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ȚĂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Pe marginea Plenarei Comitetului municipal de partid
Folosirea eficientă a utilajelor 
din dotare—sarcină importantă 

pentru minerii Văii Jiului

Lărgirea podului peste Malcia, sistematizarea intersecției cu acces spre 
cartierul Petroșani-Nord a înglobat fantezia și priceperea edililor orașului. 
Trecerea la făurirea a patru benzi de circulație, asfaltarea drumului, con
strucția și montarea de balustrade noi, lampioane elegante — toate acestea 
dau o notă modernă acestei noi realizări pentru care autorii lor merită feli
citări. Foto: Robert TA VIAN

Exigența comunistă, înalta răspunde
re muncitorească, atmosfera de lucru 
și efervescență creatoare în care s-au 
desfășurat lucrările Plenarei Comitetu
lui municipal de partid la care a parti
cipat activul din industria Văii Jiului 
au constituit un climat favorabil pentru 
o analiză de un ridicat nivel calitativ a 
rezultatelor înregistrate de întreprinde
rile economice, în prima parte a anului, 
dar și un prilej, deosebit, pentru o amplă 
mobilizare de forțe, pentru soluționarea 
problemelor- cu care s-au confruntat în
treprinderile, mai ales cele miniere, ale 
Văii Jiului. Participanții la dezbaterile 
care au avut loc au prezentat preocupă
rile comuniștilor, ale oamenilor muncii 
din colectivele pe care le reprezentau, 
pentru îmbunătățirea situației economi, 
ce, soluții de redresare a producției de 
cărbune extras, în special, domeniu a- 
supra căruia ne vom opri în mod deo
sebit.

O primă concluzie desprinsă și care a 
constituit, în același timp, și punct de 
pornire spre adoptarea unor noi măsuri 
și propuneri a fost că activitatea des

fășurată în întreprinderile miniere nu 
a fost pe măsura cond.țiilor create 
fiind apreciată ca nesatisfăcătoare prin 
prisma rezultatelor obținute, rezultate 
care s-au situat, la o bună parte dintre 
indicatorii economici și financiari, sub 
nivelul prevederilor de plan, la unii in
dicatori, cum este cazul cărbunelui pen
tru cocs, fiind chiar sub nivelul realiză
rilor obținute în anul 1984.

Stabilindu-se principalele direcții de 
acțiune pentru organizațiile de partid, 
pentru colectivele întreprinderilor mi
niere și Combinatului Minier Valea Jiu
lui, direcții de acțiune care să conducă 
în mod direct și eficient la redresarea 
activității productive, la realizarea in
tegrală și ritmică a prevederilor de 
plan pe semestrul II al anului și recu
perarea restanțelor din prima parte a 
acestui an, s-a insistat printre altele, pe 
folosirea capacităților de producție la 
adevărata lor valoare șl, mai ales, a u- 
tilajelor moderne, de mare complexitate

Dorin GIIEȚA

(Continuare în pag- a 2-a)

Profunde înnoiri urbanistice în Petrila
In urmă cu două decenii 

Petrila era o mică locali
tate constituită predominant 
din coloniile muncitorești. 
Majoritatea locuitorilor o 
formau minerii. Cîteva 
prăvălii de cartier, amena
jate în clădiri fără etaj, 
un restaurant și o poli
clinică ofereau un peisaj 
urbanistic monoton. Dar, 
odată cu primii ani ai 
glorioasei epoci inaugura
te de Congresul al IX-lea 
al partidului, localitatea 
a fost cuprinsă treptat de 
ritmul alert al unor pro
funde transformări înnoi
toare. Dezvoltarea și mo
dernizarea minelor Petri
la și Lonea, amplificarea 
instalației de preparare a 
cărbunelui, construirea fa
bricii de mobilă au avut 
ca urmare firească și > 
puternică dezvoltare ur
banistică. Prin faptele de 
muncă ale constructorilor.

care au dat consistență i- 
deilor îndrăznețe ale pro- 
iectanților, Petrila a deve
nit <reptat un oraș inflc- 
ritor, cu o puternică per- 
•sonalitate arhitecturală. In 
cartierele „Tudor Vladi- 
mirescu" și „8 Martie" au 
fost construite aproape 
5000 de apartamente. Zeci 
de blocuri cu spații co
merciale și pentru prestări 
de servicii la parter, un 
complex comercial, un 
magazin general cu o su
prafață de 5000 mp, cămi
ne și o cantină pentru ti
nerii mineri, un liceu in
dustrial cu atelier de pro
ducție, patru școli gene
rale, grădinițe și creșe, 
un spital și o policlinică 
modern utilate conferă lo
calității atributele unui 
oraș modern.

Petrila se prezintă as
tăzi, la ora de bilanț a 
aniversării a 20 de ani de 
(înd în fruntea partidului 
se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un oraș pros
per, cu o perspectivă cla
ră de dezvoltare. O dova
dă concludentă o consti
tuie faptul că volumul in
vestițiilor destinate dez
voltării urbanistice a loca
lității în cincinalul 1981— 
1985 este egal cu cel alo
cat în anii 1966—1980. Ca 
urmare s-a început moder-' 
nizarea centrului orașului. 
„Numai în acest an, ne-a 
spus tovarășul Valentin 
Chica, șeful brigăzii or. 20 
Petrila a A.C.M. Petro*

V.S. FENEȘANU
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La încheierea unei noi etape de studiu in

Producții 
suplimentare î 

j ' ’ :

I. M. Lonea
> Din două sectoare ale i 
i I.M. Lonea au fost tri- I 
î mise la ziuă, de la în- î 
î ceputul lunii iulie pînă i 
1 ieri, 920 tone de car- ș 
i bune peste sarcinile de i 
i plan. Este vorba de i 
î sectorul III, care ra- i 
i portează un plus de i 
i 628 tone de cărbune și î 
; de sectorul II, cu un i 
i plus de 292 tone. Pro- = 
i ducțiile suplimentare \ 
j s-au obținui prin buna ț 
I organizare a lucrului ț 
! pe. schimburi și aprjvi- i 
i zionarea optimă cu ma- : 
i teriale, fapt care a asi- i 
: gurat depășirea zilnică î 
i a productivității muncii i 
1 planificată in cărbune, j 
i :vs.)
: 5

I Brigada condusă | 
de Pavel Dediu

i Minerii din briga- i
i da condusă de Pavel i 
i Dediu, din cadrul sec- i 
| torului I al l.M. Ani- ; 
ț noasa au extras de la i 
i începutul lunii iulie o i 
i producție suplimentară I 
\ de 386 tone de cărbune, i 
j Muncind într-un abataj ș 
■ dotat cu susținere și i 
i tăiere mecanizată, har- i 
i nicii mineri din aceas- • 
• tă brigadă și-au depă- 1 
= șit zi de zi productivi- i 
î tatea cu 1,8 tone pe 1 
i post prin buna organi- i 
i zare a muncii și între- > 
i ținerea exemplară a □- ț 
\ tilajelor din dotare. ' i 
i i

'1

s

In imagine, brigadierul Florea lonesc cu o parte din componenții brigăzii 
din sectorul II al I.M, Aninoasa, brigadă care se situează pe un ioc fruntaș 
în întrecerea pentru mai mult cărbune. Foto : loan BĂI,OI

La atelierul mecanic al I.M. Vulcan

Un colectiv care pune
mai presus de orice

urmă cu cîtva timp,In
în abatajul frontal echi
pat cu susținere mecani
zată și combină de tăiere 
din sectorul VI al I.M. 
Vulcan, o avarie a făcut 
imposibilă folosirea com
binei. Ce s-a întîmplat, 
de fapt : rulmentul de la 
troliul de avans al com
binei s-a spart, f^eînd 
imposibilă deplasarea ei 
de-a lungul fîșiei. Mine
rii de la frontul de lucru 
fiind puși în imposibili
tatea de a da cărbune au 
anunțat ofițerul de ser
viciu. In cîteva minute 
mașina de intervenție ca
re se află pe timp de 
noapte la mină pornește 
spre locuința lui Vasile

de echipăIordache, șef 
la secția reparații combi
ne a atelierului mecanic. 
Acesta nu a stat pe gîn- 
duri, a plecat în miez de 
noapte spre locul unde 
datoria îl chema. După 
mai multe ore de muncă 
încordată, combina a în
ceput din nou să miște 
de-a lungul liniei de 
front, mușcînd lacomă 
din cărbunele dătător de 
forță și lumină. Astfel 
de intervenții trebuie fă
cute săptămînă de săptă- 
mînă la mina Vulcan de 
către cei care își desfă
șoară activitatea în ate
lierul mecanic. Nu de 
puține ori, după termina
rea-'- orelor - tie program.

au
munca

meseriașii atelierului 
schimbat din nou hainele 
curate cu salopeta pentru 
a pleca în subteran, unde 
era nevoie de mîini har
nice și pricepute. Prin 
intervențiile prompte, u- 
tilajele din dotare sînt 
repuse în funcțiune re
pede, extrăgîndu-se cu ele 
zilnic peste 4500 tone de 
cărbune. Dar, pentru ca 
acestea să fie în stare 
de funcționare sîht între
ținute și reparate de co
lectivul atelierului. In 
primul semestru, valoa
rea reparațiilor curente

Ghcorghe BOȚEA?
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învățămîntul politico-ideologic >

Calitate, eficientă sporită 
în desfășurarea 

convorbirilor recapitulative
Moment de sinteză a a- 

nului de învățămînt poli
tico-ideologic, coni orbirile 
recapitulative desfășurate 
recent, au marcat încheie
rea unei noi etape de stu
diu, în nota de exigență 
imprimată întregii munci 
politice în actuala etapă 
de dezvoltare multilatera
lă a patriei. Situat în a- 
tenția organelor și organi
zațiilor de partid, acest 
moment a însemnat un nou 
și important pas în direc
ția aprofundării cunoștin
țelor teoretice ale cursanți- 
ior, a înțelegerii depline, 
în concordanță cu cerințe
le economice, a tezelor și 
conceptelor teoretice ale 
politicii partidului.

In acest an, discuțiile fi
nale ale învățămîntului po
litico-ideologic au fost pre
cedate de un șir de acțiuni 
pregătitoare : instruirea te- 
meinică a propagandiștilor, 
activizarea punctelor de 
documentare și informare, 
organizarea de consultații 
în sprijinul cursanților. 
Desfășurate într-un climat 
politic de maximă însem
nătate, în preajma aniver
sării celor două decenii de 
la Congresul al IX-lea al 
partidului și avînd loc pe 
fondul angajării plenare 
pentru îndeplinirea pre
vederilor de plan, dezbate
rile au scos în evidență 
rolul hotărîtor al secreta
rului general, al partidu
lui, tovarășul. N ie ol a e 
Ceaușescu, în. fundamen

tarea și înfăptuirea politi
cii de dezvoltare multila
terală a societății, contri
buțiile dc inestimabilă va
loare aduse în practica ; 
muncii de partid, in con
ducerea științifică a socie
tății și perfecționarea de
mocratismului . orîndliirii 
noastre. S-a scos in evi
dență de către propagan
diști și cursanți că mutați
ile fără precedent istoric 
dobindite în cei 20 de ani 
dc la Congresul al IX-lca 
sînt indisolubil legate de 
gîndirea înaintată, revolu- i 
ționară și activitatea neo- i 
bosită, desfășurată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
preocupat să asigure dez
voltarea în ritm susținut 
a forțelor de producție și 
bazei materiale a societă
ții, să imprime un conți
nut calitativ nou tuturor 
ramurilor industriale, să 
creeze cadrul necesar în
făptuirii noii revoluții a- 
grare, toate acestea avînd 
drept finalitate creșterea 
continuă a bunăstării po
porului.

Conținutul convorbirilor 
recapitulative, ca de altfel 
și dezbaterile care au a- 
vUt loc pe parcursul anu
lui de învățămînt au scos 
in evidență răspunderea și 
preocuparea unui mare nu
măr de comuniști pentru

Gheorglie SACĂLUȘ, 
directorul Cabinetului 
municipal de partid
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Ne-a intrat în obișnuin
ță cuvîntul stagiune. Dar, 
odată cu reașezarea insti
tuțiilor de cultură pe baze 
noi, noțiunile de sfîrșit și 
început de stagiune au ră
mas simbolice, în fapt a- 
vem o stagiune continuă, 
o stagiune care își propu
ne să ofere permanent pu
blicului iubitor de teatru 
noi și noi momente de 
înaltă ținută artistică. Dor
nici de a afla noutăți 
ne-am adresat actorului 
Mihai Clita, directorul tea
trului și regizorului Marcel 
Șoma, secretarul organi
zației de partid.

— Ce a însemnat sta
giunea care s-a încheiat 
de curînd ?

— Ne-am străduit — ne 
spune Mihai Clita — să 
dăm spectacole cit mai 
bune, pentru toate vîrs- 
tele, spectacole care să se 
ridice la nivelul cerințelor 
marelui public. Sperăm 
că am reușit să satisfacem 
exigențele, atit ale abona- 
ților — prietenii noștri 
constanți — cit și ale spec
tatorilor neabonați. Este 
adevărat că stagiunea a 
reliefat și probleme deose
bite pe care le-am rezolvat 
cu fermitate și simț al 
răspunderii.

— Promovați cu asidui
tate tinerii actori...

— Este una din menirile 
teatrului, aceea de a fi în 
permanență tînăr. Tinere

țe nu înseamnă vi rstă, ci 
inimi tinere.

— Totuși, au fost cîteva 
debuturi...

•— Da. Patricia Grigoriu, 
Doru Zamfirescu la care 
să adăugăm și pe cei care 
provin din rîndurile ar
tiștilor amatori afirmați pe 
scena Festivalului național 
„Cîntarea României", Si
mona Gălbenușă, și Mar-

venețian" de Giusseppe 
Berto, „Nevastă de oca
zie", comedie de Costas 
Kassimokopoulos, „Idolul 
și Ion Anapoda" de G.M. 
Zamfirescu, un Recital de 
poezie „Mihail Eminescu" 
dat de Florin Plaur și A- 
dina Alexandrescu.

— Alte proiecte ?
— Un spectacol de di

vertisment care va fi dat
uuiiii/miuuuuiiitiiniiiiiiiiuii/iiiiiiiniiiiiniininiiiHni,

Teatrul de stat „Valea Jiului44
La sfîrșit și început 

de stagiune
uzzyzzzzzz/zzzz/zzz//,///z//zzzzzzzzz//zz/////z//z///zzz////z/z/zzrzz/zz/j

gareta Boghiu. Tinerețea 
ne-o menținem și prin re
pertoriu. Am montat „Mo
tanul încălțat", (piesă pen
tru copii), „Variațiuni pe 
tema dragostei", „Somno
roasa aventură", „Clopo
tele", „Act venețian" iar 
în prezent lucrăm la „O- 
mul cu mîrțoaga", această 
piesă de idei — capodope
ră a lui Gheorghe Ciprian, 
cu care vom inaugura sta
giunea următoare, piesă 
eu o distribuție numeroa
să, regizată de 
Marcel Șoma — sce
nografia fiind semnată de 
Aurel Florea. In anul vi
itor vom monta „Anonimul

în toate sălile de apel ale 
întreprinderilor miniere, 
un alt spectacol cu piesa 
„Lunga poveste de dra
goste" de Tudor Popescu 
dedicat sărbătoririi a 20 de 
ani de cînd se află în 
fruntea partidului tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al parti
dului, ctitorul României 
socialiste. Preconizăm și 
un turneu în lunile sep
tembrie și octombrie' a.c. 
cu spectacole pentru toate 
virstele.

In legătură cu pre
miera pregătită pentru vi
itoarea stagiune, regizorul 
Marcel Șoma, ne-a decla

rat i
— Ne-au determinat valo

rile umane ale textului, con
strucția dramatică deose
bită a textului. Este o pie
să de teatru de idei. Ad
mirăm cu toții perseve
rența oamenilor într-un 
ideal. Ac'-'st ideal — sim
bolic, adus în text de „Fa
raon al V-lea“ — este, poa
te, un ideal al existenței ; 
Chirică „umilul Chirică", 
dovedește perseverența o- 
mului. Piesa este un ma
nifest al prieteniei adevă
rate, reprezentate de Var
lam și Chirică. Trădarea 
prieteniei ? Asta-i altă 
poveste. Lungă, oricum... 
De aici raportul — realita
te — aparențe și, ca de o- 
bieci, aparențele...

— Distribuția ?
— Tot teatrul. Numele 

mi se par de prisos.
— Totuși ?
— Nicolae Gherghe, Du

mitru Drăcea, Mihai Clita, 
Lerida Bucholtzer, Mir
cea Pâni.șoară, Ilie Ștefan, 
Florin Plaur, și ceilalți 
prieteni și colegi.

— Nu ne îndoim că pie
sa — jucată de la premie
ră și pină azi cu săli pline 
în alte teatre ale țării — 
va avea succes. Oricum, 
dorim acestei trupe de 
teatru profesionist a Văii 
Jiului, mult succes !

Interviu consemnat de 
Horațiu ALEXANDRESCU

Folosirea
a utilajelor

(Urmare din pag. I)

și productivitate. Indicele 
de folosire a utilajelor fi
ind la o cotă scăzută în 
prima jumătate a anului 
s-a cerut să se intensifice 
eforturile pentru mai bu
na exploatare a acestora, 
pornind de la pregătirea 
și instruirea cadrelor care 
mînuiesc complexele me
canizate, de la introduce
rea utilajelor pe bază de 
proiect la fronturile adec- 
_._x--------- pînă

cores- 
insistat 

„service" 
activita- 

exigențelor

vate mecanizării și 
la întreținerea lor 
punzătoare. S-a 
ca formațiile 
să-și desfășoare 
tea la nivelul 
impuse de introducerea pe 
scară largă a tehnicii 
tehnologiilor noi, 
nizării. Desele 
intervenite la 
mecanizate, în 
rea utilajelor, 
impun o intervenție promp
tă și eficientă în acțiunile 
de revizii și reparații, in- 
sistîndu-se ca activitatea 
de servire să nu fie trata
tă ca o activitate auxilia
ră, ci ca o activitate pro
ductivă, accentuîndu-se, 
chiar, ca activitatea de ser
vire să fie completă.

Un loc aparte, bine de-

Și 
a meca- 

intreruperi 
complexele 
funcționa- 

în general,

Calitate, eficiență sporită
(Urmare din pag. 1)

perfecționarea pregătirii 
lor politice, în pas cu pro
gresul tehnic și economic 
al societății. O experiență 
bună au acuihulat comi
tetele orășenești de partid 
Lupeni și Uricani, comite
tele de partid de la I.M. 
Lupeni, I.M. Vulcan, I.M. 
Uricani, I.M. Petrila, I.M. 
Livczeni, I. U. M. P.,
IPSRUEEM, de la spi
talele din Petroșani, Lu
peni și Vulcan, S.S.IL, 
C.M.V.J., Institutul de mi
ne, C.C.S.M., din licee și 
școli. In organizațiile de 
partid din aceste unități și 
instituții, comitetele și bi
rourile organizațiilor de 
bază au sprijinit activ des
fășurarea cursurilor de în- 
vățămînt, au analizat pe 
riodic preocupările pentru 
creșterea eficienței dezba
terilor, pentru ancorarea 
lor în problematica de 
bază a colectivelor. S-a 
stăruit asupra cerințelor 
legate de creșterea contri
buției comuniștilor, a co
lectivelor de muncă pen
tru întărirea bazei de ma
terii prime și energetice, 
intensificarea activității de 
recuperare și refolosire a 
materialelor, îmbunătăți
rea calității producției de 
cărbune și a celorlalte pro
duse, creșterea eficienței 
economice a întreprinderi
lor.

In mod obiectiv se cu
vine să arătăm că au e- 
xistat totuși și uncie cer
curi în cadrul cărora dez
baterile au avut un nivel 
scăzut și uneori s-au des- 
fășuiat chiar cu o prezen
ță slabă. Pe de altă parte, 
unii propagandiști nu au 
făcut efortul de a explica 
cu argumente concrete u- 
nele teze și concepte, nu

au recurs la exemple des
prinse din activitatea prac
tică, în sprijinul noțiunilor 
teoretice. Asemenea con
statări au fost făcute în 
organizații de bază de la 
A.C.M. Petroșani, I.M. Dîl- 
ja, I.A.C.M.M., S.T.R.A.,
Fabrica de produse lactate 
și altele. înseși nerealiză- 
rile de plan din unele sec
toare miniere pun în evi
dență faptul că nu s-a fă
cut totul nici în domeniul 
învățămîntului politico-i
deologic pentru conștien
tizarea tuturor oamenilor 
muncii în vederea creșterii 
participării lor la înfăptui
rea integrală a sarcinilor 
economice. O constatare 
se impune și cu privire la 
îndatoririle organelor și 
organizațiilor de partid de 
a acorda în viitor mai 
mult sprijin desfășurării 
învățămîntului în cercuri
le organizațiilor de sindi
cat, U.T.C. și O.D.U.S., un
de va trebui să crească e- 
ficiența dezbaterilor.

Două sarcini specifice 
stau în prezent în fața or
ganizațiilor de partid: a- 
naliza cu exigență a des
fășurării întregului an de 
învățămînt politico-ideolo
gic și pregătirea cores
punzătoare a următoarei 
etape de studiu, respectiv 
a anului 1985—198*. Acest 
an va trebui să marcheze 
o nouă creștere calitativă 
în procesul complex de 
pregătire politico-idcolo- 
gică a membrilor de partid, 
a tuturor oamenilor mun
cii, în vederea înfăptuirii 
neabătute a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, a sarcinilor și 
indicațiilor trasate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru accelerarea ritmu
lui de progres și înflorire 
a patriei.

In stația C.F.R. Iscroni, creșterea numărului de 
linii de primire-expediere și manevră a dus la spori, 
rea capacității stației. In imagine, impiegatul de 
mișcare Vasile Todescu, lucrînd Ia pupitrul birou
lui de mișcare. Foto : Al. TĂTAR

terminat, în cadrul dezba
terilor care au avut loc, 
l-a avut mica mecanizare, 
ca o condiție esențială pen-

î

I 
I

I

RECITAL DE POEZIE. 
Duminică, de la ora 12, 
în cadrul clubului de va
canță, la Casa pionierilor 
din Vulcan va avea loc

Iun recital tematic de
poezie patriotică „Epoca 
Nicolae Ceaușescu, epoca 
celor mai înfloritoare îm
pliniri din istoria Româ
niei". (T.S.)

____________

AVANSEAZĂ cu suc
ces lucrările de moderni
zare a diurnului național 
pe vechea variantă din
tre Lupeni și Paroșeni. 
Formația de lucru din 
cadrul lotului Petroșani 
al întreprinderii de dru
muri și poduri Timișoara, 
a turnat deja noua îm
brăcăminte de beton pe 
o distanță de peste 300 
de metri. (I.D.)

DE PUȚIN TIMP, par
carea autoturismelor în

î

*

t
)

*

i

(Urmare din pag. D

și capitale executate 
atelier se ridică 
56 593 000 lei, cu
20 milioane mai mult de- 
cît sarcinile planificate.

Așa cum ne spunea 
maistrul electromecanic, 
Traian Moldovan, șeful 
atelierului, peste 40 la 
sută din piesele de schimb 
necesare acestor reparații 
sînt confecționate sau re
condiționate de cei care 
își desfășoară activitatea 
aici. Numai în 
semestru s-au 
piese de schimb în 
loare de peste două mi
lioane Iei, realizînd ast
fel o depășire de 400 000 
lei. Însemnate depășiri 
(peste 600 000 lei) au ob
ținut în aceeași perioadă 
și la recondiționări. Prin-

în 
la 

peste

primul 
realizat

va-

spațiile amenajate, în 
acest scop, în preajma 
halei agroalimentare din 
Petroșani se face contra 
cost. Protestele, sau alte 
încercări de eludare a 
acestei măsuri sînt total 
inutile.

LA URICANI, cu prile
jul analizei activității e- 
chipei de fotbal caro ac
tivează în campionatul 
județear. s-a sugerat u- 
nor jucători ca tn urmă

tre piesele de schimb rea
lizate în atelierul meca
nic se numără stațiile de 
întoarcere pentru trans
portoare TR2 și TR3,
tiiHiiiiiiiiiiiiHiiiii/iiiin

Un colectiv
care pune 

mai presus de 
orice munca

luminuuuiUHUlUimn.
jgheaburile intermediare, 
capacele și axele pentru 
reductoare, stațiile de ac
ționare pentru transpor
toarele TP2, grinzile de 
monorai, grupurile de ro
le pentru schip, cuplaje
le pentru transportoare, 
iar dintre piesele vechi 
care au căpătat valențe

toarea ediție să renunțe 
Ia manifestările nespor
tive, iar altora, la cele 
de automulțumire. Con
ducerea asociației este 
preocupată să asigure 
omogenizarea echipei, pe 
fondul ambiției de a o- 
cupa un loc mai bun în 
campionat, (Florin BE- 
JAN, Uricani)

AMINTIM elevilor și 
pionierilor că actualul 
sezon de recoltare a fruc

ac-
Și 

cei 
co

zi

noi prin recondiționări 
amintim doar cîteva, cum 
sînt reductoarele, stelele, 
axele canelate, cuplajele 
hidraulice, stațiile de 
ționare și întoarcere 
multe altele. Printre 
care fac cinste acestui 
lectiv și care zi de
și-au adus contribuția la 
realizările obținute se 
numără Teodor Cismaș, 
Victor Rapolțea, Victor 
Purdescu, Arpad Sipoș, 
Alexandru Vlădoiu, loan 
Ștarc, Gheorghe Manole, 
Vasile Cismaș și Anton 
Langraf, care îndrumați 
cu pricepere și răspundere 
de maiștrii electromeca
nici Traian Moldovan și 
Ioan Bălan execută lu- 

calitate 
munca

mina

crări de 
sprijinind 
minerilor 
Vulcan.

bună 
astfel 
de la

*
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I
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telor de pădure le oferă 
un bun teren de afir
mare a hărniciei și spiri
tului patriotic. Este nece
sar însă ca toate acțiunile 

recoltare să se desfă
șoare în mod organizat, 
sub conducerea cadrelor 
didactice.

ȘTRAND. îndemnați de 
timpul frumos din acest 
miez de vară, reamintim 
că frumosul ștrand ter- 
moficat „Preparatorul1*

eficientă 
din dotare 
tru mai buna valorificare 
a marilor capacități de 
producție. Faptul că mica 
mecanizare s-a dezvoltat' 
mai lent decît marea me
canizare, că nu ține pasul 
cu aceasta, nu se datorește 
gîndirii tehnice, care este 
activă, ci acțiunilor, în si
ne, de valorificare a aces
teia.

La toate cele prezentate 
pînă acum, legat de acest 
important domeniu din ac
tivitatea minieră, folosirea 
eficientă-- a mecanizării, 
mai trebuie să adăugăm și 
alte aspecte asupra cărora 
s-a insistat în cadrul dez
baterilor amintite; îmbu
nătățirea aprovizionării 
tehnico-materiale, com
partiment care nu și-a fă
cut pe deplin 
datoria, și intensifica
rea acțiunii de recuperare, 
recondiționare, revalorifi
care, ambele fiind strîns 
legate, pe de o parte, de 
creșterea gradului de folo
sire a utilajelor, a sporirii 
productivității muncii și 
producției, iar pe de altă 
parte, de reducerea costu
rilor de producție pe tona 
de cărbune extras. Sigur, 
cele prezentate pînă acum 
sînt doar cîteva dintre di
recțiile de acțiune stabili
te de plenara Comitetului 
Municipal de Partid în ce
ea ce privește sporirea 
producției de cărbune ex
tras.

Profunde 
înnoiri 

urbanistice 
în Petrila 

(Urmare din pag. 1)

șani, în zona centrului ci
vic vom construi 158 de 
apartamente, majoritatea 
lor fiind în blocuri prevă
zute la parter cu spații 
comerciale și pentru pres
tări de servicii. In curînd 
vom preda beneficiarului 
noul edificiu al P.T.T.R. 
Este semnificativ că noul 
centru civic înglobează 
ansamblul de locuințe 
„Minerul", care va fi stră
bătut de un bulevard cu 
patru benzi de circulație. 
La realizarea acestor o- 
biective merită să fie sub
liniată contribuția pe care 
și-o aduc prin faptele de 
muncă de zi cu zi, con
structorii din formațiile 
conduse de sing. Alexan
dru Marcș, sing. Vasile 
Vermeșan, maiștrii Ilie 
Catilina și Constantin Tom. 
șa, de șefii de echipă Ma
rin Ignat, Alexandru Cio
chină, Zoltan Cristof, Va
sile Lungu, Dan Florescu, 
zXlexandru Chiș, Nicolae 
Avram, Ion V. Ion, Nico
lae Bobeu, Nicolae Bălan".

In marea acțiune de cti
torie a țării, începută după 
actul Eliberării patriei și 
îndeosebi cu anul 1965, o- 
rașul Petrila și-a înscris 
numele în istorie ca o lo
calitate înfloritoare, în ca
re munca și viața oameni
lor au dobindit noi vi'en- 
țe, o nouă calitate.

Lupeni așteaptă zilnic A
amatorii de înot și agre- I
ment. Și pentru acest se- j
zon, gospodarii aprecia
tului punct de agrement 
au făcut amenajări pen
tru ca ștrandul să fie pe 
măsura așteptărilor. (I.D.)
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Nedespărțiți,

client

„Glo- 
uneo- 

face 
re-

în scrierile 
sfîrșitul vie-

o pasionată 
muncă în 

valorificării pa-

D. PELIGRAD

(CRONICA

autobuz,vreun

Mircea ANDRAȘ
Desen de Radu IAȚCU

Și toți zîmbesc 
toți le vine.

rog!11.
nu la

Un lucru de neînțeles 
Galanteria la Hermes, 
de un an, cit e de mare, 
stă fără-întrebu’nțarc, Carmen IOVAN,

C.S. Hidrocarst — Vulcan

Despre folclorul și etnografia
Tării Hațegului și Văii Jiului 

la sfîrșitul secolului al XIX-lea 
și începutul secolului al

Prezentarea geografică 
și etnografică a Văii Jiu
lui, sub formă de schiță 
a precedat particulari
tățile morfologice și fo
netice ale graiului res-

Contactul avut cu „vor
bitorii graiului" de aici 
i-a sporit autorului co
lecția de regionalisme, 
permițîndu-i să verifice 
materialul nesigur, du
bios ca formă și ca înțe 
Ies, de care dispunea. Al. 
Viciu a cutreierat, de 
fapt, mai multe sate din 
Cîrnpia Transilvaniei și 
Munții Apuseni. E incon
testabil un merit al lui, 
acela de a fi localizat re
gionalismele din 
sar"..., chiar dacă, 
ri, localizarea se 
doar prin indicarea
giunii de unde i s-a co
municat sau a înregistrat 
personal cuvîntul. De 
pildă, cuvintele: „douăle" 
(„Pe Tîrnave, Cîmpie"), 
„dirică", „don" („Munții 
Apuseni"), „dornă“ 
țeg și Jiu11), „înec" 
Hațegului"), „givăni", 
văr'1 („Bănat") 
(„Valea Almaș"), 
gură11 („Ardeal, 
tot") ș.a.

(„Ha-
(„T-
„gi- 

„hîrban" 
„man- 
peste

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

pectiv, însoțind și un 
text dialectal, ca „probă" 
a acestui grai. Demnă de 
apreciat e preocuparea 
lui Al. Viciu de a ilustra 
cuvintele glosate prin 
contexte, la unele cuvin
te, luate din colecțiile 
sale de literatură popu
lară. El s-a lăsat ispitit 
de explicarea etimologi
că a unor cuvinte ! E- 
timologismul ciparian, sub 
„zodia11 căruia s-a format 
în tinerețe, și-a lăsat am
prenta în activitatea sa 
și în limba pe care a în-

XX-lea (V)
trebuințat-o 
sale, pînă la 
ții.

Depunînd 
și neobosită 
vederea 
trimoniului popular, înain
tașii amintiți de noi, ală
turi de alții — poate mai 
notorii — reprezintă un 
moment de seamă în is
toria culturii naționale, 
într-o vreme cînd disci
plinele științifice ilustra
te de ei se găseau la în
ceputurile afirmării lor.

Materialele respecti
ve se constituit, așadar, 
într-o bogată sursă de 
cunoaștere a vieții spiri
tuale a poporului nostru 
din ^Transilvania și, cu 
deosebire, din străvechile 
vetre de istorie și le
gendă: Țara Hațegului 
și Valea Jiului, dintr-o 
perioadă de crepuscul 
epocii moderne.

Cititorii fotografiază
Intrarea peșterii, aflată 

în partea stingă a drumu
lui forestier, se găsește 
sub un imens bolovan des
prins din perete. După un 
parcurs anevoios, datorită 
intrării destul de reduse, 
vom întîlni mai multe să
ritoare pînă la primul ob
stacol ce ne va pune pro
bleme. Un perete. Fără a 
„echipa" peretele, căță- 
rîndu-ne „la liber" (folo
sind prizele alunecoase), 
ajungem la o galerie care, 
după aproximativ 20 m, 
ne lasă la baza unui horn 
de 10 m care duce în „Ga
leria Proteul11..

PEȘTERA URȘILOR 
de la Valea de Brazi

UMOR
Medicul îi spune unui bolnav i
— Dacă renunți la băutură și fumat, poți trăi 

70 de ani.
— Acum este tîrziu, îi răspunde bolnavul !
— Dar de ce ?
•— Am deja 75 de ani...

☆
După o operație de apendicită, bolnava îi spu

ne prietenei i
— Am pierdut 10 kg draga mea, de la operație!
— Formidabil. N-aș fi crezut niciodată 

apendice poate cîntări atît. '
☆

La restaurant :
— S-a făcut o jumătate de oră de cînd 

să mi se aducă o jumătate de pui.
— Da ? Dar așteptăm și noi pînă un alt 

comandă cealaltă jumătate pentru a putea tăia puiul.
Culese de D.R. GĂLĂȚAN

aștept

Foto : Vasile POLLAK

Pentru-amintiri, autograf, 
ne dăruiește-un fotograf, 
cu-n aparat de „copiat" 
tot ce e-n jur de remarcat 
și trei cuvinte doar (puține): 
„Zîmbiți, vă 
...chiar dacă

Cînd plouă,
(pe-al său șofer nu pot să-1 scuz), 
trecînd pe drum, foarte grăbit, 
pe pietoni i-a tara stropit, 
că fiind comozi nu se feresc. 
(Zîmbiți, vă rog ! Măcar mata 
...că cei stropiți nu mai zîmbesc).

El i-a spus că-i la ședință 
A mințit cu bună știință.
Insă asta nu-i a bună 
...„ședința11 lui era brună 
și avea și ochi căprui...
(Zîmbiți, vă rog 1 Dar zîmbetul 
...nu-i la-îndemîna orișicui).

VA ROG !
RIMATĂ)

cu perdelele lăsate...
(Zîmbiți, vă rog 1 Cine zîmboște 
...că fără zimbet nu se poate).

Curgînd din ce în ce mai jos, 
cum timpul nu e prea frumos 
și ploaia cade repede
... așa căzu și „JIU“-n „B", 
cunnîndu-le la toți elanul.
(O poză toți. „Zîmbiți, vă rog ! 
...O să zîmbim, poate, la anul !“).

Lucrînd cu predilecție 
la noua intersecție, 
tronsoane noi au proiectat, 
un pod frumos au ridicat, 
bătuți de vint, de ploi udați, 
în termen, gata ei l-au dat. 
(Zîmbiți, vă rog !... Că meritați).

Parodiind un joc de Loto, 
la trei cooperative Foto, 
am comandat, ca mai demult, 
fotografii „a la minut'1. 
Dar după ce ei m-au pozat, 
mi-au spus să vin... a treia zi. 
(Zîmbiți, vă rog !... Am terminat).

I 
î

Pentru a pătrunde în 
această galerie, urcăm 
hornul, echipați cu o coar
dă sau scăriță speologică 
și ajungem în „Sala Al
bă", cea mai frumoasă și 
totodată, cea mai mare din 
peșteră. Prăbușirile imen
se din prima parte a sălii 
îi diminuează întrucâtva 
aspectul de „gigant". A- 
bia în a deua parte sala 
își, dezvăluie frumusețile! 
podeaua de un alb strălu
citor, acoperită cu un co
vor de stalagmite, tavanul 
încărcat de stalactite de 
toate mărimile.

Din această sală porneș
te galeria Proteul. Prima 
porțiune de 30 m este cea 
mai frumoasă, pereții sînt 
încărcați de draperii și 
cascade împietrite. Apoi 
galeria își schimbă brusc 
aspectul: nici un fel de 
formațiuni, doar imenși 
bolovani prăbușiți. In cea 
mai 
este 
gros 
oase 
altă 
constituie Labirintul 
aflat la jumătatea Galeriei 
Proteul. Galeria continuă 
urmînd diaclaza pînă la 
punctul terminus.

In general, Peștera Ur
șilor de la Valea de Brazi 
este o peșteră deosebit de 
interesantă, greu de par
curs, cu multe pasaje care 
îți provoacă emoții.

Amintim că Peștera Ur
șilor de la Valea de Brazi, 
este retopografiată de cer
cul de speologie Piatra 
Roșie Petroșani.

Peștera vi fi închisă cu 
o poartă metalică de Cer
cul de Speologie Hidro
carst Vulcan.

mare parte, podeaua 
acoperită cu un strat 
de pămînt, plin cu 
de Ursus Spelaeus. O 
rețea importantă o 

Mic,

r
RebU5? AH!.-* BOT

ORIZONTAL: 1) Sub
ordin de insecte homo- 
ptere, cuprinzînd păduchii 
de plante mici cu forme 
aripate și nearipate — 
Substanță gelatinoasă 
extrasă din unele alge 
marine care se întrebuin
țează în medicină, indus
tria alimentară, textilă 
etc. ; 2) Nume dat mai 
multor specii de arbori 
cu scoarța netedă cu co
roană stufoasă, cu frun
ze alterne și asimetrice 
zimțate pe margini, albi
cioase și cu peri moi pe 
dos — Aspersoare natu
rale ț 3) Strigătul broaș- 
telor cînd pleznesc mu
gurii — Leon P. Nicolae, 
zoolog român (1863—1931); 
4) Care distruge bacteri
ile; 5) Roditoare; 6) Ace
la — Onomatopee; 7) 
Lipsă de gust, plictiseală; 
8) Berbec castrat în ve
derea îmbunătățirii cali
tății cărnii și a ltoii — 
In Arctica 1 9) Plantă er

bacee textilă și oleagi
noasă, cu tulpina subțire, 
ramificată în partea su
perioară, fibroasă — 
Fruct cu pcricorp cărnos, 
cu pieliță subțire și cu 
miez zemos, în care se 
află semințele — Nu prea 
este de soi ! 10) Numele 
mai multor specii de ar
bori exotici a căror scoar
ță este folosită drept 
condiment sau în medi
cină (sing.); 11) Numele 
mai multor specii de 
plante din familia pal
mierilor, cu tulpină scur
tă și groasă ale căror 
frunze au nervuri foarte 
rezistente — Mătură ma
re făcută din mărăcini 
sau nuiele.

VERTICAL : 1) Ah ! — 
Budac Florin — Fluviu 
în U.R.S.S. ; 2) Parte a 
plantei care cuprinde or
ganele de reproducere — 
Fir de platină terminat 
cu un lanț care servește 
la însămînțări de germeni

A N I C A
în diferite medii de cul
tură ; 3) Curat — Ciornei 
Fabian ; 4) Control teh
nic de calitate (siglă) — 
Torent provocat de um
flarea apelor în timpul 
primăverii (reg.) ; 5)
Pepe I — Fenomen ca
re apare la plantele cres
cute în întuneric, mani
festat prin alungirea tul
pinilor, micșorarea și al
birea frunzelor etc, din 
cauza lipsei de clorofilă; 
6) Mamifer lemurican din 
India și Ceylon, lung de 
circa 25 cm, care se hră
nește mai ales cu fructe 
și cu semințe (...Graci
lis) — Petece 1 7) Adam 
Opriș — Institutul de 
fizică (!) — Viețuit; 8) 
Ciorovăit — Indică a- 
dăugarea unei cantități ; 
9) Plantă erbacee, perenă 
din familia gramineelor. 
cu rizom tîrîtor, cu frun
ze .liniare, aspre și cu 
flori verzi, grupate în 
spice, care crește spon

tan — Plantă erbacee din 
familia liliaceelor, cu 
frunze plane, roșietice și 
cu flori galben-aurii; 10) 
Porțiune din trunchiul u- 
nui arbore, de formă ci
lindrică folosită pentru 
determinarea vîrstei — 
Arbore mic cu lemnul 
foarte tare, cu frunze o- 
puse, cu flori galbene și 
cu fructe roșii, comesti
bile, ale cărui frunze se 
întrebuințează la vopsit! 

DICȚIONAR: Lorius.
Mirel PETRIȘOR, 

I.M.P.
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Să ne apăram 
digestive

Este cunoscut de toată 
lumea că în sezonul de va
ră, cînd alimentația este 
bogată în legume, zarzava
turi, fructe de grădină, de 
pădure, producerea îmbol
năvirilor acute digestive, 
de tipul sindroamelor dia
reice, grețuri, vărsături, co
lici dureroase abdominale 
— este mult mai frecventă 
decît în celelalte anotim
puri. Pentru a preveni îm
bolnăvirile cîteva măsuri 
elementare de prevedere 
sînt strict necesare.

Măsura primordială a 
oricărei persoane care con
sumă astfel de alimente 
este spălarea temeinică a 
acestor produse, pregăti
rea lor culinară atentă, cu 
fierbere corectă și prelun
gită. In cazul fructelor, a- 
cestea vor fi foarte bine 
și atent spălate. De aseme
nea, o atenție maximă se re
comandă celor care con
sumă ciuperci, dat fiind 

de bolile acute 
de sezon 
numărul mare al celor ce 
prezintă intoxicații, u- 
neori foarte grave, după 
ce le-au consumat. Ciuper
cile înșeală în foarte mul
te cazuri și pe cei mai 
„pricepuți" și „cunoscători" 
culegători. Așa că, atenție!

Se impun totodată toate 
măsurile posibile, de îm
piedicare a contaminării 
alimentelor de către muș- 
te-insecte, foarte răspân
dite în sezonul cald și cu
noscute ca principalul „că
răuș" în transportul dife
riți lor microbi spre ali
mente.

Și, în sfîr.șit, dar nu ul
tima măsură, va fi igiena 
mîinilor înainte de mînca- 
re. Spălarea mîinilor este 
o regulă elementară de i- 
gienă și — chiar bună cu
viință — pe care am în
vățat-o în primii 7 ani de 
ansă... Deci, să o respec
tăm...

Dr. Petru TURCU
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Schimb da masaje între 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 

si Kim Ir Sen9
PHENIAN 13 (Agerpres). 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 

■ România și a tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost 
transmis tovarășului Kim 
Ir Sen, >cretar general al 
C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele 
Republicii. Populare Demo- 

; erate Coreene, și tovarășei 
i Kin Săng E, un cald salut 

tovărășesc, împreună cu 
cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, 

! de pace și prosperitate po
porului coreean prieten, de 

1 succes în eforturile pe ca
re le depune pentru reuni- 
ficarea pașnică, democrati
că a țării sale.

Exprimînd calde mulțu
miri, tovarășul Kim Ir 
Sen a rugat să fie transmi
se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un cordial salut 

, prietenesc, împreună cu ce

Conferința de presă 
a secretarului 

general al O.N.U.

' ' VIENA' 13 (Agerpres). 
Secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a exprimat spe
ranța, la o conferință de 
presă organizată la Viena, 
unde efectuează o vizită 
oficială, că întîlnirea la 
nivel înalt sovieto-ameri- 

i cană din toamna acestui 
an va determina îmbună
tățirea climatului mondial 
șl va contribui la soluțio
narea unor probleme in
ternaționale în care sînt 
implicate cele două țări.

Referindu-se, pe de altă 
parte, la acțiunea sa de 
mediere în problema ci
priotă, Perez de Cuellar 
și-a exprimat convingerea 
Că există posibilitatea să 
se înregistreze chiar în 
cursul acestui, an „progre
se concrete" în vederea 
soluționării crizei. infor
mează agenția Taniug.

le mai bune urări de să

Manifestări consacrate 
aniversării Congresului 

al 9X-lea al P.C.ft.
împlinirea in acest an a două decenii de la 

istoricul Congres al IX-lea al partidului, care a 
inaugurat în România o perioadă de ample prefa
ceri revoluționare în toate domeniile de activitate, 
este marcată și prin numeroase manifestări organi

nătate și fericire persona
lă, de progres și bunăsta
re poporului român.

El a subliniat relațiile 
strînse, prietenești pe care 
le are cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, evidențiind că 
înțelegerile convenite la 
cel mai înalt nivel stau la 
baza dezvoltării raportu
rilor dintre cele două parti
de, țări și popoare, în toa
te domeniile de interes co
mun. Totodată, a exprimat 
vii mulțumiri pentru spri
jinul consecvent al Româ
niei socialiste, personal al 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, acordat cauzei 
juste a poporului coreean, 
reunificării pașnice a țării. 
Tovarășul Kim Ir Sen și-a 
exprimat, cu multă căldu
ră, dorința de a se reîntîl- 
ni cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru a conti
nua dialogul fructuos, la 
cel mai înalt nivel.

Schimbul de mesaje a
avut loc cu prilejul pri
mirii de către 
Kim Ir Sen a 
Ștefan Andrei, 

tovarășul 
tovarășului 

ministrul
afacerilor externe al Re
publicii Socialiste Româ
nia, aflat într-o vizită ofi
cială în R.P.D. . Coreeană,

PREȘEDINTELE State
lor Unite ale Americii, Ro
nald Reagan, a fost supus, 
vineri, unei intervenții chi
rurgicale pentru extirpa
rea unui polip intestinal 
în zona colonului, a anun
țat purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe. In urma ana
lizelor medicale a fost i- 
dentificat un al doilea 
polip la colon, mai marc, 
în legătură cu care s-a sta
bilit, prin biopsie, că este 
de natură necanceroasă. 
După cum a precizat pur
tătorul de cuvînt al Casei 
Aibe, s-a hotărît efectua
rea unei noi intervenții 
ehii urgicale sîmbttă seara.

AMENINȚĂRILE Con
gresului american de a in
terzice exporturile japone
ze în S.U.A., dacă Japonia 
nu-și deschide piețele, tre
buie să fie luate în serios 
— a declarat ambasado
rul S.U.A’. la Tokio, Mike 
Mansfield, adăugind că pe 

zate peste hotare.

Asemenea manifestări — 
conferințe de presă, 
expoziții de fo
tografii, expoziții de car
te — au avut loc la Bei
jing, Sofia, Phenian, Posa
das (Argentina) și Isa 
(Japonia), etc. prilejuind 
evidențierea însemnătății 
istorice a celui de-al IX-lea 
Congres în viața partidu
lui și a întregului nostru 
popor, a mărețelor înfăp
tuiri obținute în cele două 
decenii de cînd în fruntea 
partidului și a țării se află 
tcvarășul Nicolae 
Ceaușescu, contribuția ho-

Convorbiri româno-turce
ANKARA 13 (Agerpres). 

Președintele Marii Adu
nări Naționale a Republi
cii Socialiste România, Ni
colae Giosan, a avut o în
trevedere cu primul minis
tru al Republicii Turcia, 
Turgut Ozal. ’Au fost abor
date aspecte ale relațiilor 
de colaborare dintre Româ

masa Congresului sînt azi 
mai multe proiecte protec
tion iste decît în ultimii 
50 de ani.

POTRIVIT ultimei edi
ții a revistei „Flight Inter
national", în accidentele a- 
viatice înregistrate în pri
ma jumătate a acestui an 
în întreaga lume, impli- 
cînd avioane civile, și-au 
pierdut viața 913 persoa
ne. Agenția Reuter relatea
ză că, în întregul an 1984, 
în astfel de accidente au 
pierit 450 de oameni. Se 
precizează că un mare 
număr de oameni au dece
dat în accidente evitabile, 
de felul ciocnirii unor a- 
vioane de dealuri și munți.

PRINTR-O HOTĂRIRE 
a Consiliului municipal, o- 

tărîtoare a secretarului ge
neral al partidului la fău
rirea chipului luminos al 
României de azi.

De asemenea au fost re
levate politica externă de 
largă colaborare interna
țională promovată cu con
secvență de partidul și 
statul nostru, dinamismul, 
principialitatea și spiritul 
de inițiativă imprimate de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu întregii activi
tăți internaționale a Româ
niei socialiste în anii de 
după Congresul al IX-lea.

nia și Turcia, exprimîn- 
du-se dorința comună de 
a se depune toate efortu
rile în vederea transpunerii 
în viață a înțelegerilor con
venite cu prilejul întîlnirii 
și convorbirilor desfășura
te recent, la București, în
tre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Kenan Evren.

rașul Wiesbaden, princi
palul centru urban al lan
dului IJessa, a fost procla
mat zonă liberă de arme 
de nimicire în masă. In
tr-o petiție adresată gu
vernului Republicii Fede
rale Germania, de către 
Consiliul municipal, se 
arată că autoritățile locale 
au hotărît, la cererea 
populației, ca, pe teritoriul 
orașului să fie interzise 
amplasarea, stocarea și 
tranzitarea de arme nuclea
re, chimice și bacteriologi
ce, precum și de orice alte 
arme de nimicire în masă.

IN CAPITALA malaye- 
ziană s-au încheiat lucră
rile conferinței anuale a 
membrilor Asociației Na
țiunilor din Asia de Sud- 
Eșt (ASEAN) — Brunei, 
Filipiric, Indonezia, Mala- 
yezia, Singapore și Thai
landa — și a reprezentan
ților Pieței Comune, S.U.A., 
Canadei, Australiei și Noir 
Zeelande.

FILME
14 IULIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Kramer contra 
Kramer; Unirea: Secven
țe ; Parîngul: Rîdeți ca-n 
filme.

PETRILA: Acordați
circumstanțe atenuante.

LONEA: Fapt divers.
ANINOASA: Yankeii,

I-II.
VULC AN — Luceafărul: 

Iubirea are multe fețe, 
I-II.

LUPENI — Cultural : 
Ziua Z

'JRICANI: Baladă pen
tru Măriuca.

15 IULIE

j PETROȘANI — 7 No- 
; iembrie: Fapt divers; U- 
i nirea: Cu cerul sub pi- 
l cioare; Parîngul: Un șc- 
; rif extraterestru.

PETRILA: Acordați
circumstanțe atenuante.

LONEAi Simfonia pri
măverii.

VULCAN — Luceafărul: 
Zonă periculoasă.

LUPENI — Cultural : 
Tatăl meu pe termen 
scurt.

URIC ANI: Dragoste
pierdută.

N.R. Eventualele modi
ficări survenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

Mica publicitate
VIND apartament, 2 ca

mere și casă în comuna 
Șoimuș, Deva, cartier Mi
cro 15, bloc 40, sc. C, ap. 
20. Informații la adresa 
sus-menționată. (4008)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Cu multă tristețe amintim că s-au scurs trei 
ani de cînd ne-a părăsit bunul nostru soț. tată și 
bunic

dr. ing. PETRU ROMAN
Mereu va fi in amintirea si în sufletele noastre. 

(4012)

COLEGII de muncă de la Secția de mobilă Li- 
vezeni anunță cu profundă durere încetarea din via
tă a scumpului lor coleg

ȘTIRBU NICOLAE
Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

11,30 Telex. 11,35 Lu
mea copiilor. Telefilmo- 
teca de ghiozdan (c). Ul
tima cursă. Episodul 2. 
12,00 Din cununa cînte- 
cului românesc (c). 13,00
'Album duminical (pc). 
14,45 însemne ale unui 
timp eroic (c). 19,00 Tele
jurnal. 19,20 Țara mea 
azi (c). Epoca Nicolae 
Ceaușescu. Constanța — 
cu fața spre mare. Pre
faceri urbanistice de an
vergură — reportaj. 19,35 
Cîntarea României (c). 
20,15 Film artistic. Raliul 
(c). Premieră pe țară. 
Producție a studiourilor 
sovietice din Riga. 21,35 
Farmecul muzicii (c). 
21,50 Telejurnal. 22,00 în
chiderea programului.

15 IULIE

20,00 Telejurnal. Două 
decenii de la Congresul 
al IX-lea al partidului. 
20,20 Timp al marilor îm
pliniri : Epoca Nicolae 
Ceaușescu — două dece
nii de impetuos program 
economico-sociăl — docu
mentar. 21,45 Tezaur fol
cloric (c). Festivalul na
țional „Cîntarea Româ
niei". Reîntîlnirea cu ce
le mai frumoase tradiții 
ale artei noastre popu
lare. 21,00 Roman foile
ton (c). Bach. Episodul 4. 
21,50 Telejurnal. 22,00 In
ch idera? programului.

PIERDUT permis de pes
cuit pe numele Izvermari 
loan, eliberat de A.G.V.P.S. 
Petroșani. II declar nul. 
(4019)
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FAPTUL DIVERS

RĂCORITOARE... 
COSMICE

Viitorul zbor al nave
tei Challenger a stîrnit, 
in afara interesului știin
țific și tehnologic, și pa
siunea... comercială a fir
melor „Pepsi Cola" 
„Coca Cola". Pentru 
tranșa disputa 
între cele două mari fir
me, administrația pro
gramului a decis ca cei 
șapte astronauți ce se 
vor afla la bordul nave
tei să testeze mostre spe
cial fabricate de fiecare 
dintre aceste firme con
curente. Se poate spune 
prin urmare, așa cum ob
serva agenția France 
Presse, că războiul bău
turilor răcoritoare va că
păta acum o dimensiune... 
cosmică.

Și 
a 

izbucnită

MUZEE
In China sînt deschise, 

în prezent, 700 de muzee. 
După cum relatează 
genția China Nouă, 
tre muzeele recent 
chise vizitatorilor 
reazâ Muzeul de 
din orașul Shanghai, mu
zeul specializat de la stră
vechea mină de 
din Tonglu (care 
ționat din sec. 
pînă în secolul 
Muzeul de navigație ma- 

provincia

a-
prin- 
des- 
figu-

istorie

cupru 
a func
ii î.e.n.

1 e.n.),

m unicipa- 
au hotărît 
un muzeu 
Chinez, în 

în

ritimă din 
Shandong.

Autoritățile 
le din Beijing 
să construiască 
al Marelui Zid 
suburbia Badaling, 
imediata apropiere a mo
numentalei construcții.

FURTUNI DE NISIP
Furtuni de nisip inter

mitente s-au dezlănțuit 
în ultimele zile în Ku
weit, provocînd pertur
bări serioase în comuni
cațiile terestre, maritime 
și aeriene.

Din cauza norilor de

a 
na- 

des- 
fost 

aeroporturi 
sau

nisip, vizibilitatea pe șo
sele s-a redus considera
bil, portul Shuwaik 
fost închis accesului 
velor, avioanele cu 
tinația Kuweit au 
dirijate spre 
din Arabia Saudită 
Bahrein.

TRAFICANȚI
Zeci de statuete repre- 

zentind diferite zeități 
și alte opere de artă in
diană în valoare de 10 
milioane de rupii au fost 
confiscate de autorită
țile din statul Uttar Pra
desh de la „amatorii de 
antichități" care încercau 
să le treacă prin contra
bandă în străinătate.

Bandele de traficanți 
sînt bine dotate cu mij
loace tehnice moderne. 
Mai întîi ei fotografiază 
cu aparate speciale o- 
biectele susceptibile de a 
fi comercializate la pre
țuri foarte ridicate. După 
fotografii mult mărite 
„anticarii" stabilesc va
loarea obiectelor și pre
țul lor, astfel îneît furtul 
se face „la sigur".

Potrivit ziarului „The 
Times of India", din țară 
se scot anual opere ar
tistice furate în valoare 
de peste 100 milioane de 
rupii.

CONGRES DE 
STENOGRAFIE SI 
DACTILOGRAME

La Sofia s-a deschis al 
36-lea Congres internațio
nal de stenografie și dac- 
tilografie, la care partici
pă aproximativ 500 de 
delegați din 21 de țări. 
Participanții vor face un 
schimb de idei cu privire 
la evoluția stenografiei 
și a dactilografici în pe
rioada revoluției tehnico- 
șt ințifice și modalitățile 
de folosire a noilor cuce
riri ale științei și tehnicii 
în domeniile respective. 
In cadrul congresului vor 
avea loc concursuri de 
stenografie și dactilogra- 
fie, relatează agenția 
TASS.

INCENDIU
Un violent incendiu, a- 

parent de origine crimi

nală, s-a declanșat în 
cartierul Baldwin Hills, 

■ din Los Angeles, distru- 
gînd în întregime, în scurt 
timp, 47 imobile și ava- 
riind alte 15 — relatează 
agențiile internaționale 
de presă. Primarul ora
șului, Tom Bradley, a de
clarat stare de 
pe plan local în 
nistrului, care a 
moartea a două 
și pagube materiale 
circa 7 milioane 
Totodată, autoritățile 
evacuat numeroase fami
lii, între care și 600 co
pii aflați la, o tabără de 
vară din apropiere, a- 
menințată de întinderea 
focului într-o zonă împă
durită.

MINĂ DE AUR
Societatea petrolieră 

franceză „Elf-Aquitaine" 
și Oficiul de cercetări 
geologice și miniere au a- 
nunțat deschiderea, în 
viitorul apropiat, a unei 
mari mine de aur în zo
na satului Rouez-en- 
Champagne (in vestul

urgență 
urma si- 
provocat 
persoane 

de 
dolari.

au.

a-Franței). Zăcămîntul, 
flat la o adîncime de 
20—25 m, a fost descope
rit în anul 1976. El este 
asemănător unui iceberg 
cu o lungime de 800 m, 
lat de 80—100 m și cu o 
profunzime de circa 800 
m. Potrivit geologilor, 
straturile de aur se suc
ced celor de argint și de 
alte metale mai puțin 
prețioase. Sub aceste „pri
me straturi" de minerale 
s-ar afla un important 
zăcămînt de fier, dar in 
legătură cu eventuala ex
ploatare a acestuia nu a 
fost luată încă nici o ho- 
tărîre.

Săpăturile în imensa 
carieră la suprafață vor 
începe pe o arie de' 20 
ha, în primul trimestru al 
anului 1986, informează 
agenția France Presse.
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