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Creația tehnico-științifică
de

a f i rtone. mare
cu 500—

socialismului,
tone ex-

un 
au 

minusul

plus de 663 tone, 
recuperat în acest 

înregistrat 
anului

neri din Valea Jiului — I.M. Lupeni, 
cea mai mare mină producătoare de 
cărbune pentru cocs din țară — a reu
șit joi, 18 iulie, să extragă cea mai mare
producție de cărbune din această lună 
— peste 8200 de tone, depășindu-și 
acest fel sarcinile
625

în 
plan ale zilei cu

ORGAN ftL COMITETULUI MOIMICIPAL PETROȘANI Al P C. R
Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

ANUL IXL, NR. 10 218 SIMBĂTA, 20 IULIE 1985 4 PAGINI — 50 BANI

TĂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE! Vedere panoramică 
noului cartier de 
cuințe Petroșani-Nord.

La I.M. Lupeni

Zi de producție record
In aceste zile, 

niversează 20 de 
greș al IX-lea al partidului, care a ales 
în suprema funcție de secretar general 
pe cel mai iubit fiu al națiunii noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, minerii 
Văii Jiului depun eforturi susținute pen
tru a spori producția de cărbune ex
tras. Cel mai puternic colectiv de mi-

cînd întregul popor a- 
ani de la istoricul Con-

• Din cele nouă sec
toare de producție, șase 
și-au depășit sarcinile de 
plan ale zilei. Cel mai 
mare plus îl înregistrea
ză minerii sectorului IV 
— 383 tone de cărbune, 
acumulind astfel de la 
începutul lunii un plus 
la producția fizică de 470 
tone. La realizările aces
tui sector un aport deo
sebit l-au avut minerii 
din brigada condusă de 
Mihai Șotrea care au pus 
în funcțiune un abataj 
frontal echipat cu susți
nere și tăiere mecanizată. 
Lor li se alătură fronta- 
liștii din brigăzile con
duse de Constantin Popa, 
Aurel Manda și Teodor 
Boncalo, formații care 
obțin constant producti
vități superioare sarci-

nilor planificate 
600 kg pe post.

• Cu cele 224 
trase suplimentar joi, 18
iulie, colectivul secto
rului III acumulează 
la începutul anului 
plus de 28 500 tone 
cărbune, ocupind ; 
locul I în întrecerea 
mină. Productivitatea 
muncii realizată la nive
lul sectorului a fost 
pășită în medie cu 
kg pe post. Folosind 
parametri superiori com
binele de abataj și com
plexele de susținere me
canizată, minerii con
duși de Mihai Blaga și 
Laszlo Matyus realizea
ză producții sporite.

• Minerii sectorului 
II care au extras în a- 
ceastă zi un plus de 111 
tone de cărbune, totali
zează de la începutul lu-

i de 
un 
de 

astfel 
pe

de-
150

la

nii 
Ei 
fel 
în prima parte a 
și raportează o producție 
suplimentară „Ia zi" de 
271 tone. Printre brigăzi
le fruntașe ale sectorului 
se numără cele conduse 
de Nicolae Vîrjan, Simion 
Rus, Vasile Codreanu, 
Marin Turneanu și Dio- 
nisie Agoston.

• Aproape 600 tone de 
cărbune a extras supli
mentar de la începutul 
lunii și colectivul secto
rului V din cadrul căru
ia s-au remarcat brigăzi
le conduse de Florea Do- 
brea și Nicolae Rusu.

Joi, 18 iulie, și-au 
depășit preliminarul 
minerii din carieră 

tone) și de la sec-

mai 
zilei
(334 
toarele I (98 tone) și VIII 
(51 tone).

La mina Dîlja, tăie
rea cărbunelui se mai 
face, încă, prin metoda 
perforării — pușcării. 
Predominînd abatajele 
cameră, susținerea 
face, în general, 
lemn. La începutul 
cestui an s-a introdus 
metoda de exploatare 
cu susținere individua
lă și tavan de rezisten
ță. Primul trimestru, 
pentru sectorul II, a e-

cîștigă 
teren

liminat aproape com
plet metoda de exploa
tare cu abataje cameră, 
care, 
mine

curînd, va ră- 
amintire.

în 
o

Un mare progres 
făcut în direcția 
sportului 
atît pe orizontală, 
și pe verticală, 
ca și la celelalte 
din bazin, întîlnim 
sportoare de mare 
citate TR3, TR4, 
portoare cu benzi 
cauciuc și chiar 
schip care aduce 
bunele din 
aclîncului 
lei

Prima 
mestrului 
an. va marca, 
nuna Dîlja, un 
ment de o i

Festivalul național „Cîn- 
tarea României" — strălu
cită inițiativă a secretaru
lui general 
tovarășul 
Ceaușescu — 
o nouă și
dimensiune socială a afir
mării plenare a științei în

al partidului, 
Nicolae 
se înscrie ca 
fundamentală

1* Vi n a
construcția 
stimulind participarea lar
gă a maselor la desfășu
rarea revoluției științifi- 
co-tehnice contemporane.

In cei douăzeci de ani 
care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al parti
dului, adevărată temelie 
a dezvoltării socialiste a 
patriei, creația tehnico- 
științifică în Valea Jiului 
a cunoscut un avânt fără 
precedent. In ultimul an 
au fost realizate 585 de o- 
biective de creație tehni- 
cb—științifică din care 193 
vizează creșterea 
ției, cu deosebire a 
d'Ucției de 
micșorarea 
teriale, 18 
portului, 2 
tului, 181

produc- 
pro- 

191

Foto: Robert TAVIAN

Brigada condusă de minerul Constantin Calistru se număra printre forma 
țiile de lucru cu bune rezultate în cadrul sectorului I al minei Dîlja. In ima
gine, schimbul condus de Nicolae Hondrea.
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cărbune, 
cheltuielilor ma- 
reducerea 
creșterea expor- 

îmbunătățirea 
calitativă a producției.

Demn de remarcat este 
numărul mare de oameni 
ai muncii, 6305, antrenați 
în rezolvarea acestor o- 
biective, din care 3475 au 
fost muncitori, 482 maiștri, 
2087 ingineri, 19 economiști 
și 242 tehnicieni. Numai 
în anul trecut s-au reali
zat 9 invenții și 12 inovații.

Urmărind* o permanentă

im-

creștere a producției 
cărbune, îmbunătățirea 
dițiilor de muncă ale 
norilor, a protecției mun
cii, introducerea unei noi 
calități în toate sectoarele 
de activitate, unitățile 
C M.V.J. au realizat 171 de 
teme de cercetare în anul 
trecut.

1985 înseamnă o nouă 
treaptă în afirmarea acti
vității de cercetare atît în 
ceea ce privește numărul 
de obiective propuse 
(p est e 600), cît și al 
participant ilor, dîndu-se 
prioritate temelor cu apli
cabilitate și eficiență spo
rite în sprijinul moderni
zării tehnologiilor de ex
tracție, în scopul creșterii 
substanțiale a producției 
de cărbune cocsificabil și 
energetic, așa cum prevăd 
Directivele Congresului al 
XlII-lea al partidului, do
cumente care poartă am
prenta gîndirii revoluțio
nare, novatoare a Mineru
lui de onoare al țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu.
Horațiu ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Manifestări politico-educative

s-a 
tran- 

de cărbune, 
cît 

unde 
mine, 
tran- 
capa- 
trans- 

de 
un 

căr- 
întunericul 

la lumina zi-

ai marilor i uzi

parte a se
ll din acest 

pentru 
i eveni- 
deosebită

Gh. SPINU

Sînt una dintre cele 200 
de temei care își desfășoa
ră activitatea la Fabrica 
de mobilă din Petrila. In 
noiembrie 1977, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, luînd 
cuvîntul la marea adunare 
populară din municipiul 
Petroșani, a indicat ca în 
Valea Jiului să se creeze 
noi locuri de muncă pen
tru femei, in anul 1980, fa
brica noastră a și intrat 
in funcțiune.

Lucrez aici de la în
ceput, .sînt mulțumită și

satisfăcută de munca 
Soțul meu este miner 
sectorul 411 al minei 
trila. Am doi copii 
s-au născut și au 
fericiți, în acești 
mărețe înfăptuiri,
fabrică am devenit comu
nistă. Sîntem un 
unit, format din 
fiice de mineri, 
muncii noastre
— poate £i văzut în casclo 
oamenilor, facem lucruri 
utile, frumoase.

De ac-cea, acum la ceas

mea. 
la

Pe-
care

crescut 
ani de 
Aici, la

colectiv 
soții și 

Rodul 
— mobila

sărbătoresc, cînd aniver
săm două decenii de cînd 
în fruntea partidului se a- 
flă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, gîndurile noas
tre de stimă și recunoștin
ță se îndreaptă spre Omul 
care a definit o epocă — 
„Epoca Nicolae 
Ceaușescu", Timp al mari
lor izbînzi obținute de noi, 
prin noi, sub soarele lu
minos al socialismului.

• In toate cluburile mun
citorești, întreprinderi și 
instituții din Valea Jiului 
au loc în această perioadă 
manifestări politico-edu
cative (dezbateri, mese ro
tunde, expuneri, manifes
tări artistice), care își pro
pun să reliefeze amplele 
transformări pe care socie
tatea românească le-a îm
plinit în acești ani de în
florire a întregii vieții 
rituale și materiale a 
triei, contribuția de o 
vîrșitoare importanță 
secretarului general 
partidului, tovarășul

- Nicolae Ceaușescu, la înain- 
. tarea neabătută 
niei pe drumul

■ socialismului 
mul ui.

• In ziua 
la căminul 
al1 I.M. Lonea are loc 
masă rotundă cu tema

cerință

spi-
Pa- 
co- 

a 
al

Și

a Româ- 
luminos al 

comunis-

27 iulie, 
riefamiliști 

o 
„Po

licalificarea, cerință a 
progresului în minerit". Cu 
acest prilej vor fi puse în 
relief transformările cali-

de 
de

tatîve ale meseriei de mi
ner, meserie pe care dez
voltarea economiei națio
nale în acești ani, pe care 
îi numim „Epoca Nicolae 
Ceaușescu", le-au generat, 
necesitatea pregătirii mul
tilaterale a forței de mun
că..

• Astăzi, la Școala ge
nerală nr. 1 din Petroșani, 
sub genericul „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — epoca 
celor mai însuflețitoare 
realizări din istoria Româ
niei" are loc o dezbatere 
la care vor participa pur
tătorii cravatei roșii cu tri
color din unitatea de pio
nieri a școlii. Vor fi evi
dențiate mărețele împliniri 
ale poporului român în cei 
douăzeci de ani care au 
trecut de la istoricul Con
gres al IX-lea al partidu
lui, perioada cea mai fer
tilă 'din întreaga istorie a 
țării, ■ ani de glorioase în
făptuiri socialiste.

Horia DOBROGEAN!)

««■•■■■■aaaaaaaaaaaa*aa—*—
în pagina a 3 e

Dorina PIROȘCA, 
tâmplar, Fabrica de mobilă 

i*etrila

Localitățile Văii Jiului, pe treptele 
afirmării socialiste 

VULCANUL — ORAȘUL 
CONTINUEI ÎNFLORIRI ȘI DEZVOLTĂRI
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SARCINA DE PARTID
important mijloc de activizare

I
i F tivalul național „Cîntarea României”

1 (Urmare din pag. O

a comuniștilor t

Un loc important în ca
drul strădaniilor organe
lor și organizațiiloi- de 
partid pentru perfecțio
narea continuă a stilului 
și a metodelor lor de mun
că îl ocupă activizarea 
membrilor de partid, creș. 
terea răspunderii lor pen
tru îndeplinirea sarcinilor.

încă din prima lună a 
anului, comitetele de partid 
și b.o.b au încredințat sar
cini concrete tuturor co
muniștilor. In repartiza
rea sarcinilor s-a ținut 
cont de pregătirea politică 
și profesională a membri
lor de partid, de 
ța lor în muncă, 
a avea garanția 
rii în timp și de 
sarcinilor politice și 
nomice ce le revin 
hotărîrile organelor 
rioare, cît și cele proprii.

Ințelegînd importanța pe 
care o reprezintă sarcina 
de partid, birourile orga
nizațiilor de bază au acor
dat o atenție sporită încre
dințării de' răspunderi con- 

o 
sau mai 

asigu- 
sarcinile 
duse la

torilor de producție, pro
ductivitatea muncii și îm
bunătățirea calității cărbu
nelui, — reducerea con
sumurilor 
nergetice, < 
lorificarea 
folosibile, ;
condiționarea pieselor 
schimb și a subansamble-

reducerea < 
materiale și 
colectarea și 
materialelor 

asimilarea și

e- 
va- 
re- 
re- 
de

Viața de partid

experien- 
pentru 

îndeplini- 
calitate a 

eco- 
din 

supe-

crete comuniștilor, pe 
perioadă mai mult 
puțin îndelungată, 
rîndu-se astfel ca 
organizației să fie 
îndeplinire și, totodată, ca 
membrii de partid să-și 
dezvolte calitățile politice 
și organizatorice. Se poate 
aprecia că marea majori
tate a organizațiilor de 
partid au acumulat o ex
periență bună în reparti
zarea de sarcini pornind 
de la hotărîrile adunărilor 
generale, de la problemele 
cu care se confruntă a- 
cestea, sarcini ce privesc 
mai ales realizarea indica-

lor. Unii membri de partid 
sînt propagandiști la dife
rite cercuri ale învățămîn- 
tului politico-ideologic, 
ții îndeplinesc sarcini 
cadrul organizațiilor 
masă și obștești sau 
preocupă de pregătirea 
nor tineri pentru a fi j 
miți în partid. Multe 
ganizații de 
exemplu nr. 
Petrila, nr. 
nr. 1, 2 și 3 
canice, nr. 8 și 6 din 
drul S.S.H. Vulcan, nr. 
și 11 investiții 
I.M. Livezeni, nr. 1 
marfă și întreținere I.T.A., 
nr. 1 și 3 Cooperativa „U- 
nirea", nr. 1 și 4 C.M.V.J., 
au permanentizat metoda 
repartizării de răspunderi 
concrete comuniștilor prin 
planurile de muncă. In 
luna trecută, de exemplu, 
360 de comuniști au primit 
sarcini prin planurile de 
muncă, cu prilejul discu
țiilor individuale sau în 
cadrul măsurilor adoptate 
de adunările generale.

Bună experiență au 
cumulat comitetele 
partid și b.o.b. de la 
treprinderile miniere 
trila, Paroșeni, Vulcan,

al
in 
de 
se 
u- 

pri- 
or- 
de 

I.M.
bază, ca
1 și 4C

1 I.M. Lonea, 
prelucrări me- 

ca-
1

Interviul sâptăminii

Noi modele
Răspunzînd interesului 

public, am purtat o discu
ție la întreprinderea de 
Tricotaje din Petroșani, 
despre noile modele de 
produse pe care fabrica le 
pregătește pentru 
toamnă-iarnă. 
le-am primit de i 
Bodescu, inginer 
nității :

— Și în acest i 
tea noastră va oferi celor 
interesați cîteva modele 
noi. Cîteva este, poate un 
fel modest de a spune, pen
tru că numărul lor Se ri
dică la 40. \

— Desigur, nu este ca
zul să le trecem pe toate 
în revistă. Să ne oprim 
la cele mai de efect.
— Aș remarca, în spe

cial, compleurile pentru fe
mei, articole destinate se
zonului rece. Și, de aseme
nea, puloverele tip sport, 
pentru bărbați și copii.

— Ce noutăți aduc... 
ceste modele noi ?
— Cele pe care ni le im

pune moda anului, în ge
neral. Colectivul nostru de 
creație a investigat am
plu și minuțios aceste e- 
xigențe și a căutat să le 
valorifice atît în maniera 
de a croi produsul cît și în 
culorile folosite. Ca nouta
te în materie de croială 
aș semnala mîneca amplă

i sezonul 
Detaliile 

la Rodica 
șef al u-

an, unita-

a-

mai a- 
gama

„A M A F I L M“ 
un cineclub afirmat pe scena 

muncii și creației

cu 
să

Aninoasa, cooperativa „U- 
nirea", I.T.A., S.S.H. Vul
can, A.C.M., care-i ajută 
pe comuniști să-și ducă la 
îndeplinire sarcinile, con- 
trolîndu-i în mod sistema
tic asupra activității des
fășurate.

Activizarea membrilor de 
partid, atragerea lor la o 
muncă susținută, respon
sabilă cere intensificarea 
educării tuturor comuniș
tilor în spiritul răspunde
rii față de îndeplinirea 
sarcinilor încredințate. In 
acest sens există încă mari 
rezerve. Va trebui ca b.o.b. 
să repartizeze sarcini 
mai mare atenție, ele
derive din obiectivele ma
jore ale activității econo- 
mico-sociale.

Pe baza sarcinilor reieși
te din cadrul ședinței Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., din 5 
iulie a.c., comitetele de 
partid și b.o.b. vor trebui 
să încredințeze răspunderi 
comuniștilor privitoare la 
realizarea sarcinilor de 
plan, mai ales la cărbune, 
recuperarea restanțelor, în
tărirea disciplinei în mun
că a membrilor de partid 
și angajarea cu toate for
țele a colectivelor unități
lor economice pentru în
făptuirea exemplară a pla
nului pe 1985.

Vasile COCHECI, 
activist al Comitetului 

municipal de partid

X
3

î

i
i
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„Ama- 
ca un 
al cu-
al u-

„Cîn- 
pelicu- 

către

Prezență vie în mijlo
cul oamenilor muncii din 
Lupeni, cineclubul 
film" se constituie 
adevărat purtător 
vîntului minerilor,
nui mesaj cinematogra
fic cu adînci rezonanțe.

In etapa finală a Fes
tivalului național 
tarea României" 
lele prezentate de
membrii cineclubului au 
obținut aprecieri frumoa
se atît din partea specia
liștilor prezenți în juriu, 
cît și din partea publi
cului spectator.

A plăcut filmul „Hui
la", reportaj cinemato
grafic dinamic, un repor
taj despre munca și via
ța minerilor, realizat de 
Geo Pestrea, în colabora
re cu loan Ardeleanu.

Frumusețile Văii Jiu
lui, ale împrejurimilor o- 
rașului Lupeni constituie 
subiectul filmului „Ori
zont", realizat de un co
lectiv din care au făcut 
parte, printre alții; Oscar 
Simonis, loan Sedlak.

Judecind după aplau
zele celor prezenți, fil
mul „Repetiție", un de
sen animat, aparținînd 
lui Alexandru Rădulescu, 
film realizat cu colabo
rarea lui Nicolae Mano- 
lescu . și Iosif Tellmann

— a fost o adevărată re
velație. Mesajul său ar
tistic atinge acea formă 
care îi permite o largă 
accesibilitate, fără a că
dea în facil. Imaginile se 
succed gradat, întreaga 
acțiune a filmului căpă- 
tînd valoare de simbol.

Tradițiile cineclubu- 
rilor Văii Jiului își gă
sesc — iată — cu fiecare 
film, o nouă împlinire, 
mergînd de la documen
tul cinematografic și pî- 
nă la compozițiile boga
te în simboluri; toate sînt 
profund ancorate în viața 
oamenilor care muncesc 

_ și creează clipă de clipă, 
descătușînd 
adîncuri.

Aceiași 
membri ai 
ului au fost prezen'ți 
lucrări de artă fotografi
că — portrete, reporta
je, peisaje, eseuri — în 
concursul republican de 
fotografie și diapozitive, 
lucrări care, prin tema
tică pun într-o nouă și 
valoroasă lumină aspec
te cotidiene, eroiefe fapte 
de muncă, realizări ale 
oamenilor muncii în 
cești ani de profunde 
transformări socialiste 
ale Văii Jiului.

Horia DOBROGEANU

t

X

lumina din

creatori — 
„Amafilm"- 

cu

a-

noile
Ioana Roșoiu și Domnica Tecar — bobinatoare 

muncitoare de bază ale fabricii.
Ia I. F. A. „Vîscoza", două

Foto : Alexandru TĂTAR

de tricotaje
la ambele modele, o ten
dință a modei, care se pa
re, se va păstra și în anii 
viitori.

— înțeleg că surprizele
— plăcute — sînt 
Ies în ce privește 
coloristică.
— Intr-adevăr,

modele au, în această pri
vință, o îmbinare armo
nioasă, care corespunde pa
letei coloristice a anului. 
Nu lipsește, de pildă, bor- 
do-ul, culoarea, nu numai 
după opinia mea, a lui 
1985. In general sînt folo
site culori calde, luminoa
se, plăcute. Obținute prin 
procedee tehnice moderne.

— O ultimă întrebare, 
tovarășă inginer, o între
bare legitimă : cînd vor 
apare aceste produse în 
magazinele de profil ?
— Noi ne-am organizat 

îneît la 
septem- 
livrările 

noștri.

în așa fel munca 
începutul lunii 
brie să demarăm 
către beneficiarii
Fiecare dintre produse este 
pregătit pentru lansarea în 
producție ; la unele dintre 
ele comisia pentru atesta
rea seriei zero a dat deja 
viza de „bun de intrat în 
lucru".

C.T. DIACONU

Noul cîștigă
(Urmare din pag. I)

importanță: trecerea la 
transportul cărbunelui con
tinuu pe benzi de cauciuc.

In anul trecut, cît și în 
primul semestru din acest 
an, oamenii muncii de la 
I.M. Dîlja au acționat cu 
hotărîre pentru ca mina 
lor să intre în rîndul mi
nelor unde, progresul teh
nic s-a făcut din ce în ce 
mai simțit în ultima 
rioadă de timp.

In semestrul I din
cest an sectorul V investi
ții de la I.M. Dîlja 
îndeplinit sarcinile 
ficate, obținînd, la 
tatea de deschideri, 
plus de 22 metri
Planul valoric a fost 
pășit cu 3 000 000 lei.

Punerea în funcțiune a 
galeriei direcți anale bloc

pe-

a-

și-a 
plani, 
activi- 

un 
liniari, 

de-

teren
re-: 

res- 
gene-

ii—V orizontul 350 a 
zolvat, în primul rînd, 
tabilirea aerajului 
ral al minei, rămînînd. ca 
in continuare, să se rezolve 
problema preluării pro. 
ducției pe benzi unde de
ja, s-au montat 600 ml co
vor de cauciuc. Lăcătușii 
Ioan Damian, Ioan Barbu, 
Nicolae Soare și Fănel Tu- 
dose, sub îndrumarea mais
trului mecanic loan Suciu, 
prin calitatea și cantitatea 
muncii depuse la montarea 
fluxului, au demonstrat că, 
la mina Dîlja există oa
meni competenți, capabili, 
să execute lucrări de mare 
complexitate.

Frontul de lucru deschis 
echipei de lăcătuși și, în 
continuare, celor de la sec
toarele de producție, este 
rodul muncii minerilor din

Laszlo 
din 
de

schimburile lui Dumitru 
Sultan, Kiss, Coloman 
Nagy Adalbert, din 
gada condusă de 
David sau a celor 
schimburile conduse
minerii loan Tomulescu, 
Vendel Ileș, Vasile Turnea 
și Gheorghe Antal din bri
gada lui Dinu Năstase, care 
în prima jumătate din a- 
cest an, prin metrii liniari 
executați în plus celor pre- 
văzuți în plan, au devan- 

. sat punerea în 
a principalelor
Efortul lor, ca de altfel, al 
întregului 
încununat 
decada a 
gust, cînd 
bunelui de la 
de lucru pînă la ziuă, 
va face în totalitate, 
canizat.

funcțiune 
obiective.

colectiv, va fi 
de succes în 

III-a a lunii au- 
transportul căr- 

fronturile 
se 

me

IN VACANȚA.
ceste zile, în frumoasele 

litoralul 
va- 
fa-

stațiuni de pe 
românesc se află în 
canță, împreună cu 
miliile, numerdȘi oameni 
ai muncii din întreprin
derile miniere din Valea 
Jiului, beneficiari ai bile
telor de odihnă puse la 
dispoziție de U.G.S.R. 
Ii putem întîlni la hote
lurile „Irina“ din Venus,

„Prahova" și „Covasna" 
din Neptun, „Cometa" din 
Jupiter, precum și la că
suțele din cadrul „satelor 
de vacanță" „Zodiac" și 
„Meduza". (Al. H.)

SISTEMATIZARE. Su
te de cetățeni, oameni ai 
muncii din întreprinderi 
și instituții, elevi 
practică efectuează
ple lucrări de sistemati
zare pe verticală a zonei 
dintre blocurile 107—112 
ale cartierului Petroșani- 
Nord. Prin muncă patrio
tică contribuie 
astfel la înfrumusețarea

în 
am-

de

ștran-
Lu-

după

reședinței noastre 
municipiu.

ZI RECORD la 
oul termoficat din 
pt-m. Duminică,
cum ne informează Con
stantin Aștelean, respon
sabilul ștrandului „Prepa
ratorul", peste 1000 de 
tineri și copii mu benefi
ciat de bazinele, plajele 
și instalațiile de gimnas
tică ale acestei apreciate 
baze de agrement. înca
sările în această zi înso
rită reprezintă jumătate 
din totalul încasărilor din 
luna iunie. (I.D.)

RECOLTA. Din serele 
întreprinderii pentru Ad
ministrarea Cantinelor 
și Cazare Valea Jiului, 
au fost recoltate și tri
mise cantinelor miniere 
însemnate cantități 
tomate, ardei gras
castraveți. Muncitorii se
relor pregătesc, în 
zent, o nouă „șarjă" 
legume.

CARICATURA, a 
rut catalogul celei

a Salonu- 
univcrsal 

(Bulgaria), 
caricatu-

de
Și

pre- 
de

apă- 
de-a

VII-a bienale 
lui umorului 
de la Gabrovo 
Intre cei zece

riști români, ale căror 
exponate sînt reproduse 
în catalog, se află și con- 
citadinii noștrii Ioan și 
Mihai Barbu, dovadă că 
artiștii plastici din Vale 
și-au însușit genericul 
tradiționalei manifestări 
de la Gabrovo - 
mea trăiește (și 
celebră — n.n.), 
că știe să rîdă".

DE CHIOȘC.
Sorrtodi, remizieră 
chioșcul de desfacere nr. 
4 al FP.K, amplasat în 
stația de autobuz „Her-

- „Lu- 
devine 
pentru

Iudita
Id

îmbunătățirea calității pro
duselor, economisirea ma
teriilor prime și energeti
ce, reducerea cheltuielilor 
materiale, asimilarea unor 
soluții tehnologice noi, o- 
riginale, concomitent cu 
diminuarea importului și 
creșterea competitivității 
produselor pe piața exter
nă constituie obiective ale 
tuturor colectivelor de ceT- 
cetare. La rezolvarea aces
tor sarcini își aduc contri
buția în primul rînd uni
tățile specializate, CCSM 
și ICPMC, unități care be
neficiază azi de o dotare

Creația 
tehnico* 

științifică
■■im.i.ii ■im——1 ■Mil ■■11T II iru 

modernă, ceea ce le per
mite să rezolve operativ 
problemele ce se ivesc in 
procesul productiv. Lor li 
se adaugă compartimen
tele specializate din cadrul 
C.M.V.J., ale întreprinderi
lor miniere, I.U.M.P., 
IPSRUEEM, întreprinde
rii de Confecții Vulcan, 
I.F.A. „Vîscoza", întreprin
derii de Tricotaje Petro
șani ș.a.

Un loc aparte pentru în
tregirea tabloului dezvol
tării creației tehnico-știin- 
țifice în „Epoca Nicolae 
Ceaușescu" pentru muni
cipiul Petroșani îl consti
tuie contribuția adusă de 
Institutul de mine, cetate 
a învățămîntului superior 
minier, binecunoscută în 
țară și peste hotare, care 
în acești ani de rodnice 
împliniri a cunoscut o 
dezvoltare fără precedent. 
Cadrele didactice și stu
denții abordează cu fieca
re lucrare de cercetare și 
proiectare, o tematică deo
sebit de complexă, legînd 
astfel la un nivel 
învățămîntul cu 
și cercetarea.

Ca urmare
partidului și statului, per
sonal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, activitatea de 
cercetare și creație tehni- 
co-științifică va căpăta noi 
și noi dimensiuni. Aplicînd 
cu fermitate hotărîrile de 
partid, indicațiile deosebit 
de prețioase ale secretaru
lui general al partidului, 
date atît cu ocazia vizite
lor de lucru efectuate în 
Valea Jiului, cît și cu alte 
prilejuri, îndeosebi cu oca
zia conferirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a cali
tății de membru titular și 
președinte de onoare al A. 
cademiei Republicii Socia
liste România, act de una
nimă recunoaștere a deo
sebitei activități politice și 
științifice pe care secreta
rul general al partidului 

o desfășoară pentru dez
voltarea, pe baze noi, so
cialiste a științei și tehni
cii, cercetătorii, 
rii și tehnicienii,
didactice, elevii și studen
ții sînt hotărîți să facă to
tul pentru a fi la înălțimea 
încrederii acordate, a ce
rințelor pe care le impune 
dezvoltarea economică și 
socială a patriei în aceas
tă epocă de aur, pe care, 
cu mîndrie patriotică o 
numim „Epoca Nicolae 
Ceaușescu".

superior 
producția

a grijii

muncito- 
cadrele

mes", se plînge că lucră
toarele E.G.C.L. refuză 
să golească seara coșurile 
de gunoi din jur. Cum la 
acest chioșc se vinde în
ghețată în pahare de hîr_ ■ 
tie ceruită, credem că în I 
cu rînd se vor aduna cam I 
multe. Nu-i așa ? (M B.) I

Kubrică realizată de 
Ion VULPE
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Localitățile Văii Jiului,

VULCANUL

pe treptele afirmării socialiste

orașul continuei 
înfloriri și dezvoltări

Simbol al devenirii noastre
Vulcanul, devenit oraș 

în anii socialismului se 
numără astăzi printre ce
le mai importante loca
lități ale Văii Jiului a- 
vînd o pondere economi
că deosebită. Pe raza 
localității își desfășoară 
o activitate rodnică mi
nerii, energeticienii, pre
paratorii, constructorii de 
locuințe și de utilaj mi
nier, oameni care consti
tuie adevărata avuție a 
unui oraș modern în pli
nă dezvoltare. Și oamenii 
Vulcanului au cu ce se 
mîndri ! Două întreprin
deri miniere — Vulcan și 
Paroșeni, dintre care ul
tima este creația celor 
mai prosperi ani ai 
României socialiste înmă- 
nuncheați în Epoca mîn- 
driei noastre patriotice 
„Epoca Nicolae 
Ceaușescu". In aceeași 
perioadă de fertile tran
sformări calitative a luat 
ființă întreprinderea de 
Confecții, s-au dezvoltat 
și modernizat Uzina E- 
lectrică Paroșeni și Pre- 
parația Coroești, au luat 
ființă și s-au extins, am- 
prifieîndu-și gama de 
produse, noi ateliere și 
secții ale IPSRUEEM Pe
troșani.

Perfecționare Pe calea mecanizării
Zestrea edilitară a rețe

lei de învățămînt s-a 'îm
bogățit continuu, cu noi 
săli de clasă, cu noi labo
ratoare și ateliere de pro
ducție, cu dotări de cea 
mai modernă factură, a 
căror contribuție la per
fecționarea procesului ins- 
tructiv-educativ al ele
vilor se dovedește esenția
lă. Liceul industrial Vul
can, principalul furnizor 
de cadre de specialitate 
pentru minerit, deține lo
cul fruntaș într-o rețea 
de învățămînt creată a- 
proape in întregime în a- 
nii de istorie nouă inau
gurată de cel de-al IX-lea
Congres al partidului — 
moment de referință pen
tru întregul proces de în
vățămînt.

Mecanizarea — factorul de bază al succeselor dobîndite de minerii de 
Paroșeni.

Pentru oamenii muncii 
din aceste întreprinderi 
și unități economice s-au 
construit sute și mii de 
apartamente moderne, 
confortabile, s-a extins 
rețeaua comercială, s-au 
înmulțit așezămintele cul
turale, s-au creat școli 
și grădinițe, Liceul in
dustrial din localitate 
pregătește viitoarele ca
dre pentru industria mi
nieră a Vulcanului. Im
portantă este dezvolta
rea orașului și a econo
miei sale, a orașului con
struit de oameni și pen
tru oameni, importante 
sînt salturile calitative 
petrecute în viața și 
munca oamenilor, im
presionant este nivelul de 
trai atins de locuitorii a- 
cestui oraș mineresc al 
Văii Jiului — renăscut 
din propria-i cenușă.

Orașul Vulcan, strălu
cește ca un simbol al 
dezvoltării fără precedent, 
de împlinirea năzuințe
lor oamenilor săi spre 
progres, fericire și bună
stare, un simbol al de
venirii noastre în cei 20 
de ani de glorioase pre
faceri ale EPOCII 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Mina Vulcan, mină cu 
vechi tradiții revoluționa
re, mină care a renăscut 
în anii socialismului, s-a 
afirmat în decursul ulti
melor două decenii ca una 
dintre cele mai importan
te unități furnizoare de 
cărbune energetic. Conser
vatorismul tehnologiilor 
clasice, impus și de condi
țiile de zăcămînt, a fost 
învins în ultimii ani, cînd 
în abataje și la lucrările 
de înaintare și-au făcut 
simțită prezența utilajele 
moderne de mare produc
tivitate. Minerii abatajelor 
cameră au trecut la noi 
tehnologii de lucru, la a- 
bataje cu front scurt în 
care s-au introdus combi
ne de tăiere special adap
tate, la lucrările de înain
tări se folosesc eficient 
combinele de 'înaintări. Mai

Printre împlinirile cu adîncă perspectivă spre vi
itor se numără și schimbările petrecute pe harta so- 
cial-economică a Vulcanului, unde modernele și spa
țioasele blocuri de locuințe dau orașului o notă de e- 
leganță cu totul aparte.

Etalon al mineritului modern

Energeticienii la datorie
In anii de lumină ai „Epocii Nicolae 

Ceaușescu", Uzina Electrică Paroșeni a cunoscut pu
ternice înnoiri. Cele trei grupuri de cîte 50 MW au 
fost transformate pentru a produce, în paralel, e- 
nergie electrică și energie termică. Prin aceasta s-a 
asigurat termoficarea în mare parte a localităților 
din Valea Jiului, crescînd în acest fel gradul de 
confort al locuințelor minerilor.

Cantitatea de energie electrică pulsată în siste
mul energetic național a sporit an de an. Energeti
cienii de la Paroșeni au livrat în primul semestru 
din acest an o cantitate de energie electrică mai 
mare decît în aceeași perioadă a anului trecut cu 
110 000 MWh.

De anul trecut a început o nouă etapă de mo
dernizare la cazanele. 1, 2 și 3.

mult, în acest an au fost 
introduse și complexe me
canizate de abataj. In ur
ma introducerii mecani
zării, a noilor tehnologii 
de lucru, producția de 
cărbune extras a crescut 
necontenit pe seama spo
ririi permanente a produc, 
tivității muncii. Oameni 
harnici și pricepuți, mine
rii Vulcanului pe parcursul 
celor douăzeci de ani de 
mărețe împliniri, de cînd 
în fruntea partidului se a- 
flă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și-au văzut e- 
forturile răsplătite cu înal
te distincții, care au con
stituit, totodată, un îndemn 
spre noi realizări, spre noi 
succese pe care le închină 
importantului moment a
niversar — două decenii 
de la istoricul Congres al 
partidului, Congresul al 
IX-lea.

Spații 
comerciale

• Suprafața comercială 
a orașului Vulcan a cres
cut în acest cincinal cu 
peste 5000 mp, iar volumul 
desfacerilor de mărfuri că
tre populație a sporit în 
aceeași perioadă cu peste 
100 milioane lei.

• Peste 70 la sută din 
comerțul orașului Vulcan 
s-a mutat în spații noi și 
moderne.

• Au fost construite pia
ța agroalimentară, canti
na-restaurant și alte ma
gazine la parterul blocu
rilor. In prezent se con
struiește Complexul de a- 
limentație publică.

Pe piața mondială
Creație simbolică a grijii permanente pe care 

partidul și statul nostru a manifestat-o pentru im
plicarea tot mai largă a femeii în viața economico- 
socială a țării, întreprinderea de Confecții Vulcan 
se înscrie în peisajul industrial al orașului ca o 
unitate cu personalitate aparte. Asta poate și dato
rită faptului că întreprinderea intrată în funcțiune 
doar de 5 ani este o unitate exclusiv pentru forța 
de muncă feminină, dar și pentru faptul că între
prinderea de Confecții este la ora actuală principa
lul purtător de cuvînt al orașului pe piața mondială. 
Exportul — ea o consecință fireasca a’ înaltei ca
lități arproduselor executate, ca un- fapt normal, 
rezultat- al competenței profesionale, ocupă în mo
mentul de față un volum important în activitatea 
întreprinderii, contractele ferme, încheiate atît pe 
relația Est cît și Vest, constituind cea mai grăitoare 
dovadă a aprecierii de care se bucură munca și 
taientul harnicelor confecționere. Iar în acest con
text depășirea indicatorilor planului, devenit fapt 
obișnuit, este dovada modului responsabil în care 
femeile știu să-și pună în valoare capacitatea crea
toare.

Pagină realizată de 
Dorin GHEȚA, 

Gheorghe BOȚEA, 
Gheorghe CHIRVASA

Deschisă și dezvoltată în 
cei mai luminoși ani ai so
cialismului, în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", mina 
Paroșeni este considerată, 
pe drept cuvînt, portdra
pelul mecanizării în Valea 
Jiului. Primele abataje e- 
chipate cu susținere și tă
iere mecanizată au fost 
puse în funcțiune la a- 
ceastă mină. Mecanizarea 
principalelor lucrări mi
niere, creșterea producției 
de cărbune, impunea un 
transport fluent. S-a tre
cut la transportul continuu 
pe fluxuri cu covor de 
cauciuc. Au urmat stațiile 
telegrizumetrice și de de- 
gazare prealabilă a zăcă- 
mîntului, iar ulterior insta
lația de dispecerizare cu 
televiziune cu circuit în
chis.

Astăzi la mina Paroșeni 
zestrea tehnică existentă 
valorează peste 1,6 miliar
de lei. Din acestea aproa
pe șapte milioane de lei 
sînt investite în complexe 
de susținere mecanizată și 
combine de abataj și înain
tare. Din cele cinci abataje 
frontale echipate cu susți
nere mecanizată (de fabri
cație românească) și com

bine de abataj se extrage 
peste 80 la sută din pro
ducția zilnică a minei. Cu 
complexe mecanizate de 
tipul SMA-1 și SMA-2 bri
găzile conduse de Dumi
tru Ciobănoiu (care în pre
zent exploatează un CMA 
5H), Gavrilă Mesaroș, Mi
hai Șchiopu și Nicolae An. 
drașic au obținut constant 
productivități de 16—18 to
ne pe post cu vîrfuri de 
pînă la 25 tone pe post, 
iar Francisc Fazakas cu 
un complex CMA-5H a 
obținut vîrfuri de 30 tone 
pe post. Folosind eficient 
zestrea tehnică din dotare 
minerii de la Paroșeni au 
extras anul trecut, supli
mentar sarcinilor de plan, 
49 000 tone de cărbune, fi
ind declarați fruntași pe 
ramură, fapt ce a atras 
după sine acordarea dis
tincției „Ordinul Muncii, 
Clasa I". După primele 
șase luni și jumătate din 
acest an, de la această mi
nă au fost livrate supli
mentar sarcinilor de plan 
6500 tone #5 cărbune, 
menținîndu-se astfel pe un 
loc fruntaș în întrecerea 
socialistă.

Transformări 
esenț aie

La Preparația Coroești, 
modernizarea fluxurilor 
tehnologice făcută din mers, 
creșterea capacității de 
producție, intrarea în func
țiune a instalației de bri- 
chetaj constituie cîteva
din transformările esen
țiale pe care le-a cunoscut 
unitatea în cei douăzeci de 
ani ai „Epocii Nicolae 
Ceaușescu".

Dar lucrul cel mai im
portant îl constituie îmbu
nătățirea esențială a mo
dului de muncă al oame
nilor, ridicarea neconteni
tă a pregătirii lor profesio
nale, perfecționarea între
gii activități impusă de 
condițiile modernizării, o- 
dată cu creșterea substan
țială a rolului și importan
ței preparațiilor în u 
rarea unui cărbune de 
litate ridicată pentru eco
nomia națională
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Conferința pentru dezarmare de la Geneva

Poziția României privind 
prevenirea cursei înarmărilor 

în spațiul cosmic
GENEVA 19 (Agerpres). 

In cadrul Conferinței pen
tru dezarmare de la Gene
va, la inițiativa mai multor 
delegații, între care și cea 
a României, a fost creat 
un comitet special care, 
paralel cu dezbaterile ge
nerale din plenarele con
ferinței, a luat în discuție 
problema elaborării unor 
măsuri destinate prevenirii 
cursei înarmărilor în spa
țiul extraatmosferic.

Luînd cuvîntul în acest 
comitet, reprezentantul ță
rii noastre a relevat nece
sitatea ca, în abordarea 
problemelor spațiului ex
traatmosferic, să se por
nească de la principiul că 
acesta constituie un patri
moniu comun al întregii u- 
manități, rezervat exclusiv 
utilizărilor pașnice. Obiec
tivul fundamental al tutu
ror eforturilor depuse pe 
plan internațional în a- 
test sens — a subliniat el 
— trebuie să fie acela de 
a se pune capăt cursei 
înarmărilor, de a se trece 
la înghețarea și apoi re
ducerea armelor nucleare 
și a altor armamente și, 
în acest cadru, la oprirea 
oricăror acțiuni de utiliza

MINISTRUL DE EXTER
NE al Republicii Sri Lan
ka, Shaqul Hameed, a de
clarat că țara sa se pro
nunță pentru transforma
rea Oceanului Indian în- 
tr-o regiune a păcii și co
laborării .și se opune ferm 
oricărei încercări a puteri
lor străine de a-și extinde 
sfera de influență în a- 
ceastă zonă — transmite 
agenția națională de știri 
srilankeză. Lankapuvath.

IN ULTIMUL SĂU RA
PORT economic publicat 
Ia Helsinki, Ministerul de 
Finanțe al Finlandei ara
tă că, în primele șase luni 
ale acestui an, prețurile la 
bunurile de consum au 
crescut cu 4,3 la sută. A- 
nul trecut, rata- inflației a 
fost de 6,1 la sută. Tot de 
6,1 la sută' a fost, în 1984, 
și nivelul șomajului, ten
dința așteptată fiind aceea

■

FAPTUL DIVERS

re a spațiului cosmic în 
scopuri militare, în vede
rea eliminării pentru tot
deauna a armelor nuclea
re, atît pe Pămînt cît și 
în Cosmos.

Vorbitorul a spus că — 
în viziunea României — 
este necesar ca oamenii 
de știință de pretutindeni 
să acționeze în așa fel în- 
cît cuceririle științei să fie 
folosite numai în scopuri 
pașnice, pentru asigurarea 
dezvoltării economico-so- 
ciale a fiecărei națiuni.

Pentru depășirea perioadei 
negative în relațiile 

sovieto-chineze
MOSCOVA 19 (Agerpres). 

Biroul Politic al C.G. al 
P.C.U.S. a aprobat infor
marea prezentată de N. 
Tihonov, președintele Con
siliului de Miniștri al 
U.R.S.S., cu privire la con
vorbirile avute cu Yao Yi- 
lin, vicepremier al Consi
liului de Stat al R.P. Chi
neze. Biroul Politic a re
levat marea importanță a 
acordurilor semnate cu 
prilejul convorbirilor în 

de reducere a lui, relatea
ză agenția Reuter.

MINISTERUL FRANCEZ 
al Muncii a dat publicită
ții, la Paris, un raport a- 
supra evoluției șomajului. 
Astfel, potrivit raportului 
— citat de agenția United 
Press International —, nu
mărul șomerilor înregistrați 
oficial în Franța, la sfîrși- 
tul lunii iunie, era de 2,408 
milioane.

UN CUTREMUR de pă
mînt avînd magnitudinea 
de 6 grade pe scara Rich
ter s-a produs miercuri, la 
ora 19,32 GMT, în Insulele 
Andreanof, din Arhipela
gul Aleutinelor, în largul 
coastelor Ălascăi — a a- 

privind condițiile geo
grafice din timpurile în
depărtate, precum și e- 
voluțiile pe plan paleon
tologic și biologic.
IN MAREA NORDULUI

Un elicopter miliiar 
britanic a salvat luni di
mineața doi marinari 
spanioli, care au înotat 
timp de două ore în ape
le Mării Nordului, fără 
jachete de salvare. A- 
ceștia au căzut în apă în 
cursul nopții de dumini
că spre luni, cînd încer
cau să coboare o barcă 
de salvare de pe vasul 
„Sota Eduardo", aflat în 
pericol la circa 17 mile 
de Capul Flamborough.

IMPACT
Un tren de persoane 

care circula cu viteză re
dusă în sudul Italiei, a 
lovit, în apropiere de lo
calitatea Olbia, un ca
mion de transport greu, 
informează agenția Asso

La 40 de ani de Ia detonarea 
primei bombe atomice

WASHINGTON (Ager- 
pres). Cu prilejul împlini
rii a 40 de ani de la deto
narea primei bombe ato
mice din istoria omenirii 
(16 iulie 1945, în deșertul 
Alamogordo, din New Me
xico), doi laureați ai Pre
miului Nobel, membri ai 
echipei de cercetători care 
a lucrat la „Proiectul 
Manhattan", au cerut gu
vernelor statelor posesoare 
de arme nucleare să ajun
gă la un acord de interzi
cere a tuturor experiențe
lor cu asemenea arme. 
Glenn Seaborg, laureat al 
Premiului Nobel pentru 
chimie pe 1951, și Owen 
Chamberlain, cîștigătorul 
Piemiului Nobel pentru 
fizică pe 1959, au adresat 

problemele colaborării e- 
conomice, comerciale și 
tehnice dintre U.R.S.S. și 
R.P. Chineză. A fost re
afirmată necesitatea con
tinuării eforturilor ambe
lor părți, pe baze reciproc 
acceptabile și reciproc a- 
vantajoase, în scopul de
pășirii complete a perioa
dei negative din relațiile 
sovieto-chineze și restabi
lirii colaborării bazate pe 
bună vecinătate, informea
ză agenția TASS.

nunțat Serviciul geologic al 
Statelor Unite la Golden, 
statul Colorado.

EXCEDENTUL comer
cial al Americii Latine în 
1984 a fost aproape în în
tregime absorbit de plata 
dobînzilor la datoria sa 
externă, a declarat, la Bra
silia, expertul argentinian 
Norberto Gonzales, secre
tarul executiv al Comisiei 
Economice a O.N.U. pen
tru America Latină și Ca
raibi (CEPAL).

IN PORTUGALIA a fost 
constituit oficial Partidul 
înnoirii Democratice (PRD), 
promotor al liniei politice 
a președintelui Ramalho 
Eanes. Decizia de legaliza, 
re, aprobată de Tribunalul 
Constituțional, a fost pu
blicată în Buletinul Oficial 
al Republicii, informează 
agenția EFE.

ciated Press. Impactul s-a 
soldat cu rănirea șoferu
lui și a zece pasageri.

DISNEYLAND
Disneyland, celebrul 

„imperiu al fanteziei", 
și-a celebrat 30 de ani de 
la înființare cu o paradă 
a vestitelor personaje 
imaginate de Walt Dis
ney. In fața a peste 7000 
de persoane au evoluat 
Mickey' Mouse, Donald 
Rățoiul, căpitanul Hook, 
Albă ca Zăpada și cei 
șapte pitici și alte perso
naje îndrăgite ale dese
nelor animate. La festi
vitățile de la Anaheim, 
din California, a luat 
parte și Michael Schwart- 
ner, acum în vîrstă de 
37 de ani, care — în ur
mă cu trei decenii — a 
fost, alături de Christine 
Graes, primul copil care 
a pășit pe poarta parcu
lui de distracții, abia.în 
ființat, unde a fost în- 
tîmpinat chiar de cele
brul desenator și regizor. 

un apel la prohibirea tu
turor experiențelor nu
cleare, arătînd că o atare 
măsură ar contribui, în 
mod sigur, la diminuarea 
producției de armament 
nuclear și la stăvilirea pro
cesului de punere la punct 
a unor noi tipuri și siste
mp de arme nucleare.

☆

TOKIO (Agerpres). Na
gasaki a refuzat să 
primească scuzele publice 
ale omului care, acum 40 
de ani, a aruncat bomba 
atomică asupra acestui o- 
raș japonez — a anunțat 
un reprezentant al munici
palității. „Ii înțelegem re
gretele, însă multe victime 
ale bombei atomice mai 
suferă și azi și nu doresc 
să-1 vadă pe acest om“ — 
a declarat oficialitatea men
ționată.

Potrivit agenției Reuter, 
Kermit Beahan, în vîrstă 
de 66 de ani, omul care a 
declanșat bomba atomică 
aflată la bordul avionului 
american „B-29“, s-a oferit 
să viziteze orașul Nagasaki 
pentru a-și cere scuze, cu 
ocazia celei de-a 40-a co
memorări a tragediei de 
la 9 august. Explozia ato
mică a omorît, la Nagasaki, 
circa 70 000 de locuitori și 
a lăsat un oraș în ruină.

Anual, peste 
un milion...

HARARE 19 (Agerpres). 
Anual, peste un milion de 
copii din Africa mor din 
cauza malariei, iar dezvol
tarea altor cîtorva milioa
ne de copii de pe continent 
este frînată de alte boli ca
re le slăbesc organismul. 
Această opinie a fost ex
primată în cadrul unui con
gres asupra protozoarelor, 
la care participă circa 600 
delegați din țări în curs 
de dezvoltare și industria
lizate.

De asemenea — s-a re
levat la congres —, circa 
50 milioane de africani sînt 
confruntați cu riscul con. 
tractării așa-numitei boli 
a orbirii, provocată de un 
parazit care trăiește în 
apă, O suprafață de 10 mi
lioane ha de teren agricol 
productiv din Africa a 
rămas nefolosită din cauza 
muștei țețe.

LA 13 ANI...
Micuța englezoaică Ruth 

Lawrence, în vîrstă de 
13 ani, a primit diploma 
de absolvire a facultății 
de matematică a Univer
sității de la Oxford cu un 
an înaintea colegilor ei 
de an. Dovedind încă din 
copilărie un neobișnuit 
talent pentru matemati
că, ea s-a înscris la fa
cultatea de specialitate 
de la Oxford la vîrstă de 
10 ani, pe care a absol
vit-o, după trei ani, cu 
media maximă. întrebată 
asupra secretului acestui 
neobișnuit succes, micuța 
Ruth a spus: „Nu este 
nimic supranatural, ci 
pur și simplu muncă ti
tanică". * 1

î DE 150 MILIOANE ANI c
| Geologii chinezi au des- 
i coperit, în județul Yus- 
j han, din provincia 
i Jiangxi, trunchiul unui 
j uriaș copac carbonizat, 
? care datează de acum 150 
ș milioane de ani. Avînd 
i lungimea de 27,4 metri, 
j cu diametrul la bază de 
i 1,2 m, arborele a suferit, 
î potrivit părerii specialiș- 
i tilor, o serioasă metamor- 
ș foză : după cădere, mate- 
: ria organică a fost oxid a-
l tă și dizolvată, iar de-a 
ș lungul anilor, fiind aco- 
j perit de pămînt, trunchiul 
i a devenit o masă de bio- 
; xid de siliciu — relatea- 
1 ză agenția China Nouă.

Oamenii de știință se vor 
folosi de această desco
perire pentru a răspunde 
la o serie de întrebări

ANUNȚ DE FAMILIE

FAPTUL DIVERS
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Familia, amintește împlinirea a 2 ani de la 
dispariția

ANEI IANC
mamă și soție. (4031)

O SCURTĂ VACANȚĂ
Conform regulamentu

lui de circulație, neasigu- 
rarea la depășire și 
fectuarea acesteia 
curbe cu vizibilitate 
dusă atrage după 
suspendarea 
de conducere pe o 
rioadă de 1—3 luni, 
cest lucru se pare 
l-au uitat conducătorii 
auto Ion Popian (1 HD 
2529) și Ion Ardeleanu 
(1 BC 3711). Din fericire 
pentru ei accidentele au 
fost evitate în ambele

e- 
în 

re- 
sine 

permisului' 
pe- 
A- 
că

al agentului de circulație. 
Pentru nesăbuința lui a 
fost sancționat cu amen
dă, conform legii, și tot
odată permisul de con
ducere i-a fost reținut 
în vederea suspendării.

RECOMANDĂRI
• Pe bulevardul Repu

blicii în cartierul 
port se execută 
de modernizare, 
ea se recomandă 
circule cu viteză 
mentară adecvată.

• Copiii aflîndu-se în 
vacanță își găsesc de 
multe ori loc de joacă 
în apropierea carosabi
lului, de aceea se reco
mandă să se conducă 
preventiv, iar în apropie
rea trecerilor de pietoni

cazuri, dar pentru reîm- să se reducă viteza pînă 
prospătarea cunoștințe
lor privind conducerea 
pe drumurile publice, ce. 
lor în cauză le-a fost a- 
sigurată o scurtă „vacan
ță". Cine riscă... nu tot
deauna cîștigă.
SANCȚIUNE ASPRĂ, 

DAR DREAPTĂ
Aflîndu-se cu motore

ta HD 8 687 prin orașul 
Petrila, Octavian Tărtan 
a refuzat să oprească la 
semnalul regulamentar

i
memento

TV
i 13,00 Telex. 13,05 La 
i sfîrșit de săptămînă (par-
I țial color). 14,45 Săptămî. 
i na politică. 15,00 Inchide- 
i rea programului. 19,00 
i Telejurnal. 19,20
î Ceaușescu — Romania în

întreprinderea minieră paroșeni 
încadrează urgent 

PRIN TRANSFER SAU LA CERERE

- SUDORI AUTORIZAȚI (autogen 

sau electric)

încadrarea și retribuirea se fac în 
conformitate cu prevederile Legilor nr. 
12/1971 și 57/1974.

Autobaza Uzină Transport
Local Petroșani

STRADA ISCRONI NR. 3 

ÎNCADREAZĂ:

— un tehnician pentru aprovizionare
— un revizor tehnic
— absolvenți a zece clase în vederea cali

ficării ca mecanici auto.
Relații suplimentare, la sediul unității, te

lefon 43622 și 43328.

Mica publicitate
PIERDUT legitimații spe

ciale de călătorie Piața 
Victoriei — Telescaun, nr. 

Aero- 
lucrări 

de ace- 
să se 
regula-

la limita evitării oricărui 
pericol.

, &
Duminică, 21 

au drept de 
autoturismele 
te personală
late sub număr 
SOȚ.

iulie a.c., 
circulație 
proprieta- 
înmatrîcu- 

FĂRĂ

RuDrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

conștiința omenirii (color), i 
Epoca Nicolae Ceaușescu. Ș 
20 de ani de remarcabile i 
contribuții la edificarea i 
unei lumi a păcii, mai î 
bune și mai drepte. 19,40 ; 
Teleenciclopedia. 20,10 j 
Floarea din grădină (co
lor). Etapa I. 21,00 Film 
artistic (color). Miezul 
fierbinte al plinii. Pre
mieră TV. Producție a 
Casei de filme 5. 22,20
Telejurnal. 22,30 Indii- i 
derea programului.

90 și 96, eliberate de 
A.U.T.L. Petroșani. Le de
clarăm nule. (4033)
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