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ȚÂRII CÎT MAI MULT GARBUNE!

Pe marginea Plenarei Comitetului municipal de partid

Organizațiile de partid 
in fruntea eforturilor de sporire a extracției

Luni, 15 iulie, a avut 
loc Sesiunea de comunicări 
științifice „Crearea cadru
lui larg democratic de con
ducere a societății noastre 
— expresie a concepției o- 
riginale a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind 
adîncirea și perfecționa
rea democrației muncito
rești revoluționare in 
România socialistă", con
sacrată împlinirii a două 
decenii de la Congresul al 
IX-lea al Partidului Co
munist Român.

La lucrările sesiunii, or
ganizată de Consiliul Na

țional al Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te, la Muzeul de istorie 
al partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și 
democratice din România, 
au luat parte membri și 
membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., membri ai 
Comitetului Central al 
partidului, conducători ai 
organizațiilor de masă, ob
ștești și profesionale com
ponente ale F.D.U.S., oa
meni ai muncii din între
prinderile și instituțiile 
Capitalei, personalități ale

vieții' noastre științifice, ar
tistice și culturale, cerce
tători, activiști de partid 
și de stat.

Luînd cuvîntul în des
chiderea sesiunii, tovarășul 
Neagu Andrei, vicepre
ședinte al Consiliului Na
țional al F.D.U.S. a spusi

Patriot înflăcărat și re
voluționar consecvent, gin-, 
ditor profund și om de ac
țiune cu o viziune de lar
gă perspectivă asupra vi
itorului, secretarul general 
al partidului nostru, tova-

Rod al unei susținute munci politice, 
așa cum a subliniat recenta plenară a 
Comitetului municipal de partid, în se
mestrul I a.c., unitățile carbonifere din 
Valea Jiului au produs peste prevederi 
mai mult de 14 600 tone huilă netă, 297 
mii tone huilă sortată, 194 mii tone mix
te șlam, aproape 10 000 tone brichete. 
Totodată, pe cele șase luni planul lucră
rilor miniere a fost realizat în propor
ție de 114,2 la sută, existînd condiții ca 
aceste rezultate să fie dezvoltate în 
cursul semestrului II, ceea ce va asi
gura ca linia de front activă să fie per
manent asigurată în mod corespunzător.

Rezultatele nu sînt însă pe măsura 
cerințelor economiei naționale, a preve. 
derilor de plan. Așa cum rezultă din bi
lanțul primului semestru, pe ansamblul 
Văii Jiului planul la producția de huilă 
extrasă a fost realizat doar în proporție 
de 86,1 la sută, ceea ce înseamnă acu
mularea unei restanțe de 793 000 tone, 
din care 446 000 tone huilă spălată pen. 
tru siderurgie. Cauzele acestor rămînerj 
în urmă au fost dezbătute cu răspunde
re în adunările activelor de partid din 
unitățile miniere și îndeosebi în plena
ra activului Comitetului municipal de

partid, dezbateri desfășurate în spiritul 
înaltelor exigențe formulate de secreta
rul general al partidului la Plenara co
mună a Consiliului Național al Oame
nilor Muncii și a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale. Orga
nele și organizațiile noastre de partid 
au desprins direcțiile principale de ac
țiune pentru perioada următoare și au 
dat expresie hotărîrii de a milita cu 
înaltă abnegație pentru înfăptuirea pro
gramului de creștere a producției de 
cărbune, cu deosebire a huilei necesare 
pentru fabricarea cocsului și semicocsu. 
lui.

Pentru realizarea acestui program, o- 
biectivul prioritar al organizațiilor de 
partid și colectivelor de muncă îl con
stituie creșterea realizărilor zilnice pen
tru a se asigura recuperarea restanțelor 
și înfăptuirea integrală a planului pe 
acest an. Potrivit sarcinilor stabilite, la 
huila netă va trebui să se realizeze o 
medie zilnică de peste 29 000 tone, în 
trimestrul III, și peste 28 000 tone, în 
trimestrul IV. O mobilizare susținută și 
valorificare deplină a potențialului pro
ductiv trebuie asigurată pentru realiza-

(Continuare în pag. a 4-a)

Afirmare plenară a personalității 
femeii în societate

(Continuare in pag. a 2-a)

Dinamismul revoluțio
nar al acestor douăzeci 
de ani ai Epocii Nicolae 
Ceaușescu a impulsionat 
toate domeniile vieții so
ciale, a dat cîmp larg 
de afirmare tuturor oa
menilor muncii. Un e- 
xemplu concludent îl re
prezintă creșterea rolu
lui femeii în societate și, 
în această privință, rea
litatea localităților Văii 
Jiului este deosebit de 
semnificativă.

Acest proces al afir
mării personalității fe
meii își are axul esențial 
în chiar terenul cel mai 
fertil — cel al muncii

creatoare. In noile ce
tăți industriale, ctitorii 
ale „Epocii Nicolae 
Ceaușescu", rolul femeii 
s-a afirmat pe deplin și 
în profesiuni determinan. 
te pentru bunul mers al 
activității productive. In 
felul acesta au fost depă
șite „prejudecăți", în fe
lul acesta există, astăzi, 
în nomenclatorul de me
serii al Văii Jiului, locuri 
de muncă în care compe
tența și dăruirea „se de
clină" la genul feminin. 
Femeile au o contribuție 
însemnată în cercetare, la 
preparațiile de cărbune, 
în învățămînt, sănătate,

comerț, în întreprinderi 
ale construcției de ma
șini. Iată un singur e- 
xemplu, din multe al
tele care se pot da: Ia 
întreprinderea de utilaj 
minier Petroșani ponde
rea forței de muncă fe
minine depășește 30 la 
sută, cele 1 120 de mun
citoare ale unității mun
cesc în meseriile de 
strungar, frezor, lăcătuș, 
electrician, sudor etc.

Mai mult decît atît, 
prin grija partidului, la 
indicația expresă a se-

C.T. DIACONU
(Continuare io pag. a 2_a)

Depășiri ia producția fizică î
contribuit substanțial la î: In aceste zile cînd în-

i treaga țară se pregătește 
i să aniverseze 20 de ani 
i de la istoricul Congres 
i al IX-lea, cînd în funcția 
i supremă de secretar ge- 
; neral al partidului a fost 
i ales tovarășul Nicolae 
’ Ceaușescu, minerii de la 
: Vulcan s-au mobilizat e- 
i xemplar reușind să ex- 
i tragă, în prima jumătate 
i a lunii iulie, 1222 tone 
> de cărbune suplimentar 
i sarcinilor de plan. De 
i remarcat că din cele opt 
i sectoare de producție, 
i cinci raportează însem- 
i nate depășiri la produc- 
i ția fizică. Constanți în 
i realizări, minerii secto- 
i rului IV au extras peste 
i prevederile de plan în a- 
i ceasta lună 571 tone de 
1 cărbune, acumulînd ast- 
i fel, de la începutul anu- 
i lui, un plus de 7360 de 
i tone. Depășind ritmic pro- 
i ductivitatea muncii in a- 
i batajele pe care le ex

ploatează minerii din bri
găzile conduse de Cezar 
Butnaru și Iosif Pop au

depășirile înregistrate de • 
sectorul IV din care fac j 
parte. Cel mai mare plus i
— 1884 tone de cărbune i
— îț înregistrează, în a- 
ceastă lună, minerii sec
torului VII din cadrul : 
căruia s-au remarcat fron- ș 
taliștii din brigăzile con- i 
duse de Mircea-Murărașu ; 
și Constantin Ciocan. De
pășind ritmic producti- ' î 
vitatea muncii planificată ș 
cu aproape 1000 kg pe î 
post, minerii sectorului 
III raportează în prima 
jumătate din această lună 1 
o producție suplimenta- ș 
ră de 850 tone de cărbune, i 
Cu rezultate deosebite în \ 
muncă, din cadrul acestui i 
sector, se înscriu minerii j 
din brigăzile conduse de i 
Gheorghe Păduraru, loan i 
Bud și loan Spulber. Pes
te 300 tone au extras su- ! 
pllmentar și minerii sec- j 
torului VIII, iar minerii 
sectorului VI au livrat
în plus, la rîndul lor, 144 i 
tone de cărbune.

Concurs de admitere

Ieri, s-au deschis

Șantierele locale»
Ieri, s-au deschis, în toa

te orașele Văii Jiului șan
tierele locale de muncă 
patriotică ale tineretului. 
Constituite ca adevărate 
școli de educație patrioti
că, revoluționară a tinerei 
generații, șantierele locale 
deschise la principalele o- 
biective de construcții edi
litare din municipiu vor 
funcționa pînă în septem
brie, elevii liceelor avînd 
posibilitatea să-și îmbogă
țească cunoștințele prac
tice prin muncă direct pro
ductivă.

Femeia, o prezență 
activă în toate domeni
ile vieții economice și 
social-politice, învăță
mînt, cercetare, sănătate, 
comerț și alte domenii 
de activitate.

de muncă patriotică ale tineretului
Deschiderea șantierelor 

locale ale tineretului s-a 
făcut simultan în toate 
punctele de lucru din fie
care oraș. După cum ne 
informa tovarășa Viorica 
Dan, secretar ai Comitetu
lui municipal U.T.C., prin
cipalele puncte de lucru 
din orașul Petroșani au 
fost constituite în șantiere
le: complexul hotelier,
cartierele Petroșani-Nord, 
Aeroport și complexul 
sportiv „Jiul". La fiecare 
punct de lucru, vor parti
cipa serii de elevi a cîte

două săptămîni care, ală
turi de constructori, vor 
contribui la finalizarea o- 
biectivelor de investiții. 
Totodată, elevii participă 
în perioada de vară la 
șantierele județene de 
muncă patriotică, în spe
cial, la Rîul Mare — Re
tezat, ca și pe șantierul 
național de la Rovinari — 
Gorj. In toată perioada de 
practică elevii vor fi în
drumați de cadrele didac
tice' precum și de cadrele 
de conducere de pe șan
tiere. (G.G.) __

**
*

*

(
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Bunul gospo
Am înțeles și am „con

simțit" desigur, la mîn- 
dria gazdelor mele de 
a-mi arăta apartamentul 
în care se mutaseră, nu 
de mult timp. 
Spațios, luminos, bi
ne împărțit. Mobilat cu 
gust, chiar cu o eleganță 
fără ostentație. Fiecare 
obiect din locuință își a- 
vea „istoria" lui și cei 
doi, el și ea, se întreceau 
în a-și aminti cum îl „a- 
chiziționaseră". Deduceai, 
din tonul lor, o grijă pen
tru a-și crea un climat 
de confort, deduceai o 
satisfacție cu care nu pu
teai să nu fii de acord.

Totul ar fi fost perfect, 
dacă... Dacă, și aici vocea 
bărbatului capătă infle
xiuni de amărăciune; da
că, iată, de pildă, ușa de 
la sufragerie n-ar scîrțîi

ușor, un robinet din baie 
n-ar avea garnitura uza
tă și n-ar provoca un in
sistent ți supărător „pic- 
pic". Dacă zugrăveala de 
pe hol nu s-ar fi șters 
puțin, iar ferestrele de la

INSCRIPȚII

dormitor nu s-ar fi de
plasat din tocul lor.

Niște fleacuri, în defi
nitiv, dar care trebuie 
să provoace această ne
mulțumire bunului gos
podar, gazda mea. „Pen
tru că — mă ia el drept 
martor — mă știi cît de 
meticulos sînt în chestii 
de astea. Cum îmi place 
să fie toate la locul lor. 
Cît am meșterit, pentru 
asta, la mine acasă, la 
țară !“.

Ieri, a început, la Insti
tutul de mine din 
șani, concursul de 
re în învățămîntul 
rior. Mii de tineri, 
dați la studenție, au intrat 
în amfiteatre pentru a 
participa la prima din cele 
trei probe scrise. La forma 
de învățămînt pentru in
gineri concursul se desfă
șoară astăzi și mîine, ur- 
mînd ca cei înscriși la sub- 
ingineri să susțină probele 
în 19 și 20 iulie. Concursul 
de admitere în învățâmîn- 
tul superior minier este 
o etapă importantă atît în 
viața tinerilor cît și în 
procesul de continuă dez
voltare a Institutului de 
mine din Petroșani în a- 
ceastă epocii inaugurată 
acum 20 de ani de Congre
sul al IX-lea al partidului.

** i
I *
*

*

*

*
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Petro- 
admite- 

supe- 
candi-

Intr-adevăr, mi-aduc a- 
minte de faima de bun 
gospodar a interlocuto
rului meu. De fost bun 
gospodar, mă corectez, i- 
mediat, în sinea mea. 
Pentru că, îmi zic, și îi 
zic, ce-1 împiedică să fie 
bun gospodar și în apar
tamentul construit și 

statului ? Nu 
și aici, la el 

Așteaptă să-i 
de-a gata ?

prin 
este, 
aca- 
vină 
Sînt 

poate, 
să nu

grija 
oare, 
să ?
totul
întrebări pe care,
politețea mă obliga 
le pun cu voce tare. Dar 
întrebări pe care ar tre
bui să și le pună fiecare 
asemenea cunoscutului 
meu. Pentru că fiecare 
poate și trebuie să fie un 
bun gospodar și în apar
tamentul în care locuieș
te. Pentru el și ai săi.

C.T. DI \CONU
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VALORIFICAREA TRADIȚIILOR LOCALE 
element important al vieții spirituale

Ca pretutindeni în țară, 
peisajul economic, social și 
cultural al Văii Jiului a 
cunoscut mutații profunde 
în anii construcției so
cialiste, mai ales în ulti
mele două decenii pe ca
re cu mîndrie le numim „E- 
poca Ceaușescu". Dezvolta
rea puternică a economiei, 
a industriei a determinat 
evoluții pe măsură și în 
viața spirituală a localni
cilor, care în majoritate au 
devenit și ei muncitori in
dustriali. Transformările 
mari și profunde din viața 
economică au adus o pu
ternică înnoire în fiziono
mia satelor de aici, mai 
ales în, ceea ce privește 
<mstrucția de case și aca
returi, în modul de orga
nizare a interiorului caselor, 
în care au dispărut, în ge
neral, vechile piese de mo
bilier, făcîndu-și tot mai 
mult loc mobilierul modern, 
de tip orășenesc.

Este interesant de obser
vat faptul că deși Valea 
Jiului este puternic in
dustrializată și cuprinde 
oameni ai muncii veniți din 
diferite zone ale țării, spi
ritualitatea tradițională tră
iește alături de acestea ți 
se păstrează cu fidelitate. 
Astfel în tradițiile localni
cilor sînt bine conturate și 
reprezentate obiceiurile le
gate de principalele mo
mente din viața omului, 
care în unele sate ale Văii 
Jiului se mai desfășoară și 
astăzi cu aceeași amploare 
și respectare a ritualurilor, 
se mai practică obiceiurile 
legate de diferite date ca
lendaristice și alte elemen

te din viața tradițională 
sătească.

Sub influența curentului 
general de promovare și 
valorificare a artei popu
lare, se înregistrează per
manent elementul de păs
trare a ceea ce este spe
cific Astfel, și în Valea 
Jiului întilnim tot mai 
des purtarea costumului 
trad'ț'onal la evenimente
le mai deosebite din via
ța omului și a colectivității 
satului, țeserea „pricoițe- 
lor" și a „ștergarelor", cu
sutul „ciubegelor" și al „ca- 
trințelor" cu vechile modele 
din zonă.

Spre deosebire de înnoi
rile de ordin economic, e- 
vidente la prima vedere, 
cele țînînd de mentalita
tea localnicilor, de unele 
manifestări spirituale, se 
observă mai greu, mai cu 
migală. Asistăm, în orice 
caz, la desfășurarea unui 
proces de dezagregare a 
mentalității arhaice și la 
manifestările pe care a- 
cesta le generează. De 
multe ori în viața local
nicilor, manifestările de 
sorginte arhaică dăinuie, 
dar își modifică înțelesul 
ce l-au avut în trecut, do- 
bîndind rosturi noi. Struc
tura de azi a repertoriului 
folcloric al satelor poar
tă semnul modificării de e- 
sență a mentalității oame
nilor în contextul pătrun
derii lor continue în cir
cuitul civilizației moder
ne.

Multe din vechile tradi
ții ale zonei le-am văzut 
valorificate în cadrul spec
tacolelor prezentate de ar

tiștii amatori în cadrul 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României" care au 
știut să pună în evidență a- 
cest tezaur și să-l facă cu
noscut noilor generații. 
Transpunerea în spectaco
le folclorice a vechilor o- 
biceiuri populare impune 
deci înțelegerea sensului 
lor, pentru ca aceste sen
suri străvechi să capete 
valențe contemporane. Men
ționăm, de asemenea, schim
bările fundamentale prin 
care trec uncie obiceiuri 
care au devenit astăzi mari 
sărbători populare cum es
te „Nedeia vulcăneană" 
care dovedește puterea de 
creație și permanenta în
noire artistică, precum și 
solidaritatea culturală a 
oamenilor de pe întreg cu
prinsul țării, oameni ai 
muncii participant la a- 
ceastă manifestare.

Festivalul Național „Cîn- 
tarea României", inițiat de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este cel mai 
minunat prilej de cunoaș
tere și valorificare a tra
dițiilor noastre populare și 
a portului popular, dîndu-ne 
mereu încredere în ne
muritoarele virtuți ale po
porului român. Participa
rea noastră la aceste spec
tacole ne bucură, ne re
confortează și ne ridică prin 
calitatea lor artistică, dea
supra cotidianului.

Prof. Cornelia STĂNESCU, 
președintele Comitetului 

Municipal de Cultură și 
Educație Socialistă

Se semnează în „Cartea de onoare" a fabricii...

(Urmare din pag. I)
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Retrospectivă ta o aniversare

intensifi- 
lucrărilor 
pregătire 
liniei de

rea planului Ia huila coc- 
sificabilă, fapt ce impune 
realizarea unei medii zil
nice de 32 500 tone cărbu
ne brut, cu încadrarea 
strictă în normele de cali
tate. Se impune 
ca rea ritmului 
de deschidere și 
pentru creșterea
front active și urgentarea 
punerii în exploatare a 
cîmpurilor miniere Lu- 
peni-Sud și Valea de Brazi, 
pentru o producție de 150 
mii tone fiecare, și urgen
tarea lucrărilor la noile 
instalații de preparare
cărbunelui de la Uricani 
și Livezeni.

O atenție sporită trebuie 
acordată optimizării flu
xurilor tehnologice de pre
parare și îmbunătățirii ca
lității cărbunelui, organi
zării corespunzătoare a ac
tivității de reparații și a- 
sistenței tehnice pentru 
subteran, asigurării efec
tivelor de muncitori, cali
ficării și stabilizării forței 
de muncă, îmbunătățirii 
coeficientului de utilizare 
a timpului de lucru, întă
ririi ordinii și disciplinei. 
Organizațiile de partid tre
buie să situeze în centrul 
preocupărilor înfăptuirea 
tuturor celorlalte măsuri 
în vederea dezvoltării in
tensive și creșterii nivelu
lui tehnic, calitativ al pro
ducției, sporirii producti
vității muncii și randamen-

telor, încadrării în consu
muri și reducerii cheltuie
lilor.

înfăptuirea complexului 
de măsuri stabilite pentru 
creșterea realizărilor 
semestrul II impune 
necesitate întărirea și 
firmarea continuă a 
Iui conducător al < 
lor și organizațiilor 
partid, îmbunătățirea stilu
lui și metodelor muncii de 
conducere, promovarea în 
întreaga muncă politică a 
spiritului revoluționar, pă
truns de exigență și res
ponsabilitate. Eliminarea 
neajunsurilor cu care s-au 

a ' confruntat unitățile minie-, 
re prin creșterea indicelui 
de utilizare intensivă a dotă
rii tehnice, aproviziona
rea ritmică a locurilor de

■ muncă și întărirea asisten
ței de specialitate, comba
terea practicii de 
pela la justificări 
acțiunii operative, 
tarea integrală a 
giilor de lucru și a norme
lor de securitate a muncii 
— toate acestea sînt în 
mod prioritar obiective ale 
muncii politice, care se a- 
flă în centrul dezbaterilor 
din adunările generale de 
partid, ale adunărilor ge
nerale ale oamenilor mun
cii și grupelor sindicale, în 
atenția tuturor formelor 
muncii politico-educative.

In semestrul II și în con
tinuare, pe parcursul vi
itorului cincinal, organi-

din 
cu 
a- 

rolu- 
organe- 

de

a se a- 
în locul 
respec- 

tehnolo-

SPECTACOL. Miercuri, 
17 iulie, ora 20, în sala 
Casei de cultură a sindi
catelor din Petroșani, or. 
chestra de muzică popu
lară a clubului muncito
resc C.F.R. Caransebeș 
prezintă spectacolul „Mîn- 
dre-s cîntecele mele". In 
program figurează melo
dii interpretate de soliști

instrumentiști și vocali.
EXCURSIE. Un grup de 

elevi de la Școala gene
rală nr. 6, conduși de 
prof. Melania Mestecă- 
nean, se vor afla în pe
rioada 19—22 iulie, într-o 
interesantă excursie pe 
ruta Petroșani — Oradea 
— Satu Mare — Cluj-Na- 
poca — Alba Iulia — Pe
troșani. Una dintre aces
te zile o vor petrece în 
țara vecină și prietenă, 
R.P. Ungaria, unde vor 
vizita orașul Debrețin.

zațiile de partid, colective
le miniere din Valea Jiu
lui, trebuie să dea măsura 
înaltei angajări patriotice 
pe frontul creșterii pro
ducției de cărbune, astfel 
îneît, partea lor de contri
buție la întărirea balanței 
de materii prime și ener
getice a țării, la dezvolta
rea siderurgiei românești 
să fie substanțial sporită, 
pe măsura condițiilor ce 
ne sînt create, a sarcinilor 
majore ce ne revin 
hotărîrile Congresului 
XlII-lea al partidului.

O coincidență fericită 
a făcut din muncitorii, 
tehnicienii, întregul per
sonal al Fabricii de pro
duse lactate din Livezeni 
beneficiarii unei duble 
sărbători. Aniversarea, 
cu valoare de simbol, a 
20 de ani de la Congresul 
al IX-lea al partidului, al 
anului de cînd în fruntea 
partidului se află tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
coincide fericit cu anul 
în care colectivul amin
titei fabrici a pornit la 
drum. Un drum lung de 
împliniri, care s-au desă- 
vîr.șit în același timp cu 
anii de glorioase împli
niri socialiste din țara 
noastră, ani înmănun- 
chiați sub denumirea — 
justificată de mîndria 
realizărilor — „Epoca 
Nicolae Ceaușescu.

Sîmbătă, 13 iulie. Ora 
13. După 20 de ani și... 
24 de ore, un colectiv de 
muncă sărbătorește ani
versarea zilei în care a 
livrat populației din Va
lea Jiului primele canti
tăți de produse lactate.

fnii/i/iiiiri/iiniiiin/iini

• In 20 de ani s-au pre
lucrat 263 milioane litri 
lapte = 490 garnituri de 
tren C.F.R. a cite 60 cis
terne fiecare! Pentru a- 
ceasta conducătorii auto 
Dan Cazan, Ilie Zăvoi și 
Coloman Giindel au par
curs 44 milioane kilome
tri. Pentru cele 9,5 milioa
ne tone înghețată s-au 
folosit 125 000 000 pahare. 
Beneficiile obținute 
această perioadă se
trează Ia 46,5 milioane 
lei.

în 
ci-

(Urmare din pag l

filmul 
întorc

fi însoțiți de 
Juja Alecu.

realizată de
BOȚEA

cetățe- 
: „Optică 
cartierul 
funcțio-

CINEMATECĂ. Astăzi, 
de la ora 18, cinefilii din 
Petroșani au posibilitatea 
să se reîntîlnească cu cu

noscutul actor italian Gian
ni Morandi în 
„In genunchi mă 
la tine".

LA CEREREA 
nilor, unitatea de 
medicală" din < 
Petroșani-Nord 
nează după un program 
nou. Zilnic, orarul este 
între orele 7—20, creînd 
astfel posibilitatea tutu-

Maria Apetrei — o 
muncitoare apreciată în 
colectivul I.T, Petroșani.

Foto: R. TAVIAN

ror locuitorilor să benefi
cieze de serviciile asigu
rate de unitatea respec
tivă. (G.C.)

TABĂRĂ. Astăzi vor 
pleca în tabără la Man
galia 14 elevi de la Școa
la sportivă din Petroșani, 
care practică schiul alpin. 
Pe perioada celor 14 zile 
cît vor rămîne în tabără, 
elevii vor 
profesorul

Rubrică
Gh.

iumniuuuilllllllii/1/lll

Printre cei prezenți la 
festivitate, oameni tineri 
și... mai puțin tineri.

Șeful fabricii, sing. 
Vaier Rădoi, încearcă 
să-și frîngă emoția. Ci
tește cele 14 nume care 
au figurat în scriptele fa
bricii și cu 20 de veri în 
urmă: Cornelia Brînzan, 
Mariana Sandache-Po- 
mană, Ana Fărcașu Divi- 
riceanu, Vasile Băltăre- 
țu, Viorica Măturar, Ma
ria Cucu,. Puița Gligor, 
Elisabeta Ciulavu, Olim.

pia Berghezan, Ion 
gă, Profira FIriscu, 
Stoica, Constantin 
mian, Livia Chelaru... 
Sînt cei care au pornit la 
drum „înarmați" doar cu 
tinerețe, pasiune și do
rința de a se afirma, de 
a crește odată cu fabrica. 
Și au reușit.

La momentul bilanțu
lui, înainte de înmînarea 
diplomelor de onoare, ing. 
Corneliu Stîrcescu, direc
torul I.I.L. Hunedoara— 
Deva, a subliniat semni
ficația acestei aniversări, 
drumul parcurs de 
lectiv i de la cele 7 
timente fabricate în 
Ia cele 43 de acum;
la tinerele absolvente, la 
specialistele de astăzi ; 
de la bidoanele de fier 
cositorite la modernele 
autocisterne de 14 000 de 
litri ; de la trecut la pre
zent și... prin prezent, spre 
viitor. Momentul de ma
ximă emoție a fost cel 
final, toți cei prezenți au 
semnat în „cartea de o- 
noare" a fabricii.

Nătîn- 
Miron

Da-

co- 
sor- 
1965 

de

T. ALEXANDRU
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Afirmarea plenară a 
personalității femeii în societate*■ B A

cadre didactice, lucrătoa
re în comerț, cadre me
dicale, cercetătoare. Ac
tivitatea obștească a fe
meilor înseamnă o con
tribuție însemnată la dez
voltarea acestor melea
guri; sub egida Comite
tului municipal al femei
lor sînt inițiate nume
roase acțiuni educative, 
au fost constituite 11 co
mitete de sprijin pe lin-

cretarului general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
în localitățile Văd jiului 
au fost create întreprin
deri al căror profil 
fabricație presupune 
proape în totalitate forță 
de muncă feminină. Este 
vorba de unități ale in
dustriei ’ ușoare și ali
mentare, a căror piatră 
de temelie s-a pus în a-_.gâ unitățile de ocroti re a 
cești douăzeci de ani ai 
„Epocii ‘ Nicolae 
Ceaușescu". In felul a- 
cesta, soțiile și fiicele 
minerilor își valorifică 
talentul, priceperea și pa
siunea în unități cum ar 
fi întreprinderea de tri
cotaje Petroșani, Fabri
ca ele mobilă Petrila, în
treprinderea de confecții 
Vulcan, I.F.A. „Vîscoza" 
și Țesătoria Lupeni, sec
ții ale întreprinderii de 
morărit și panificație - la 
LiveZbni și Lupeni. Și, 
pentru a da o imagini 
globală a acestui pe*ma- 
nent proces de afirmare 
plenară a femeii în cîm- 
pul muncii, pentru a sin
tetiza, statistic, preocu
parea pentru înflorirea 
multilaterală a personali
tății sale, apelăm la ar
gumentul convingător al 
cifrelor : din cei aproape 
60 000 de oameni ai mun
cii din întreprinderile 
Văii Jiului, 18 000 sînt 
femei.

Realitățile dinamice ale 
acestor două decenii con
firmă rolul tot mai impor
tant al femeii în toate 
sferele vieții sociale. Ele 
sînt, în Valea Jiului, și

de
a-

de
46
se

copilului, 14 echipe 
control muncitoresc, 
de cluburi „Femina", 
consemnează o participa
re largă în cadrul Festi
valului r Anal „Cînta- 
rea României" și „Dacia- 
dei". O preocupare con
stantă și eficientă se re
flectă în desfășurarea u- 
nei munci susținute de 
popularizare, cunoaștere 
și aplicare a legislației 
noastre socialiste, acor- 
dînclu-se prioritate as
pectelor care vizează a- 
părarea avutului obștesc, 
comportarea în familie 
și societate, creșterea na
talității etc.

Viața de zi cu zi 
întreprinderile și 
țiile localităților Văii 
lui probează cu 
sosință rolul 
mai activ pe care îl 
femeia în societatea noas
tră socialistă, într-o mare 
multitudine de domenii 
— proces impulsionat de 
devenirea revoluționară a 
patriei noastre în cei do
uăzeci de ani ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", 
mai fertilă perioadă 
istoria multimilenară 
țării".

din 
institu- 

Jiu- 
pri- 
tot 
are

cea 
din

a

I cI
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Intîlnire republicană de speologie

„Carstul în Valea Jiului**

Intre 19—21 iulie — 
în organizarea clubului 
speologic „Hidrocarst" 
Vulcan, sub patrona
jul Consiliului orășe
nesc al sindicatelor și 
Comitetului orășenesc 
U.T.C. din aceeași loca
litate, se va desfășura, 
la cabana Cîmpu lui 
Neag și în împrejurimi 
prima ediție a întîlnirii 
republicane de speolo
gie „Carstul în Valea 
Jiului".

Au onorat invitația 
organizatorilor membri 
ai cluburilor speologi
ce „Mundus subtera- 

nus“ Sibiu, „Monolit" 
Anina, „Emil Racoviță" 
Cluj-Napoca, „Zaran- 
dul“ Brad, „Emil Raco
viță" și „Piatra Roșie" 
Petroșani.

Programul manifes
tărilor cuprinde vizi
tarea peșterilor Bîlma 
cu Brazi, cu Corali, Zei- 
cului (vineri dimineața), 
Toplița și Urșilor (sîm- 
bătă), Pîrîul Drăcoasei 
(duminică) din masivii 
Retezat și Vîlcan, or
ganizarea unei expoziții 
de fotografie, grafică 
și filatelie pe teme de 
speologie (vineri, ora 
18, căminul cultural 
Cîmpu lui Neag), pro
iecții de diapozitive și 
foc de tabără (sîmbătă 
după-amiază), dezbateri 
privind peșterile vizita
te și măsuri de protec
ție (în fiecare după-a
miază) ; în ultima zi 
vor avea loc înmînarea 
diplomelor de partici
pare și premiere a ex
pozanților, o premieră 
în Valea Jiului — un 
spectacol artistic în peș
tera Pîrîul Drăcoasei fo
ra 12) și festivitatea de 
încheiere (ora 16).

Sever NOIAN

La a 69-a ediție a națio
nalelor de atletism ale 
României a adus, în mare
le stadion bucureștean 
„23 August" elita perfor
merilor români, întrecerile 
fiind dominate, în genere, 
de favoriții probelor. La 
sdmifond însă, reprezentan
tul Clubului sportiv Jiul 
Petroșani, Petru Drăgoes- 
cu, după salba de medalii 
culeasă în acest an pe di-

ATLETISM

FAVORITUL
ÎNVINS

ferite meridiane în Europa 
și Asia, n-a fost însă în- 
tr-o dispoziție deosebită la 
1500 m, abandonînd tri
coul de campion național 
și al „Daciadei" stelistului 
Constantin Roșu (31:41,58).

Obținînd un timp mai 
slab cu 33 de sutimi, atle
tul din Vale a trebuit să 
se mulțumească cu meda
lia de argint. Eșecul l-a 
marcat și în proba sa fa
vorită, cea de 800 m, în 
care a trecut, de asemenea, 
linia de sosire pe locul se
cund.

Sperăm însă că tentativa 
sa de record mondial, a- 
nunțată deja în paginile 
ziarului nostru, care se va 
desfășura, la 28 iulie, pe 
pista stadionului din Ca
pitala Norvegiei, va avea 
parte de auspicii mai bune.

Ion VULPE

La „Jiul", copiii și 
se bucură de atentia »

Plecînd de la premisa că 
perioada junioratului se 
constituie într-o adevărată 
ucenicie, conducerea clu
bului sportiv „Jiul" și-a 
propus ca obiectiv major, 
în cadrul procesului gene
ral de instruire și educa
ție, selecționarea și pregă
tirea elementelor valoroase 
din generația în plină as
censiune, spre a avea la 
îndemînă elemente capa
bile să împrospăteze lotul 
echipei de seniori. S-a tre
cut astfel la o muncă de 
perspectivă, în care antre
norul Marcel Golgoțiu i-a 
avut alături pe Gogu Ton- 
ca Romulus Leca, Mihai 
Marian, Teodor Trifa, Io
nel Grecu și Aure] Buză. 
S-a creat o adevărată școa
lă, care funcționează cu șai
sprezece „clase" cuprinzînd 
aproximativ 400 de elevi.

In această vară se îm
plinește un an de la înfi
ințarea centrului pentru co
pii și juniori, un an în care 
pregătindu-se în contextul 
unor competiții — în pri
mul rînd campionate: ti- 
neret-speranțe, republican, 
județean, municipal, com- 
ponenții acestor grupe s-au 
remarcat, în baza aptitu
dinilor, ca reale promisiuni 
ce pot și trebuie să tindă 
spre măiestria fotbalistică, 
i-am numit aici pe Sorin 
Ghițan, Sorin Henzel, Ni- 
colae Krautil, Marius Co- 
descu, Sorin Crețu, Silviu 
Popovici, Florin Cămără. 
șan, Constantin Ceacusta, 
Ovidiu și Adrian Dodu,

Dan Bendea, Dan Timofte, 
Mircea Pană, Daniel Pă- 
dureanu.

Pasionatul antrenor Mar
cel Golgoțiu, coordonato
rul centrului sublinia că 
pe itinerariul lung și ane- 
'voios al tînărului candidat 
la afirmarea sportivă, re- 
dimensionarea calitativă a 

FOTBAL

procesului de instruire și 
educație impune realizarea 
următoarelor obiective: 1) 
sporirea capacității de e- 
fort și îmbunătățirea in
dicilor dezvoltării fizice 
și ai calităților motrice; 
2) restructurarea tehnicii 
și adaptarea acesteia în 
condiții de efort și joc ; 3) 
formarea unor deprinderi 
legate de concepția realis
tă despre joc și aplicarea 
unor reguli tactice adecva
te unui mod eficace de ac. 
țiune în atac și apărare ; 
4) dezvoltarea posibilită
ților psiho-fizice, cultiva
rea spiritului de întrecere 
și angajare personală, pen
tru rezultatul competițio- 
nal de calitate. Respectînd 
aceste principii, grupele 
noastre, constituite în e- 
chipe, care au jucat în 
campionatul republican 
(Romulus Leca), județean 
(Aurel Buză, Ionel Grecu, 
Teodor Trifa), municipal 
(Mihai Marian), au repre
zentat adevărate valori ca
litative. Se vede bine că

juniorii 
cuvenită
printr-o instruire bună, 
de grup,, s-a reușit și evi
dențierea unor jucători, 
dovadă faptul că Henzel, 
Ghițan, Krautil, Codescu 
au fost selecționați în di
ferite reprezentative. Intr-o 
discuție avută de Gheorghe 

" Ola, coordonatorul loturi
lor naționale de juniori, 
bun cunoscător al tainelor 
activității la acest eșalon, 
am concluzionat faptul că 
a dori să ajungi un mare 
fotbalist este o întreprin
dere dificilă, chiar și pen
tru cei ce au talent. Tre
buie să începi de copil și 
să muncești mult, foarte 
mult, deoarece jucătorul 
nu trebuie să se anonimi- 
zeze într-un ansamblu, ci, 
dimpotrivă, să se realizeze 
in cadrul lui.

El este una din cele 11 
„lumini", care animă e- | 
chipa, ca un foc comun. • 
Acum pentru „elevii" a- 
cestor grupe este vacanța 
de vară, ea însă nu este 
cea mare. Ei se reîntîlneso 
în această săptămînă pen
tru a-și relua antrenamen
tele și jocurile bilaterale 
de pregătire. Tot în aceas
tă perioadă, vor avea zil
nic loc și selecții pentru 
grupele mici. Așadar, pen
tru cei ce vor să intre în 
„marea scenă" a fotbalului 
de performanță vacanța 
este activă. înființarea ce
lor nouă centre olimpice i 
de juniori obligă centrul 
din Valea Jiului la o acti- i 
vitate intensă și concretă. I

C. TEODOR

TELEX
MADRID 15 (Agerpres). 

Disputat în localitatea spa
niolă Alicante, meciul de 
gimnastică dintre reprezen
tativele feminine ale Româ
niei și Spaniei s-a încheiat 
cu victoria detașată a spor
tivelor românce, care au 
cîștigat cu 390,70 — 381,20 
puncte. Formația noastră 
a fost alcătuită din Ecate- 
rina Szabo, Daniela Silivaș, 
Camelia Voinea, Celestina 
Popa, Eugenia Golea și 
Mariana Tudor.

La individual compus, 
pe primul loc s-au situat 
la egalitate Ecaterina Sza
bo și Daniela Silivaș — 
cîte 78,65 puncte, urmate 
de Laura Munoz (Spania) 
și Camelia Voinea — 77,90 
puncte fiecare, Celestina 
Popa — 77,75 puncte, Eu
genia Golea — 77,40 punc
te, Ana Manso (Spania) — 
77,00 puncte, Mariana Tu
dor — 76,70 puncte etc.

Iată cîștigătoarele în 
concursul special pe apa
rate: sărituri: Ecaterina
Szabo — 9,95 puncte; pa
ralele: Daniela Silivaș — 
9,90 puncte; bîrnă: Daniela 
Silivaș — 9,95 puncte; sol: 
Ecaterina Szabo — 10,00.

Ștrandul 
„Preparatorul44 

Lupeni.
Devenit, în mod tradi

țional un obișnuit loc de 
întîlnire a amatorilor de 
înot, a celor ce doresc 
să petreacă într-un mod 
plăcut sfîrșitul de săptă
mînă, sau orice clipă li
beră, ștrandul termofi
cat „Preparatorul" din 
Lupeni și-a deschis și in 
acest an larg porțile.

Prin grija și munca 
deosebită a celor doi gos
podari (Costică Aștelean 
și Vasile Tudor) prin spri. 
jinul concret al conduce
rii uzinei și A.S. „Prepa
ratorul", modernul ștrand 
termoficat se prezintă ca 
o gazdă excelentă.

Cabine pentru circa 500 
persoane, două bazine de 
înot, un alt bazin pentru 
plimbări de agrement — 
cu 4 bărci aflate în do
tare, aparate de gimnas
tică, trambuline, chioșc 
(permanent aprovizionat 
de unitatea „Cofetărie— 
Patiserie" — condusă de

Maria Popean), în fine, 
apă la o temperatură de 
22—25 grade Celsius — ia
tă condițiile asigurate da 
ștrandul termoficat „Pre
paratorul" din Lupeni.

încheiem aceste rînduri 
sperînd ca ele să consti
tuie (împreună cu imagi
nea alăturată), o invitație 
care va fi onorată de cît 
mai niulți iubitori ai îno
tului.

Alexandru TATAR

0 zi plăcută in mijlocul naturii
Oaza de 

de la baza de 
.Brăița'

în 
de

c ă 
ore,

verdeață 
agrement 

„uianu a adunat pașii a 
sute de tineri și vîrstnici, 
dornici de a petrece 
mijlocul naturii o zi 
recreere.

Duminică, î n
de la primele 
la casa de bilete a stației 
„Plecare" a telescaunului 
„Brăița" a fost o forfotă 
mare. Pentru echipa con
dusă de loan Marc, for
mată din Costache Roșu, 
Vasile Gheorghe, Nicolae 
Munteanu, Marius Ale
xandru, Marin Ciochia,. 
Dumitru Onisei, Florin 
Airinei și Daniel Smigu- 
leț, nu a fost ușoară. Să 
asiguri transportul spre 
înălțimile vîrfului Straja 
a peste 600 de persoane a 
necesitat o muncă densă, 
atenție și pricepere. Dar 
ca și în alte zile (cu ex
cepția celei de luni — ș- 
ceastă zi fiind afectată 
reviziei) ei și-au făcut cu 
prisosință datoria. Pen
tru cei ce au asaltat înăl
țimile, ziua do duminică 
le-a rezervat un dar deo
sebit — o vreme superbă.

sur- 
co Li
căre

Pent r.u 
au dorit să rămînă la ba
za de agrement Brăița, 
I.C.S. Mixtă Lupeni le-a 
pus la dispoziție un bogat 
sortiment de produse : 
mici, bere, răcoritoare.

Dar, pentru că există 
și un dar, trecerea prm 
platourile bazei de agre
ment îți rezervă și 
prize neplăcute — 
tactul cu indivizi 
poluează climatul de des
tindere, oameni lipsiți de 
cel mai elementar bun 
simț, al „măsurii" la con
sumul de băuturi alcooli
ce. O dovadă a trecerii 
lor pe aceste locuri sînt 
și cioburile de sticle 
sparte. Un adevărat pe
ricol de accidente pentru 
cei, fie copii, fie oameni 
în vîrstă, care ar fi ten* 
tați să umble desculți pe 
gazonul verde.

In fine, dorim să sub
liniem cerința respectării 
curățeniei și bunei gos
podăriri a bazei de agie- 
ment. Resturi de mînca- 
re,’hîrtii, tot felul de am
balaje dovedesc la sfîrși
tul zilei că prin aceste

TIR CU ARCUL

Cupa României”
In perioada 16—20 iu

lie 1985, la poligonul 
„Minerul" din Aninoa- 
sa, se vor organiza în
trecerile de tir cu arcul 
din cadrul „Cupei Româ
niei", ediția _1985. Vor 
participa cei mai buni 
sportivi din secțiile clu
burilor și 
sportive din 
petiția este 
de federația 
litate (cu sprijinul orga
nelor sportive locale. 
(S. BĂLOI)

asociațiilor 
țară. Corn- 
organizată 
de specia-

și oa- 
cetățe- 
pentru 
Trebu- 

lucru: aces- 
un bun co
al tuturor, 
și îptrebări

locuri au trecut... 
meni fără simț 
nesc, fără respect 
natură și semeni, 
ie înțeles un 
te locuri sînt 
mun, uii bun

Sînt fapte 
pe care am dorit să le 
consemnăm la sfîrșitul 
unei duminici, plăcute de 
altfel, petrecută la baza 
de agrement „Brăița" din 
Lupeni. In rest, o since
ră invitație care este va
labilă pentru toți cei ce 
iubesc muntele și natura, 
soarele și aerul curat.

Alexandru TĂTAR

N.R. Dacă la Lupeni, 
comerțul a asigurat cele 
necesare ia zonele de a- 
grement, la Petroșani mi
ile de oameni care au ur
cat pe platoul de la Bră- 
det au avut la dispoziție 
doar apă minerală și su
curi. Noroc cu restauran
tul „Jiul", de unde 
menii s-au 
cu bere. Pe cînd 
multă preocupare în 
zonul estival ?

1

I
I

l

I
I

1
oa-

aprovizionat
mai I 
se-' 

_ i
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Sesiune
Liniare din pag. I)

rășul Nicolae Ceaușescu. a 
promovat ferm o concep
ție nouă, superioară, 
cientă, adine ancorată 
realitatea românească, 
vind strategia, căile 
todele de făurire a 
orînduiri, în centrul 
s-a aflat și se află 
că socialismul și 
orația sînt de nedespărțit. 
Că societatea socialistă se 
poate construi, în libertate 
șl demnitate, numai îm
preună cu poporul și pen- 
:tru popor, în strictă 
cordanță cu voința 
rană a poporului.

In virtutea acestui 
cipiu programatic, în

efi- 
în 

pri- 
me- 
noii 

căreia 
ideea 

demo-

Și

con-
suve-

prin- 
so-

cietatea noastră s-a dez
voltat un sistem democra
tic original și atotcuprinză
tor, care are la bază auto- 
conducerea muncitorească 
în industrie și agricultură, 
în știință. învățămînt și 
cultură. întemeindu-se pe 
participarea directă a ma
selor populare la rezolva
rea problemelor de interes 
obștesc, general, axat 
aspectul legii în stat, 
lărgirea permanentă
drepturilor și libertăților 
cetățenești

In continuare, vorbito
rul a spus; Consiliul Na
țional al Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te cinstește și prin această 
Sesiune da comunicări ști

pe 
pe 

a

mțifice —, în numele tu
turor lirțelor sociale și po
litice ale țării — împlini 
rea a două decenii de la 
Congresul al IX-lea al 
partidului și aduce un vi
brant omagiu omului care 
a gîndit. a elaborat și a 
promovat cu hotărîre în 
practica vieții noastre so
ciale sistemul politic larg 
democratic de care ne bu
curăm astăzi, cel mai 
mare patriot și revoluțio
nar, conducătorul iubit al 
partidului și statului nos
tru. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Pe marginea temei se
siunii au prezentat comu
nicări tovarășii : Ion Po
pescu Puțuri, directorul 
Institutului de studii isto-

rice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R.. mem
bru al Consiliului Națio
nal al F.D.U.S.; Lina Cio- 
banu, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al 
U.G.S.R. ; Doina Benea, 
secretar al Biroului C.C. 
al Organizației Democra
ției și Unității Socialiste ; 
Radu Voinea, președintele 
Academiei Republicii So
cialiste România, membru 
al Consiliului Național al 
F.D.U.S. ; loap Toma. se
cretar al C.C. al U.T.C. ; 
Ana Mure.șan. membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinta Consi
liului Național al Femei-

lor ; Ludovic Fazekaș, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.G. al 

viceprim-ministru 
Nicolae 

supleant

P.C.R., 
al Guvernului ; 
Giosan, membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Marii 
Naționale.

In încheierea 
sesiunii, într-o 
de puternic entuziasm, par
ticipanții au adresat 
o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, președin
tele Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

(Agerpres)

Adunări

lucrărilor 
atmosferă

U- 
pi- 
șe-

. iembrie: Fapt divers; 
nirea:,Cu cerul sub 
cioare ; Parîngul: Lin 
rif extraterestru.
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Nicu Ceausescu in Malta
Schimb de mesaje intre 

tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Thomas Sankara

OUAGADOUGOU 15 (A-

LONEA: Simfonia 
măverii.

ANI NO AS A: 
mulți ani.

pri-

După

VULCAN — Luceafărul:
Zonă periculoasă.

LUPENI — Cultural :
Tatăl meu pe termen 
scurt.

URICANIi 
pierdută.

Dragoste

N.R. Eventualele 
ficări survenite în 
gramarea filmelor 
țin întreprinderii
matografice Județene Hu
nedoara.

modi-
pro- 

apar-
Cine-

TV

I i
I gerpres). Din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretai- general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, au fost 

. transmise tovarășului Tho
mas Sankara, președintele 
Consiliului Național al Re
voluției, președintele Bur- 
Itinei Faso, șeful gu
vernului, un mesaj de 
prietenie și cele mai bune 
urări de sănătate și ferici
re personală, 

bunăstare
; burkinez prieten.

Mulțumind în mod deo-

de progres 
poporului

A in

pentru mesajul pri- 
președintele Burkinei 
a rugat, la rîndul 
să se transmită tova-

sebit 
mit, 
Faso 
său, 
rășului Nicolae Ceaușescu 
călduroase salutări, 
preună cu cele mai 
urări de sănătate și 
cire personală, de prosperi
tate și progres poporului 
român prieten.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu ocazia primi
rii de către Thomas San
kara a tovarășului Gheor- 
glie Codreanu, adjunct al 
ministrului minelor, pre
ședintele părții române în 
Comisia mixtă de coope-

îm- 
bune 
feri-

telinică

s-au 
primei 
mixte

(A-
Nicu 

su- 
Po- 

al 
al

Dezechilibru flagrant 
distribuirea informațiilor

rare economică și 
a celor două țări.

☆
La Ouagadougou 

încheiat lucrările 
sesiuni a Comisiei
de cooperare economică 
și tehnică. In protocolul 
sesiunii sînt prevăzute mă
suri pentru 
schimburilor și 
economice dintre 
și Burkina Faso 
niile industriei 
industriei materialelor 
construcții, al 
rilor și al agriculturii,

intensificarea 
cooperării 
România 

în dome- 
miniere, 

de 
transportu-

LA VALLETTA 15 
gerpres). Tovarășul 
Ceaușescu, membru 
pleant al Comitetului 
litic Executiv al C.C. 
P.C.R., prim-secretar
C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tinere
tului, a întreprins în pe
rioada 11—14 iulie 1985, 
o vizită în Malta, la invi
tația Ministerului
rilor Externe, Culturii 
Tineretului din 
țară.

Cu acest prilej, 
loc convorbiri cu

gona, ministrul afacerilor 
externe, culturii și tinere
tului, F. Micallef, minis
trul muncii și serviciilor so
ciale, J. Grima, ministrul 
turismului, cu reprezen
tanți ai conducerii 
Tinerilor Socialiști 
Malta.

Cu ocazia vizitei,
convenit asupra domeniilor 
și modalităților de colabo
rare viitoare între tinere
tul din Republica Socialis
tă România și tineretul din 
Republica Malta.

Ligii 
din

s-a
'Aface-

Și 
această

15 (Agerpres). 
curs de dezvol

tare sînt afectate de 
zechilibru flagrant 
meniul distribuirii 
mafiilor, dispunînd 
Ue 17 la sută din 
publicațiilor și 18 
din 
xistente 
revista 
tion Africaine". 
timp, statele 
'dezvoltate, care totalizează 
numai 15 la sută din popu-

ALGER
Țările în

un de- 
în do. 
infor- 
doar 

totalul 
la sută 

radioreceptoarele e- 
pe glob — scrie 

algeriană „Revolu- 
In același 

occidentale

lația Terrei, publică 42 la 
sută din cotidiene și dețin 
61 la sută din radiorecep
toare. ‘Agențiile de presă 
ale acestora au o pondere 
deosebită în distribuirea 
informațiilor în lume, 
fuzînd zilnic peste 32 
lioane de cuvinte în
de țări. In asemenea con
diții este legitimă revendi
carea țărilor în curs de 
dezvoltare de a se stabili 
o nouă ordine internațio
nală în domeniul informa
ției — conchide revista a- 
fricană.

di
ni i- 
140

POTRIVIT Buletinului 
lunar al Institutului na
țional francez de studii de
mografice, în anul 2020 
populația lumii va ajunge 
la 7,760 miliarde locuitori, 
față de 4,845 miliarde în 
prezent — relatează agen
ția France Presse. In anul 
2020, șapte țări vor totali
za peste 
populația lumii, față 
numai cinci țări în 
1985.

NUMĂRUL șomerilor 
înregistrați oficial în 
S.U.A. la sfîrșitul lunii 
iunie era de 8,4 milioane, 
ceea ce reprezintă 7,3 la 
sută din totalul populației 
active — se arată într-un 
raport al Ministerului Mun
cii, dat publicității la Wa
shington.

LA ROMA' s-au desfă
șurat lucrările reuniunii

au avut.

I 
I 
I
I I
■

I
I 
II 
II

20,20

20,35

21,00

jumătate din 
de 

anul

naționale a comitetelor i- 
taliene de luptă pentru 
pace la care au participat 
peste 250 de delegați, re- 
prezc-ntînd mișcarea anti
războinică din întreaga 
țară. Participanții la reu
niune s-au pronunțat îm
potriva amplasării rache
telor nucleare cu rază me
die de acțiune pe teritoriul 
Italiei și pentru transfor
marea Mediteranei într-o 
zonă a păcii și cooperării.

ȘOMAJUL continuă să 
rămînă în R.F.G. la un ni
vel ridicat, numărul celor 
care nu au un loc de mun
că fiind, potrivit înregis-

FAPTUL DIVERS

ACCIDENT
autobuz în care se
75 de turiști s-a

i
|
i

i i

Un 
aflau 
răsturnat, pe o autostra
dă, în apropierea orașu
lui vest-german Kassel. 
Accidentul s-a soldat cu 
moartea a cinci persoane 
și rănirea serioasă a altor 
49, care au fost de ur
gență spitalizați — infor
mează agenția Reutcr.

MENGHINA 
GHEȚII

32 de zile ds
spărgătorul de

sovietic „Vladi- 
a ajuns la mar- 

ban- 
în

IN

După 
marș, 
gheață 
vostok" 
ginea cîmpului de
chize care înconjoară,

bazinul antarctic, nava 
diesel-electrică „Mihail 
Somov“ și a început croi
rea unui drum pentru a 
o salva pe aceasta din 
menghina gheții.

După cum precizează 
agenția TASS, spărgăto
rul de gheață se află la 
1350 de kilometri de „Mi
hail Somov“. Dacă în pri
mele zile el urmează să 
treacă prin ghețari cu 
grosimea de maximum 
20 centimetri, o dată cu 
apropierea de țintă gro
simea banchizelor 
crește treptat, 
la aproximativ

In ultima sa 
mă, căpitanul
sovietice a anunța 
paralel cu eforturile pen
tru menținerea vasului In 
stare de plutire în strîn- 
șoarca banchizelor, echi
pajul efectuează și dife
rite explorări științifice

în această zonă aproape 
necunoscută a Antarcticii.

VACCINURI CONTRA 
MALARIEI

'”.'î
I 
i ț
t

INCENDII

va
a.iungînd 

4 metri, 
radiogra- 

înotonavei 
că,

Unități ale forțelor ar
mate americane partici
pă începînd de miercuri, 
la lupta împotriva valu
lui de incendii care a- 
fectează un mare număr 
de state americane, mis
tuind deja vegetația pe 
o suprafață de peste 
500 000 de hectare, rela
tează agențiile France 
Presse și Reuter. Se a- 
preciază că, în total,
xistă aproximativ 1000 
de focare de incendii de 
brusă și de pădure, fa
vorizate de secetă și vînt. 
Nu se cunosc exact nu
mărul victimelor și va
loarea daunelor acestei 
calamități, estimată pre
liminar la zeci de 
lioane do dolari.

e-

Specialiștii americani 
reușit să obțină, prin

m i -
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au 
u- 

tilizarea tehnicilor de ma
nipulare genetică, primele 
vaccinuri contra malariei. 
Noul produs, testat cu 
succes pe șoareci și ie
puri de casă, va preveni, 
în curînd, pentru prima 
dală în istorie, îmbolnă
virea oamenilor de 
dism, maladie care 
amenință — după 
scrie ziarul 
Monde“ — 
40 la sută 
Terrei.

palu-
mai

. cum
„Lefrancez 

aproximativ 
din locuitorii

i
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trărilor oficiale, la sfîrșitul 
lunii iunie, de 2,16 milioa
ne — a declarat șeful ofi
ciului de muncă din Nurn- 
berg, citat de agenția 
ADN. Aceleași statistici re
marcă faptul că printre șo
meri se află nu mai puțin 
de 257 000 tineri și tinere.

PREȘEDINTELE 
LUMBÎEI, Belisario 
tancour Cuartas, a 
vat că, în pofida unor 
ficultăți, procesul 
de Grupul de la Contadora 
vizînd instaurarea păcii în 
America Centrală continuă 
să înregistreze 
în prezent activitatea 
centrîndu-se asupra 
canismelor privind 
gerea la o înțelegere 
vederea atingerii 
obiectiv. Intr-o 
făcută la Bogota, 
pronunțat, totodată, în fa
voarea încetării interven
ției străine în regiune.

LA PANMUNJON a 
ceput luni o întîlnire 
lucru a delegațiilor societă
ților de Cruce Roșie din 
Nordul și Sudul Coreii, ca
re se desfășoară în con
cordanță cu acordul înche
iat la cea de-a 8-a rundă 
a convorbirilor Nord-Sud 
de Cruce Roșie, relatează 
agenția ACTC.

CO-
Be- 

rele- 
di- 

inițiat

progrese, 
con- 
me- 

ajun- 
în 

acestui 
declarație 

el s-a

în
de

I

21,50
22,00

Telejurnal,
Două decenii de la 
Congresul al IX-lea 
al partidului.
Actualitatea în eco
nomie.
Magistrale ale so
cialismului (color). 
Praguri spre ape. 
Producție a studiou
rilor de film TV. 
Documentar artis
tic.
In miezul unui ev 
aprins.
Antologie teatrală 
contemporană.
Telejurnal.
închiderea progra
mului.

PRONOEXPRES

Numerele extrase la 
tragerea excepțională pro- 
noexpres din 14 iulie 1985

FAZA I i

Extragerea I > 15 25
23 27 38 8 12

Extragerea
12 29 14 2 43

a
32

a

Il-a ;
22

IlI-a :

34

Extragerea
33 34 4 44 31 16 12

13

9

3

Extragerea
39 10 14 34

Extragerea
27 21 8 9

Extragerea
21 23 7 9 31

Fond total
1 414 376 lei.

a 7

a

a

V-a i

VI-a ;

20

36

de câștiguri i

memento
rZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/>

Mica publicitate
VIND Dacia 1310, 500

km. Telefon 44912. Strada 
Grivița Roșie, nr. 49, Pe
troșani. (4022)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sovi 
Mihai, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(4021)

CU profundă durere soția și fiica anunță înce
tarea din viată a scumpului sot și tată

POP FLAVIU
înhumarea azi, ora 17, din strada Oituz, bloc 4.
Ii vom păstra o veșnică amintire, (4020)

[
Redacția și administrația ; Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr, 2. Telefoane,! 41662 
secretariat, 41663, 42464, secții.

Tiparul : Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, telefon 41365.
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