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ȚARII QT MAI MULT CĂRBUNE!
—

Debut rodnic 
în iulie

După Ce au încheiat 
primul semestru din a- 
cest an cu rezultate deo
sebite în muncă, prepa
ratorii de la Petrila au 
debutat în luna iulie tot 
cu rezultate bune, depă- 
șindu-și sarcinile de plan. 
La extracția semi- 
cocsului din cărbunele 
brut se înregistrează o 
depășire de 0,8 puncte, 
iar la recuperarea globa
lă se înregistrează o rea
lizare de 101 la sută. 
La aceste realizări 
o contribuție deosebită 
și-au adus-o colectivele 
din atelierele de prepa
rare, mecanic și tran
sport, conduse de ing. 
Gheorghe Stănculescu, 
Crișan Dan și maistrul 
Alexandru Felea.<__________

Jiu-
sar-

Producție peste plan
Vineri, 5 iulie, trei întreprinderi din Valea 

lui — Lonea, Vulcan și Lupeni — și-au depășit 
cinile de plan ale zilei, realizînd împreună o pro
ducție suplimentară de peste 300 tone de cărbune.

> Cel mai mare plus al zilei — 187 tone de 
cărbune, ii înregistrează minerii de Ia Vulcan, ca
re confirmă în acest fel rezultatele bune obținute 
în zilele de debut ale lunii iulie, cînd au realizat o 
producție suplimentară de 230 de tone. Printre 
fruntașii minei se înscriu minerii din sectoarele IV, 
III, VII și VIII.

+ Extrăgind aproape 
minerii de la Lupeni și-au 
ale zilei cu peste 100 tone 
cat în această zi brigăzile 
Mihai Blaga, Matiuș Laszlo, Constantin 
dor Boncalo, Aurel Manda, Pavel Bujor

+ Minerii de la Lonea continuă și 
lună să-și realizeze ritmic sarcinile de plan. Vineri, 
5 iulie, ei au extras suplimentar 30 tone de cărbune. 
Și în această lună, ca de altfel și în primul semestru 
din acest an cele mai mari depășiri le înregistrează 
minerii sectoarelor III și IV, care acumulează îm
preună de la începutul anului o producție suplimen
tară de aproape 40 000 tone de cărbune. (Gh. B.)

7 700 tone de cărbune, 
depășit sarcinile de plan 
de cărbune. S-au reinar- 
de frontaliști

A

conduse de 
Popa. Teo- 
și alții, 
în această

Vizita oficială de prietenie
în țara noastră 

președintelui Republicii Malta,
Agatha Barbara

începerea
La Palatul Consiliului de 

Stat au început sîmbătă, 6 
iulie, convorbirile oficiale 
între președintele Republi
cii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii 
Malta, Agatha Barbara.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu a salutat cu deo
sebită căldură vizita pre
ședintelui Republicii
Malta în țara 
noastră și a exprimat con
vingerea că și această în- 
tîlnire la nivel înalt, con
vorbirile egre vor avea loc 
vor contribui la dezvolta
rea în continuare a colabo
rării româno-malteze^ spre 
binele ambelor țări și po
poare, al cauzei păcii și în
țelegerii internaționale.

Președintele Agatha Bar
bara a exprimat deosebita 
satisfacție de a efectua a- 
ceastă vizită și de a se re- 
întîlni cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, a mul
țumit pentru ospitalitate, 
pentru primirea călduroa
să ce i s-a făcut și a mani

convorbirilor oficiale
festat, la rîndul său, spe
ranța că noul dialog la ni
vel înalt româno-maltez 
va stimula intensificarea 
conlucrării dintre România 
și Malta, atît pe plan bila
teral cit și pe arena inter
națională.

In cadrul convorbirilor, 
președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Republicii Malta, Agatha 
Barbara, au avut un schimb 
de păreri cu privire la ex
tinderea relațiilor bilatera
le și a cooperării dintre 
România și Malta în diferi
te domenii de activitate, în 
deplină concordanță cu in
teresele fundamentale ale 
popoarelor român și maltez 
de dezvoltare liberă, inde
pendentă. S-a scos în evi
dență importanța deosebi
tă a dialogului la cel mai 
înalt nivel, a înțelegerilor 
convenite, pentru întărirea 
și amplificarea prieteniei și 
colaborării dintre cele do
uă țări și popoare.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Agatha Barbara au însăr
cinat pe miniștrii de ex
terne ai celor două țări să 
examineze, în timpul vizi
tei, noi căi și mijloace pen
tru dezvoltarea și diversifi
carea raporturilor româ- 
no-malteze, corespunzător 
potențialului celor două 
țări.

In timpul convorbirilor 
a fost abordată o serie lar
gă de probleme actuale ale 
vieții internaționale, în 
mod deosebit privind opri
rea cursei înarmărilor și 
trecerea la dezarmare, în 
primul rînd la dezarmarea 
nucleară, oprirea produce
rii, experimentării și am
plasării de noi arme în 
Europa, asigurarea păcii, 
securității și destinderii pe 
continent, în Mediterana și 
în întreaga lume, soluțio
narea pe cale politică, prin

(Continuare în pag. a 4-a)
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Investiții 
miniere 

în devans

Ample lucrări de modernizare 
la Uzina Electrică Paroșeni

Cauza nerealizărilor — 
strangulările în aprovizionarea 

cu materiale și evacuarea 
cărbunelui

Mina Dîlja, în primul 
semestru din anul acesta, 
a înregistrat la producția 
fizică de cărbune brut ex
tras, slabe rezultate mai 
ales că, în aceeași perioa
dă a anului trecut mina 
a raportat îndeplinirea și, 
chiar, depășirea prevede
rilor de plan. Același plan, 
aceleași condiții de zăcă
mînt, aceiași oameni și 
chiar aceeași conducere la 
nivel de sectoare. Cu toa
te acestea, în primul 
mestru, nici un sector nu 
și-a realizat sarcinile 
plan. Ba mai mult, la do-* 
uă dintre cele trei sectoa
re de producție nici o 
gadă care lucrează în 
bune nu 
cinile de 
am mers 
mic, dar 
brigada — să vedem 
sînt adevăratele cauze ale 
nerealizărilor. Evident, nu 
am luat toate formațiile în

ca- 
lu- 
ca- 
pe 

lun-
17

se-

de

bri- 
căr- 
sar- 
caz, 
mai

și-a onorat 
plan. In acest 
pînă la cel 
important nivel — 

care

parte, ci ne-am oprit la 
brigada condusă de mine
rul Ludovic Iozsa, din 
drul sectorului I care 
crează într-un abataj 
meră, cu două aripi, 
stratul 3, blocul II, cu 
gimi pe direcție între
și 25 m. In primul semes
tru din acest an, cantita
tea de cărbune extras este 
cu 3 500 tone sub sarcinile 
de plan. Productivitatea 
muncii, în medie, a fost 
realizată în proporție de 
70 la sută. Privind nereali, 
zările brigăzii părerile sînt 
împărțite.
multe ori ele se contrazic!?

Iată ce ne spunea șeful 
de sector, sing. Ioan Liszka 
despre această situație: „In 
afara condițiilor grele de 
zăcămînt — efilări de strat,

Gh. SPINU
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la
muncii 

sută au 
termene-

După mun ne-a infor
mat tovarășul Carol 
Ridzi, șeful brigăzii, pla
nul lucrărilor de con
strucții și montaje pe 
primul semestru a fost 
realizat înainte de ter
men. Pe baza depășirii 
sarcinilor de plan 
productivitatea 
cu circa 14 la 
fost devansate
le de punere în funcțiu
ne la 8 obiective de in
vestiții de la viitoarele 
mine Lupeni Sud și Va
lea de Brazi. S-au evi
dențiat în mod deosebit 
constructorii și montorii 
din formațiile conduse 
de Toma Achiriloaiei, 
Dumitru Pavalache, A- 
dam Gunther, Iosif Bor- 
șodi, loan Popa, Nico
lae Viziru, Petre Spînu, 
Geza Kiș, Spiru Ciortea 
și Viorel Benea. (V.S.)

Șeful de echipă strungari Nicolae Borbely de 
la S.S.H. Vulcan este deținător al locului I în între
cerea socialistă din unitatea în care lucrează.

(Continuare în pag. a 2-a)
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Construită în anii lumi
noși ai socialismului, Li
zina Electrică Paroșeni, în 
ultimii 20 de ani, mai pre
cis după Congresul al 
IX-lea al partidului cînd 
prin voința unanimă a în
tregii națiuni, cel mai iu
bit fiu al poporului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
fost învestit în fruntea 
partidului și statului nos
tru, a cunoscut cele mai 
profunde transformări și 
înnoiri calitative. Despre 
ce s-a realizat în această 
perioadă pe care cu recu
noștință și mîndrie patrio
tică o numim „Epoca 
Ceaușescu" ne-a vorbit ing. 
Alexandru Aruncuteanu, 
directorul uzinei.

— In urma vizitei de lu
cru efectuată în Valea Jiu
lui de secretarul general 

partidului, tovarășulal
Nicolae Ceaușescu, în vara 
anului 1979, printre pro
blemele analizate atunci 
s-a aflat și ridicarea condi
țiilor de viață și de trai 
ale minerilor și celorlalte 
categorii de oameni ai mun
cii din municipiul nostru 
prin reducerea poluării o_

ga Vale a Jiului s-au rea
lizat însemnate economii de 
combustibil, totodată s-a 
redus substanțial poluarea 
în aceste orașe, îmbunătă- 
țindu-se în acest fel condi
țiile de viață ale oamenilor 
muncii din municipiul nos
tru.

Odată încheiată această 
etapă de transformare a 
uzinei din furnizarpa de 
energie electrică în furni
zarea do energie electrică și 
termică a început în 1984 
o nouă etapă de moderniza
re a cazanelor 1, 2 și 3. 
Modernizarea celor trei ca-

Gheorghe BOȚEA

rașelor Văii Jiului, prin 
termoficarea acestora. Pen
tru realizarea acestui o- 
biectiv major erau necesa
re transformări și înnoiri 
la uzina electrică, care ur
ma să producă în paralel 
energie electrică și energie 
termică.

Au început lucrările de 
modernizare Ia turbinele 
nr. 1, 2 și 3. Grupurile de 
condensație destinate nu
mai producerii energiei e- 
lectrice au fost transfor
mate și modernizate ca 
grupuri de termoficare cu 
prize reglabile, creîndu-se 
prin aceasta posibilitatea 

de a se produce 273 Gcal pe 
oră, asigurîndu-se astfel e- 
nergia termică necesară a- 
limentării orașelor Vul
can, Petroșani, Lupeni. Pa
ralel cu producerea energiei 
termice, fiecare turbină rea
lizează oră de oră 35 000 
kW.

— Ce înseamnă de fapt 
termoficarea pentru Valea 
Jiului ?

— Prin producerea cen
tralizată a energiei termi
ce la nivelul uzinei elec
trice, ca de altfel la îritrea.

!
( 
$ 
i

i I V I

(Continuare în pag. a 2-a)
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„Ziua constructorilor de mașini 
o sărbătoare a muncii

S-a încetățenit în conști
ința noastră, a românilor, 
ca în fiecare an, în luna 
iulie să sărbătorim cu 
toții „Ziua constructori
lor de mașini", o sărbă
toare a împlinirii muncii 
și aspirațiilor unui harnic 
detașament muncitoresc al 
țării. In anii edificării o- 
rînduirii socialiste și mai 
ales, în ultimii douăzeci 
de ani de cînd în fruntea 
partidului nostru se află 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, ani 
pe care cu justificată mîn- 
drie patriotică îi numim 
„Epoca Ceaușescu", in
dustria construcțiilor de 
mașini a cunoscut o impe-

tuoasâ dezvoltare, deve
nind unul dintre princi
palele sectoare ale econo
miei naționale. Dezvolta
rea fără precedent pe care 
au cunoscut-o construcți
ile de mașini în România 
socialistă a permis ca pro
dusele noastre să se bucu
re la ora actuală de o 
largă apreciere pe piața 
internațională. Concomi
tent cu dezvoltarea de 
ansamblu a economiei na
ționale, cerințele asigură
rii tuturor mașinilor și 
utilajelor au crescut sim
țitor făcînd ca industria 
constructoare de mașini

' să se situeze în prim pla
nul atenției partidului și 
statului nostru. Au apă-

și creației
rut pe harta industrială 
a țării noi întreprinderi 
de profil, cele existente 
s-au modernizat, într-o 
amploare fără precedent, 
iar numărul oamenilor o- 
cupați în această ramu
ră a industriei s-a modi
ficat atît sub aspect can
titativ cît și calitativ, 
gradul de perfecționare a 
pregătirii profesionale cu- 
noscînd an de an îmbu
nătățiri substanțiale. Gri
ja permanentă a conduce. i 
rji partidului și statului J 
nostru pentru continua !

Ing. Iosif. KELEMEN, 
director al I.U.M.

Petroșani i
(Continuare <d pag. a 2-a) ț

O nouă promoție 
de specialiști 

în minerit
In aceste prime

ale lunii iulie la Insti
tutul de Mine din Pe
troșani a început repar
tizarea absolvenților în 
producție. Este un eve
niment important în 
viața celor 750 de ti
neri ingineri și subingi- 
neri care vor munci în 
întreprinderi miniere și 
preparații de cărbune, 
în domeniul construcției 
de utilaj minier sau în 
cercetarea științifică. 
După anii de studiu în 
institut ci vor contri
bui, cu energie tinereas
că, la înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului 
cu privire la valorifica
rea substanțelor mine
rale utile. In marile ba
zine carbonifere și în 
întreprinderi miniere din 
întreaga țară noua pro
moție de ingineri și 
subingineri î.și vor con
sacra cunoștințele știin
țifice însușite în anii de 
studiu pentru realizarea 
programului de meca
nizare a mineritului ro
mânesc, pentru crește
rea continuă a produc
ției de cărbune. ___
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Poezie a copilăriei Poezie a păcii Ample lucrări de modernizare
adre- 
întot-

O carte de poezie 
sată copiilor este 
deauna o bucurie pe care 
un scriitor le-o poate face 
acestor flori ale patriei. 
Iar cînd poezia pornește 
parcă din inima lor și li 
se adresează de la suflet 
la suflet se poate vorbi 
chiar de o reușită, 
tr-un fel, aceasta este 
trăsătura caracteristică a 
volumului de versuri in
titulat simplu, dar suges
tiv, „Florile copilăriei", a- 
părut la Editura „Ion 
Creangă" și datorat poe
tului Viorel Cozma, origi
nar din Țara Hațegului. 
Un dar cît se poate de 
frumos făcut de autor ti
nerelor vlăstare cu o co
pilărie luminată de aura 
acestor ani de nouă E- 
popee socialistă. Și cu a- 
tît mai de preț, cu cît a- 
cest volum reprezintă în 
fapt debutul editorial al 
poetului, de altfel prezen
ță notabilă în peisajul li
ric actual, semnînd frec
vent în presa literară și 
cotidiană, în emisiunile 
de radio și televiziune.

Marca majoritate a ver
surilor din volumul „Flo
rile copilăriei" sînt scrise 
în tonul sfătos al omului 
matur — participant la 
jocul copiilor — dar care, 

. atît în expunere cît și în

In
și

judecarea faptelor și ati
tudinilor, se’ adaptează 
poziției și gîndirii celor 
mici, dînd astfel poeme
lor un caracter dramati
zat, ușor declamator 
(„Șoimul patriei", „Bob 
de rouă", „Tata", „De ziua 
mamei", „Școala noastră" 
etc) „E țara mea aceasta/

JURNAL DE 
LECTURĂ

In care-nvăț și cresc/ Și 
tot ce-o încălzește/ E su
flet românesc/ Sînt mic 
acum, desigur/ Abia învăț 
să. zbor/ Dar visul meu 
se-nalță/ Spre-al țării vi
itor, („Vis de cutezător"). 
In alte poezii autorul de
vine povestitorul pățani-' 
ilor unor copii, prilej 
amuzament laolaltă cu 
norii săi interlocutori, 
șa cum se întîmplă 
poeziile „Fluturele", 
pușa", 
da", 
grădiniță".

Există în volum și poe
zii „serioase" care, prin 
tematică și muzicalitate — 
Viorel Cozma posedă ar
ta de a dăltui versuri can
tabile, foarte ușor de re-

de 
ti- 
a- 
în 

. „Pă- 
„Anișoara și oglin_ 

„Vînătorul", „De la

ținut și de recitat — se 
înscriu în registrul fami
liei autorului: „Cîntec", 
„Am sădit un bujor", 
„Cartea", „Țara", „De vor
bă cu bobul de grîu", „Bo. 
găția rodului", „Dragoste", 
„Vîrsta copilăriei". Citez 
din poezia care a și dat 
titlul volumului: „In gră
dina de lumină-a țării / 
Florile copilăriei cresc / 
In culori de curcubeu, 
senine / Cum se-arată ce
rul românesc /De privesc 
frumoasele petale / Dau 
prin ele de un vis fru
mos / Și-un îndemn gă
sesc mereu în ele / Să fiu 
țării scumpe de folos / 
Pe-o petală scrie omenie / 
Pe-alta cutezanță este 
scris / Fiecare floare mă 
învață / Să muncesc și 
să-mplinesc un vis" („Flo
rile copilăriei").

Aplecat cu dragoste 
spre lumea copilăriei, Vio
rel Coznia scrie o poezie 
apropiată sufletului celor 
mici, iar gîndurile copi
ilor își găsesc împlinirea 
în versurile poetului, preo
cupat, asemenea tuturor 
creatorilor, de a dărui 
numai bucurii celor mici, 
pe care îi vrea crescuți în 
pace.

Irimie STRAUȚ

t

r

(Urmare din pag. I)

zâne constă în înlocuirea 
morilor cu bile cu mori cu 
plăci și role și alte lucrări 
de înnoire care vor permi
te utilizarea cărbunelui cu 
puteri calorice de 3150 
Gcal/kg și umiditate de 
pînă la 16 la sută. De ase
menea se vor înlocui elec- 
trofiltrele care aveau un 
randament de reținere a 
cenușii de circa 60 la sută 
cu electrofiltre, de fabrica
ție românească, care vor 
avea un randament de re
ținere de pînă la 99 la su
tă. îmbunătățirile care se 
aduc acestor cazane vor

duce la realizarea debite
lor nominale pe cazane, la 
creșterea producției de e- 
nergie electrică pe bază de 
cărbune de la 30-40 la sută, 
cît se realizează în prezent 
la peste 90 la sută, redu- 
cîndu-se concomitent con
sumul de gaz metan.

Pînă la sfîrșitul lunii au
gust, la cazanul nr. 1 tre- ■ 
buie terminate toate lu
crările de modernizare, iar 
această a doua etapă urmea
ză să- se încheie in anul 
1987, odată cu terminarea 
lucrărilor la cazanul nr. 
3. In paralel cu lucrările 
de modernizare la aceste 
cazane vor începe lucrări

de modernizare și la ca- 
zanele 4 și 5 aferente gru
pului 4 de 150 MW. Și 
aceste cazane se vor 
locui morile cu bile și 
lectrofiltrele. Totodată 
va construi un nou coș 
fum și se va monta 
cazan pentru cele trei 
puri de 50 MW, care 
permite să se execute
perioada de vară lucrări de 
reparații la cele trei caza
ne fără a se reduce pro
ducția de energie electrică. 
Totodată în sezonul rece se 
vor produce suplimentar 
față de acum 35 MW ener
gie electrică și 120 Gcal e- 
nergie termică.

Ia 
în- 
e- 
se 
de 

un
gru- 

va 
în

Recoltarea'fructelor de pădure ■

și a ciupercilor

Cauza nerealizârilor
(Urmare din pag. I)

apofize și intercalații ma
sive de steril în zona cul
cușului — brigada lui Ioz- 
sa se confruntă cu două 
probleme majore. Prima, 
•ea de aprovizionare cu 

materiale și p.ese de schimb. 
A doua, evacuarea cărbune
lui de la frontul de lucru.

Practic, cărbunele nu se 
poate încărca în vagonete 
(atunci cînd sînt — n.n.) în 
perioada cît se introduce 
material la front. La nivel 
de sector nu există un si
loz tampon. Rolul ce deser
vește 
poate 
rilor. 
xistă, 
oamenii 
sînt disciplinați, cu 
excepții".

Șeful de brigadă 
Iozsa, preciza la 
său: „Materialul, pe fieca
re schimb, îl aducem de 
la 800 m, este adevărat cu 
cărucioare, dar pe tronso
nul ce duce la frontul nos
tru de lucru trebuie să fa
cem multe manevre, care 
ne răpesc cîte 2—3 ore. 
Din cînd în cînd, acest lu
cru îl mai fac cei de la re
gie. Nu ni se asigură în 
mod Titmic vagonete goale. 
In brigadă sînt băieți dor
nici de afirmare. Cu uti
lajele nu prea avem pro
bleme, deși pe fiecare 
schimb ar trebui să exis
te cîte un lăcătuș care să 
supravegheze (cele 4 tran
sportoare cu raclete ce de
servesc grupa De exemplu, 
astăzi (2 iulie — n.n.), la 
ora 13, s-a pușcat și pînă 
la șut puteam evacua tot 
cărbunele, dar transporto
rul TR 3 nr. 1 ne-a făcut 
necazuri si am pierdut 50 
de tone de cărbune. De

ur- 
for-

brigada amintită nu 
face față strangulă- 

Forța de muncă e- 
dar nu suficientă, 

în general — 
mici

Ioan 
rîndul

altfel, lipsa pieselor de 
schimb și calitatea proastă 
a lor ne dau multă bătaie 
de cap"

Oana Dumitru, maistru 
minier principal: „In plus 
față de cele spuse de șe
ful de brigadă insist pentru 
personal calificat. Trebuie 
întreprinse măsuri 
gente pentru
marea unei forțe de 
muncă bine pregătită pro
fesional, capabilă să preia 
capacitățile de producție la 
nivelul maxim de eficien
ță. In această direcție se 
așteaptă, se tărăgănează 
mult".

Problemele cu care se 
confruntă brigada lui Ioz- 
sa sînt și problemele celor
lalte 5 brigăzi din cadrul 
sectorului. Aprovizionarea 
cu materiale, piese de 
schimb, evacuarea ritmică 
a cărbunelui de la frontu
rile de lucru, după cum 
declara șeful de sector vor 
fi rezolvate în ultima 
cadă din luna august, 
transportul producției 
orizontul 300 se va 
continuu pe benzi transpor
toare. Cine oare este 
vină că șase brigăzi 
cadrul sectorului I al 
Dîlja nu-și realizează 
cinile de plan ? Oare nu se 
știa că o capacitate de 
producție pusă în funcțiu
ne trebuie să îndeplinească 
toate condițiile de aprovi
zionare ritmică cu materia
le și piese do schimb, 
evacuare fluentă a 
nelui ?

De aceste condiții 
să se bucure nu 
marile capacități (comple
xe mecanizate) ci și mici
le capacități < um este ca
zul abatajelor cameră din 
cadrul sectorului I al I.M. 
Dîlja.

de- 
cînd 

pe . 
face

de 
din 

I.M. 
sar-

de 
cărbu-

trebuie 
numai

I 
I 
I 
I
1 
I

TABARA. In perioada 
9—21 iulie, 20 de tineri de 
la Școala sportivă din 
troșani 
bără la

se vor afla în 
Snagov. (G.B.)

Pe- 
ta-

FACE LUMINA ? 
bine de o lună, în

CINE 
De mai 
blocul 54 de pe Bulevardul 
Păcii din Lupeni, locatarii 
s-au mutat in casă nouă. 
Tot de atunci, blocul a ră
mas neracordat la rețeaua

de alimentare cu energie 
electrică. Pe bună drepta
te locatarii și-au cam pier, 
dut răbdarea și nu mai 
cred in repetatele promi
siuni ale instalatorilor „că 
problema se va rezolva". 
Cine face lumină ? (V.S.)

SIMPOZION. Din iniția
tiva comisiei de femei de 
la I.M. Dîlja, în cadrul clu
bului „Femina" a avut loc 
un simpozion cu tema „îm
bunătățirea indicilor demo
grafici în Valea Jiului". 
S-au mai purtat discuții

Sîntem deja in plină 
panie de recoltare a 
telor de pădure și ciuper
cilor. activitate sezonieră 
care trebuie să se desfă
șoare sub [j^tronajul celor 
trei ocoale silvice din Vale 
(Petrila. Petroșani și Lu- 
peni); din păcate, unii ce
tățeni ignoră reglementări, 
le în vigoare în acest do
meniu. iată de ce în dis
cuția purtată recent, cu 
ing. Felician Becuș, șeful 
Ocolului silvic Petroșani, 
im stăruit asupra condițiilor 
de recoltare și achiziții a

cam. 
fruc-

V
\

***

I

*

„Ziua constructorilor de mașini
(Urmare din pag. 1)

modernizare a acestui sec
tor al economiei naționale 
se materializează an de 
an în noi și importante 
investiții, în locuri supli
mentare la formele de 
învățămînt superior, ca
drele tehnico-inginere.ști 
din domeniul construcți
ilor de mașini, asigurînd 
astăzi întreaga asistență 
tehnică în întreprinderile 
de profil din țară.

Asemenea tuturor între
prinderilor din țara noas
tră, și Valea Jiului a 
beneficiat din plin de con
dițiile deosebite create de 
partidul și stalul nostru 
pentru dezvoltarea și mo
dernizarea construcțiilor 
de mașini, întreprinderea 
de Utilaj Minier din Pe
troșani, cunoscînd în toată 
această perioadă de două-

la Con- 
al P.C.R., 
profunde, 
calitati- 

au adu-

zeci de ani, de 
greșul al IX-lea 
transformări 
cantitative și 
ve care
s-o astăzi în rîndul între
prinderilor elitei construc
toare de mașini din țară. 
Complexitatea și diversi
tatea mașinilor și utila
jelor miniere, continua 
lor modernizare au făcut 
ca oamenii întreprinderii 
să-și desăvîrșească pre
gătirea profesională, a- 
cumulînd o bogată expe
riență. In această zi, în 
caro constructorii de ma
șini din întreaga țară își 
serbează ziua lor, colec
tivul de oameni ai mun- ț 
cii do la I.U.M. Petro- 1 
șani, le adresează tuturor 
un fierbinte salut munci. ) 
toresc. Calde felicitări și | 
urări de noi succese 
activitatea cotidiană.

fructelor de pădure și ciu
percilor.

— H.C.M. nr. 920/1973 
precizează clar —■ recolta
rea se desfășoară 
ocoalelor silvice, 
de pădure și 
sînt achiziționate 
tele de preluare, in 
Jiului sînt 19, și la Centrul 
de fructe de pădure din 
Iscroni. Să exemplific 
se achiziționează zmeura 
10 lei kg, iar afina la 
lei; prețuri avantajoase 
oferă pentru hribi, gălbiori, 
plante medicinale (frunză 
de mesteacăn. cimbrișor, 
rădăcini de brusture și ște. 
vie, coajă de crușin, sună
toare, frunză de afin roșu 
etcf Pentru unele fructe și 
plante medicinale, 
ția este 
cordarea 
porumb 
Același 
sancțiuni 
variind de la 200 la 800 lei» 
confiscarea uneltelor de 
recoltat și a-ambalajelor. 
In această postură s-au a- 
flat, la începutul acestei 
luni, Vasile Conduruță, din

sub egida 
fructele 

ciupercile 
la punc- 

Valea

la
13
se

achizi- 
stimulată de a- 
unor cantități de 

la preț avantajos. 
TTr'.M. prevede 
aspre — amenzi

Vulcan, 
'Angliei,
Marcel Stingă, din Vulcan. 
Pentru culegătorii care își 
oferă recoltele ocoalelor 
silvice se asigură gratuit 
condiții de cazare în punc
tele de preluare și alimen
te. contracost. Din expe
riența anilor trecuți, subli
niem o inițiativă valoroasă 
— unele organizații de pio
nieri și de, tineret sau e- 
chipe sportive au fost găz. 
duite de noi, după progra
mul zilnic de recoltare, 
punctele de preluare au 
devenit adevărate tabere 
de vacanță, în care s-au 
organizat acțiuni interesan
te de petrecere a timpului 
liber. Cîștigul a fost deci 
dublu pentru acești parti
cipant! la campania de re
coltare. In plus, cu fondu
rile dobîndite astfel, s-au 
organizat excursii colective, 
s-a procurat echipament 
sportiv etc. Sîntem și în 
acest an gazde bune pentru 
acțiunile de 
tică, dar în 
educative.

Dănuț Rus, Daniel 
Petru Smintînă,

muncă patrio- 
același timp

Ion VULPE

Festivalul național „Cintarea României

Muzica ușoară... la înălțime !
In sala clubului „Tractorul" din Brașov au in

trat duminică, 3U iunie, în concurs formațiile de 
muzică Ușoară și folk, în cadrul etapei republicane 
a ediției a V-a a Festivalului Național „Cîntarea 
României".

Am notat aprecierile pozitive făcute de juriul 
republican la adresa formației de muzică rock și a 
grupului vocal „Telex" ale Casei de Cultură a Sin
dicatelor, din Petroșani, formații deja afirmate la 
nivel național. O evoluție de exiepție au avut Clau
dia Șponor și Cristian Manea, duet folk din Vul
can, tineri cu largi posibilități interpretative.

Bine au evoluat grupul „Color" și solista de 
muzică rock Ileana Berehi, tot din Vulcan. A lost, 
de asemenea, prezent grupul „Folk '85“ al Clubului 
Muncitoresc din Lonea. (floria DOBROGEAN!)

Tinerețe, pasiune, calitate — acele coordonate de 
bază ale tînărului colectiv de la I.C. Vulcan.

Foto: Al. TATAR !

despre alimentația raționa
lă. riscurile alcoolului, fu
matului șl ale abuzului de 
cafea. Simpozionul a 
urmat de o 
distractivă.

fost
seară cultural- 
(Mia MorariU)

PATRIOTICĂ, 
atelierului ine- 
I.M. Vulcan

MUNCA
Colectivul 
canic de la 
văruit și vopsit prin mun
că patriotică clădirea ate
lierului și dependințele. In 
prezent se lucrează la re- 
betonarea

frumusețarea acesteia. (G.B.)

a

incintei și în

COMISIA permanentă de 
arhitectură și sistematiza
re a Consiliului Popular al 
Orașului Lupeni a dezbă
tut intr-o ședință lărgită, 
la care au participat și ca
dre de conducere din dife
rite domenii ale vieții so
cial-economice, o nouă va
riantă a schiței de siste
matizare a orașului. Au 
fost formulate o seamă de 
propuneri și sugestii pen
tru ca sistematizarea ora
șului să răspundă exigen
țelor actuale. (I.D.)

IN TON CU... TOANELE 
VREMII. O informație ca
re, sperăm, să fie recepta
tă cu interes: unitatea de 
reparat umbrele, din Lu
peni, s-a redeschis în cen
trul vechi al orașului in 
locul fostei unități de „re
parații ceasuri" (lingă noua 
„Cofetărie-Patiserie"). (A.T.)

rații încălțăminte. Așa cum Ă 
sînt trecute tot felul de 
indicații la parter, ar pu- I 
tea să apară și cea privind I 
plasarea atelierului și ora
rul de funcționai^ ca să • 
scutească clienții de ur- I 
care pînă la etajul 1, unde . 
este afișat pe ușa atelie
rului I (D.G.)

Rubrică realizată de 
'. straut

ORARUL? La etajul I! 
Așa stau lucrurile la com
plexul Cooperativei mește
șugărești „Unirea" din Pe
troșani, de pe strada Ni- 
colae Bălcescu, în ceea ce 
privește unitatea de repa-
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Despre folclorul și etnografia
Țării Hațegului și Văii Jiului 

la sfirșitul secolului al XIX-lea și începutul 
secolului al XX-lea (IV)

Alcxiu Viciu (1855 — 
1950), fost profesor la 
Blaj, s-a remarcat mai cu 
seamă ca folclorist. Lui i 
se datorește volumul in
titulat „Glosariu de cuvin
te dialectale din graiul 
viu al poporului român". 
Blaj, 1899 republicat în- 
tr-o variantă nouă in A- 
nalele Acad. Rom. (Me
moriile Secțiunii Literare, 
Ser. II. Tom XXIX) sub 
titlul: „Glosar de cuvinte 
dialectale în graiul 
al poporului român 
Ardeal", Buc. 1906. 
lîngă îmbogățirea 
rialului, „Glosarul
1906, în introducerea 
.trată... aduce două 
capitole referitoare 
terminologia „băieșilor" și 
la cea a „plutașilor", pre
cum și două tabele cu si
nonimele dialectale ale 
„cartofului" și „chibritu
lui” în limba română. Jn 
privința terminologiilor 
speciale, A. Viciu se in
spiră din „încercare de 
terminologie poporană ro-

mină" de Fr. 
1898). Ca și 
sea, însoțește cuvîntul cu 
imaginea obiectului denu
mit, aplicînd concepția 
„cuvinte și lucruri" care 
presupune o corelare a

Dame (Buc., 
acesta, ade-

fS/ZZ/SAW#S/////ZS///SZ//Z///>

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

viu 
din 
Pe 

mate- 
din 

păs- 
mici 

la

f/ZZ/ZZZZZZZZ/Z/ZZZZZZZZ//ZZ//ZZ

„faptelor" lingvistice cu 
cele etnografice. Studiile 
ulterioare asupra termi

nologiei miniere (din 1957 
și 1958, datorate lui L. 
Onu și M. Homorodean) 
și a terminologiei exploa
tării lemnului și a plută. 
ritului consemnează con
tribuția lui Al. Viciu în 
aceste cercetări.

Partea a doua a intro- 
ducerii*(la „Glosar") cu
prinde „Varietăți dialec
tale în graiul românesc 
din Valea Jiului", un stu
diu dialectal, alcătuit de

autor în baza unor cer
cetări personale efectuate 
în mai multe deplasări 
pe teren. Astfel, scrisoa
rea lui Viciu adresată so
ției sale, avînd data ; 
6/8.1898, fixează perioada 
cercetărilor sale în Vale, 
dîndu-ne posibilitatea a- 
flării modului desfășură
rii lor: „...Azi am venit 
aici la Petroșani și tot azi 
mă reîntorc la Merișor cu 
trenul, ca pe mîine, fiind 
duminecă, să pot fi între 
popor. E de însemnat că 
pe la Merișor duci dorul 
de oameni țăreni. Toți 
sînt ocupați la munte cu 
fînul. Numai ieri după- 
amiază am întîlnit pe 
primarul comunei risipite 
prin cele văi. ca toate 
satele de munte. Mine îi 
voi vedea la... horă, r 
tul timpului voi sta 
vorbă cu diacul, care 
bun povestitoriu... Luni 
dimineața plec de aci...".

(Va urma)

D. PELIGRAD

COLȚ DE ELEFANT
Un colț de elefant, fosili
zat, a cărui vechime este 
esțimată la peste un mi
lion de ani, a fost desco
perit recent, in cursul u- 
:idr lucrări de Construcții, 
in județul Pixian, din pro
vincia chineză Jiangsu. Ar
heologii sint impresionați 
le dimensiunile puțin o- 
bișnuite ale colțului: greu
tatea — 100 kg, lungimea 
—3,5 rri. Se estimează că 
elefantul care l-a ..pierdut" 
trebuie să fi avut o înălți
me de cel puțin 8 m, ara
tă' agenția China Nouă.

Jielaoi Unică ia ăiia
Cititorii fotografiază

Noi... două și... două umbrele...*'
Foto: Claudiu BURILEANU

COLECȚII Șl COLECȚIONARI
(CRONICA RIMATA)

In rîndurile ce urmează, 
neuzînd de vorbe mari, 
(n-a.ș vrea nici să vă dau lecții) 
să vorbim de... colecționari 
și despre-ale lor... colecții: 
Totdeauna ni se spune 
că-i și asta-o pasiune
■ are cere dăruire.
(Insă, faptul nu vă mire, 
mai găsești cîte.o persoană 
ce, apucată de o „toană", 
investește timp, răbdare, 
într-o treabă oarecare, 
care legătură n-are 
cu frumoasele colecții.

— Cum nu au cei sănătoși 
parte de masaj și frecții) 
Sint cei care „string" bilete,
■ irculind cu-autobuze...
(Faptul n-o să vă amuze, 
ăștia nu-s periculoși).
Sint alții, ingenioși, 
ce LEI colecționează, 
stau la mijloc și.i... vînează, 
fiindcă cei urcați in față 
trimit bani după bilet. 
insă-+iju#»Ki în mina lor 
ei vor... dispare, complet. 
La CASSA. la-Alimentară 
o colecționară, rară...
Asta lucrează pe „șest", 
colecționează... „rest", 
(Restul de la mici și mari,

ce nu-s... colecționari.) 
Un șofer ce se stimează, 
doar copaci colecționează. 
Nu-s copaci ca orșicare, 
ei sînt cei, ce-n graba mare, 
cu.o risipă de curaj, 
i-a „cosit" la vreun viraj 
De doi ani vărul meu Sile 
colecționează...... pile".
Un amic e mai cu toane 
ăsta colecționează 
...numere de telefoane. 
(Fiindcă-așa mi s-a ajuns, 
cu... un telefon mai sus). 
Un vecin adună blonde, 
doar consoarta-i e brunetă. 
Cînd l.a prins cu-un exemplar 
ea, fiind 
n-a avut 
că el e...
O vecină
colecționează vești. 
Un pescar ce 
colecționează... 
Un poet, o să 
colecționează...
Umoriștii vor să rîdeți. 
Asta-i datoria noastră. 
In ceea ce mă privește 
eu aș colecționa... 
zîmbetole dumneavoastră.

PROVERBE
— Cine sapă groapa al

tuia... riscă să aibă mania 
posturilor.

— Ce ție nu-ți place al
tuia... îi prinde bine.

— Pînă la dumnezeu te 
mănîncă... întrebările por
tarilor.

— Ce poți face azi... mai 
lasă și pe mîine ca să-ți 
justifici „terenul".

— Drum bun, cale... as
faltată.

— Taie frunză... folcloriș
tilor !

— Ulciorul nu merge de 
multe ori la... adăpat. Mai 
în toate cazurile e apă de 
ploaie.

Ion VELICA

CERAMICA IN LOCUL METALELOR
încă nu cu mult timp în 

urină, se vorbea despre în
ceperea „erei ceramicii", 
precon i zi nd u-se înlocui rea 
rapidă a multor metale, a 
materialelor plastice, a 

sticlei și a altor materia
le cu ceramica — rezisten
tă, ușoară, ieftină Probabil 
că optimismul a lost exa
gerat, dar specialiștii con
semnează că, într-un ritm 
mai lent decît se crezuse, 
ceramica înlocuiește — to
tuși, deși treptat — nume
roase materiale, cucerind 
noi domenii ale produc
ției materiale.

Din calitățile ei fac par
te rezistența mecanică ma
re la temperaturi extreme, 
duritatea ridicată, rezisten
ța mare la coroziune in 
medii active, proprietățile 
electroizolante și altele. De 
aceea, ceramica a început 
să fie întrebuințată în 
construcția de turbine, de 
instrumente așchietoare, de 
lasere, elemente microelec
tronice și în numeroase alte 
domenii ale științei și teh
nicii. - ,____ __ .

Fură îndoială. Ceramica 
a fost unui dintre primele 
materiale folosite de om. 
Există dovezi materiale că, 
încă acum 8 500 de ani, în
Orientul Mijlociu lutul e- 
ra folosit pentru realizarea 
de oale. Treptat, au apărut 
tipuri noi de materiale ce
ramice și iată că, de peste 
o sută de ani, faianța — 
datorită proprietăților ei 
electroizolante — ocupă un 
loc important în electroteh
nică. Dezvoltarea rapidă a 
electronicii, din ultimii 40 
de ani, a făcut ca cera
mica să înceapă să fie folo
sită în producția de con
densatoare, rezistențe etc.

Fragilitatea mare a ma
terialelor ceramice a frînat, 
pînă nu demult, folosirea 
lor în construcțiile de ma
șini. Spre deosebire de me
tale, materialele ceramice 
au o elasticitate limitată și 
o rezistență mică la rupere. 
Jn schimb, materialele cera
mice moderne pot rezista, 
în condițiile unor tempe
raturi ridicate continui, de 
pînă la 1 400 °C, să funcțio

foarte discretă, 
deloc habar 
colecționar, 
foarte-atentă

Anecdote

nu prea prinde, . 
pești.
v-amuze,
muze.

s-a

un

uscat

disc
Floyd.

Arborele care 
era cotit.

☆
Am cumpărat

abraziv cu... Pink
☆

Gratărul pe care l-a 
mîncat, era de la ușa mea.

☆
ce s-a
a aruncat-o

După 
broasca, 
baltă.

defectat
în

ir 
în ușă — nu ști-

neze timp îndelungat, pe 
cînd aliajele cele mai bu
ne, pe bază le nichel, nu 
mai rezistă nici la tempe
raturi de 1 100 °C.

Toate acestea au îndrep
tat cercetările spre combi

Mircea ANDRAȘ

narea ceramicii cu alte 
materiale, inclusiv cu me
tale, astfel îneît ea să ca
peți- proprietăți care să 
permită folosirea sa în con
strucția de motoare termi
ce și altele.

Din lumea științei 
și tehnicii

PLANETA NOASTRĂ DEGAJĂ HELIU
Oamenii de știință au fost 

surprinși de o informație 
transmisă de stațiile spa
țiale. Despre ce este vorba? 
S-a stabilit cu certitudine 
că Pămîntul, în cursul fie
cărei rotații pe care o efec
tuează, degajă în spațiu 
circa 100 000 mc de heliu. 
Pînă ia această constatare 
se credea că planeta noas
tră nu conține decît infime 
cantități de heliu. Pentru 
numeroși specialiști acest 
fapt se adaugă la lunga lis
tă a secretelor naturii care

așteaptă să fie explicate. 
Unii cercetători au văzut 
in această descoperire con
firmarea ipotezei privind 
„respirația" gazoasă a Ter- 
rei. Această ipoteză a fost 
formulată, încă în 1912, de 
savantul rus Vladimir Ver- 
hadski, care considera că 
gazele ce ies din adîncuri- 
le Pămîntului, îndeosebi 
heliu, sînt purtătoare de 
informații foarte intere

sante pentru cercetători.
Abia în anii ’30 au înce

put studiile practice pri

Bătînd 
am: Intră sau Yes.

☆
Autoservice — s-a tran

sformat în autoserviRe.
■M

vind posibilitatea de â u- 
tiliza heliul ca indicator ce 
poale contribui la rezolva
rea unor probleme geolo
gice. Datele culese din spa
țiul cosmic, privind zăcă
mintele de heliu, determi
nă o intensificare a activi
tății de cercetare asupra 
„respirației" gazoase a Ter- 
rei. Specialiștii trebuie să

...Everestul nu este du
pă părerea unor specia
liști cel mai înalt munte 
din lume ? Acest lucru a 
fost stabilit recent măsu- 
rîndu-se muntele Machim 
Pumra din masivul tibe- 
tan a cărui altitudine ar 
depăși 9 km 1

...cel mai precis ceas 
public din Europa se află 
în Danemarca ? El este 
instalat în turnul primă
riei din Copenhaga și 
înregistrează o abatere de 
o secundă la 600 de ani.

ZZZ/ZZZZZZZZZZZZ/Z///Z///ZZZZ/J

Știați câ...
wxxzxzz/ZWZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

...potrivit unor date o- 
ficiale, femeile care con
duc mijloacele rutiere de 
transport în comun con
stituie mult mai rar cau
za unor accidente îutiero 
decît colegii lor bărbații? 
Statisticile constată că 
femeile sînt mai pruden
te și conduc mai puțin 
agresiv decît bărbații.

...Lacul Titicaca situat 
la frontiera dintre Peru 
și Bolivia este situat la 
cea mai mare altitudine 
din lume ? El se află la 
nu mai puțin de 3 812 m 
deasupra nivelului mării.

...primul stenograf, în 
accepțiunea modernă a 
cuvîntului — om capabil 
să înregistreze un vorbi
tor folosind o notație spe
cială — a fost Piro, scla
vul lui Cicero ? Acesta 
stenografia toate discur
surile marelui orator al 
antichității.

...unul din cei mai ciu- 
dați arbori se află în A- 
frica de Nord ? Datorită 
cantităților apreciabile de 
fosfor din scoarță, în 
timpul nopții el răspân
dește o lumină străluci
toare. (Culese de B. ILIE)

„uzate“
Instalatorului i-am cerut 

un cot. Mi-a dat o îmbrîn- 
citură.

☆
A înghițit o doză... de 

medicamente pe care scria» 
TESLA.

Ceasul dimineața n-a mai 
sunat. A intrat în funcțiu
ne... făcălețul.

☆
Groapa săpată nu mai 

trebuie astupată. A intrat 
în ea... o mașină.

Fazakaș ENDRE, 
Vulcan

<_

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■J

elucideze originea unor a- 
semenea cantități de heliu, 
pe calea pe care o urmează 
acest gaz pentru a pătrun
de în atmosferă, informați
ile vehiculate de el. Pentru 
a se putea răspunde la a- 
ceste întrebări, se prevede 
efectuarea unor lucrări și 
studii de mare anvergură.

GRĂSIMILE DIN SINGE ȘI... USTUROIUL
Toata lumea știe că gră

simile sint dăunătoare să
nătății, in specia] dacă ini
ma este bolnavă. Cu toate 
acestea cercetările privind 
descoperirea unui medica
ment miraculos, care ar pu
tea să îndepărteze grăsi
mea l’âcă să creeze efecte 
secundare, au rămas nere
zolvate. Ar putea, oare, us
ture.ul să soluționeze pro
blema ? — se întreabă re
vista „New Scientist".

lncercind să dea un . răs
puns adecvat, O. Sodimu, 
P. loseph și K. Augusti, 
de la Universitatea Maidu
guri, din Nigeria, au supus 
un grup de șobolani unei 
diete foarte bogate in .gră

simi. Conform așteptărilor, 
aceștia au acumulat coles
terolul în singe, ficat și ri
nichi. Adăugindu-se însă 
ulei de usturoi aceleiași 
diete bogate în grăsimi, a 
fost împiedicată creșterea 
nivelului de componenți 
grași: colesterolul, triglice- 
ridele și numărul total de 
lipide.

Autorii studiului susțin 
că usturoiul distruge prin
cipalele enzime răspunză
toare de producerea acizi
lor grași sau colesterolu
lui. Pe do altă parte, ustu
roiul poate să fixeze com
pușii purtători de energie 
NĂDPTÎ, necesari la for
marea lipidelor.
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Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră 

a președintelui Republicii Malta
începerea convorbirilor

(Urmare din pag. T) 

tratative, a tuturor stărilor 
conflictuale, instaurarea u- 
nei noi ordini economice 
internaționale.

Schimbul de vederi a 
pus în evidență existența 
unor poziții comune sau 
foarte apropiate în ceea ce 
privește marile probleme 
ale lumii contemporane.

Relevîndu-se însemnăta
tea participării egale a ță
rilor mici și mijlocii, a tu
turor statelor lumii la so
luționarea justă și durabilă 
a problemelor complexe ce 
confruntă omenirea, cei doi 
președinți au exprimat do
rința României și a Maltei 
de a colabora tot mai ac
tiv pe arena mondială.

i ana ■■■■■»«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■«■■■■■ ■■■■■■■ ■■»■■■■ ■ ■■

pregnant fenomenul de 
dependență.FAPTUL DIVERSLucrările sesiunii Consiliului

Economic si Social al O.N.U.
9

GENEVA 6 (Agerpres). 
Lucrările sesiunii Consiliu
lui Economic și Social al 
O.N.U. continuă Ia Gene
va cu examinarea situiției 
economiei mondiale. pre
cum și a măsurilor ce se 
cer întreprinse pentru com
baterea manifestărilor cri
zei economice care afectea
ză practic toate țările, eu 
deosebire pe cele în curs 
de dezvoltare, și determină 
perpetuarea și adîncirea 
decalajelor dintre statele 
bogate și cele sărace.

Șeful delegației române 
a expus poziția țării noas
tre cu privire la necesita
tea asigurării, prin eforturi 
comune, a unei relansări și 
creșteri durabile și genera
lizate a economiei mondia
le, instaurării de noi rapor
turi economice internațio
nale, bazate pe egalitate și 
avantaj reciproc. Arătînd că 
tratativele purtate pînă în 
prezent în cadrul dialogului 
Nord-Sud nu au dus prac
tic la nici un rezultat, vor
bitorul a propus ca lu

SPORT» SPORT» 'SPORT «SPORT • SPORT»$PORT • SPORT» SPORT» SPORT
•-'•ț- ' -y-

Noi succese in contul A.S. „Minerul" Paroșeni
Anul 1985 se dovedește un 

an rodnic pentru nucleul 
sportiv al minei Paroșeni. 
Argumentele care să susți
nă această afirmație, nu 
lipsesc. După spectaculoasa 
promovare obținută de e- 
chipa de fotbal (de la toam. 
nă o componentă a eșalo
nului secund !) iată că 
sportul alb își adaugă noi 
lauri la cei dobîndiți pînă 
acum.

La recenta ediție a Cam
pionatelor județene pentru 
juniori, sportivii de la „Mi
nerul" Paroșeni au obținut 
cîteva succese remarcabile. 
La loc de frunte se situea
ză desigur Sergiu Guiaș ca
re, la categoria 15—16 ani, 
a obținut locul I și titlul 
de campion județean — cu 
drept de participare la

oficiale
In cadrul întrevederii, 

președintele maltez a dat o 
înaltă apreciere activității 
și inițiativelor preșîdinte- 
lui Nicolae Ceaușescu pe 
arena internațională, pen
tru o politică de pace, co
laborare și înțelegere între 
națiuni.

Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă cor
dială, de stimă și înțele
gere reciprocă.

☆
Președintele Republicii 

Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întîlnit, sîmbătă dimi
neața, la Palatul Consiliu
lui de Stat, cu președintele 
Republicii Malta, Agatha 

Barbara.

crările sesiunii să se con
centreze cu prioritate spre 
găsirea unor modalități a- 
decvate pentru angajarea 
de negocieri reale, în ca
drul O.N.U., între țările 
dezvoltate și cele în curs 
do dezvoltare, în scopul 
depășirii crizei economice 
mondiale și rezolvării pro
blemelor subdezvoltării, 
pentru instaurarea noii or
dini economice internațio
nale.

Un domeniu major ce 
trebuie deschis dialogului 
internațional și care se ce
re soluționat în mod echi
tabil este cel al datoriilor 
externe. Abordînd acest as
pect, șeful delegației româ
ne a adus în atenția parti- 
cipanților propunerile și i- 
nițiativele concrete formu
late de țara noastră în 
vederea unei reglementări 
globale a problemei dato
riilor externe a țărilor în 
curs de dezvoltare prin ne
gocieri între aceste țări, 
statele dezvoltate, băncile 
și organismele sistemului 
bancar-financiar.

finalele campionatului na
țional de juniori.

La juniori 17—18 ani, lo
cul III a fost obținut de 
Dan Maxim, la copii 8—10 
ani Ramona Becuș a dobin- 
dit tot locul III, ca și Vio
rel Mucea (categoria 8—10 
ani — băieți), precum și 
Daniel Taloș (categoria 
11—12 ani) — ultimul o 
autentică speranță.

Cine sînt acești tineri me
rituoși ? Cum au ajuns ei 
la aceste rezultate ? Prin 
muncă, perseverență și pa
siune — așa cum sublinia 
antrenorul Ionel Bota, șle
fuitorul de talente de la 
„Minerul" Paroșeni, un ade
vărat militant pentru pro
gresul tenisului de cîmp 
din Valea Jiului. Cartea sa 
de vizită este remarcabilă: 
absolvent al școlii de an

întrevederea a decurs în
tr-o atmosferă cordială, sub 
semnul bunelor raporturi 
care se dezvoltă continuu

D e
Președintele Republicii 

Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au oferit, sîmbătă, un de
jun oficial în onoarea pre
ședintelui Republicii Mal-

La Muzeul de artă
Președintele Republicii 

Malta, Agatha Barbara, și 
celelalte persoane oficiale 
malteze au vizitat, sîmbătă 
după-amiază, Muzeul de 
artă al Republicii Socialis
te România.

. WASHINGTON (Ager
pres). Potrivit datelor unui 
studiu publicat de Asocia
ția Medicală Americană, în 
prezent în S.U.A., 5 pînă 
la 8 milioane de persoane 
consumă regulat cocaină, 
transmite agenția France 
Presse. Cifra, bazată pe 
estimări oficiale, este consi
derată prea mică de nume
roși cercetători particulari, 
care apreciază că aproape 
24 de milioane de ameri
cani recurg cu regularita
te la acest drog. Din acest 
total numai 400 000 au fost 
tratați în anul trecut.

Se menționează, de ase
menea, că utilizarea cocai
nei a provocat moartea a 
365 de-persoane, în 1984. In 
legătură cu deosebita noci
vitate a drogului, cercetă
torii americani arată că 
experiențele de laborator 
demonstrează că, in com
parație cu heroina, cocaina 
este mult mai toxică și 
provoacă mai des și mai 

trenori (București), promo
ția 1981—1982, fost divizio
nar'A (la Jiul Petroșani) 
între anii 1978—1983, cam
pion județean la seniori — 
1984. Originar din Vulcan 
el și-a legat destinul de 
cel al orașului în care a 
crescut. Dacă și în conti
nuare sprijinul actual al 
președintelui secției de te
nis de cîmp (ing. Radu To- 
mescu) și al asociației spor
tive se va materializa cu 
aceeași amplitudine, nu va 
li pentru nimeni o surpri
ză ca A.S. „Minerul" Pa
roșeni să se înscrie (și să 
se afirme !) pe harta teni
sului de cîmp din țara 
noastră. Rezultatele de pî
nă acum sînt o promisiu
ne.

Alexandru TĂTAR 

între țările noastre, în in
teresul popoarelor român și 
maltez, al cauzei păcii și 
cooperării internaționale.

j U n
ta, Agatha Barbara, la 
Palatul Consiliului de Stat. 

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Agatha Barbara au rostit 
toasturi, care au fost urmă
rite cu interes și sublinia
te cu aplauze.

Seara, președintele Mal
tei, celelalte oficialități 
malteze au asistat la un 
concert extraordinar susți
nut de Orchestra Filarmo
nicii de Stat „George E- 
nescu".

*

RIO DE JANEIRO (A- 
gerpres). La Rio de Janeiro 
poliția a procedat la o o- 
perațiunje radar în cursul 
căreia au fost amendați 
pentru încălcarea regulilor 
de circulație 3196 condu
cători auto. Majoritatea, re
levă surse ale poliției, au 
depășit viteza legală de 60 
km pe oră. Suma totală a 
amenzilor aplicate șoferi
lor se ridică la 108 milioa
ne 593 000 cruzeiros, echi
valentă cu... fondurile alo
cate pentru achiziționarea 
instalațiilor radar respecti
ve.

☆
LONDRA' (Agerpres). Ca

mera Lorzilor a Parlamen
tului britanic s-a pronun
țat în favoarea unui proiect 
de lege care prevede des
ființarea bătăii în școlile 
din Marea Britanic. In 
cursul dezbaterilor s-a su
bliniat că menținerea unor 
asemenea pedepse corpora
le în școli este incompatibi
lă cu normele de conduită 
ale unei societăți civiliza
te.

■

TELEX
HELSINKI 6 (Agerpres). 

Sub titlul: „Românca Mari- 
cica Puică și americanul 
Henry Marsh — vedetele 
reuniunii de la Helsinki", 
agenția France Presse co
mentează concursul interna
țional de atletism desfășu
rat în capitala finlandei, 
subliniind : „Maricica Pui
că, medaliată cu aur în 
proba de 3 000 m la J.O. 
de la Los Angeles, a câști
gat cu un timp excelent 
cursa de 5 000 m, realizînd 
a doua performanță mon
dială a tuturor timpuri
lor. Atleta româncă a de
vansat-o cu mai bine de 
o secundă pe portugheza 
Aurora Cunha, în timp ce 
britanica Zola Budd nu s-a 
clasat dccît pe locul 6, la 
7 secunde de învingătoare".

FILME
Duminică, 7 iulie

| PETROȘANI — 7 No-

Iiembrie: Cu cărțile pe 
față ; Unirea: Polițist sau

I delincvent ; I’arîngul: A- 
ventură în Marca Nordu.

| lui.
I PETRI LA’. Avertis- 
I mentul, I-II.
I LONEA: Raliul. 

ANINOASA’: Mitică
Popescu.

VULCAN — Luceafărul: 
Horea.

I LUPENI — Cultural : 
I Kramer contra Kramer.
I URIC ANI: Jandarmul

și extratereștrii.

Luni, 8 iulie

PETROȘANI — 7 No- 
l iembrie: Kramer contra 

Kramer; Unirea: Pensio
nul doamnei Latter; Pa- 
rîngul: Rîdeți ca-n viață.

PETRILA: Avertis
mentul I-II. ’

LONEA: Dragoste pier
dută.

VULCAN — Luceafă
rul : Simfonia primăverii.

LUPENI — Cultural :

IZonă periculoasă.
URICANI : Cursa.

I N.R. Eventualele modi- 
- ficări intervenite în pro

Antrepriza 
electromontaj Sibiu

încadrează urgent,

pentru Brigada Complexă Deva :

— electricieni rețele și stații
— muncitori necalificați

pentru zona Vulcan — Petroșani

Informații se pot obține — Vulcan, stra
da T. Vladimirescu nr. 2, telefon 70316.

^JMica publicitate
SOȚIA, fiicele, ginerele 

și nepoțica felicită din toa
tă inima pe scumpul lor 
Vodila Iosif, cu ocazia îm
plinirii vîrstei de 50 de 
ani și a ieșirii la pensie. 
Ii urăm multă sănătate și 
fericire. (3987)

VIND casă, 4 camere, 2 
bucătării, beci, curte, intrări 
separate, dependințe, comu
na Biled 308, jud. Timiș. In
formații, Palanciuc Gheor- 
ghe, oraș Suceava, strada 
Ilie Pintilie nr. 118, telefon 
10714. (3948)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rovai 
Maria, eliberată de I.P.L. 
Deva. O declar nulă. (3988)

PIERDUT legitimație de 
serviciu și ecuson nr. 7288, 

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA, copiii, nepoții și strănepoții, anunță cu 
adîncă durere decesul celui care a fost un minunat 
soț, tată și bunic.

IOAN KRALOVANSZKY
Inmormîntarea va avea loc luni, 8 iulie 1985, o- 

rele 16 în Petroșani.

FAMILIA Cozma Mihai și Maria, anunță cu du
rere în suflet împlinirea a 6 luni de cînd ne-a pă
răsit neașteptat scumpul nostru fiu

CORNEL
Nu-1 vom uita niciodată. (3991)

gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

TV
Duminică, 7 iulie

11,30 Telex. 11,35 Lumea 
copiilor i Telcfilmoteca 
de ghiozdan. „Ultima 
cursă", (color) Premieră 
TV. Producție a studiou
rilor iugoslave. 12,40 Din 
cununa cîntecului româ
nesc. (color) 13,00 Album 
duminical, (parțial color) 
14,45 însemne ale unui 

timp eroic, (color) + Poar
ta de apă dulce — Sulina. 
19,00 Telejurnal. 19,20 
Tara mea azi. (color) + E- 
poca Ceaușescu —- Ano
timpul maturității — Lu
goj. 19,35 Cîntarea Româ
niei. (color) 20,15 Film ar
tistic: „Poveste de dra
goste". (color^ Premieră 
pe țară. 21,50 Telejurnal.

Luni, 8 iulie

20,00 Telejurnal. 20,20 
Orizont tehnico-științific. 
20,40 Tezaur folcloric, (co
lor) 21,00 Pentru dezar
mare șt pace! 21,10 Ro- 
man-foileton: „Bach“. (co
lor) 21,50 Telejurnal.

MEMENTO

pe numele Safta Vasile, e- 
liberate de Preparația Pe
trila. Le declar nule. (3989) 

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Iovan 
Ion, eliberată de I.M. Ani- 
noasa. O declar nulă. (3990) 

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
599, eliberată de Institutul 
de Mine Petroșani. O de
clar nulă. (3977)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă și periodice pe 
numqle Șutu loan, elibera
te de Institutul de Mine 
Petroșani. Le declar nule. 
(3976)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ipsalat 
Costică, eliberată de I.M. 
Petrila. O declar nulă. 
(3975)
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