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Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră 

a președintelui Republicii Malta, 
Agatha Barbara

Intîlnire între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și Agatha Barbara

Producții suplimentare, 
din abatajele mecanizate

Sectorul III de la I.M. 
Lupeni, unul dintre cele 
mai mari și mecanizate sec
toare de producție din Va
lea Jiului a realizat de la 
începutul anului și pînă în 
prezent un plus de 28 500 
tone de cărbune, ca urma
re a depășirii productivi
tății muncii planificate în 
cărbune cu 2000 kg pe post.

Rezultate deosebite în 
muncă au obținut frontaliș- 
tii din brigada condusă de 
Matyuș Laszlo, care prin 
folosirea intensivă a utila
jelor din dotare obțin con
stant productivități de 16,5 

Minerii să aibă asigurat

tone pe post, cu peste 1500 
kg pe post mai mult decît 
sarcinile planificate. Se re
marcă totodată, minerii 
din brigada condusă de 
Mihai Blaga care exploa
tează două frontale echipa
te cu susținere și tăiere 
mecanizată, iar în prezent, 
împreună cu echipa „ser
vice" a minei, se ocupă și 
de transportul și montarea 
unui complex mecanizat 
de tipul SMA-2 într-un alt 
panou care trebuie să in
tre în funcțiune pînă la în
ceputul lunii august.

Productivități
*

sporite
Constanți în realizări, 

minerii sectorului III de 
la I.M. Lonea au extras su
plimentar în primele zile 
ale lunii iulie, 564 tone de 
cărbune, acumulînd astfel 
de la începutul anului un 
plus de 10 300 de tone la 
producția fizică. Produc
ția extrasă suplimentar a 
fost obținută pe seama de
pășirii productivității mun
cii planificată la nivelul 
întregii activități cu peste 
300 kg pe post, ca urmare 
a folosirii la întreaga ca
pacitate a potențialului teh
nic și uman de care dis
pun.

Printre brigăzile cu cele 
mai bune rezultate obținu
te în cadrul sectorului se 
numără cele din abatajele 
frontale conduse de Iosif 
Bucur, Dumitru Bolioi și 
Grigore Fatol care, ' prin 
mai buna organizare a 
muncii și folosirea integra
lă a timpului de lucru, au 
reușit zi de zi să realizeze 
productivități superioare 
sarcinilor planificate cu 
peste 1000 kg pe post.

Președintele Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reîntîlnit, marți, cu 
președintele Republicii Mal
ta, Agatha Barbara.

In timpul întrevederii, a 
fost exprimată satisfacția 
față de rezultatele vizitei 
și ale convorbirilor purtate 
cu acest prilej, care au pus 
în evidență dorința Româ

Vizitarea Canalului
Dunăre — Marea Neagră 

și a ecluzei de la Agigea
Președintele Republicii 

Malta, Agatha Barbara, 
și celelalte persoane ofi
ciale malteze au făcut în 
cursul zilei de marți, o 
vizită în județul Constan
ța.

Șeful statului maltez a 
fost însoțit de Suzana Că
dea, președintele Consi
liului Culturii și Educației 
Socialiste.

La sosirea Ia Poarta Al
bă, locul de confluență al 
Canalului Dunăre — Ma
rea Neagră cu viitorul ca
nal spre Midia — Năvo
dari, aflat în prezent în 

niei și Maltei de a dezvol
ta și întări în continuare 
bunele raporturi dintre ță
rile și popoarele noastre. 
S-a subliniat convingerea 
că actuala întîlnire la ni
vel înalt, ca și cea de la 
La Valleta din octombrie 
1983, se va înscrie ca o con

tribuție importantă la extin
derea și aprofundarea le
găturilor de prietenie și 
colaborare româno-maltc- 
ze, în înțelesul reciproc, al 

construcție, președintele A- 
gatha Barbara a fost în- 
tîmpinat de Nicolae Miha- 
lache, președintele Comi
tetului Executiv al Consi
liului popular județean 
Constanța, de alți repre
zentanți ai organelor loca
le de stat.

Oaspeții s-au îmbarcat pe 
nava „Steaua Polară", în
tr-o călătorie pe canal pînă 
la ecluza de la Agigea. A- 
junșî în portul Agigea au 
fost invitați să viziteze tur
nul de comandă al ecluzei.

De la Agigea președin
tele Agatha Barbara s-a 

cauzei genei ale a păcii, se
curității și înțelegerii.

Schimbul de păreri pri
vind dezvoltarea raporturi
lor bilaterale pe diferite 
planuri, precum și în le
gătură cu o serie de pro
bleme ale actualității inter
naționale, a continuat în 
cadrul unui dineu.

Convorbirile și dineul au 
decurs într-o atmosferă de 
cordialitate, de caldă înțe
legere și stimă reciprocă.

îndreptat spre Constanța, 
unde a vizitat zona portu
lui, precum .și întreprinde
rea de construcții navale.

Următorul moment al vi
zitei a fost Complexul Mu
zeului de istorie națională 
și arheologie din Constan
ța. In continuare, președin
tele Republicii Malta a vi
zitat stațiunile turistice 
Eforie Nord, Eforie Sud, 
Neptun și Olimp.

In cursul după-amîezîi, 
înaltul oaspete maltez și 
oficialitățile care l-au în
soțit s-au înapoiat în Ca
pitală.

materialul la
In ziarul nostru de du

minică, 7 iulie a.c., au fost 
arătate principalele cauze 
care au condus la nereali- 
zarea sarcinilor de plan, 
în primul semestru din a' 
cest an, de către brigada 
lui Ladislau Iozsa din ca
drul sectorului I al I.M. 
Dîlja. Din cele spuse de 
factorii de răspundere — 
șef sector, șef brigadă, 
maistru minier, s-a des
prins că aprovizionarea de
fectuoasă cu materiale și 
evacuarea. în salturi a 
cărbunelui de la frontul 
de lucru, sînt cauzele ma
jore ale rezultatelor slabe 
obținute de respectiva bri
gadă. De data aceasta, am 
mers la sectorul III, unde, 
la fel, ca și la sectorul I, 
nici o brigadă care a lu
crat în cărbune nu și-a o- 
norat sarcinile de plan în 
prima jumătate a anului. 
Evident, și aici am anali
zat numai o brigadă — cea 
a lui Laurențiu Burlui ca
re lucrează tot pe stratul 
3 și tot într-un abataj ca
meră cu două aripi.

Productivitatea muncii 
planificată nu a fost reali
zată în perioada amintită, 
cu 1,8 tone pe post, fapt 
ce a condus la acumularea 
unui minus pe brigadă, Ia 
producția de cărbune ex-

nssassaBGEBBU 
în pagina a 3-a

In unitățile cooperației 
meșteșugărești : „De ce au
dientă se bucură... audien
țele

Ancheta noastră : „Pe ur
mele răcoritoarelor".

Performeri ai Văii Jiului: 
Lupte libere.

■■■■■■■■■■■■■>

locul de muncă!
tras de aproape 3200 tone 
de cărbune. In nici o lună 
planul nu a fost realizat. 
Iată ce spun interlocutorii 
noștri : adjunctul șefului 
de sector, maistrul princi
pal Cornel Prața, ne-a re
latat următoarele :

— Trecerea peste ori
zontul 400, cu respectivul 
număr de abataj, unde am 
întîlnit lucrări miniere 
vechi, a constituit, la tim
pul respectiv, o cauză a 
nerealizărilor, dar adevă
rata cauză a fost și va fi 
și în viitor aprovizionarea 
slabă cu materiale. Prac
tic, la acest număr de a- 
bataj unde lucrează briga
da lui Burlui nu se poate 
face o aprovizionare ritmi
că cu materiale. Pe orizon
tală transportul materia
lelor se face cu cărucioare
le, iar pe verticală (sui-

Gh. SPÎNU

(Continuare în pag. a 2-a)
-------•

întreprinderea de Tricotaje Petroșani, o unitate înființată în anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". Foto : Robert TAVIAN

Profesii noi, pe malurile Jiului
Imaginea de muncă, in- 

confundabilă, a Văii Jiu
lui, este, desigur, cea des
prinsă din abatajele și 
carierele de cărbune. Ea 
a ajuns,' în acești două
zeci de ani, la străluciri 
conferite de amplele pro
grame de investiții și de 
modernizări, concretizate 
sub directa îndrumare a 
ctitorului acestei epoci, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In strînsă și intimă re
lație cu acest fenomen, se 
poate vorbi și de apari

ția și dezvoltarea unei cu 
totul noi ramuri industria, 
le pe meleagurile Văii 
Jiului. Unitățile indus
triei ușoare stau mărturie 
unui asemenea proces cu 
semnificații multiple. Spu
nem semnificații multiple 
și se cuvine să subliniem 
două, pe cele mai impor
tante : că amplasarea u- 
nor astfel de întreprinderi 
este expresia armonioa
sei repartizări a forțelor 
de producție în toate zo
nele țării — o dominantă 
a politicii partidului nos
tru, a secretarului său ge-

Pe- 
o 

ca- 
chiar

neral, tovarășul. Nicolae i 
Ceaușescu. In al doilea J 
rînd, apariția unor între- J 
prinderi de tricotaje și de l 
confecții — deci fabrici l 
care, prin profilul lor, au > 
o mare pondere de forță 1 
de muncă feminină — ( 
construirea lor în imedia- 
ta vecinătate a minelor ) 
semnifică o grijă perina-1 
nentă și profundă pentru 1 
soțiile și fiicele minerilor, ț 
pentru a le crea posibili- 1 
tăți de afirmare a perso- / 
nalității lor creatoare în ) 
chiar cîmpul cel mai fer- l 
til — cel al muncii. i

Cum se reflectă aceste . 
două dimensiuni în viața 1 
de zi cu zi a întreprinde- 
rii de Tiicotaje din T'>~ 1 
troșani ? Iată 
întrebare la 
re aflăm răspunsuri 
din prima parte a dialo
gului nostru cu președin
ta Consiliului oa
menilor muncii
din unitate, tovarășa Ele
na Antal. Interlocutoarea 
ne arată că întreprinderea 
a fost amplasată și con
struită la indicația secre
tarului general al parti
dului, prima capacitate in- 
trînd în funcțiune în 
toamna anului 1978. Da
torită încrederii arătate 
tînărului colectiv de mun
că, grație sprijinului a- 
cordat, întreprinderea a 
ajuns repede la paramer 

C.T. DIACONU

(Continuare io pag. a 2-ai \

Manifestări politice 
și educative

In cadrul manifestărilor 
consacrate împlinirii a 20 
de ani de la istoricul Con
gres al IX-lea al partidu
lui, la sediul Companiei de 
pompieri Petroșani s-au 
desfășurat și continuă să 
se organizeze acțiuni poli
tico-educative consacrate a- 
cestui eveniment din viața 
comuniștilor. O astfel de 
manifestare este expunerea 
„Epoca Nicolae 
Ceaușescu — 20 de ani de 
dezvoltare multilaterală 
fără precedent a patriei 
socialiste", care a fost pre
zentată zilele trecute în 
fața cadrelor de comandă 
și militarilor în termen de 
către secretarul organizației 
de partid pe unitate. Ma
nifestarea s-a constituit în
tr-un cald omagiu adus 
personalității de excepție 
a secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de ale 
cărui gîndire și acțiune sînt 
legate indestructibil gran
dioasele cuceriri revoluțio
nare ce dau măreție pre
zentului socialist al pa
triei. Simpozionul cu tema 
„Rolul determinant al to
varășului Nicolae 
Ceaușescu în fundamenta
rea și dezvoltarea doctrinei 
militare naționale" a fost 
o altă acțiune politică și 
educativă care a evidențiat 
preocuparea statornică a . 
comandantului suprem 
pentru creșterea continuă 
a capacității de apărare a 
țării.

Plut. adj. Ioan JITEA, 
corespondent
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Pe agenda organizațiilor de partid

MUNCA POLITICĂ 
orientata permanent 

în sprijinul
Ritmul intens de 

ce a caracterizat pe 
parcursul semestrului 
tivitatea 
la mina 
xistența 
deosebit 
tru valorificarea cu 
ciență maximă a potenția
lului de care dispune co
lectivul. După ce a traver
sat o lună mai dificilă — 
cel mai bun abataj a fost 
imobilizat de producerea 
unui foc endogen — secto
rul a încheiat totuși se
mestrul cu o depășire de 
0,3 la sută a planului pro
ducției fizice, făcînd dova
da răspunderii cu care s-a 
acționat pentru învingerea 
dificultăților create prin 
diminuarea liniei de front.

Se poate spune că și 
sectorul I se confruntă în 
mod frecvent cu greutăți 
ca mai toate colectivele di
rect productive din subte
ran. Fronturile de lucru 
sînt deschise în 4 blocuri, 
la distanțe mari, fapt ca 
îngreunează buna desfă
șurare a transportului mi
nier și aprovizionării teh- 
nico-materiale. In efectivul 
forței de muncă predomină 
tinerii, care încă nu au do- 
bîndit calificarea în mese
rii de însemnătate recunos
cută (miner, electrician). 
Sub îndrumarea muncito
rilor mai vîrstnici, ei înde
plinesc, de cele mai multe 
ori, -cu siguranță, îndatori
rile profesionale, dar ne
ajunsul se reflectă în nive- . 
Iul scăzut al productivită
ții în abataj și pe sector. 
In aceste condiții, din luna 
iulie sarcina zilnică 
plan a crescut cu 50 
tone, dar consemnăm 
preluarea ei s-a făcut 
fondul înaltei răspunderi 
muncitorești față de înda
toririle întreprinderii.

1

I

Dorim, pentru copiii noștri, pace!
(Urmare din pag. 1)

lucru 
tot 
ac- 
de 
e-

I
sectorului I 

Vulcan denotă 
unor preocupări 
de susținute pen- 

efi-

de 
de 
că 
pe

Profesii
(Urmare din pag. I)

producției
Despre toate acestea ne-a 

vorbit, recent, subinginerul 
Constantin Jianu, secreta
rul biroului organizației de 
bază. Interlocutorul ne-a 
explicat că dacă sectorul 
are totuși realizări bune, în 
pofida greutăților aminti
te, faptul se datorează mo
bilizării tot mai susținute 
a comuniștilor, a muncito
rilor săi de bază, răspunde
rii cu care cadrele tehnice, 
maiștrii, șefii de brigadă 
și de schimb se implică zi 
de zi în valorificarea po
tențialului productiv. Este 
vorba despre un mare nu
măr de cadre tehnice, în 
frunte cu șeful sectorului, 
ing. Pantiloi Stănilă, des
pre minerii Mihai Dudescu, 
Gheorghe Drobotă, _ 
tru Drobotă, sing.
Varga, conducătorul de for
mație de lucru, Dumitru 
Ungureanu și Vasile Hi- 
ristoiu, maiștri, Ion Jivcu 
inginer, loan Sima, Nicolae 
Stoica, Teodor Prișcă, șefi 
de brigadă, și alții, care 
însuflețesc întreaga activi
tate a sectorului, desfășoa
ră o susținută muncă de 
la om la om pentru mobili
zarea colectivului în vede
rea realizării preliminaru
lui pe fiecare schimb.

O muncă politică susținu
tă, desfășurată pe fondul 
atitudinii de înaltă răspun
dere față 
plan, are 
contribuie 
greutăților 
fruntă sectorul. Iată 
din explicațiile faptului că, 
deși acoperă o zonă foar
te întinsă și are un efectiv 
în care predomină munci
torii în formare, sectorul 
se situează printre colecti
vele care fac cinste între
prinderii. (I.M.)

Sînt unul dintre miile 
de oameni ai muncii care 
și-au oferit toată puterea 
de muncă formării în spi
rit patriotic, comunist a 
mlădițelor poporului ro
mân, copiii, bunul nostru 
cel mai de preț, viitorii 
făurari ai socialismului pe 
pămîntul românesc.

In cadrul modernelor 
unități școlare, în cadrul 
căminelor și grădinițelor, 
al caselor de pionieri, ei, 
copiii, cei pentru care 
muncim în calitate de e- 
ducatori, deprind astăzi 
cele mai noi cuceriri ale 
științei, tehnicii, culturii 
românești și universale, 
pregătindu-se asiduu pen
tru a împlini în viitor 
tot ceea ce patria le va 
cere. Aici, ca și acasă, în

» 
ei 

com.
mijlocul familiilor, 
primesc o educație 
plexă, sistemul nostru e- 
ducațional punînd la Ioc 
de cinste omul, în toată 
complexitatea sa ; se for
mează astfel o conștiință 
sănătoasă despre lume și 
viață.

Ne educăm copiii în 
spiritul prieteniei, al dra
gostei față de oameni, fa
ță de planeta Pămînt. 
Ne educăm copiii astăzi, 
în deplină omenie, în spi
ritul păcii. Sîntcm hotă- 
rîți să le apărăm cu orice 
preț acest drept al lor de 
a trăi în pace, în liniște, 
pentru ca ei. viitori fău
rari de bunuri materiale 
și spirituale să nu cunoas
că niciodată ororile con
flagrațiilor.

Iată de ce vedem în 
noua inițiativă de pace a 
României, a 
telui ei,
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidu
lui, în Apelul F.D.U.S. un 
act politic major, expre
sie vie a voinței unanime 
a poporului român de a 
trăi în bună prietenie cu 
toate națiunile lumii. Cu- 
vîntul nostru, al educa
torilor, se alătură plin de 
speranță tuturor glasuri
lor națiunilor iubitoare 
de pace și progres; noi 
nu vrem ca lumea să fie 
din nou sfîșiată. Dorim, 
pentru copiii noștri, pace!

Prof. Vasile POP, 
vicepreședinte al 

Consiliului Municipal al 
Organizației Pionierilor

președin- 
tovarășul

tori), se face prin tractare 
cu chibla. Necazul este 
că, numai în subteran, tre
buie să executăm cel puțin 
de 3 ori operațiile de des
cărcare și încărcare din și 
în cărucioare ; or, acest 
lucru ia timp mult din

usa
«igurat materialul

Dumi- 
Petru

de sarcinile de 
capacitatea să 

la învingerea 
cu care se con- 

una

SCRISORI DE LA CITITORI
Așteptăm 
răspuns 

înțe}eg nici eu, nici 
mulți alți cetățeni, 

în autobuzele AUTL

NU 
mulți, 
de ce 
care au cap de linie în lo
calitatea Lupeni (cum este 
de exemplu Cîmpu lui 
Neag — Lupeni sau Uri
cani — Lupeni) se vînd bi
lete tot cu 2,50 lei, față de 
cele locale în care se vînd 
cu 1,50 lei.

De ce această diferență 
de preț ? Consumul de car
buranți, stațiile, precum 
și drumul sînt aceleași. A- 
tunci ne punem întrebarea: 
pe ce considerent se ia în 
plus acel leu ? Cel mai 
bun răspuns pe care ni-1 
poate da conducerea AUTL 
este ca autobuzele mai sus 
menționate ce ajung în 
calitatea cap de linie 
devină automat curse 
regim local.

Ioan SINGEORZAN, 
pensionar, Lupeni

noi, pe malurile Jiului
trii proiectați. Și am înțe
les, in cuprinsul investi
gației noastre reporteri
cești printre tricotoarele 
din Petroșani, că a ajun
ge „la parametrii proiec
tați" nu este o formulare 
cu acoperire doar econo
mică. Devenirea a însem
nat nu numai o creștere 
cantitativă a producției, 
ci și o creștere calitativă 
a acesteia. In așa lei în- 
cît, de pildă, în acest an, 
peste 80 la sută din trico
tajele unității sînt 
tractate la export - 
certificat sigur 
titivitate, de 
profesională a 
lui de muncă

Și a ajunge 
metri proiectați" 
seamnă. dincolo de limba
jul economic, a 
etapele necesare 
pline afirmări a 
lității creatoare.

a stăpîni tainele 
meserii fără tradiție

Pentru sănătatea oamenilor
Se cunoaște că în orașul 

Petroșani exista cu ani în 
urmă o unitate specializa
tă în vînzarea de plante 
medicinale. In diferite pu
blicații citim despre. im
portanța pe care 
cestea cînd sînt 
pentru sănătatea 
lor. Revenirea la
tradițională sau, mai 
zis, îmbinarea acesteia 
metodele moderne de vin
decare este o problemă de 
actualitate la noi în țară 
ca de altfel și în alte țări.

o au a- 
folosite 

oameni- 
medicina 

bine 
cu

Publicarea unor articole 
pe această temă, realizate 
de un specialist în dome
niu, ar fi binevenită. Ca 
cititor al ziarului, propun 
organelor competente re
deschiderea unui asemenea 
magazin în Petroșani, oraș 
care a cunoscut în ultimul 
timp un amplu proces de 
modernizare, aflîndu-se în 
curs de amenajare mai 
multe spații comerciale noi 
la parterul blocurilor.

partea brigăzilor, avînd in 
vedere că la nivel de sec
tor nu există o echipă spe
cială care să se ocupe cu 
aprovizionarea locurilor de 
muncă.

Șeful de brigadă Lauren- 
țiu Burlui : „Cîte 2—3 ore 
pe fiecare schimb pier
dem cu transportul mate
rialului pînă la locul de 
muncă, de multe ori și mai 
mult. Trei brigăzi se apro
vizionează pe același sec
tor.

Transportoarele cu racle- 
te le stăpînim, iar cele cu 
bandă, de la orizontul 350, 
nu ne creează probleme 
prea mari chiar și în situa
țiile cînd sînt defecte, 
vem un rol de 30 de 
nete care ne permite 
silozăm cărbunele 
cînd avem necazuri 
benzile. Chiar dacă
ortaci mai fac nemotivate, 
cum sînt ajutorii mineri 
Ion Pintea, Alexe Lăcătuș 
și minerul Sava Pălimar, 
se poate spune că atmosfe
ra do lucru în cadrul bri
găzii nu este proastă. Anul 
trecut, cînd am avut con
diții mai bune de aprovi
zionare cu materiale, cu 
aceiași oameni brigada și-a 
realizat și chiar depășit 
sarcinile de plan".

La fel ca și la sectorul I, 
aceste cauze vor fi elimi
nate abia peste două luni, 
dacă nu chiar mai repede. 
Atunci cînd se va amena
ja orizontul 400 unde deja 
lucrează o brigadă de 
sectorul 
brigăzi 
I Și 
sectorul
plan datorită unei organi
zări sub orice critică in a- 
provizionarea cu materiale. 
Asupra acestui caz vom . e- 
veni.

A- 
vago- 
să în- 
atunci 

eu 
unii

Cine repara

Ilie ȘERBAN, 
Petrila

telefoanele ?

lo-
să
cu

con- 
un 

de compe- 
maturilate 
colectivu- 

de aici.
„la para- 

mai în-

nere, 
unor 
pe aceste meleaguri. Ma
rea majoritate dintre ele 
s-au calificat la locul de 
muncă, aici au învățat să 
mînuiască mașinile .și uti
lajele moderne din dota
re. Tot aici, permanent, 
printr-un sistem bine pus 
la punct, își perfecționea
ză pregătirea profesiona
lă. In așa fel, îneît, în 
timp scurt, au ajuns, mul
te dintre ele, să lucreze 
1> trei și patru mașini de 
tricotat, cu efectele cu
noscute asupra creșterii 
productivității muncii. Și 
nu este vorba doar de des
tinul profesional al fiecă
reia, ci de devenirea co
lectivă, în care, desigur, 
oricare dintre cele 600 de 
lucrătoare își regăsește 
investiția de talent și de 
muncă. Un fapt ilustrativ, 
in această privință : 
începuturi, în 1978,
tatea producea doar 3 ar
ticole ; pînă acum, 
mărul acestora a ajuns la

la
uni-

Multe 
origina- 
pecetea 
maturi-

I 1
*

i

In ziua de 2 iulie am ob
servat că la unul din tele
foanele publice ce se află 
pe strada Unirii din car
tierul Aeroport, un om al 
muncii dorea să vorbească 
de urgență cu o instituție 
din orașul Petroșani. Dar 
în zadar, aparatul era de
fect. Ne-am îndreptat spre 
un alt telefon, tot pe stra
da Unirii. Și acela a fost 
defect. Am mai încercat la 
cinematograful Unirea și 
la altele. Chiar și la ali-

mentara 32 în care abia 
strecori 
lăzi pentru ambalaje, 
va cumpărători îmi 
neau să nu mă mai chinui 
pentru că telefonul tace de 
multă vreme.

La cinci telefoane
dorit să vorbim, dar 
am reușit. La poșta 
cartier nici nu mai 
instalat telefon. A 
doar locul unde se

te
printre stivele de

Cîți- 
spu-

am 
nu 

din 
este 

rămas 
afla.

Petru GĂINĂ,
Petroșani, corespondent

a ajuns 
parame- 
fenomen 
în acești 

Nicolae 
din 

Și

1800 de articole, 
dintre ele creații 
le, deci purtînd

- inconfundabilă a 
tății profesionale.

Așadar, privită din 
perspectivă economică, 
întreprinderea de Tricota
je din Petroșani 
foarte repede la 
trii proiectați — 
devenit obișnuit 
ani ai „Epocii
Ceaușescu". Privită 
perspectiva mai largă 
mai profundă a rostului 
ei social, întreprinderea 
de Tricotaje din Petro
șani este un spațiu de 
muncă în care se afirmă 
plenar personalitatea crea
toare a femeii — soție sau 
fiică de miner. Așa îneît, 
ca să cităm o expresie au. 
zită în întreprindere, uti
lajele de aici „cîntă" in
tr-un fel complementar 
modului cum „cîntă" com
binele de înaintare din 
fronturile de cărbune. Sint 
acorduri noi în 
simfonie a muncii 
Valea J’iului.

nu-

parcurge 
unei de- 
persona- 
Inseam-

nă, cu alte cuvinte, pen
tru fiecare dintre cele 600 
de tricotoare și confecțio-

marea

Prin

MUNCA PATRIOTICA. 
Peste 10 000 de pionieri din 
Valea Jiului vor fi pre- 
zenți în această vară în ta
bere de muncă patriotică. 
Ei vor amenaja spații verzi 
și spații de joacă, vor mun
ci pe șantierele de con
strucții și la amenajarea 
bazelor sportive. De aseme
nea, vor colecta materiale 
refolosibile, vor strînge

plante medicinale și fructe 
de pădure. (G.B.)

EXAMENE. In curind, 
mai precis in 19 iulie, o
nouă serie de elevi ai Șco
lii de șoferi amatori din 
municipiul Petroșani vor 
începe examenul pentru 
obținerea permisului de 
conducere. In aceeași dată 
se pot prezenta la examen 
restanțierii din seriile tre
cute. Odată cu acest exa
men, instructorii școlii 
vor intra în „vacanță", iar 
noul an va fi deschis cu

seria din data de 2 
tembrie. (G.B.) 

VALORIFICARE.
recuperarea și refolosirea 
materialelor rezultate din 
procesul de fabricație, co
lectivul de muncă de la 
Întreprinderea de Tricota
je Petroșani a realizat, în 
acest an, produse în valoa
re de peste 500 000 lei. 
(S.B.)

SPAȚII VERZI. Anul a- 
cesta, Zestrea de spații 
verzi a municipiului se va 
mări cu încă 12 hectare. In 
felul acesta, suprafața to

■ la 
aeraj. Deci zece 
(șase din sectorul 
patru din 

III) au rămas sub

La secția „tratare" a I.F.A. Vîscoza l.upeni lucrează și aceste două mun
citoare de ba/ă, cu o bună experiență: Maria Butnar iu și Ilișca Pecsar.

Foto: T. ALEXANDRU

tală amenajată va ajunge 
la 271 de hectare. (S.B.) 

ALMANAH. In suita de 
almanahuri ale anului, 
semnalăm o recentă apa
riție — „Caiet de vacanță 
1985“ (editat de revista 
„Lumea"), care se remarcă 
printr-un sumar interesant 
și atractiv. (S.Bf)

SUGESTIE. In cadrul ac
țiunii de recuperare și va
lorificare a ambalajelor din 
sticlă, sugerăm o adresă 
sigură pentru cîieva rodni
ce acțiuni de colectare: pă 
durea din jurul cabanei 
Brădet. Aproape de terasa

cabanei și de aleea pieto- 
nală, șansele de a da pes
te cioburi de sticlă și pa
hare sint cele mai mari. 
(OS.)

NOI APARTAMENTE. 
In cartierul „Bucura" din 
Uricani s-a predat la che
ie blocul cu 30 de garsonie
re, precum și blocul cu nu
mărul 16. In noile locuințe 
își vor stabili domiciliu) 
oameni ai muncii de la mi
nele Uricani, Valea de 
Brazi și de la Preparația 
de cuarț. (I. ȚIGÂNTELE, 
coresp.)

EXEMPLU. O constatare

îmbucurătoare pe care o \ 
fac cei ce trec prin gara j 
reședinței de municipiu | 
la chioșcul de ziare nr. 135 | 

i Du
și 

îm-
a-

VJOV.pvUI LIV f (.. II» .

(gestionat de Victoria 
mitresc); amabilitatea 
servirea civilizată se 
bină armonios cu buna 
provizionare și cu un orar 
adecvat pentru servirea 
cumpărătorilor. (A.T.)

Rubrică realizată de 
C.T. DIACONU

■

i 
i
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De ce audiență se bucură... audiențele?
Din capul locului se cu

vine să consemnăm un lu
ciu îmbucurător: audiențe
le se desfășoară bine la 
Cooperativa meșteșugăreas
că „Unirea" din Petroșani, 
în sensul că sînt judicios 
organizate — o experiență, 
neeoncludentă, a anilor tre- 
cuți determinînd condu
cerea ca în 1985 să se asi
gure „o permanență" zil
nică, între orele 8—10, la 
sediul central. Lăsăm de o 
parte acele aspecte care se 
referă la rezolvarea unor 
cereri ale personalului 
muncitor din unitățile pro
prii (încadrări, cereri de 
locuințe, evitarea unor go
luri de producție), deși și 
acestea își au importanța 
lor, deloc minoră, în bunul 
mers al activității și în sa
tisfacerea corespunzătoare 
a cerințelor clienților, pen
tru a ne concentra inves
tigația în ce privește re
zolvarea operativă și opti
mă a sesizărilor și recla- 
mațiilor oamenilor muncii, 
în relația cu unitățile pres
tatoare de servicii.

'Atît din constatările noas
tre pe teren, cît și din 
consemnările în registrele 
de audiențe, din rezolvări
le scrisorilor adresate se 
desprinde o receptivitate, o 
înțelegere a rostului aces
tui, în fond, dialog cu 
clienții, util pentru ambele 
părți. Iată, de pildă, prin 
hotărîri luate în urma a- 
cestor audiențe, cetățeni
lor Ileana Diaconu din Pe
troșani, Lăcrămioara Zegrea 
din Lonea și Dumitru Șer- 
ban din Petroșani li s-a 
plătit contravaloarea unor 
obiecte de îmbrăcăminte, 
degradate din neglijența 
personalului spălătoriei. 
(Evident, sumele au fost 
recuperate de la vinovați). 
Am asistat, in cuprinsul u- 
nei asemenea audiențe, la 
un caz semnificativ. Unui 
client i se amînnse, peste 
termenul înscris pe bonul 
•emis, repararea unei genți 
de voiaj, și omul avea
tren peste două ore. 
Lucrurile s-au lămurit pe 
loc : la intervenția vice
președintelui cooperativei, 
tovarășul Ioan Culda, clien_ 
tul. și-a primit, do la uni-
tatea 79, obiectul respi?ctiv.
Reparat în timp util. ln-
cidentul poate pă-
rea minor; îl
numim semnificativ to> -
mai pentru lipsa lui di 1 im-

portanță : oare nu s-ar fi 
putut rezolva lucrurile și 
fără să se- ajungă la au
diență ? Fără consum de 
timp și nervi ? Cu mai 
multă promptitudine și 
solicitudine din partea lu

crătorilor în cauză: rezol
varea era sigură.

Pentru că aici ni se pare 
a se afla rostul profund al 
audiențelor.

Desigur, în primul rînd, 
ele trebuie să rezolve pro
blemele ridicate, cazurile, 
fiecare în parte. Dar trebu
ie, totodată, să conducă la 
eliminarea... necazurilor. La 
înlăturarea cauzelor aces
tora. Audiențele au și tre
buie să aibă valoarea unui 
test, a unui sondaj. Să con
ducă deci la soluții care să 
prevină alte cazuri simila
re. Și respectarea termene
lor înscrise pe bonurile e- 
mise de unități, onorarea 
promisiunilor sînt aspecte 

Vulcan. Secvență citadină.

decisive în relația cu 
clienții.

In același spirit, ne am 
interesat la cooperativa 
„Unirea" despre finalita
tea, despre „bătaia mai 
lungă", dincolo de cazul 
in speță, a audiențelor. U- 
neori ea se face simțită, al
teori nu. Calitatea prestări
lor, de pildă, a constituit, 
în multe rinduri, obiectul 
acestor audiențe. Dar mă
surile luate în acest sens 
nu sînt încă pe măsura sa
tisfacerii cerințelor, nece
sităților. E drept, eforturi 
pentru ridicarea califică
rii personalului muncitor 
există (într-un interval de 
doi ani, întreg personalul, 
deci toți cei 555 de lucră
tori, trece prin cursuri de 
perfecționare), dar preocu
parea ca fiecare dintre ei 
să devină un CTC-ist al 
propriei activități nu dă 
roadele scontate. Iar exi
gența, în fond obligație de 
serviciu, a responsabilului 
unității sau conducătoru
lui punctului de lucru se 
face prea puțin simțită.

Sînt, acestea, doar cîteva 
dintre aspectele care ne în
dreptățesc să afirmăm că, 
pentru unitățile Coopera
tivei „Unirea" Petroșani, 
audiențele pot să se bucu
re de o mai mare... au
diență. In litera, dar mai 
ales în spiritul lor.

C.T. DIACONU

PERFORMERI AI VĂII JIULUI

„îmi dedic
Reîntors de la București, 

cu laurii de campion in
ternațional al României la 
lupte libere, Aron Cîndea, 
component al divizionarei 
A Jiul Petrila, ne-a 
oferit recent amănunte 
despre victoriile obținute în 
compania unor luptători va. 
J.oroși din Europa și Ame
rica.

— La categoria mea de 
greutate au fost înscriși 18 
concurenți, împărțiți în do
uă serii. In seria secundă 
l-am depășit în primul meci 
pe Turhan (Iași) cu scorul 
de 12—0 (tuș tehnic), apoi 
l-am întrecut (8—4) pe ca
nadianul Sullivan, cel care 
avea să intre apoi în po
sesia medaliei de bronz. Cu 
mai vechiul meu adversar, 
încă din vremea cînd e- 
ram copii și juniori. Călin 
Niri (C.S.M. Cluj-Napoca), 
am decis soarta partidei 
încă din prima repriză, cînd 
l-am fixat cu umerii pe 
saltea, apoi l-am depășit 
i lar (13—3) pe stelistul Cu
lca. In lupta pentru cîști- 
garea seriei, l-am avut ca 
adversar pe Iablowski 
(R.D.G.), care de-a lungul 
celor trei reprize a acumu-

performanțele, minerilor ‘
lat un singur punct, în vre
me ce eu — zece. Astfel, 
în finala mare am reeditat 
disputa din cadrul compe
tiției „Memorialul Dan Ko- 
lov" din Bulgaria, cînd am 
fost învins (5—4) de L. Isa
ev. care a beneficiat însă 
de un arbitraj părtinitor.

LUPTE LIBERE

De data aceasta, l-am pro
vocat la luptă deschisă, la 
2—0 pentru mine, în re
priza secundă, Isaev a fost 
descalificat, în vreme ce 

eu am intrat în posesia me
daliei de aur.

— Primul an de seniorat 
a coincis cu un palmares 
onorant în Competițiile in
terne și internaționale.

— Pe plan internațional 
am obținut locul I în „Cu
pa Carpați", medalie de 
argint la „Memorialul Dan 
Kolov", locul V la europe
nele din R.D.G. Urmează, 
în septembrie, mondialele 
de la Budapesta. Pină a- 
tunci însă voi lua startul la 
turneele internaționale din 

Cehoslovacia (începînd din 
11 iulie și R.D.G., 6 au
gust). Cu ceilalți compo- 
nenți ai lotului național de 
seniori mă voi pregăti a- 
poi la Poiana Brașov, in- 
tensificînd antrenamentele, 
retușînd unele procedee 
tehnice.

— Ce obiectiv ți-ai pro
pus pentru proxima ediție 
a mondialelor 1

— O poziție fruntașă în 
topul categoriei 68 kg, de 
ce nu, o medalie. Ca fiu 
al Văii Jiului am primit 
provocarea șahistei Cristi
na Bădulescu, lansată în 
paginile ziarului „Steagul 
roșu", care și-a propus cîș- 
tigarea primului titlu mon
dial pentru Valea Jiului, 
la juniori. Oricare ar fi 
însă performanța realizată 
de mine, o voi dedica vred
nicilor mineri din Vale, 
minunaților mei concetă
țeni. Aici m-am născut, 
aici am învățat, am de
prins tainele luptelor cu 
antrenorul Vasile Făgaș, 
m-am pregătit cu antreno
rii Ion Corbei și Costică 
Marmaliuc.

Convorbire consemnată de 
Andrei APOSTOL

PE URMELE RĂCORITOARELOR

Rece este... atitudinea față de consumatori
Luni, 8 iulie, a fost o zi 

in cari' mercurul termome
trelor a respectat cota sa 
ascendentă. Căldură și, 
deci, cerințe justificate dm 
partea consumatorilor pen
tru un pahar de răcoritoa
re... rece sau o înghețată 
bună. Cum au fost satisfă
cute aceste doleanțe de 
cei în drept ? Raidul nos
tru întreprins între orele 
11 — 13 în reședința do mu
nicipiu poate să dea răs
puns la această întrebare. 
Deci, la drum...

DUPĂ UN ÎNCEPUT 
BUN...

Prima unitate în care po
posim este cea cu nr. 324, 
respectiv, cofetăria „Pan- 
seluța" din Aeroport. Șefa 
unității, Ioana Iohrend, ne 
informează că pune la dis
poziția consumatorilor
„Frucola" (păstrată în ca
mera frigorifică), precum 
și trei sortimente- de înghe
țată. Constatări care mul
țumesc pe deplin. Alături 
la unitatea 16 a CPVILF, 
Constantin Stan dispune de 
Cantități mari de „Racola" 
(e drept, de slabă calitate!?), 
dar în acest an nu a vă

zut... gheață ! Continuînd 
drumul nostru in zona 
„Dacia", ajungem la alto 
constatări. Chioșcul nr. 46 
(pentru desfacerea înghe
țatei), aparținind de 
1’.U.S.A.—AP. Petroșani, 
.este închis. Un afiș pur- 
tind 'înscrisul „Nu avem 
înghețată" nu ne potolește 
setea, așa că pornim mai 
departe. La nici cincizeci 
de metri, un alt chioșc. 
G >1, lăra nici un număr sau 
vreun afiș, pare părăsit. Un 
lacăt imens ne... descura
jează și ne îndeamnă la... 
perseverență. Alături la u- 
nitatea 54 a CPVILF, 
Gheorghe Preoteasa oftea
ză și el după gheață. In lip. 
sa ei, vinde „Frucola", cum 
poate...

LA „MACUL ROȘU*', 
SITUAȚIE NU TOCMAI... 

ROZĂ

La unitatea 314, cofetă
ria „Macul roșu" cerem lă
muriri vînzătoarei Maria 
Scoarță. Se găsește un tip 
de răcoritoare „Albinei" 
(de o calitate.. îndoielnică), 
la o temperatură cade te 
împiedică să consumi o 
sticlă întreagă. Se mai gă
sesc trei sortimente dc în- 

gbețată (cacao, cafea și 
punci), dar și aici lipsa 
gheții dovedește că recep
tivitatea l’âță de doleanțele 
cumpărătorilor de a con
suma o răcoritoare in
tr-adevăr... răcoritoare lasă 
de dorit I

FRIGIDERUL ȘI 
RĂCORITOARELE — 
DOUĂ ELEMENTE... 
INCOMPATIBILE ?

La’ unitatea nr. 301 „Gos
podina" (complexul comer
cial „Parîngul") un lichid 
galben, îmbuteliat în sticle 
poartă inscripția de „Ci- 
trom". Este preparat din 
portocale, ar fi chiar gus
tos, dar nu este rece. Șefa 
unității, Doina Grigore, ne 
spune că „în frigider nu se 
pot introduce răcoritoare, 
fiind contrar normelor i- 
gtenico-sanitare"., Cum 
gheața nu a fost’adusă ni
ciodată în acest an, nu este 
nici o soluție. Situație i- 
dentică și la alimentara 

131 — Carpați unde, în 
sticle cu inscripția „Citric", 
se vinde un suc de... mere. 
Vinzătoarea Florica Die
trich ne spune că aici 
„camera frigorifică nu func
ționează din Cauza lipsei 
do clor".

CURIOZITĂȚI D ALE LUI 
HERMES

LA COFETĂRIA...
„1IERMES"

Situată în plin centru, u- 
nitatea nr. 321 „llermes" 
iese în evidență în mod eu 
totul nedorit. La ora 12,05 
sîntem refuzați în dorința 
noastră de a ne potoli se
tea cu o răcoritoare prin 
două cuvinte laconice: „Nu 
avem" (?!!!).

EXCEPȚII PLĂCUTE 
IN LANȚ

Și totuși aveam să întil- 
nim și unități unde respec
tul față de elienți și față 
de doleanțele lor justifica

te sînt întimpinale de preo
cupare și receptivitate. Ast
fel la patiseria nr. 315 
„Mignon" vinzătoarea Nico- 
leta Stoica ne oferă citric 
rece (la pahar), suc de 
zmeură și „Frucola", de a- 
somenea reci ! l.a cofetă
ria nr. 429 „Jiul", vînzăloa- 
rca Magdalena Cocioabă o- 
ferea, alături de amabilita
te, răcoritoare „Litoral" — 
păstrată „la rece", precum 
și două sortimente de în
ghețată. La patiseria 365 
(condusă de Lucreția Dra
gan) se ofereau apă înine-
rală și răcoritoare „Ci-
trom" (la pahar), reci
foarte plă< ute la gust. A-
laturi, la cole tăria nr. 364,
„Bulevard", vinzătoarea
.Angola Ionel asigura •curn-
părătorii că răcoriteart'lo
„Citrom" și „ Eră pe" sînt
nu numai de calitate, ci și 
reci. Să mai spunem că se 
ofereau înghețată de vani
lie, de cacao și de cafea, 
precum și deliciosul pro
dus „Profiterol" ? Și la 
chioșcul nr. 312 din incin
ta stației C.F.R. constatări 
i m bucu rătoare. Vînzătoa- 
rea Eugenia Mihai ne in
formează că se găsește ci
tronadă rece și înghețată 
de vanilie.

Ce concluzii putem tra
ge in urma raidului nos
tru ? Că, în pofida cîtorva 
excepții', receptivitatea fa
ță de ceea ce doresc con
sumatorii, pe linia desface
rii răcoritoarelor, este de
parte de a fi cea care se 
impune. Deși de nenumă
rate ori cumpărătorii și-au 
exprimat dorința, susținută 
și de paginile ziarului nos
tru, ca. în asemenea unități 
să se găsească gheață, a- 
cest sortiment este imposi
bil de întîlnit în municipiul 
nostru ! Cum se poate ca 
in alte orașe, în alte loca
lități om țară răcoritoarele 
să lie păstrate ta gheață ? 
I’rin eliminarea comodită
ții,' a superficialității, prin 
preocupare și respect față 
de consumatori. Dar se ve
de că și în lipsa gheții, în 
unele unități s-au găsit mo. 
dalități de a veni în în- 
tîmpinarea dorinței cum
părătorilor de a consuma o 
băutură răcoritoare... rece! 
In altele, rece este doar... 
atitudinea față de elienți. 
întrebarea ce o adresăm, 
desprinzîndu-se din acest 
raid, este — pînă cînd ?

Raid-anchetă realizat de 
Alexandru TĂTAR
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Vizita ministrului de externe 
român in R.P. Chineză

al 
a- 
se 
la

înțelegerilor conve- 
între tovarășul 
Ceaușescu, secretar 
al Partidului Co-

Proiect pentru reglementarea 
crizei libaneze

Raport asupra 
deșertului

BEIJING 9 (Agerpres). 
Tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv 
C.C. al P.C.R., ministrul 
facerilor externe, care 
află în vizită oficială
Beijing, a avut, la 9 iulie, 
convorbiri cu tovarășul Wu 
Xueqian, consilier de stat, 
ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Populara 
Chineze.

Au fost discutate proble
mele dezvoltării în conti
nuare a raporturilor de 
strînsă prietenie și coope
rare dintre Republica So
cialistă România și Repu
blica Populară Chineză, în

spi ritul 
nite 
Nicolae 
general 
munist Român, președintele
Republicii Socialiste Româ
nia, și conducătorii de 
partid și de stat ai Repu
blicii Populare Chineze.

A avut loc, de asemenea, 
un larg schimb de păreri 
în problemele păcii, dezar
mării și, în primul rînd, ale 
dezarmării 
ționării pe 
conflictelor 
lichidării
și instaurării noii 
economice internaționale.

nucleare, solu- 
cale politică a 

dintre state, 
subdezvoltării 

ordini

BEIRUT 9 (Agerpres). Li
derii comunităților druză, 
sunită și șiită din Liban au 
adoptat un proiect politic 
pentru reglementarea cri
zei libaneze și un plan de 
securitate pentru Beirutul 
de vest — se arată într-un 
comunicat publicat la Bei
rut.

Comunicatul, citat dc a- 
gențiile France Presse și 
Reuter, afirmă hotărîrea 
părților de a acționa pen
tru realizarea înțelegerii 
naționale și a reunificării 
țării pe baza principiilor 
stabilirii unui regim demo

cratic și elaborării unei 
noi Constituții care să pu
nă capăt sistemului confe
sional, înfăptuirii egalității 
depline în drepturi și înda
toriri pentru toți libanezii, 
continuării rezistenței față 
de ocupația israeliană și 
sprijinirii restructurării ar
matei, respingerii oricărei 
forme de „autosecuritate". 
In acest sens, se asumă an
gajamentul ca toate forma
țiunile militare neaparți- 
nînd statului să fie dizolva
te și întregul armament să 
fie predat autorităților sta
tale.

9
raport

Știri din țările socialiste
MOSCOVA 9 (Agerpres). 

In capitala Uniunii Sovie
tice se înfăptuiesc prevede
rile celui de-al III-lea 
Plan de Dezvoltare a ora
șului și a împrejurimilor 
iui pînă în anul 1990. As
tăzi, Moscova este unul din 
marile orașe ale lumii, cu 
o suprafață de 900 kmp și 
o populație de opt milioa
ne și jumătate de locuitori, 
informează agenția TASS. 
Edilii orașului desfășoară 
activități intense pentru 
îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de viață ale lo
cuitorilor. Aproximativ 80 
la sută din locuințele Mos
covei au fost construite în 
ultimele trei decenii. Fiecă
rui locuitor al Capitalei îi 
revin în prezent 15 mp de 
spații verzi. Pînă la sfîrși- 
tul perioadei cuprinsă în 
actualul plan de dezvolta
re a Moscovei, orașul va 
cunoaște noi dimensiuni.

*
ție cu aceeași perioadă a 
anului trecut — relevă un 
raport economic oficial dat 
publicității la Berlin. Creș
terea economică a țării — 
relatează agenția ADN — 
s-a datorat în principal 
realizărilor obținute în do
meniul industrial. Rr portul 
menționează că producția 
industrială a sporit , în pe
rioada amintită, cu 4,4 la 
sută, înregistrîndu-se în 
acest domeniu o importan
tă reducere — de peste 4 
la sută — a consumului de 
materii prime și materia
le utilizate în procesul de 
producție.

»

☆
BERLIN 9 (Agerpres). 

Venitul național al R.D. 
Germane a crescut, în pri
ma jumătate a acestui an, 
cu 4,1 la sută, în compara-

INUNDAȚII

I

E

f

Ruperea de nori ce s-a 
produs zilele trecute de
asupra centrului Londrei 
a perturbat serios activi
tatea cotidiană din capi
tala britanică.

Ploaia a pătruns prin 
acoperișul Palatului West
minster (clădirea parla
mentului), apa ajungînd 
chiar într-o încăpere de 
lîngă Camera Comune
lor. Spectatorii de la un 
meci de tenis cane se des
fășura pe Wimbledon au 
trebuit să fugă după a- 
dăpost, iar unele străzi 
din Londra, precum și 
șoselele din afara orașu
lui au fost cîtva timp 
blocate de ape.

EXPOZIȚIE

u

Administrația provin
ciei Veneția poartă, în 
prezent, tratative cu co
lecționari de obiecte dc 
artă suedezi care și-au 
exprimat intenția de a 
deschide o expoziție per
manentă pe insula vene- 
țiană San Servolo. Colec
ția cuprinde circa 4000 de 
piese de-< artă, cea mai 
mare parte dintre ele fi
ind realizate între anii 
1950—1970. Din expoziție

O declarație a primului
ministru israelian

TEL AVIV 9 (Agerpres). 
Intr-o declarație făcută pre
sei, primul ministru, Shi
mon Peres, a arătat că, în 
actuala conjunctură econo
mică nefavorabilă prin ca
re trece Israelul se impun 
măsuri dintre cele mai 
drastice, principalul peri
col — nu numai economic, 
dar și politic și social — 
fiind inflația, a cărei rată 
riscă să ajungă la nivelul 
de 1500 la sută anual.

El a precizat că guvernul 
intenționează să instituie 

-pentru o perioadă de trei 
luni o „stare de urgență 
economică", interval de timp

laîn care se va proceda 
reduceri bugetare masive, 
se vor concedia salariați 
publici și se va înceta apli
carea acordului privind co
relarea salariilor cu rata 
inflației — precizează Uni
ted Pres International.

NAȚIUNILE UNITE 
(Agerpres). Intr-un 
al O.N.U. sc arată că 74 de 
țări ale lumii — majorita
tea din Africa — au sufe
rit anul trecut din cauza 
lipsei de precipitații, care 
a stimulat fenomenul î- 
naintării deșertului. Sece
ta și deșertificarea au fă
cut ravagii în zona Sahe- 
lului de la Republica Ca
pului Verde în vest pînă în 
Etiopia, în estul Africii. 
Raportul amintit relevă că 
în cursul anului trecut au 
suferit din cauza < 
și a deșertificăriî 40 
state din ’Africa, 12 
zona Orientului Mijlociu, 
10 din 'America Latină, șa
se din Asia și două din Eu
ropa.

Raportul amintit defineș
te deșertificarea „un pro
ces de degradare a unui 
ecosistem fragil întîlnit în 
zone aride, semiaride și 
subaride. Deșertificarea este 
produsă de om, ca rezultat 
al subfolosirii sau suprafo- 
losirii pămîntului de către 
oameni, ori, în economiile 
pastorale, de către animale".

PETROȘANI - 
iembrie: Kramer contra 
Kramer; Unirea: Pensio
nul doamnei Latter; Pa- 
ringul: Rîdeți Ca-n viață.

LONEA: Dragoste pier
dută.

ANINOASA: Jazz ’20.
VULCAN — Luceafă

rul : Simfonia primăverii.
LUPENI — Cultural :

Zonă periculoasă.
URICANI > Cursa.
N.R. Eventualele modi

ficări survenite în pro
gramarea filmelor aparțin 
întreprinderii Cinemato
grafice Județene Hunedoa
ra.

Fanatismul sectelor religioase
WASHINGTON 9 (Ager- 

pres). Noi dezvăluiri ale 
presei americane pun în e- 
vidență nocivitatea și fana
tismul unor secte religioa
se din S.U.A. In apropie
re de 
statul ^american Ohio, poli
ția a 
supra 
care 
Reuter 
ciul ritual uman, numărul

orașul Toledo, din

deschis o anchetă a- 
unei astfel de secte 

— relatează agenția 
practică sacrifi-

FAPTUL DIVERS

ar urma să facă parte 
peste 2000 de tablouri și 
sculpturi, între care ope
re de Picasso, Matisse, 
Chagal, Marini, cel mai 
mare număr de desene 
ale lui Le Corbusier — 
adunate într-o colecție —, 
între acestea figurînd și 
planurile unui eventual 
muzeu la Stockholm, pre
cum și aproape 2000 de 
alte obiecte de artă, între 
care ceramică, porțelanuri 
și altele.

Pe insula venețiană San 
Servolo se află mai mul
te edificii de importanții 
istorică ce ar putea găz
dui o colecție de artă de 
o asemenea valoare, 
tează agenția ANSA.

Aniversare

no-

Peste 5Oo de concetă
țeni au participat în oră
șelul Isem, din Insula To- 
kunoshima, din Japonia, 
la aniversarea lui Shige- 
chiyo Izumi, considerat 
persoana cea mai vîrst- 
nică din lume. El a îm
plinit în această zi 120

secetei 
de 

! din

TV
20,00 Telejurnal.
20,20 '

20,45

21,00

21,50

Actualitatea în eco
nomie.
Pentru dezarmare și 
pace !
Tribuna TV.
Congresul al IX-lea
Congresul 
înnoiri. 
Nicolae 
Film serial. In cău
tarea fericirii. Epi
sodul 2.
Telejurnal.

marilor
Epoca 

Ceaușescu.

memento

victimelor ridieîndu-se, du
pă unele estimări, pînă la 
50—60, în special copii. De 
asemenea, la o cabană de 
la poalele munților Sierra 
Nevada, din California, au 
fost descoperite osemintele 
carbonizate ale unui număr 
de aproximativ 25 de femei 
tinere, ucise după ce fu
seseră torturate de adopții 
unei secte.

în- 
ar- 
cu 
re-

de ani, iar medicii l-au 
asigurat că este suficient 
de sănătos pentru a par
ticipa la ceremonia ani
versară.

Potrivit Ministerului 
nipon al sănătății și Asi
gurărilor Sociale, Japonia 
are cea mai înaltă 
rantă 
80 de 
75 de

spe- 
de viață din lume: 
ani pentru femei și 
ani pentru bărbați.

MAI NOROCOS..."

om 
su- 
nu 

Este 
bri- 
care

„Cel mai norocos 
din lume", cum era 
pranumit de colegi, 
mai este în viață, 
vorba de cascadorul 
tanic David Purley,
a decedat în urma prăbu
șirii în mare a aparatului 
său de acrobație aviatică, 
la sud de coasta engleză. 
Fost pilot de formula 1, 
David Purley se salvase 
uimitor dintr-o serie' de 
accidente do tot soiul (în 
1977 a suferit 29 de frac
turi într-un accident sur
venit în cursul unei curse 
automobilistice) ; cea mai 
recentă asemenea ispravă 
data de acum șase săptă- 
mîni, cînd un avion ușor 
pe care pilota s-a prăbu
șit de Ia 250 de metri, dar 
a căzut pe roți și a rulat 
puțin, el reușind atunci 
să supraviețuiască.

COLEGIUL DE REDACȚIE : Iosif BALAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion MUSTAȚA, 
Simion POP - redactor șef, Teodor RUSU - redactor șef adjunct, Tiberiu SPATARU.
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MARȚI, în cadrul trata
tivelor sovieto-americane 
de la Geneva, au avut loc 
ședințe r le grupului pen
tru armamente cosmice, 
precum și ale grupului 
sărcinat cu problemele 
mamentelor nucleare 
rază medie de acțiune, 
latează agenția TĂSS

IN ÎNCHEIEREA TUR
NEULUI întreprins în Aus
tria ansamblul „Doina Cri- 
șului“ din Brad a partici
pat la cea de-a IV-a ediție 
a Festivalului folcloric din 
orașul Wolfsberg, 
Carintia. Din cele 
40 de formații și 
bl uri folclorice j 
„Doina Crișului" a J 
tinsă cu premiul I 
ploma de onoare a 
lului.

IN OCTOMBRIE 
trecut, populația I 
era de 10 659 000 de persoa
ne, cu 5000 mai puțin față 
de totalul de acum cinci 
ani — relevă rezultateiî u 
nui recensămînt date pu
blicității de agenția MTI.

LUIND CUVINTUL în 
cadrul reuniunii ministeria
le a Asociației Țărilor din

landul 
aproape 
ansam- 

prezente 
fost dis- 

[ și dl- 
festiva-

Asia de Sud-Est (ASEAN), 
care se desfășoară la Kua
la Lumpur, ministrul de 
externe al Indoneziei, 
Mochtar Kusumaatmadja, 
a subliniat importanța creă. 
rii în sud-estul Asiei a u- 
nei zone lipsite de arma 
nucleară, țara sa susținînd 
cu fermitate eforturile în
treprinse în această direcție.

LA SEDIUL Națiunilor 
Unite din New York con
tinuă lucrările seminarului 
internațional consacrat pro
blemei palestiniene, orga
nizat do Comitetul O.N.U. 
pentru exercitarea dreptu
rilor inalienabile ale popo
rului palestinian. O 
ferință internațională 
problema Orientului 
lociu cu participarea 
ror părților interesate, 
constitui calea 
de soluționare 
din această zonă a globului, 
au subliniat participanții 
la seminar.

LA SANTA ROSA, în 
provincia Pampa, din Ar
gentina, s-au desfășurat lu
crările Congresului național 
al Partidului Justițialist 
(P.J.) principala forță de o- 
poziție din țară. Cu acest 
prilej, delegații la congres 
au reconfirmat în funcția 
de președinte al P.J. pe 
Maria Estela Martinez de 
Peron.

VZ///ZZ/ZZZZ/Z/Z/ZZZZZZZ///Z/ZZW

Mica publicitate

con- 
în

Mij- 
tutu- 

ar 
eficientă 

a situației

CAUT femeie îngrijire 
copil. Strada 9 Mai, bloc 
2A, ap. 37, Petroșani, după 
ora 15. (3985)

ASOCTAȚIA pensionari
lor pentru fondul de deces 
Lonea invită membrii să 
ia parte la conferința care 
va avea loc în ziua de 14 
iulie 1985 ora 9 la sediul 
asociației. Comitetul. (4001)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ciota 
Laurențiu, eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. (4002)

ANUNȚ DE FAMILIE

ÎNDURERATE, soția 
Ardelina și familia ing. 
Em. Tomulcscu, mulțu
mesc profund rudelor, 
prietenilor, vecinilor, 
colegilor de la A.C.M. și 
I.A.C.M.M., celor 
au fost alături de
aducînd un ultim oma
giu pentru scumpul 
nostru

care 
noi

IOAN 
KRALOVANSZKY 

(4009)

,,
...Pantin, pe malul cana

lului Ourcq — un cămin al 
muncitorilor imigranți. Con
cepută în urmă cu peste 
10 ani, această reședință 
de șapte etaje este astăzi 
dărăpănată, pentru că nu 
s-au făcut niciodată lucrări 
de întreținere. In încăpe
rile minuscule, cei 260 de 
locatari încearcă să-și o- 
moare timpul. Tăcuți. Aici 
se doarme, se mănîncă. Dar 
se poate spune oare că sc 
trăiește ?

Tencuiala tavanului atîr- 
nă lamentabil, cîte o buca
tă de moloz căzînd, din 
cînd în cînd, în farfuriile 
cu mîncare. Bucătăria este 
o imagine fidelă a restului 
clădirii. Instalațiile sanita
re și dușurile se află într-o 
stare de nedescris.

Din iunie' 1977, Mody D. 
locuiește aici. Are 33 de 
ani și este șomer de 9 luni. 
Soția i-a murit în 1983. Nu

Viața la minimum'1
prea vorbește despre ea. Iși 
omoară timpul cum poate. 
„Ne adunăm și discutăm în 
camere, în bucătărie", spu
ne el. „Uneori ne vizitează 
prieteni din oraș, șomeri 
ca și noi...".

Din presa străină
(__ „L’HUMANITE" —

FRANȚA)

Mahmadou are 30 de ani. 
Trăiește în această clădire 
din 1980.. Muncește într-un 
restaurant din Paris. In 
urmă cu cîtcva luni, patro
nul său a hotărît să-1 con
cedieze. Apoi a fost repri
mit, cu orar redus și, fi
rește, cu o remunerație mi
nimă. Mahmadou afirmă 
că a venit în Franța „pen
tru a învăța o meserie". 
Este căsătorit, dar soția

sa a Tămas în țară. „Ulti
ma oară am văzut-o în a- 
nul căsătoriei noastre, în 
1983". Ce gîndește despre 
situația lui? „Ne este foar
te greu. Nu cred că voi re
zista să mai rămîn în 
Franța, nu mă simt bine 
aici". Atunci, revenirea în 
țară, cel puțin în concediu’ 
ar fi o soluție, deși trans
portul costă enorm, rapor- 

- tat la cîștigul lunar. De 
cele mai multe ori se re
nunță la concediu. Cînd nu 
are de lucru, Mahmadou — 
ca de altfel majoritatea co
legilor săi — pleacă din 
cămin în încercarea de a 
uita că duce „o viață mini
mală" pe care i-o oferă cîș
tigul său. Pentru a încerca 
să uite gîndacii care fug 
în momentul în care des
chide brusc ușa camerei. 
Pentru a evita mirosul greu 
din bucătăria comună, cu 
tavanul scorojit...

-
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