolmi.

VULCAN — Luceafărul: 
Omul care a închis ora
șul.

LUPENI 
Insula.

No- 
în 

pre-

Cultural :

URICANI: O fată și un 
băiat.

N.R. Eventualele mo
dificări' survenite în pro
gramarea filmelor aparțin 
întreprinderii Ginema- 
tografice Județene Hune
doara.

TV.
20,00 Telejurnal.
20,20

20,30
20,50

21,35

Actualitatea în eco
nomie.
Universul 
Vă place 
(color). Arii 
te celebre.
Salonul TV
telor plastice. 
Telejurnal.

familiei, 
opera ?
Și due-

al ar-

COMBINATUL MINIER VALEA JIULUI

Stația utilaj construcții 
transport Petroșani

Str. M. Eminescu nr. 22 
încadrează direct sau prin transfer 
următoarele categorii de personal:

— Conducători auto cu o vechime de mi
nim 3 ani în specialitate, posesori ai gradelor 
B, C, D, E.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea 12/1971 si Legea 
57/1974.

Relații suplimentare la sediul unității si 
telefon 44594 — 44781.

Autobaza transport auto 
Petroșani 
strada Livezeni nr. 12

încadrează direct sau prin transfer următorul 
personal:

— șoferi
— sudori
— fochist
— mecanici auto
încadrarea se va face conform prevederilor 

Legii 12/1971.

Regionala de căi ferate 
Timișoara

ANUNȚA
La data de 28 mai 1985 se va pune sub 

tensiune linia de contact și instalațiile aferen
te acesteia pe tronsonul de cale ferată Iscroni 
— Vulcan — Lupeni.

Construcția rețelei este astfel realizată 
îneît nu poate crea situații care ar periclita 
viața celor care se găsesc în vecinătatea ei.

Trebuie însă ca publicul călător și toți 
cetățenii să respecte cu strictețe regulile de 
comportare în apropierea rețelei de contact, 
a stîlpilor sau a altor elemente din construc
ția rețelei sau din zona ei.

Acește reguli sînt afișate în gări, săli de 
așteptare și în trenuri.

ATENȚiyNE : Calea ferată Iscroni — 
Vulcan — Lupeni va lucra la tensiunea de 
27 000 V !

Mica publicitate
SCHIMB apartament do

uă camere, Lonea cu si
milar, Petroșani, telefon 
165. (3766)

PIERDUT doi cai de 2 
ani, unul roșu închis, semn 
la urechea stîngă, al doi-

ANUNȚURI

■
I
I
I
I
I■

II

loa galben închis, cu stea 
albă în frunte și picioare
le din spate albe, înfierat 
cu inițialele S.N. Adresați 
Paroșeni, nr. 174, Șerban 
loan sau Consiliul popu
lar, oraș Vulcan. Găsito
rului recompensă. (3767)

DE FAMILIE

FAMILIA anunță cu durere împlinirea a 4 ani 
de la dispariția celei care a fost

SABAU GHIZELA (HAJDUCSI)
Chipul ei drag îl păstrăm veșnic în inimile noastre. 
(3763)

SURORILE anunță cu durere că s-au scurs 3 
ani de la dispariția

ing. ILEANU ION
Flori și lacrimi pe tristu-i mormînt. (3754)

Redacția și administrația: Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, or. 2. Telefoane) 41662 ' 
secretariat, 41663, 42464, secții
Tiparul: Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu. nr. 2. telefon 41365.


