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Cu planul 
semestrial 
îndeplinit
Sectorul III,
I.M. Lonea

Un alt colectiv de mun
că, după cel al sectorului 
I de la I.M. Paroșeni, ra
portează îndeplinirea sar
cinilor de plan pe primul 
semestru din acest an. Este 
vorba de sectorul III de la 
I.M. Lonea, care de la în
ceputul anului a extras 
peste 17 000 tone de căr
bune în plus față, de pre
vederile de plan. 'Acest fru
mos succes este urmarea 
depășirii productivității 
muncii în abataje cu pes
te 1000 kg pe post, rod al 
unei bune organizări în 
muncă, respectării tehno
logiilor de lucru și a unei 
aprovizionări ritmice. Me
rite deosebite în obținerea 
acestui succes îl au mine
rii frontaliști din abataje
le conduse de Grigore Fa- 
tol, Iosif Bucur și Carol 
Repaș. (Gh. S.)

O formație evidențiată în cadrul sectorului VIII al minei Vulcan este bri
gada condusă de minerul loan Șinca. In imagine, șeful de brigadă (al doilea 
din stingă), alături de ortacii din schimbul cu care a încheiat un nou șut rodnic. 

Foto: Al. TĂTAR

„Sâptămîna 
absolventului"

Sub genericul „Tineretul și 
dezvoltarea societății româ
nești în cincinalul 1986 — 
1990" la Petroșani a avut loc 
ieri o întilnire a absolvenți
lor liceelor din localitate cu 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat. La 
acest moment deosebit, în 
viața sutelor de absolvenți ai 
liceelor industrial minier de 
matematicâ-fizică, economic 
și de drept administrativ, des
chis prin Imnul de Stat al 
patriei, au luat parte tovarășul 
Viorel Faur, prim-secretar al 
Comitetuiui municipal de par
tid, reprezentanți ai organi
zațiilor U.T.C. și ai Inspecto
ratului școlar județean, cadre

(Continuare în pag. a 3-a)
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Vom crește necontenit 
producția extrasă zilnic
In contextul aplicării programului special de 

creștere a producției de cărbune adoptat de ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nerilor de la Uricani, care au înregistrat în primele 
cinci luni din acest an un minus îngrijorător la 
producția fizică, le revin sarcini deosebite. Ei tre
buie să acționeze cu toată hotărîrea pentru depăși
rea momentelor grele cu care s-au confruntat și se 
confruntă, pentru ca producția extrasă zilnic să se 
ridice la nivelul sarcinilor de plan și chiar deasu
pra lor, pentru recuperarea minusului înregistrat. 
Pornind de la situația existentă la ora actuală, di
rectorul tehnic producție, ing. Iacob Stoica ne-a o- 
ferit cîteva detalii despre aplicarea programului de 
creștere a producției de cărbune la I.M. Uricani.

— In urma eforturilor 
susținute depuse de între
gul nostru colectiv, pro
ducția extrasă în zilele 
de debut ale lunii iunie 
s-a situat la un nivel net 
superior față de media 
realizărilor din primele

nice au crescut cu 400—
500 tone, media zilnică 
fiind superioarei celei din

Uzina de preparare Lupeni

Din metale vechi, piese de
In contextul în care în

tregul nostru popor acțio
nează cu predilecție pentru 
reintroducerea în circuitul 
economic a cît mai multe 
materii prime și materiale, 
preparatorii din Lupeni, 
constant mobilizați pentru 
reducerea consumurilor 
normate, obțin zi de zi noi 
succese la acest capitol 
deosebit de important 
al activității cotidiene, în- 
registrînd substanțiale eco
nomii la principalele ma
teriale tehnologice. După 
cum ne asigura ing. Tra
ian Miclea, șeful biroului 
tehnic-producție al uzinei, 
aplicarea unui program 
special de măsuri în aceas
tă direcție, a constituit un 
eficient mijloc de econo
misire, întreprinderea reu

primele cinci luni. Aceste 
creșteri de producție s-au 
obținut pe seama obține
rii unor sporuri de pro
ductivitate în abataje și 
prin creșterea liniei de 
front. La începutul aces
tei luni, am pus în func
țiune un nou abataj fron-

Gheorghe BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-a)

șind să mențină la o cotă 
ridicată activitatea de re
cuperare, atît la materia
lele clasice, oțel, cauciuc 
cît și la celelalte materiale 
specifice folosite în proce

sul de prelucrare a căr
bunelui. Dealtfel, reduce
rea consumurilor de ma
teriale pe unitatea de pro
dus, la activitatea de pre
lucrare a metalelor în a- 
telierul electromecanic, con
stituie o direcție perma
nentă de acțiune, ren -, i- 
du-se reduceri substanțiale

Din adincul inimii, aprobare a noii initiative 
de pace a președintelui țării

Intr-o atmosferă de pu
ternică însuflețire patrioti
că, studenții și cadrele di
dactice din Institutul de 
mine din Petroșani au dat 
glas ieri, în cadrul unei 
vibrante adunări populare, 
deplinei aprobări față de 
noua inițiativă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, la 
Apelul și Chemarea Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste pentru o- 
prirea cursei înarmărilor, 
în primul rînd a celor nu
cleare, pentru asigurarea 
păcii, bunul suprem al oa
menilor, al tuturor popoa
relor. „Nicicînd destinele 
planetei noastre nu s-au 
aflat într-o asemenea si

Calitatea muncii, criteriul valoric
de apreciere a vredniciei

Tradiția mineritului Ia 
Lonea este deja centenară, 
s-au împlinit 112 ani de 
la’săparea primului puț 
și a galeriei de coastă Cim- 
pa, totuși în cea mai mare 
parte a acestei perioade, 
exploatarea cărbunelui s-a 
făcut prin mijloace rudi
mentare, mai sînt. încă mi
neri care își aduc aminte 
de transportul cu cai. Di
rectorul minei, ing! Viorel 
Boantă, fiu al acestor me
leaguri, a venit ca inginer 
la mină în 1969.

— Intr-un suitor, în pri
mele zile alo stagiaturii 
mele, un miner mi-a ară
tat locul unde a fost acci
dentat un cal. Tehnologia 
de atunci presupunea mult 
efort fizic, productivități 
scăzute — susținere îrr 
lemn, transport cu vago- 
netc, transportoare rudi
mentare de abataj, loco
motive de mică putere.

schimb noi
la principalele metale fe
roase și neferoase folosite, 
unde se înregistrează după 
primele cinci luni ale anu
lui o economie de peste 
350 tone de metal. Conco
mitent cu urmărirea stric
tă a încadrării în normele 
de consum, un important 
volum de piese de schimb 
a fost obținut din metale 
recuperate, rezultate în 
urma procesului de pro
ducție. Reproiectarea unor 
piese, colectarea tuturor 
resturilor materiale rămase 
în urma execuției unor 
piese mai mari, dublate de 
o pregătire minuțioasă a

Gh. CHIRVASĂ 
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tuație amenințătoare, a 
spus în deschiderea adu
nării prof, univ. dr. ing. 
Nicolae Dima, secretar al 
comitetului de partid din 
Institutul de mine. Pînă 
nu este prea tîrziu, trebu
ie să ne ridicăm cu hotă. 
rîre glasurile, alături de 
celelalte popoare, pentru 
a împiedica declanșarea 
unei conflagrații nimici
toare pentru civilizația de 
pe planeta noastră'*.

In continuare a luat cu- 
vîntul lectorul universitar 
Sofia Iladgia, care a dat 
glas sentimentelor de pa
ce ale femeilor din insti
tut, afirmînd voința de a 
acționa cu abnegație pen

Astăzi, la mina Lonea, 
susținerea metalică repre
zintă 60 la sută, transpor
tul cărbunelui este complet 
mecanizat, jumătate din 
producție se scoate din a- 
batajele frontale cu tavan 
de rezistență, tehnologie 
născută aici la Lonea, pu
să la punct de inginerii 
Iulian Costescu, Viorel 
Boantă, minerii Andrei An
tal și Gheorghe Poenaru. 
Producția brută a anului 
trecut este superioară a- 
nului 1965 cu 400 000 tone 
de cărbune, diferența de 
productivitate măsurând a- 

' Luna educației politice
' și culturii socialiste

Creatori de prestigiu, în mijlocul minerilor 

j Impresii despre 
! oamenii Văii Jiului

Lk PETROȘANI'8t

Timp de cinci zile mu
nicipiul nostru a primit 
vizita unei delegații de 
compozitori, interpreți și

tru pace, asigurînd liniș
tea căminelor noastre. 
„Nicicînd destinele plane
tei noastre nu s-au aflat 
într-o asemenea situație 
amenințătoare, spunea șe
ful de lucrări ing. Koron- 
ka Francisk, Demersul 
României socialiste, al noii 
și strălucitei inițiative de 
pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului nostru, 
are loc într-o perioadă 
cînd se exprimă cu mare

T. SPATARU

(Continuare în pag. a 2-a)

proape o tonă pe post, în 
condițiile în care efectivul 
a sporit între cele două 
decenii doar cu 187 de oa
meni.

•— Acum două decenii 
știam doar să șorolim 
lemnul, fiecare operațiune 
era manuală, își aduce a- 
minte șeful de brigadă Io
sif Clamba ; era greu în 
abataj. Nu spun că acum 
este ușor, dar mecanizarea

Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a) 

muzicologi de frunte ai 
infor- 

în 
solicitat 

cîteva

Wilhelm

țării ; o vizită de 
mare și documentare 
Valea Jiului. Am 
oaspeților noștri 
impresii î

Compozitorul 
Berger, secretar al Uniu
nii Compozitorilor și Mu
zicologilor din R.S.R.

— In decursul întîlniri- 
lor cu oamenii muncii 
din Valea Jiului, la Pe
troșani, Lupeni, Uricani, 
Vulcan, Petrila, am ad
mirat sensibilitatea și 
receptivitatea pentru fru
mos, căldura auditoriului 
care a urmărit cu însu-

Impresii culese de
II. ALEXANDRESCU 

(Continuare în pag. a 3-a)
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Din adîncul inimii, aprobare a noii inițiative 
de pace a președintelui țării

(Urmare diD pag. 1) 

forță mărețele împliniri 
socialiste din cea mai rod
nică perioadă istorică „E_ 
poca Ceaușescu". Dintot- 
deauna poporul român a 
fost iubitor de pace. Iată 
de ce Apelul și Chemarea 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste dă glas 
aspirațiilor noastre de pa
ce, de colaborare priete
nească a tuturor națiunilor 
lumii contemporane".

„Este o cinste pentru 
noi, românii, arăta stu
dentul Login Berende, pre
ședintele C.U.A.S.C. din 
Institutul de mine, că ne 
aflăm în primele rînduri 
ale luptei mondiale pen
tru pace. Promotor al u 
nor strălucite inițiative si 
măsuri pentru menținerea 
și apărarea păcii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al parti
dului, a lansat o nouă 

jy°TA. Alo, telefoanele!
Intr-o gară, un telefon public este mai mult de. 

cît necesar. Nu mai trebuie să argumentăm afirma
ția. Ci să semnalăm faptul că, de pildă, aparatul 
respectiv de interes public, din gara Petroșani, nu 
funcționează. Că e un singur' telefon, n-ar fi prea 
mare necaz, deși... Paguba este că nu dă semne de 
viață, fiind, în felul lui un unicat. Receptorul îi 
atirnă, inutilizabil, de un șnur rupt. Cînd se întîm- 
plă să se afle la locul lui, in furca aparatului, nu 
intră monedele, nu vine tonul. Cînd intră monedele, 
iese un bîziit. Intr_un cuvînt, nu se pot schimba, 
cu cel de la capătul firului, nici două-trei vorbe.

Ce e de făcut? Credem că o treabă simplă : lu
crătorii serviciului de specialitate de la P.T.T.R. Pe
troșani să asigure aceste legături indispensabile cu 
gara.- (C.T.D.)

Vom creste necontenit
♦

producția zilnică
Unitatea 261 „Autoseri ire“ din centrul orașului 

Lupeni (șefi de unitate Francisc Brașoveanu și Ma
ria Czifra) obține lună de lună rezultate bune la 
planul vînzărilor.

chemare pentru dezarma
re Și liniște pe planeta 
noastră. Chemarea- și A- 
pelul F.D.U.S. sînt expre
sia voinței întregii noas
tre națiuni care, în pragul 
aniversării a două dece
nii de la istoricul Congres 
al IX-lea al partidului, 
este dornică să-și constru
iască în pace viitorul lu
minos, magistral sintetizat 
în documentele Congresu
lui al XlII-lea al Partidu
lui Comunist Român".

In cuvinte pline de 
simțire patriotică a mai 
vorbit tovarășul Titu Ran- 
gu, exprimîndu-și adezi
unea la noua inițiativă de 
pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. „A- 
dresăm apelul nostru de 
pace și prietenie tuturor 
oamenilor planetei pen
tru a spune un NU hotă- 
rît cursei înarmărilor și 

un DA' hotărît propune
rilor constructive de 
dezarmare ale Români
ei, pentru ca rațiunea și 
înalta răspundere să 
triumfe spre binele și 
fericirea generați ilor“ — 
spunea lectorul univer
sitar Gabriel Cristescu.

Participanții la adu
narea de la Institutul de 
mine au trimis mesaje 
conducătorilor U.R.S.S. 
și S.U.A., precum și de
legațiilor sovietică și a- 
mericană la tratativele 
de la Geneva, în care 
se adresează chemarea 
de a manifesta voința 
politică necesară pentru 
a se ajunge la acorduri 
corespunzătoare menite 
să înlăture primejdia nu
cleară, încetarea cursei 
înarmărilor pe pămînt 
și în cosmos.

Secție fruntașă
La fel ca în anii trecuți, 

secția nr. 44 auto.moto din 
Livezeni (condusă de Ni
colae Munteanu) ocupă lo
cul fruntaș între unitățile 
cooperativei „Unirea" Pe
troșani. In cele 5 luni tre
cute din acest an, secția a 
realizat peste plan o pro
ducție de 1,38 milioane lei
— dublă față de sarcina 
planificată. In aceste zile, 
pe lîngă celelalte activități 
de bază, meseriașii secției
— loan Basarabă, Robert 
Szuster, Emerik Iuhasz și 
Alexandru Makula — fina
lizează o comandă de con
fecții metalice pentru Con. 
siliuî popular municipal In 
valoare de 250 000 lei Care 
cuprinde 5 țarcuri pentru 
containere de evacuare a 
reziduurilor menajere din 
cartierele de locuințe, pre
cum și un lot de tobogane 
(5), paliere (5), balansoare 
(10). leagăne (10) pentru 
dotarea terenurilor de joa
că ale copiilor din locali
tățile municipiului. (I.B.)

Calitatea
(Urmare din pag. I)

a ușurat substanțial-efortul 
fizic. Mecanizarea a făcut 
necesare înalta calificare a 
minerilor, ba chiar polica
lificarea lor, adoptarea u. 
nor soluții tehnologice din
tre cele mai moderne. în
demnul secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a 
vizitat mina noastră la 11 
august 1968, de a da țării 
cit mai mult cărbune s-a 
materializat în clasarea 
noastră pe locul II în în
trecerea socialistă pe ra
mură în anul 1975.

Formarea minerului-teh- 
nician a însemnat nu nu
mai un salt spectaculos în 
plan profesional, ci și ri
dicarea nivelului de conști
ință politică. exercitarea 
plenară a drepturilor, dar 
și împlinirea obligațiilor 
oamenilor muncii de pro
prietari, producători și be
neficiari, criteriul principal 
de apreciere a vredniciei 
fiind eficiența muncii.

.•— Cu ani în urmă, sco
team cărbune cu pierderi 
planificate, ne lămurește 
< ontabilul șef Grigore Mis-
chiu ; in 1983 am obținut 
primul milion la beneficii, 
în anul următor benefici
ile au atins 11207 000 lei, 
< u vreo 600 000 peste cifra 
planificată. Inițiativele pri
vind „Acțiunea 3 R“ s-au 
soldat cu rezultate exce
lente, de exemplu, în anul 
trecut am recuperat 1213 
tone fier vechi, 26 tone 
fontă, valoarea pieselor re
condiționate și refolosite a 
atins 5 741 000 lei, redu- 
cînd deci eforturile valuta
re ale țării.

Sînt așadar spectaculoa
se mutațiile de esență în 
materie de producție, pro
ductivități, ceilalți indici 
calitativi in cele' două de
cenii ale perioadei de re
ferință din istoria noastră. 
„Epoca Nicolae
Ceaușescu". Ele au fost po
sibile numai prin munca 
și priceperea minerilor, alo 
meseriașilor de la mina

muncii
Lonea, a căror genealogie 
muncitorească este pildui
toare pentru întreaga noas
tră Vale. In acești ani, la 
Lonea au muncit vestiții 
șefi de brigadă loan Mi- 
clea III, Marin Ciubăr, 
Clement Bîrluț, Toader 
Flutur, Dumitru Costinaș, 
care au ieșit la pensie, dar 
au lăsat urmași de nădej
de. La Miclea s-au format 
forhaierii fruntași de as
tăzi Iosif Clamba. Grigore 
Mîndruț, Ion Boteanu, Ghe- 
orghe Lipșa; Anton Mihai 
de la investiții face parte din 
„promoția Flutur"; Cornel 
Țîr îl recunoaște de „pro
fesor" într-ale mineritului 
pe Ciubăr. Cei tineri au 
luat deci locul veteranilor, 
devenind modele pentru 
nou încadrați. In acest sens 
ni se vorbește cu respect 
despre hărnicia unor șefi 
de brigadă, precum Cornel 
Pilea, Gheorghe Poenaru, 
Dumitru Paraschiv. urmași 
ai țăranilor jieni, care au 
îmbrățișat meseria de mi
ner. In frontale se remar
că ortacii lui Andrei An
tal (sectorul II), Iosif 
Bucur și Carol Repaș (sec
torul III), cei din formați
ile de investiții conduse de 
Traian Botar, Teodor Bî- 
tlan, Teodor Geangă și 
alții. Trei mine izolate, eu 
capacități mici de produc
ție, au devenit între timp 
o puternică întreprindere 
minieră, al cărui colectiv 
își face datoria cu prisosin
ță, învingînd greutățile 
muntelui, cu mîndria de 
a fi la înălțimea sarcinilor 
încredințate de conducerea 
de partid și de stat, de 
Minerul de onoare, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Ar
gumentul concret al anga
jării muncitorești — suc
cesele sectoarelor IV (șef 
sector, maistrul principal 
Aurel Nelepcu) și 111 (mais
tru principal Tivadar Dol- 
ha), ale întregului eblc- tiv, 
care a raportat extragerea, 
pe primele cinci luni ale 
acestui an, a unei cantități 
suplimentare de cărbune 
de aproape 5000 tone.

(Urinare din pag. 1)

tal echipat cu stîlpi in
dividuali in stratul 18, 
blocul 5/3, iar în prezent 
au fost impulsionate lu
crările dp. pregătire la 
un alt abataj frontal, in 
stratul 15 blocul 'VI, care 
va intra in funcțiune in 
primele zile ale lunii iu
lie. Totodată, sînt aproa
pe terminale lucrările 
de separare a lluxurilor 
de transport la sectoare
le 11A și 11B, fapt ce va 
duce la creșterea pro
ductivității muncii in ce
le două abataje frontale 
echipate eu susținere și 
tăiere mecanizată din 
sectorul II B. însemnate 
creșteri de producție voi 
înregistra in această lună 
și minerii sectorului 11 A, 
prin punerea in funcțiu
ne a cinei abataje came
ră. Odată cu terminarea 
acestor lucrări producția 
extrasă zilnic la mina 
noastră va crește la sfîr- 
șitul acestei luni cu 400 
de tone, urmind ca în lu
na iulie producția să în

registreze creșteri și mai 
mari.

— Ce veți întreprinde 
în continuare ?

— Vom pune un ac
cent deosebit pe lucrările 
de deschideri și pregătiri 
care sînt rămase în urmă 
din anii precedenți. Cu 
toate că in cele cinci luni 
care au trecut din acest 
an, sarcinile planificate 
la acest gen de lucrări 
au fost depășite cu peste 
700 ml nu putem să spu
nem că avem asigurată 
linia de front activă la 
nivelul prevederilor. De 
asemenea, vom urgenta 
aceste lucrări la orizon
tul 400 (orizont conturat 
in acest an) și vom pre
găti alte abataje în stra
iele 3 și 5 de la acest o- 
rizont. Totodată, vom de
pune eforturi susținute 
pentru creșterea produc
tivității muncii. în aba
tajele pe care le avem 
in funcțiune, pentru a 
răspunde sarcinii încre
dințate <le conducerea su
perioară de partid și de 
stat de a spori producția 
de cărbune pentru cocs.

Preocupări pentru asigurarea 
calității apei

Ieri, în municipiul Pe
troșani a avut loc ședința 
Comisiei de supraveghere 
a calității apelor din ba
zinul hidrografic Jiu, or
ganism a cărui activitate 
vizează folosirea raționala 
a apei din zonă, preveni- 

■rea și combaterea poluării 
acesteia, în conformitate 
cu prevederile legale in vi
goare.

Dezbaterile, care au fost 
deschise de inginer Ale
xandru Todor, directorul 
1 G.C.L. Petroșani, au a- 
vut la bază informările, 
studiile și referatele pre
zentate de tovarășul Mi
hail Panait, președintele 
comisiei („.Aspgfete privind 
gospodărirea cantitativă și 
calitativă a apelor din ba
zinul hidrografic Jiu"), Ma
ria Șularea („Preocupările 
Combinatului minier „Va
lea Jiului" Petroșani pri
vind epurarea apelor de 
la preparațiile de cărbune") 
și Carol Fazekaș („Proble

me ale folosirii și protec
ției apelor in municipiul 
Petroșani"). In esență, ac
țiunea a evidențiat nece
sitatea unor eforturi con
jugate din partea unități
lor economice mari con
sumatoare, a organismelor 
specializate, pentru păs
trarea' calității apei, pen
tru epurarea acesteia după 
folosirea în procesele in
dustriale. S-a arătat, de 
către specialiști, ca bazinul 
hidrografic Jiu, deși nu 
reprezintă nici 10 la sută 
din teritoriul țării, furni
zează peste 25 la sută din 
volumul total folosit la
scară națională, ceea ce
impune o judicioasă gos
podărire a resurselor de
calic beneficiari — unită
țile cconojhice și populație. 
S-a sublimat preocuparea 
pentru dezvoltarea ame
najărilor specifice — pe 
rețeaua de rîuri a bazinu
lui, excculindu-se lucrări 
de îndiguire și regulari

zări pe o lungime de 10.50 
de kilometri, acumulări în 
volum de peste 2 miliarde 
400 di milioane de metri 
clipi. 271 de instalații de 
epurare. Numai în cincina
lul 1981—1985 au fost a. 
locate investiții in valoare 
de 227 milioane de lei.

Participanții au l'ăcut vi
zite de documentare la 
stația de epurare a muni
cipiului Petroșani, de la 
Denuțorii, la pr'eparațîa 
C droe.ști, la acumularea și 
la stația de tratare de la 
Valea de Pești. Cu acest 
piilej, din partea gazdelor, 
si înfățișat preocuparea 
organelor locale de partid 
și de stat, a unităților e- 
conoinice din zonă pentru 
d"zvojtarea rețelelor de a- 
1.montare cu apă a loca 
Etăților municipiului, pen
ii u asigurarea unei calități 
corespunzătoare a apei.

C.T. DIACON U

Un crîmpei din peisajul 
arhitectonic modern al re
ședinței de municipiu.

CONDIȚII OPTIME, 
ambianță plăcută și de 
gienâ, pentru servirea 
nei mese calde la 
li se vor asigura — in șan
tier — celor peste 500 
constructori și montori 
brigada 2 Livezeni 
I.A.C.M.M. Petroșani, 
acest scop a fost amenaja
tă, fiind pe punctul de a 
intra în folosință, o spa-

in
i- 

u- 
prinz

tie 
din 

a
In

țioasa sală de mese dotată 
cu mobilier, veselă și toa
te accesoriile gospodărești 
necesare pentru încălzirea 
mîncării (adusă de la can- 
t nă) și servirii ei de către 
constructori.

TABLOURILE absolven
ților de liceu promoția 
1984—1985, au început să-și 
ocupe locul tradițional 
vitrinele magazinelor 
reședința municipiului, 
tru văzul și îneîntarea 
blicului. Primele: al 
solvenților clasei a

in 
din 
în- 
pu- 
ab- 

XH.a

C, profil electrotehnic, 
Liceului 
apoi ale elevilor claselor 
a NI l-a F, profil electro
tehnic, și a Xll-a C, pro
fil mine, ale Liceului in
dustrial Petroșani, urmate 
de ce) al absolvenților cla
sei a XII-a B, profil in
formatică a Liceului de 
matern a ti că-fizică Petro
șani. Și, galeria tablourilor 
simbolizînd tinerețea, as
pirațiile de viață și împli
nire crește mereu. Mult 
succes in viață, liceenilor 
absolvenți 1

industrial
O NOUA SIFONARIE. 

In cartierul Petroșani- 
Nord au.început lucrările 
de amenajare a unei sifo
nării. Luînd ființă în ca
drul industriei mici, apar- 
ținînd 1.G.C.L. Petroșani,
unitatea — amplasată lîn
gă binecunoscuta „Gafe 
Expres" — va oferi în cu- 
rînd cetățenilor din cartier 
avantajul unei sifonării 
apropiere. (V.S.)

MĂRUNȚIȘ ? Informăm 
și pe această cale lucră
toarele de la patiserie-roti- 
serie din Vulcan că pot

primi, drept contravaloa
re a cafelelor servite, și 
monede de 25 de bani. Nu 
este vorba deloc de „bătaie 
de joc" așa cum s-au ex
primat lață de unul dintre 
clienți llie Ciort, muncilor 
topogral la întreprinderea 
minieră din localitate. Mai 
ales că au datoria să po
sede monedă divizionară, 

în pentru rest. Sau li se pare 
mărunțișul o problemă... 
prea măruntă ? (S.B.)

ÎNMATRICULARE. Ser
viciul de circulație amin
tește că plăcile cu numere.

le de înmatriculare 
autoturismelor din 
unităților socialiste (inclu
siv cele din grupele 21 și 
31) trebuie revopsite în 
galben F 452-8. Pentru au
toturismele proprietate per
sonală culoarea de revop- 
sire este alb 10-2253. (S.B.)

Rubrică realizată de
I. BĂLAN

I 
I 
I



SIMBAtA, 15 IUNIE 1985

Frumuseți plăsmuite
din gingășia florilor

reșe- 
trâ-

Ji I
i
i
1i i i
i
i i) i
i i i
i ( j ii i

Centrul civic al 
dinței municipiului 
iește plenar armoniile ti
nereții sale. Dobîndește, 
pe zi ce trece, noi valen
țe ale frumosului. Ce i 
s-ar mai putea adăuga — 
întru împlinire pînă la 
prinos — esteticului ur
banistic făurit de iscusi- 
ții meșteri Manole de pe 
șantierele de construcții, 
notabilei linii arhitectu
rale îndrăzneț și armonios 
integrate în peisajul 
o distincție aparte ce 
înconjoară, pentru ca 
rașul nostru 
la 

de 
ne 
o- 
de 

poalele Parîn-
gului fă-și desăvîrșească 
■plenitudinea frumosului? 
Poate tocmai la această 
desăvîrșire aspiră, cu 
gind de bine și muncă 
neobosită, cei despre ca
re va fi vorba în rîndu- 
ri'le ce urmează.

Trecînd în aceste zile 
prin fața sediului Con
siliului popular munici
pal, poate scăpăm neob
servat un fapt. Obișnuit 
în felul lui. Pe spațiile 
din fața acestei cunoscu
te clădiri publice, acum, 
la confluența anotimpu
rilor de logodnă între clo
rofila frunzișului crud al 
arborilor și zefirul dimi
neților scăldate în rouă, 
are loc o autentică schim
bare de ștafetă în lumea 
florilor. Cele care i 
încîntat privirile cu 
ritul lor fermecător 
zilele primăverii — 
selele, bumbișorii, 
zatis, margaretele - 
predat ștafeta

ne-au 
colo- 

in 
pan- 
mio-

— au 
suratelor

(Urmare din pag. 1)

didactice. Despre semnifica
ția acestui moment deosebit 
in viața sutelor de tineri au 
vorbit reprezentanții absol
venților Adrian Apostu (Liceul 
industrial minier), Daniela 
Mardare (Liceul economic și 
de drept administrativ), Ra
mona Simionescu (Liceul de 
matematică-fizică), prof. Va- 
sile Ciocodeică și Clement 
Negruț, reprezentant al Com-

din etapa a Il-a, ce le-au 
luat locul pentru perioa
da verii. Un încîntător 
covor floral a prins con
tur. Realizatorii ? Echi
pa de lucrătoare din ca
drul serei de flori a 

con- 
Elisabeta Codea 
în componență 
Oprea și Maria

ade- 
plăs- 
mă- 
din 
Cu 

numai

florile 
anume, 

întregului

serei de flori 
E.G.C.L. Petroșani, 
dusă de 
și avînd 
pe Maria 
Neghină.

Le privești munca, ce
ea ce iese din mîinile lor, 
și rămîi încîntat: un 
vărat lucru de artă 
muit, cu neîntrecută 
iestrie profesională, 
gingășia florilor 1 
migala de care 
pasiunea și finețea femi
nină este capabilă, mîi
nile celor trei muncitoa
re așează tulpină lîngă 
tulpină, petală lîngă pe
tală, orînduind 
într-o geometrie 
care conferă 
spațiu astfel înnobilat ar
monii multicolore, linii, 
unghiuri și arabescuri ce 
se împletesc și se 
pletează unele pe 
în echilibru și inedit 
într-o simfonie a frumu
seții. Ceea ce realizează 
ele sădind 20 000—30 000 
fire de flori — fir cu fir 
— într-un asemenea co
vor, este demn de o me
ritată comparație. Zecile 
de mii de begonia, echi- 
vera, irisinia, hageratum,. 
sandolina, sedum, lobelii 
și alte specii ornamentale 
care surîd în soare, eta- 
lîndu-și farmecul colo- 
ristic pe spațiul floral, 
meșteșugit închenărat cu

com- 
altele 

ca

„Sâptămîna
binatului minier Valea Jiului. 
In continuare a luat cuvîntul 
prof. univ. dr. ing. Dumitru 
Fodor, rectorul Institutului de 
mine, care le-a vorbit tine
rilor care absolvă în acest an 
liceele, despre posibilitățile 

de formare profesională din 

prestigioasa instituție de in- 

vățămrnt superior minier.

înscrisă in calendarul săr-

verdeață, nu ne amintesc, 
oare. în ansamblul lor, de 
renumitele covoare olte
nești sau de Cisnădie — 
creație tot a talentului 
feminin materializat în 
arta populară aplicată ? 
Ei bine, spre bucuria 
noastră, asemenea reușite 
covoare florale, care me
rită comparația 
vor îmbogăți în

ci- 
flo- 
va-

Și

făcută, 
curînd 

zestrea de frumos a cen
trului civic al reședinței 
municipiului pe spațiul 
rezervat din fața clubului 
studențesc, în parcul de 
lîngă sediul Teatrului 
de stat „Valea Jiului", în 
alte, locuri din noul și 
modernul cartier Petro- 
șani_Nord, conferind bu
levardului Republicii no
ta estetică pe care o me
rită. Dealtfel chezășii ale 
noilor împliniri întru 
frumos ale centrului 
vie al orașului stau 
rile ornamentale — 
loroase prin colorit 
parfum — plantate zilele 
trecute cu zecile de mii 
pe rondurile și întinsele 
spații amenajate în fața 
complexului de magazine 
și locuințe „Hermes". Să 
mai adăugăm la aceasta 
că sînt deja pregătite pen
tru plantat, în etapa a 
doua, 100 000 fire de flori, 
că numărul lor se va ri
dica la peste 1 milion de 
fire în total în perioada 
estivală-, pentru a avea 
imaginea completă a îm
plinirii de frumos pe ca
re o va trăi din plin cen
trul civic al reședinței 
municipiului.

absolventului"
batorilor socialiste „Săptămî- 
na absolvenților" din promo
ția cu mîndrie numită, „Pro
moția aniversării a 20 de ani 
de la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român", 
cei care vor participa la rea
lizarea mărețelor obiective 
ale Congresului al Xlll-lea al 
partidului au făcut jurămint 
solemn de a-și consacra toată 
energia, pregătirea profesio-

Din metale
(Urmare din pagina I)

procesului tehnologic al 
fiecărei piese executate au 
permis lucrătorilor din a- 
telierul mecanic obținerea 
unor economii însemnate 
care asigură o înaltă efi
ciență activității economi
ce Aceleași rezultate bu
nt în direcția recuperării 
s-au înregistrat și la ma
terialele tehnologice, în ge
neral materiale cu pondere 
în activitatea de preparare 
a cărbunelui. De exemplu, 
printr-o mai bună organi
zare a muncii, prin asigu
rarea unei funcționări op
time a instalațiilor de fil
trare, prin urmărirea stric
tă a respectării concentra
țiilor și a normelor de 
consum, la amidon s-a ob
ținut o economie de 154 
tone, la sodă caustică 19

Economii de 
combustibil

Datorită reparațiilor de 
bună calitate și exploată
rii în regim optim de func
ționare a locomotivelor, 
lucrătorii din cadrul colec
tivului de muncă al De
poului C.F.R. Petroșani rea
lizează însemnate economii 
de motorină. Reducînd, pe 
această bază, consumurile 
specifice cu aproape 10 la 
sută, ei obțin o economie 
de 2,4 tone de combustibil 
lunar, ceea ce le permite 
să lucreze patru zile, în
tr-un an, cu motorină eco
nomisită. (S.B.)

nală și avîntul tineresc pen
tru dezvoltarea economică și 
socială a patriei. Intr-o at
mosferă sărbătorească, parti- 
cipanții au intonat imnul ti
neretului studios „Gaudeamus 
igitur".

In încheierea acestor fes
tivități, care au avut loc și 
la Lupeni, Vulcan și Petrila, 
s-au desfășurat programe ar
tistice susținute de formații 
artistice prezente in actuala 
ediție a Festivalului național 
„Cintarea României".

vechi, piese de schimb noi
tone, iar la sulfatul de alu
miniu 54 tone. De aseme
nea, importante economii 
au fost obținute și la ca
pitolul combustibili, unde 
Uzina de preparare Lu- 
peni înregistrează econo
mii-, de 9,8 tone la motori
nă. O succintă analiză a 
modului de încadrare în 
consumurile normate ne 
relevă faptul că la unele 
materiale: magnetită, naf- 
tenat de sodiu și poliacri- 
lamidâ consumul a fost de
pășit atît ca urmare a pier
derilor tehnologice ineren
te cît și ca urmare a unor 
deficiențe apărute la sepa
ratoarele cu magneți per
manent. De asemenea, o 
atenție deosebită se acor
dă reducerii consumului 
de energie, luîndu-se mă
suri sporite pentru evita
rea mersului în gol a ins

Adrian Vilcean și Marin Bogescu, din secția 
„prelucrări mecanice” a IPSRUEEM, din subordi- 
nea ing. Petru Manea, lucrează la S.S.II. Vulcan la 
verificarea tabloului de comandă a strungului de 
prelucrat găuri adinei — A209.

Foto: VlexanJru TĂTAR

talației de spălare și, tot
odată, pornirea oi de ia un 
stoc minim calculat de 
cărbune brut aceasta pen
tru reducerea continuă a 
consumului de energie și 
încadrarea în consumurile 
normate. Dealtfel, progra
mul de măsuri privind re- 
< uperarea, recondiționarea 
și refolosirca materialelor 
recuperabile și rcfolosibile 
cuprinde măsuri ample 
în toate sectoarele de ac
tivitate ale Uzinei de pre
parare a cărbunelui Lu
pani, pentru eliminarea 
oricărei căi de risipă și, 
în același timp, pentru a 
nu rămîne nevalorificată 
nici una dintre posibilită
țile reale existente, de re
ducere a consumului de 
materii prime, materiale, 
combustibil și energie.

(Urinare dio pag. I)

fiețire și vie participare 
mesajul muzicii, fie in să
lile de apel ale . minelor, 
fie in cluburile muncito
rești. In acest cadru am 
aflat despre realizările har
nicilor noștri mineri din 
această minunată parte a 
țării, le-am cunoscut as
pirațiile in materie de artă, 
am aliat ■ despre activita
tea formațiilor de amatori, 
corale și de fanfară, unele' 
fiind conduse de tineri 
absolvenți ai Conservato
rului de muzică „Ciprian 
Porumbescu". Consider că 
este o inițiativă bună a 
Uniunii Compozitorilor și 
Muzicologilor dc a partici
pa la îndrumarea forma
țiilor artistice de amatori, 
de a crea noi eîntece pen
tru astfel de formații, de 
a întreține un dialog fertil 
cu acești iubitori ai muzi
cii care — trebuie spus — 
au propriile lor tradiții în 
acest sens. Sînt convins că 
acțiunile de felul arătat 
vor fi continuate rodnic 
și în viitor.

Pascal Bentoiu, 
zitor :

conipu-

— In prea scurta vizită 
întreprinsă în frumoasele 
orașe ale bazinului carbo
nifer Valea Jiului, m-au 
impresionat in mod deose
bit două rînduri de feno
mene i primul este cel re
feritor la uriașul vplum 
al investițiilor, cel de-al 
doilea — drag inimii mele 

— cuprinde extrem de jus
tul, enluziasmantul răspuns 
pe care publicul succesive
lor manifestări ah’ corului 
„Madrigal" l-a dat acestei 
atit de subtile muzici. Fă
ră îndoială că inițiativa u. 
nei asemenea vizite dc cu
noaștere reciprocă este ex
trem de pozitivă.

Mircea Chiriac, compo
zitor:

— Timp de cinci zile am 
avut prilejul să vizităm cea 
mai importantă regiune 
minieră a țării, locuri le
gate de tradițiile de mun
că și de luptă ale clasei 
muncitoare. Grupul nostru 
format din cîțiva membri 
de Irunte ai Uniunii Com
pozitorilor și Muzicologilor 
din R.S.R. a însoțit pe pre
ședintele nostru, prof. univ. 
Nicolae Călinoiu, rectorul 
Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu” și, de aseme
nea, minunatul cor „Ma
drigal” al conservatorului 
din București condus de 
artistul emerit, prof. univ. 
MARIN CONST A NT 1N,
care a realizat elevate pro
grame muzicale în l'ața 
unei asistențe ce a umplut 
pînă la refuz sălile. Ma
nifestările muzicale au re
prezentat întîlniri de neui
tat între oamenii muncii 
și grupul oamenilor de 
artă. Acest cald schimb 
de mesaje de prietenie și 
solidaritate tovărășească 
ne-a oferit fiecăruia un lu
minos exemplu de devota
ment pentru țelurile înalte 

ale socialismului, pentru 
rolul educativ al artei în 
această acțiune.

Dumitru Capoianu, com
pozitor :

— Nu sînt pentru prima 
dată în Valea Jiului. In 
urmă cu mulți ani am 
scris muzica pentru o pie
să dc teatru jucată, ,1a 
vremea respectivă . aici.

Impresii despre 
oamenii Van Jiului

Dar cîtă diferență între 
urbea de atunci și moder
nul oraș care este și con
tinuă în fiecare clipă să 
devină Petro.șaniul vremi- 
lor noastre. O constanții 
totuși pentru mine: oame
nii. La fel, de calzi, de 
primitori, de interesați 
pentru artă și-atunci ca și 
acum, la fel de doritori să 
al le, ia fel de avizi de mu
zică. Și lotuși, și în aceste 
constante există nuanțe ; 
oamenii de astăzi mi s-au 
părut mai interesați de 
noutate decît cei de ieri. 
Mă refer la liniștea ce se 
stabilea în sala de specta
col de fiecare dată cînd 
muzica ce era oferită de
pășea granița — ce-i drept, 
greu de stabilit — a muzi
cii academice, obișnuite, 
trecînd la expresia mult 

mai abrupta, mai virulentă, 
poate tocmai de aceea, a 
producțiilor contempora
ne. Publicul muncitoresc 
este mai receptiv la nou
tate deeit ne închipuiam 
noi.

Vasile Donose, compo
zitor :

— Acest turneu înseam
nă o experiență umană ale 

cărei învățăminte vor a-
vea implicații multiple și
complexe în tot Ceea ce
urmează >,ă întreprind ca
om,-în general, ea om de
cultură și activist pe lă-
rîmul arteii, in special. \m
invățat și cu aepsl prilej 
că, indiferent de asprimea 
vieții sau poate, cu atît 
mai mult, în condițiile li
nei vieți aspre cum este 
viața minerilor, dragostea 
este posibilă și neccsai’ă și 
că muzica este una dintre 
cele mai generoase căi de 
acces în lumea dragostei, 
a iubirii de oameni.

Teodor Bratu, compo
zitor :

— Mă aflu pentru a .tre
ia oară în Valea Jiului ; 
prima vizită am făcut-o în 
anul 1964, iar cea de a do
ua în anul trecut. De fie

care dată însă am simțit 
aceeași emanație puternică, 
aceste locuri, acest verita
bil sanctuar muncitoresc 
revoluționar — fiindu-mi 
aproape inimii mele chiar 
mai înainte de a-1 fi văzut 
cu propriii ochi. Imaginea 
de astăzi a Văii Jiului nu 
se poate compara nici pe 
departe cil cea de acum 
douăzeci dc, ani, în afară 
doar de oameni, de mineri, 
pe care, după cum i-ain 
văzut și in aceste zile, au 
rămas la fel de dîrji, de 
hotăriți in lupta pe care o 
duc ceas de ceas pentru 
a scoate la lumină din a- 
dîncurile pămintului pen
tru patria noastră socia
listă cît mai mult cărbune.

Ion Chioreanu, compo
zitor :

— Mă simt puternic le
gat de aceste minunate 
locuri, strâveciie ' vatră de 
cultu ă si civilizație româ
nească. Mă simt legat de 
mineri, de formațiile hr 
artistice, tradiționalele Imi
tare. Am scris piese pen
tru fanfarele minerilor și 
vin in Valea Jiului le cite 
ori este posibil pentru a 
le îndruma activitatea ar
tistică, pentru a le Ala o 
mină der ajutor. Mă simt 
puternic atașat de acești 
oameni minunați, minerii !

Asist, univ. Oi idiu Ctt- 
cu, pianist:

— Prezent pentru a doua 
oară în cel mai important 
bazin carbonifer al țării 
încerc sentimentul imperios 
al apropierii dintre două 
profesiuni, la prima vede
re disparate. Cutezanța mi
nerului se întîlneșle ■ u do
rința artistului de a pene
tra în straturile ascunse 
ale firii, spre a oferi se
menilor un crîmpei de a- 
devăr și frumusețe, ntr-o 
formă adecvata in plan es
tetic. Cu siguranță, între 
mineri și muzicieni există 
o afinitate de aspirații și 
realizări. Munca eroică 
a ortacilor sedimentează în 
noi principii de esență. Din 
această perspectivă turneul 
în Valea Jiului se instituie 
ca o edil ivaloare experien
ță de viața, necesară în 
oricare dintre momentele 
evoluției noastre artistice.

Femistocle Popa, compo
zitor

— Vizita noastră de in
formare și documentare in 
Valea Jiului se înscrie ca 
importantă acțiune al cărei 
scop este însăși cunoaște
rea reciproca a oamenilor. 
Ea este pentru mine un 
prilej de a promite oame- 
illoi din marele bazin car

bonifer al Văii că voi fi 
alături de ei oriclnd, prin 
creațiile mele.
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DIN PARTEA MINISTERULUI 
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Acțiuni în favoarea păcii 
pentru dezarmare nucleară
WASHINGTON 14 (A-

gerpres). — Proporțiile ini
maginabile ale arsena
lelor nucleare 
extrem de 
acestea le 
tru pacea 
tru însăși 
zației umane 
din 
date 
studiu publicat la 
hington de doi dintre cei 
mai cunoscuți experți ame
ricani în materie - 
lîam Arkin și 
Fieldhouse, de la 1 
tul pentru studii 
din capitala S.U.A.

Intitulat „Teatrele de 
luptă nucleare — legături 
globale în, cursa înarmări
lor", studiul prezintă, în 
peste 300 de pagini, date 
elocvente privind amploa
rea înarmărilor și arsena
lelor nucleare, atrăgînd a- 
tenția că peste 10 100 de 
arme nucleare 
stare de alertă, 
fi declanșate în 
ment, între ele,

ale
: și pericolele 

mari pe 
'•eo’ezintă pen- 
mondială, 
existența 

sînt 
nou, în lumină, 

ilustrative.

care

pen- 
civili- 
pUot.
prin

într-un 
Was-

— Wil- 
Richard 
Institu.
politice

10 100
se află în 
gata de a 
orice
3 100

a-

• BEIJING. La Beijing 
au avut loc convorbiri în
tre delegații ale ministe
relor afacerilor externe ale 
R.P. Chineze și Uniunii 
Sovietice —- relatează
gențiile China Nouă și 
TASS. Au fost examinate 
probleme privind îmbu
nătățirea și dezvoltarea, 
în continuare, a relațiilor 
consulare dintre cele două 
țări.

• MADRID. Referendu
mul care trebuie să deter
mine dacă spaniolii do
resc ca țara lor să rămî- 
nă sau nu în NATO va a- 
vea loc în primăvara anu
lui viitor, a declarat, la 
Madrid, î 
de presă, 
vernului 
Gonzalez, informează 
genția France Presse.

Spania este membră 
NATO din mai 1982, 
guvernul socialist, 
rat la conducere în decem
brie același 
„înghețarea" 
aderare a forțelor 
spaniole la 
tul militar 
NATO.

• DOHA.

viitor, a declarat, 
într-o conferință 

președintele gu- 
spaniol, Felipe 

a-

a 
dar 

instau-

an, a hotărît 
procesului de 

armate 
comandamen- 

integrat al

Cel de-al doi
lea satelit arab de 
nicații va fi plasat 
bită lunea viitoare 
tre naveta spațială 

, ricană „Discovery",
(mează agenția QNA.

cadrul aceleiași misiuni vor 
mai fi lansați doi sateliți — 
unul mexican și altul 
merican.

comu. 
pe or- 
de că- 

ame- 
infor-

In

încheierea lucrărilor sesiunii 
Comisiei consultative 

permanente sovieto-americane
rachete nucleare amplasa
te la bordul submarinelor. 
70 la sută dip arsenalul 
armelor tactice ale S.U.A. 
se află pe teritoriul altor 
țări sau pe nave în largul 
mării. „Cineva ar trebui 
să aibă un control ferm 
asupra tuturor acestor ar
me, dar nu cred 
de la Pentagon au 
gine clară asupra 
ce se întîmplă", 
William Arkin.

„Trăim într-o 
cărei existență 
un fir do păr" -
vertismentul dat de 
rii lucrării.

trans
la Geneva s-au 

lucrările sesiunii 
consultative per- 
sovieto-americane, 

contribuie 
viață

la
a

prevederi-

că cei 
o ima- 
a tot

apreciază

lume 
atîrnă 

— este
auto-

a
de
a-

GENEVA 14 (Agerpres). 
— Agenția TASS 
mite că, 
încheiat 
Comisiei 
manente
menită să 
transpunerea în 
obiectivelor și 
lor Tratatului privind li- 
mitatea sistemelor de apă
rare antirachetă și ale A- 
cordului provizoriu pri
vind unele măsuri în do
meniul limitării armamen
telor strategice 
încheiate între 
S.U.A. la 26 mai 1972, pre-

NICARAGUA

ofensive,
U.R.S.S. și

cum și ale Acordului pri
vind măsurile de diminu
are a primejdiei izbucnirii 
unui război nuclear înche
iat la 30 septembrie 1971.

Părțile au semnat o în
țelegere vizînd viabilita
tea Tratatului privind li- 
mitatea sistemelor de 
apărare antirachetă, și. un 
alt document similar re
feritor la necesitatea noti
ficării urgente, în cadrul 
măsurilor de diminuare a 
pericolului izbucnirii unui 
război nuclear între 
U.R.S.S. și S.U.A’.

Suspendarea moratoriului privind 
achiziționarea de arme

☆
(A-

Kis- 
de 

pro-
includerea 

cercetări

SDI, cunoscut 
„războiul 

în problematica 
în cadrul nego- 
sovieto.america- 

Geneva — infor-

MANAGUA 14 (Agerpres) 
— Ca răspuns la aprobarea 
în Congresul S.U.A. a unor 
ajutoare pentru elementele 
contrarevoluționare anti- 
sandiniste. Nicaragua a 
anunțat suspendarea mora- 
toriului privind achiziționa
rea de arme în scopul apă
rării, impus unilateral în 
luna februarie, în confor
mitate cu unul dintre obi
ectivele de bază cuprinse

în Actul de pace și coope
rare elaborat de „Grupul 
de la Contadora“. Măsura 
a fost anunțată de președin
tele Daniel Ortega Saave
dra, într-o alocuțiune radio
televizată. Șeful statului Ni
caragua a reafirmat, tot
odată, dorința țării sale de 
a relua dialogul cu Statele 
Unite, în vederea soluțio
nării conflictului din Ame
rica Centrală și a normali
zării relațiilor bilaterale.

Ministerul Educației și Invățămîntului ' aduce 
la cunoștință că între 25 și 30 septembrie 1985 va 
avea loc concursul de admitere la doctorat. înscrie
rile se vor face între 15 iunie și 15 iulie 1985 la 
institutele organizatoare de doctorat.

CONSECINȚA 
NEATENȚIEI

In apropierea trecerilor 
de pietoni sau a locurilor 
aglomerate se impune a- 
tenție sporită conducă
torilor auto și, în conse
cință, reducerea vitezei 
de rulare a autovehicule
lor. Această recomanda
re, ar părea de prisos 
conducătorilor auto pro
fesioniști, dacă nu am lua 
în considerare accidentul 
comis de Ioan Barb Fe- 
riza de la A.U.T.b. Pe. 
troșani. Neatent, condu
cătorul auto a lovit ușor, 
cu autobuzul nr. 31 HD 
1832, un copil angajat în 
traversare în apropierea 
unei treceri de pietoni. 
Neatenția, în fapt igno
rarea regulamentului 
circulație... costă.

circulație trei conducători 
auto profesioniști și doi 
amatori. Este vorba des
pre loan Morar (31 IID 
7134, A.C.M.M.), ~ ’
Ladislau Mathe 
7876, I.M. Bărbăteni), Vio
rel Marcu (31 IID 7843, 
S.U.C.T.), Costel Otvos 
(31 CJ 739, I.U.C.T.C. Cluj- 
N a p o c 
peni), 
Șumălan 
maistru 
care au 
tragă pe

Stefan
(1 HD

a»

de

ALCOOLISM

WASHINGTON 14 
gerpres). — Henry 
singer, fost secretar 
stat al S.U.A., s-a 
nunțat pentru 
programului de
„Inițiativa de apărare stra
tegică" 
sub numele de 
stelelor" 
abordată 
cierilor 
ne de la
mează agenția ADN. Po
trivit opiniei fostului 
cretar de stat, S.U.A. 
datoria să discute cu Uni
unea Sovietică despre un 
control serios al arma
mentelor fiind posibilă 
realizarea de acorduri con
crete.

se-
au

REUNIUNE
PARIS 14 (Agerpres). — 

La Paris s-au desfășurat 
timp de două zile, din ini
țiativa P.C. Francez, lu
crările unei reuniuni a re
prezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești 
din 18 țări din Europa Oc
cidentală.

In cadrul unei confe
rințe de presă care a a- 
vut loc după reuniune —

relatează France Presse —, 
Maxime Gremetz, secre
tar al C.C. al P.C. Fran
cez, a relevat că partici- 
panții au efectuat „un 
schimb util de informații 
și experiență" cu privire 
la modalitățile de acțiu
ne în vederea apărării in
tereselor oamenilor mun
cii afectați de recesiunea 
economică.

sanc-In ciuda asprelor
țiuni, mai sînt încă des
tui conducători auto care 
se lasă ispitiți de alcool, 
înainte de a se urca la 
volan. In ultima perioa
dă, în ipostaza de acoliți 
ai lui Bachus, au 
surprinși de agenții

FILME

Jandarmul și extratereș- 
trii.

URICANI: Cuibul sala
mandrelor.

CLIMAT 
NEOBIȘNUIT 

DE RECE
Temperaturile scăzute 

și vîntul rece care s-au 
abătut timp îndelungat a- 
supra insulelor nordice 
ale Japoniei au afectat 
serios dezvoltarea nor
mală a culturilor agrico
le. După cum se relatea
ză din Tokio, vremea are 
tendința de 
continuare, 
prefecturile 
Pacificului, 
Hokkaido.
Kwangtung 
ultima săptămînă, 
mai ridicate temperaturi 
au fost cu 5—8 grade 
mai scăzute decît nivelul 
normal pentru acest se
zon.

Ca urmare, culturile, în 
special cele de orez și 
grîu, au stagnat, neavînd 
căldura necesară dezvol
tării.

Se menționează că și 
sectorul zootehnic are 
de suferit în zonele res
pective din cauza clima
tului neobișnuit de rece.

FAPTUL DIVERS

PEGlggB
af 
ce

Il
I
I

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Ghețuri pe înăl
țimi; Unirea: Probă de 
microfon; Parîngul: O lu
mină la etajul X.

LONEA: Horea.
ANINOASA: Fantome

le se grăbesc.
VULCAN — Luceafărul: 

Raliul.
LUPENI Cultural :

■■

a se răci, în 
mai ales în 
de pe țărmul 

în Insula 
Astfel, în 

și Chubu, în 
cele

22 DE HAMALI...
Poliția britanică 

arestat 22 de hamali 
lucrau pe aeroportul Lon
dra—Heathrow, după ce 
a obținut probe că aceștia 
subtilizau unele obiecte 
din bagajele pasagerilor. 
Poliția a început supra
vegherea personalului din 
acest sector după primi
rea mai multor plîngeri 
din partea călătorilor. Su
pravegherea s-a efectuat 
cu 
de 
te.

ajutorul unor camere 
luat vederi, disimula-

...DIN PIESE DE 
CEASORNICE!

Locuința lui Ghennadi 
Malofeev din Moscova 
este un veritabil muzeu 
în care sînt expuse 150 

■ de modele de veliere, lo
comotive, sateliți, auto
mobile. Toate sînt execu
tate din piese de ceasor. 
nice și sînt în stare de

funcționare, relatează a- 
genția TASS.

Printre exponate se 
numără modelul vclie- 
rului „Victoria" cu care 
Magclan și-a realizat că
lătoria în jurul lumii și 
cel al caretei cu ajutorul 
căreia Marco Polo a efec
tuat, în secolul al 13-lea, 
călătoria sa spre China.

UN GLONȚ 
IN TIMPLÂ

Muncitorul Piotr Ulia- 
neț, de la Uzina de repa
rat automobile din Artio. 
movsk, a fost rănit în 
cap în timpul războiului, 
în anul 1942. Rana i s_a 
vindecat, dar uneori Uli- 
aneț simțea puternice du
reri de cap, care nu tre
ceau zile în șir. Recent, 
Ulianeț, pensionar acum, 
a cerut medicilor un con
trol mai amănunțit, și a- 
ceștia au constatat că pa
cientul avea în tîmplă un 
glonț din timpul războiu
lui, relatează agenția 
TASS. A urmat o inter
venție chirurgicală, glon
țul fiind extras.
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N.R. Eventualele modi
ficări în programarea fil
melor aparțin întreprin
derii Cinematografice Ju
dețene Hunedoara.

TV

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă (p.c.):

— Melodii populare.
— Gală desenului ani

mat.
■— „Eminesciana".
— Atlas muzical.
— „Prestigiul aripilor 

cu tricolor" —• re
portaj.

—, Traviata, de Verdi.
— Tclesport.
— Autograf muzical.
— Melodia săptămînii.

14,45 Săptămînă politică. 
19,00 Telejurnal.
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lot Lu-
Valentin 

9093, 
Petrila),

și
(2

la
fost obligați să 
dreapta...

I(D
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RECOMANDĂRI

Aeroport, 
noastră de 
desfășoară 

de turnare 
pe

In cartierul 
din reședința 
municipiu, se 
ample lucrări 
a covorului asfaltic 
artera principală do cir
culație. Se recomandă 
deci viteză redusă.

Duminică, 16 iunie a.C. 
au dreptul 
toturismele 
personală, 
sub număr

să circule au. 
proprietate 

înmatriculate 
CU SOȚ.

Rubrică redactată cu 
sprijinul Biroului 

circulație din cadrul 
Miliției municipiului 

Petroșani

2
3|

întreprinderea minieră aninoasa

încadrează urgent
paznici

încadrarea conform Legii 57/1974 și De
cretului 335/1983.

Informații suplimentare Ia biroul OPIR 
al întreprinderii.

Mica publicitate
Marcel soț, copiii Cera- 

sela și Alina, urează scum
pei lor soție și mamă Iu- 
liana Curelea „La mulți 
ani !“ și multă sănătate, 
cu ocazia aniversării zilei 
de naștere. (3848)

VIND Dacia 1300 L, sta- 
ro foarte bună. Telefon 
42696, după ora 17. (3843)

22,05
22,15

19,20
19,45

20,55

Teleenciclopedia.
Șlagăre în devenire 
(color).
Concurs de muzică 
ușoară româneas
că.
Film artistic:
„Ultimul țărm 
Prima parte.
Telejurnal.
Mondovision

lor).

VIND autoturism Dacia 
1300 — 32 000 km —, per
fectă stare. Informații, Bu
levardul Victoriei, bloc. 1A, 
sc. 1, ap. 2, Vulcan. (3846)

ANUNȚURI

VIND Dacia 1100, 
bună funcționalitate. 
Bălan, telefon 41705. (3847)

CU
Dr.

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Lazăr Fe- 
lician Nicolae, eliberat de 
Institutul de mine Petro
șani. II declar nul. (3845)

PIERDUT legitimațio de 
serviciu pe numele Moca- 
nu Ștefan, eliberată de 
I.M. Livezeni. O declatf 
nulă. (3851)

DE FAMILIE

Fiii, nurorile și nepoții anunță cu adincă du
rere încetarea din viată a scumpului lor

FLOREA AVRAM
Inmormîntarca are Ioc azi, ora 15, din strada 

Fîntînelor 20, Vulcan.
Ii vom păstra veșnică amintirea. (3849)

Kormoș Emilia mulțumește tuturor colegilor și 
prietenilor care au fost alături Ia greaua încercare 
pricinuită de decesul tatălui

SZTANKAY GHEORGHE (3850)
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