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construit mii 
apartamente, zeci 
obiective de in- 
soeial-culturale și 
gospodărești din

Constantă mobilizare

Acționînd susținut pentru înfăptuirea exempla
ră a sarcinilor ce le revin în frontul cărbunelui, mi
nerii sectorului III al I.M. Aninoasa continuă să în
registreze plusuri însemnate față de prevederile pla
nului la zi. Astfel, de la începutul lunii iulie, minerii 
sectorului au înregistrat un plus 
vreme ce piusul înregistrat de la 
cifrează la 738 
cu front scurt, 
Gheorghe Vîslă 
tea planificată,
la plusul înregistrat de sector. O contribuție substan
țială in obținerea acestui succes au avut și brigăzile 
conduse de Vasile Mirăuță, Francisc Mathe și Francisc 
Rakoți, a căror activitate la lucrările de pregătire în 
cărbune s-a situat constant Ia un înalt nivel de e- 
ficiență.

de 123 de tone, în 
începutul anului, se 
Lucrînd în abataje 
de Sava Robu și

tone de cărbune, 
brigăzile conduse
și-au depășit constant productivita- 

adăugind zilnic noi tone de cărbune

I. M. Petrila

Omogenizarea schimburilor
- o problemă?

la începutul 
ieșea, j 
principala 

nerealizării
de plan,

pc 
c

în
acest

anului, 
atunci, 

a u z ă 
sarcini- 
primele 

an.

Revenim la mina Petrila 
pe marginea materialelor 
„Brigăzile rămase sub plan“ 
pentru a vedea ce s-a în
tâmplat eu brigada Iui Ion 
Ciobanu de la sectorul I, 
care înregistra la data vi
zitei noastre — din luna 
mai — un minus de aproa
pe 3 000 tone de cărbune 
de 
R e 
că 
a 
lor
patru luni din 
a constituit-o aproviziona
rea defectuoasă cu materia
le și piese de schimb, com
pletată uneori cu condiți
ile grele dc zăcămînt. Cu 
toate acestea actualul șef 
de sector, pe atunci adjunct, 
ing. floria Puiu, ne asigura 
că prin programul de mă
suri stabilit la începutul 
lunii mai, brigada își va 
realiza planul în ultimele 
două luni ale semestrului 
I cit și în continuare pînă 
la sfîrșitul anului.

Revenind, l-am avut din

nou ca interlocutor pe șe
ful sectorului, care ne-a 
spus : „Problema lăcătuși
lor a fost rezolvată. Pe fie
care schimb lucrează un 
lăcătuș în cadrul brigăzii. 
Nu am putut să reducem 
numărul celor care fac ne
motivate, deși decadal, pe 
fiecare schimb, s-a stat de 
vorbă cu cei care obișnu
iesc acest lucru, în multe 
cazuri, luîndu-se măsuri 
disciplinare de sancționare 
sau de desfacere a contrac
tului de muncă. In cadrul 
brigăzii exîstînd deja o or
ganizare mai bună și în a- 
cclași timp îmbunătățin- 
du-se condițiile de zăcă
mînt, în luna mai planul 
a fost nu numai realizat 
ci și depășit cu 1 800 tone 
de cărbune.

Productivitatea muncii 
planificată a fost depășită 
cu 
te

800 kg pe post. Rău es- 
că în luna iunie ne-am

Gheorghe SPINU

1 700

peste
tone

să-și mon
tană

Continuînd 
țină și în această 
poziția fruntașă, minerii 
sectorului VII al l.M. 
Vulcan au extras de la 
începutul lunii 1 700 to
ne de cărbune pers te
prevederile planului. O 
contribuție depsebită la 
acest succes au adus-o 
brigăzile conduse de 
Mircea, Murăra.șu, Con
stantin Sufragiu și Tran
dafir Vizeșteanu, ca și 
cele de pregătiri în căr
bune conduse de Ion I- 
riza și Constantin Pur- 
cariu, care zi de zi și-au 
depășit sarcinile de plan, 
înregistrînd producti
vități sporite. Plusuri 
însemnate au raportat 

Și
III și IV care au pînă 
în prezent 435 tone 
respectiv, 657 tone pes
te prevederile planului.

minerii sectoarelor

Și,

Mărețele și trainicele 
împliniri socialiste în anii 
ce au urmat Congresului 
al IX-lea al P.C.R. ani-, 
care marchează „Epoca 
Nicolae Ceaușescu'1, au 
reprezentat pentru locali
tățile din municipiul nos
tru o dezvoltare social-e- 
conomică fără precedent. 
Pe harta social-economi
că a municipiului au a- 
părut unități economice 
noi, realizate la indicația 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în urma vizi
telor de lucru în Valea 
Jiului și județul Hune
doara. S-au pus în func
țiune noi capacități de 
producție care însumea
ză 8 milioane de tone de 
cărbune, pe an, I.U.M. 
Petroșani, I.P.S.R.U.E.E.M., 
puțul cu schip de la Lu
peni, preparațiile de căr
bune, întreprinderea de 
Confecții din Vulcan, în
treprinderea de Tricotaje 
Petroșani, Exploatarea și 
Preparația de Cuarț U- 
ricani, Țesătoria Lupeni, 
Fabrica de Mobilă Pe
trila sînt imagini cotidie
ne ale puternicei dezvol
tări economice. Jar în pa-

ralel s-au 
de noi 
dc alte 
vest iții 
edilitar
care pot fi enumerate 17 
școli noi și 7 000 mp spa
ții de învățămînt la I.M.P., 
42 839 m.p. spații comer
ciale și pentru prestări de 
servicii, aproape 2 000 de

- noi locuri în creșe și gră
dinițe, Spitalul Municipal 
cu Policlinică, noi săli de 
cinematografe la Petro
șani, Lupeni, Vulcan și 
Uricani, termoficarea o- 
rașelor Vulcan, Lupeni și 
Petroșani de la Uzina E- 
lectrică Paroșeni, barajul 
și motelul de la 
de Pești și ătîtea 
Ritmul dezvoltării 
mico-sociale a 
continuu, fapt ilustrat de 
sporirea de aproape cinci 
ori a fondurilor de in
vestiții alocate în cinci
nalul actual în compara
ție cu cel din anii 1966— 
1970. In toate aceste rea
lizări se află încorporată 
munca constructorilor, a 
acestor oameni harnici, 
făuritori de istorie 
pe care la 21 iulie îi 
gi'iză întreaga țară, 
tele de muncă ale 
structorilor de azi, 
fapte ale istoriei noastre 
noi „Douăzeci de ani re
prezintă o perioadă isto
rică scurtă, ne spunea 
deunăzi tovarășul Dumitru 
Bălan, secretarul comite-

Valea 
altele, 
ccono- 
crescut

nouă 
oma- 
Fap- 
con- 

devin

tului de partid al A.C.M. 
Petroșani. Dar în acești 
20 de ani, odată cu noile 
investiții ne-am format 
detașamente puternice de 
meseriași de elită, harnici 
și pricepuți, cum sînt cei 
din formațiile conduse de 
Tudor Sandu, Dumitru 
Postolache, Gheorghe Sa
vin, Gheorghe Bețivu, Mi
hai Asavei, Nicolae Tudor, 
Ion Tobă, Petre Cosma, 
Constantin Mihăescu, Mi
hai' Duclaș, Emil Surdu, 
Marin Dragu, Gheorghe 
Rade.ș, Petru Almaș, Teo
dor Păcuraru, Nicolae A- 
vram. Andrei Faluvegy, 
Nicolae Bîzu, Elisabeta 
Furclui, Constantin Ton- 
ciu, Paraschiv Frincu, 
Teodor Trîncă, Marin Ig
nat, Zoltan Kristof, Aurel 
Sîngeorzan, Aurel Păli- 
van, Ion Diaconu, loan 
Cimpoia, Ion Țîru și a- 
tîția mulți alții ale că
ror nume nu pot fi înși
ruite în aceste rînduri. 
Marile repere ale obiec
tivelor de investiții în
făptuite- de constructorii 
noștri în localitățile mu
nicipiului reprezintă forța 
creatoare a color ce dau 
consistență faptelor tutu
ror noilor idealuri formu
late eu clarviziune și cu 
forță mobilizatoare de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secre
tarul general al partidului,
(Continuare în pag. a 3-a)
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Ritmuri noi In dezvoltarea unei
In aceste zile de miez de 

vară, în care poporul nos
tru întîmpină aniversarea 
a două decenii de la isto
ricul Congres al IX-lea al 
partidului, viața locuitori
lor din Aninoasa exprimă 
cu pregnanță procesul în
noitor de dezvoltare econo- 
mico-socială din 
fertilă perioadă 
niri socialiste 
Ceaușescu".

La Aninoasa,
va împlini în acest an un 
secol de existență neîntre
ruptă, influențînd, de-a 
lungul anilor, modificări 
în structura ocupațiilor. A- 
ninoasa este una din 
două comune ale Văii 
lui în care calitatea
ții și muncii a cunoscut 
permanentă evoluție.

— Valoarea producției 
marfă realizată comu-

cea mai 
de împli- 
— „Epoca

mineritul

cele
Jiu- 
vie- 

o

na noastră în acest an va 
fi de 449 200 mii lei, ne 
spunea tovarășul Dumitru 
Morar, vicepreședinte al 
Consiliului popular din A- 
ninoasa. Este un indicator 
în care se concentrează toa
te împlinirile socialiste din 
acești 20 de ani de cînd, 
de la Congresul al IX-lea, 
în fruntea partidului se a- 
flă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In teritoriul co
munei noastre, pe lingă în
treprinderea minieră, se 
află și alte întreprinderi e- 
conomice (U.M.T.C.F. Is- 
croni, I.P.E.G., A.U.T.L. Pe
troșani etc) care au fost 
construite sau amenajate în 
acești ani de profundă în-

localități miniere
noire a vieții noastre. A- 
ninoasa este o comună în 
plină dezvoltare economi
că și edilitară, cu oameni 
harnici și pricepuți, mulți 
dintre ei îmbinînd munca 
de miner cu cea moștenită 
din strămoși, aceea de a 
crește animale ale căror pro
duse sînt predate la fondul 
de stat.

Anul 1965 care a inau
gurat epoca cea mai boga
tă în împliniri din istoria 
milenară a patriei, este un 
an de referință și în dez
voltarea comunei Aninoa- 

Dacă acum 20 de ani
Tiberiu SPĂTARE’

Ziua

ionstrut!arului

eveniment cu

semnificații majore
în viața A

econom ico-sociaiâ

a municipiului
sa.

(In pag. a 3-a)

(Continuare în pag. a 2-a)

Dezbateri exigente, măsuri judicioase 
în adunările generale ale oamenilor muncii, 

pentru înfăptuirea 
plan pe acest an

integrală a sarcinilor

de

Brigada condusă de comunistul Ioan Bud lucrează începînd din luna mai 
în cadrul sectorului III al minei Vulcan. De atunci brigada a extras suplimen
tar peste 800 tone cărbune așa cum reiese din relatarea telefonică făcută ieri 
dimineața de șeful sectorului III. ing. Dumitru Nicolescu. In imagine, șeful 
de brigadă, împreună cu doi ortaci.

a
rotundului democratism ce 

caracterizează viața social- 
economică a patriei, adună
rile generale și ale repre
zentanților oamenilor mun
cii, care se desfășoară în 
această perioadă, sint che
mate să Iacă o exigentă a- 
naliză a activității .și 
zultatelor din primul 
mestrll, să stabilească 
suri corespunzătoare pen
tru înfăptuirea 
a planului pe întregul 
și pregătirea temeinică 
producției anului 1986. 
cadrul larg democratic 
dezbaterilor și pe fondul 
unei participări active la 
dezvoltarea potențialului 
fiecărei unități, se cer in
tensificate preocupările co-

Expresie concretă • de 
în ;

• muncă pen- 
semestrul II, 
întreprinderilor 

să dea măsura

ro
se-

ma

exemplară
ah 

a
In
al

lectțvelor 
tru ca, i 
realizările 
economice 
înaltei angajări patriotice, 
muncitorești la înfăptuirea 
programelor de importanță 
națională, pentru accelera
rea ritmului de dezvoltare 
multilaterală a societății.

Desfășurate într-o pe
rioadă de profundă efer
vescență creatoare, cînd în
tregul popor cinstește îm
plinirea a două decenii de 
la Congresul al IX-lea al 
partidului și omagiază ac
tivitatea eroică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, con
sacrată înfloririi patriei, a- 
dunările oamenilor muncii 
aduc o nouă și semnifica
tivă confirmare a justeței

orientărilor trasate de se
cretarul general al parti
dului, strălucitul creator al 
României moderne de azi, 
gînditor cutezător care a 
militat și militează cu pil
duitoare stăruință pentru 
adîncirea și perfecționarea 
democratismului nostru so
cialist, pentru afirmarea 
pregnantă a calităților oa
menilor muncii de proprie
tari, producători și bene
ficiari ai întregii avuții 
ționalc.

Adunările care vor 
cepe în următoarele
la nivelul întreprinderilor, 
vor cuprinde o agendă do 
lucru bogată. Participant»

na-

in- 
zile,

(Continuare în pag. a 2-a)
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Poemul nesfîrșit al culorilor Ritmuri noi io dezvoltarea unei localități miniere
Au trecut — iată — 30 

de ani de cînd un grup 
de artiști plastici amatori, 
iubitori ai frumosului, ai 
jocului de culori, au for
mat in Lupeni un cerc 
de artă plastică, adevă
rat atelier de creație.

Oamenii s-au obișnuit 
să participe la expoziții 
individuale și de grup — 
creații plastice pline' de 
sensibilitate. adevărate 
ferestre deschise spre lu
mea inconj urătoare. As
tăzi cercul „Paleta" al 
Clubului Sindicatelor din 
Lupeni — căci despre el 
este vorba — este condus 
cu măiestrie și devotament 
de artistul plastic profe
sionist Iosif Tellmann.

Cu fiecare expoziție 
s-au adunat adevărate fi
le de document despre 
oamenii Lupeniului, acești, 
oameni minunați — mine
rii — a căror viață băr
bătească este astăzi o de
plină împlinire întru lu
mină și energie, dar și în
tru căldura și frumusețea 
culorilor

Ediția a V-a a Festivalu
lui național al muncii și

Dezbateri exigente,
măsuri
(Urmare din pag l) 

vor dezbate și aproba da
rea de seamă a consiliului 
oamenilor muncii și comi
tetului sindicatului privind 
realizarea planului și a bu
getului de venituri și chel
tuieli pe semestrul I, cu 
referirile corespunzătoare la 
stadiul înfăptuirii angaja
mentelor, a propunerilor și 
prevederilor din contractul 
colectiv de muncă. O a- 
tenție sporită va fi acor
dată sarcinilor ce revin uț 
nităților din Programul de 
măsuri al Guvernului pri
vind înfăptuirea indicați
ilor tovarășului Nicolae 
Ceausescu trasate la ple
nara comună a Consiliului 
Național al Oamenilor Mun
cii și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice 
și Sociale. Va fi dezbătut 
și aprobat, de asemenea, 
progranjul unității cuprin- 
zind măsuri pentru reali
zarea planului pe semes
trul II, recuperarea restan
țelor și înlăturarea neajun
surilor din prima perioadă 
a anului, pentru introduce
rea unui riguros spirit de 
ordine și disciplină. Alte 
preocupări înscrise pe agen
da adunărilor se referă la 
raportul privind situația 
protecției muncii și stadiul 
întrecerii socialiste pe se
mestrul I.

Problematica amplă și 
tie mare însemnătate înscri
să pe ordinea de zi a adu
nărilor impune ca dezbate
rile să fie pătrunse de o 
înaltă răspundere munci
torească, să scoată in evi
dență resursele interne și 
posibilitățile, de creștere a 
realizărilor zilnice, de în- 

creației „Cîntarea Româ
niei" a însemnat pentru 
pasionații „paletei" și pe
nelului din Lupeni un nou 
succes, o treaptă spre con. 
tinua afirmare a artei mi
nerilor. In etapa republi
cană au fost prezente 12 
luc.ări, linogravuri și pic-

Festivalul național 
„Cîntarea României**

turi în ulei pe pinză, lu
crări ce au abordat o lar
gă gamă tematică, de la 
peisaj la portret și com
poziție.

Ne facem cuvenita da
torie de a aminti pe cei 
ale căror tablouri au par
ticipat la expoziția repu
blicană: Eliodor Mihăilea- 
nu. Radu Petre, Ioan Gall, 
Ovidiu Lebădă. Paraschiv, 
Amăran, Tiberiu Halasz, 
Mihaela Grigoriu, Vasile 
Vasinc. Lor li se adaUgă 
Iosif Tellmann care a 
participat la salonul de 

judicioase
depiinire a sarcinilor din 
programele proprii de eco
nomisire, recuperare și bu
nă gospodărire a avuție] 
întreprinderilor.

In mod deosebit, în co
lectivele miniere adunările 
sînt chemate să întreprin
dă o minuțioasă analiză a- 
supra cauzelor care au de
terminat restanțele din pri
mul semestru, să adopte 
măsuri temeinic elaborate 
pentru înlăturarea neajun
surilor din munca unor co
lective — sectoare și bri
găzi. In spirit critic, con
structiv, adunările, dezba
terile care vor avea loc 
trebuie să situeze în cen
trul atenției activitatea 
desfășurată de consiliile 
oamenilor muncii, să relie
feze preocupările specia
liștilor consacrate desfă
șurării ritmice a ex
tracției, valorificării supe
rioare a capacităților de 
producție și a dotării, a 
forței de muncă și timpu
lui de lucru. O cerință o- 
biectivă impune ca anali
zele întreprinse în dările 
de seamă, dezbaterile să 
pornească de la constatarea 
că in fiecare colectiv se 
poate și trebuie să se ac
ționeze cu mai multă stă
ruință pentru îndeplinirea 
prevederilor de plan ast
fel încit pe parcursul se
mestrului II să se obțină 
ci ișterea substanțiala a 
produ ției de cărbune. A- 
ceastă cerința decurge din 
analiza ș.i concluziile recen
tei plenare cu activul din 
industrie al Comitetului mu. 
nicipal de partid, care a 
jalonat direcțiile de acțiu
ne pentru colectivele mi
niere, a stabilit răspunderi 
concrete pentru toate co
lectivele de muncă ale u- 
nităților din Valea Jiului.

artă plastică al profesio
niștilor, din cadrul e- 
tapei republicane, cu pic
tura în ulei pe pînză inti
tulată „Pe stradă" — com
poziție în care locul cen
tral îl ocupă omul, ace] 
om cu viață trepidantă 
specifică contemporanei
tății Fără teamă de a 
greși, îndrăznesc să afirm 
că tabloul lui Iosif Tel
lmann ca și întreaga sa 
creație plastică, se consti- 
tuic ca un vibrant oma
giu adus omului, muncii 
și vieții sale.

Vom putea să partici
păm în curînd la o expo
ziție de grup a cercului, 
la care, pe lîngă membrii 
actuali, vor participa și 
foști membri, azi răspîn- 
diți prin țară, unii dintre 
ei ajunși artiști profesio
niști. In total vor partici
pa peste 70 de expozanți.

Manifestarea se înscrie 
într-un ciclu de acțiuni 
dedicate „Zilei minerului", 
a eroismului de zi cu zi 
al celor ce pătrund la iz
voarele luminii pentru a 
descătușa energiile mun
telui.

H. ALEXANDRESCU

In cadrul laboratorului „Hidraulica” de la I.l’.M. 
Petroșani, Adriana Munteanu și Carmen Babin lu
crează la măsurarea stratului depus la operația de 
galvanizare.

Zilele călduroase te în
deamnă către terasele u- 
nităților de alimentație pu
blică și grădinile de vară. 
In continuarea seriei an
chetelor noastre, întreprin
se în unitățile de alimen
tație publică, ne-am o- 
prit la Vulcan. însoțiți de 
tovarășul Marin Iacob, din 
partea I.C.S. Mixtă Vul
can, am descins deci, in 
rețeaua comercială...

O NOTA bună
...pentru restaurantul 

„Straja", unitate cu mare 
dever (linie cu autoservire, 
bufet expres și grădină de 
vară). încă din stradă, un 
miros îmbietor de miei 
„eh i'a mă" consumatorul. 
Bere la sticlă și la halbă. 
Grădina bine amenajată, 
mese curate, scaune vop
site frumos precum și te
rasele cu separeuri, acope
rite permanent, dau un 
aspect civilizat acestei u- 
nități. Zilnic se primește 
compoziția pentru miei la 
bucătăria unității și, în 
cadrul acesteia, se prepa
ră. După cum ne informa 
responsabilul unității, Vic

(Urmare din pag. I) 

existau doar două blocuri 
cu 45 apartamente, cei mai 
mulți locuitori trăind în 
căsuțe vechi, în ultimii ani 
s-au construit 158 aparta
mente confortabile, ur- 
rnînd ca în a doua jumăta
te a acestui an să se mai 
construiască 80 apartamen
te, un modern magazin ge
neral (1500 mp), un com
plex administrativ al mi
nei, cuprinzînd cantină, 
lămpărie și baie.

Rod al politicii de indu
strializare și repartizare ar
monioasă a forțelor de pro

Omogenizarea
(Urmare din oag. I)

împotmolit Infiltrațiile 
mari de apă, au creat 

greutăți in aprovizionarea 
cu materiale și în tehnolo
gia de exploatare astfel că, 
în această lună am înregis
trat cel, mai mare minus 
de la începutul anului — 
2096 tone. In prezent, stă- 
pînim apele cre- 
îndu-se in continuare, per
spectiva de realizare a pla
nului.

tor Alstani există toate 
condițiile (dacă și cele me
teorologice vor fi) pentru 
desfășurarea unui comerț 
civilizat și eficient pe te
rasă.

Sezonul estival, în unitățile de alimentație 
publică, la Vulcan

Exemple care pot fi urmate
Plăcut și frumos impre

sionează și terasa amena
jată in cadrul natural de 
la locul de agrement „La 
Brazi", unde in aceste zile 
călduroase poposesc mulți 
oameni ai muncii din ora
șul Vulcan. La ora vizitei 
se găseau bere, răcoritoare, 
grătare, ceea ce denotă, în 
condițiile; actuale de tran
sport, preocupare din par
tea celor doi șefi de uni
tate. Considerăm ca mai 
multă curățenie la această 
unitate n-ar strica...

IN CONTRAST...
...două unități de pe ar

tera principală a orașului-. 

ducție, viața din sute și 
'sute de comune din patria 
noastră are în conținut 
pregnante elemente de ur
banizare. Acesta este și ni
velul de viață din Aninoa- 
saf condițiile de educație 
și cultură, dezvoltarea e- 
conomică și edilitar-gospo- 
dărească, a serviciilor că
tre populație și a asisten
ței medicale contribuind la 
atmosfera urbană care se 
degajă la tot pasul. Cu o 
suprafață de 12 036 ha, din 
care o mare pațte o con
stituie pășunile, un număr 
mare de locuitori de pe 
raza comunei Aninoasa,

schimburilor —
Maistrul minier Ion Re- 

tegan, a completat : „Apro
vizionarea cu materiale a 
fost rezolvată. Mai trebuie 
insistat pe întărirea disci
plinei. Este încă mare fluc
tuația de pe un schimb pe 
altul, în special la noii în
cadrați. Problema electro
mecanică a fost rezolvată 
parțial. Nu-i de ajuns să 
ai lăcătuși dacă nu ai pie
sele de schimb necesare, 
îmbunătățirea' condițiilor 
de lucru în abataj 
prin dirijarea corespunză
toare a infiltrațiilor de a- 
pă, permit obținerea unor 
randamente sporite care să 
asigure 'brigăzii lui Cio- 
banu realizarea planului în 
lunile care urmează".

Minerul șef de schimb 
Constantin Suru, la intra
rea în schimb ne-a relatat: 
„Nu este permisă ve
nirea de pe un schimb 
pe altul. Eu. după 
o săptămînă de lucru cu 
omul, cunosc ce poate și 
știu ce să-i dau de lucru, 
mă refer la nou încadrați. 
Venind, aproape zilnic, 
alții, atunci este și normal 
că randamentul întregului 
schimb este scăzut. De șa
se tavane (felii) a apărut 
o intercalate friabilă care 
ne-a creat greutăți în teh
nologia de săpare și arma-

La ora 12, în fața unității 
20 — „Rotiserie", minitera- 
Ca amenajată arăta fru
mos (jardiniere, fețe de 
masă, curățenie, scaune...
valide). Clienții se declară

mulțumiți. Pensionarul 
Gheorghe Zerbeș ne spune 
că locuiește in altă parte 
a orașului, dar vine să-și 
bea cafeaua aici, pentru că 
e mai-plăcut, li dam drep
tate. De fapt, vinzătoarea 
Augustina Balea ne infor
mează eă sarcinile' de plan 
la vinzări se realizează a- 
pi'oape... dublu.

La cițiva pași mai înco
lo, unitatea 130 — Cofetă
ria „Crinul" nu ne oferă a- 
cceași imagine. Scaune sînt. 
mese sînt. Numai că pînă, 
la ora 12, nu s-a învredni
cit nimeni să pună fețele 
de masă. Altceva este cînd 

cum sînt Ilie Brînzău, Ele
na Nițar, loan Rădoi, Au
rel Pantilimon și mulți al
ții, sînt gospodari vrednici 
care cresc 900 oi, 522 vaci, 
peste 900 de porci, partici- 
pînd la realizarea fondului 
centralizat al statului.

Ca pretutindeni în Valea 
Jiului, și în Aninoasa rit
murile impetuoase ale dez
voltării din „Epoca 
Ceau.șescu" se concentrea
ză astăzi în calitatea vieții 
locuitorilor și în perspecti
vele deschise de Congresul 
al XIII-lea al partidului.

o problemă ?
re. Aprovizionarea cu ma
teriale s-a mai îmbunătă
țit față de lunile primului 
trimestru. Cu apa. avem 
probleme numai pe o por
țiune de 40 m. Ar fi bine ca 
atunci, cind se iau unele 
măsuri în tehnologia de
lucru să se consulte - 'ful
de brigadă și șefii de
schimb. Cred că noi cu
noaștem cel mai bine con
dițiile de zăcămînt, mai a- 
les că lucrăm de ani la a- 
celași număr de abataj. 
Nici topograful nu cunoaș
te situația mai bine ca oa
menii brigăzii (bineînțeles, 
cei mai vechi din brigadă 
— n.n.) Lăcătuși acum sînt, 
dar dacă nu au în trusă 
cheile necesare, degeaba. 
Și noi putem pune o pale
tă, dar dacă nu sînt chei. 
Pînă la terminarea feliei 
actuale ne vom realiza pla
nul".

Intr-adevăr, la brigada 
lui Ion Ciobanu din cadrul 
sectorului I al I.M. Petrila 
s-a făcut simțită interven
ția factorilor de răspundere, 
din partea sectorului. Așa 
cum spunea șeful de schimb 
Constantin Suru, trebuie să 
existe o colaborare mai 
strînsă între factorii de 
răspundere ai brigăzii și 
cei ai sectorului și atunci, 
cîștigul va fi de ambele 
părți.

servești o prăjitură sau o 
cafea în aer liber, la um
bră, in cadrul plăcut al 
jardinierelor cu Hori, la 
o masă curată. Și, un alt 
aspect la această unitate, 
pe care-1 întîlnim din ce 
in ce mai frecvent mai in 
toată Valea Jiului: lucrăto
rii comerciali uită (sau nu 
știu ?!) că au obligația să 
poarte ecusoane. La cofe
tăria „Crinul", la doar cinei 
minute după sosirea noastră 
la intervenția responsabilei 
Elena llaucă, cele' două vîn- 
zătoare le și aveau în piept. 
Cam tot in același timp, 
mesele' de pe terasă erau 
acoperite cu lele de masa 
curate, ceea ce a făcut să 
apară și primii clienți. 
Deci se poate.

Mai puține amănunte’ des
pre grădina restaurantului 
„Perla", unde lucrurile se 
pot îndrepta mult, mai a- 
ies datorită faptului că, 
prin intrarea în funcțiune 
a excelentului complex de 
alimentație' publică, la 
„Perla"... va râm ine doar 
grădina.

Mircea BUJORESCU

MANGAL. Valorifica
rea superioară a masei lem-
noase la U.F.E.T. Petroșani 

i se concretizează și prin I producerea, din crengi și 
■ buturi, a mangalului, pro

dus foarte apreciat la ex- 
I port. Mangalul de Valea 
1 Jiului este căutat îndeosebi
I în Belgia, Elveția și alte
I țări europene, dovadă — 
I la depășirea planului la 

export <p 20 tone pe pri
mul semestru, se vor adatl- 
ga, in această lună, de a- 
semenea, peste sarcinile de 
plan, alte 27 tone de man
gal. (LV.)

+ PLOMBĂRI. Pe șo
seaua Petroșani spre Jieț 
și cabana Rusu au început 
lucrările de plombare a ca
rosabilului. Astfel de lu
crări ar fi bine venite și 
pe varianta drumului de 
la pasajul denivelat de pes
te calea ferată pînă în 
gară. (Gh. S.)

4 PLAFARUL din Vul
can și-a făcut un bun re
nume și datorită grijii cu 
care se preocupă să asi
gure cumpărătorilor o ga
mă largă de siropuri din 
fructe de pădure cu efecte 
tonice, curative cum sînt 
Montavitul (muguri de pin) 
și Sambucovitul (măcieșe 
și soc). Siropurile sînt pro
duse ale întreprinderii din 
Orăștie.

D ALE E.G.C.L.-ului. 
Telefonul redacției ne-a a- 
dus o știre mai puțin ve

selă. In 14 iulie o parte din 
locatarii blocului 97, sca
ra IV ele pe bulevardul 
Republicii au avut neca
zuri cu apa caldă. S-a ivit 
o defecțiune. Promptă, e- 
chipa de intervenție a 
E.G.C.L. a apărut și a gă
sit soluția: a închis apa 
complet pe coloană! Și de 
atunci stă închisă prici
nuind greutăți locatarilor. 
O fi nevoie și de alte te
lefoane?! (E. Pană, coresp.)

INOVAȚIE In ORTO
GRAFII.? Dacă autorul a- 
l'ișului existent pe pere
tele magazinului alimentar, 
din capătul străzii Minei 
din Petrila, și-ar trece și 
numele, poate ar fi recom
pensat de zîmbetele deza
măgite ale trecătorilor, ca
re se opresc și citesc: ru
lează filmul „Tata mă va 
snopii". Cine și cum popu
larizează actul de cultura? 
(l.S.)

CONTINUA în ritm 
intens lucrările la noul și 
modernul complex hotelier

din Petroșani. Au lost 
nalizate structurile de 
zistență la corpul plinei 
care s-a ridicat pînă la ul- ■ 
timul nivel. Stadiul actual I 
al lucrărilor va permite 
după cum ne asigură con
structorii, predarea către 
beneficial a edificiului ins I 
luna noiembrie. (S.B.)

I
Rubrică realizată de
H. ALI.XANDRESCU ,
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Epsr.a ^11 COIH CEAUȘfSCK — to decenii de mărețe înfăptuiri

ZIUA CONSTRUCTORULUI 
eveniment cu semnificații majore in 

viața economico-socială a municipiului
Repere ale

Roadele muncii con
structorilor, temelie a u- 
nor viitoare realizări con
stituie adevărate repere 
pe calea bunăstării și ci
vilizației socialiste. Iată, 

pe scurt, cîtcva din aces
tea, care au sporit in- 
tr un ritm fără precedent 
capacitățile economice, 
zestrea urbanistică și do
tările edilitar gospodărești 
ale municipiului in ultimii 
20 de ani.

1906—1970, capacitățile 
de producție ale minelor 
din Valea Jiului au cres
cut cu 2 -138 000 lone de 
cărbune pe an, iar pină 
in 198-1 s-a ajuns la 
8 090 000 tone.

4ș S-a pus in funcțiune 
Prcparația Coroești și sec
ția de brichetaj.

S-au dezvoltat Sec
ția de stilpi hidraulici din 
Vulcan și Centrul de 
Cercetări pentru Securi
tate Minieră.

In domeniul invăță- 
mîntului s-au dat în fo
losință 64 noi săli de cla
să.

1970—1975 :
Moderni/arca și 

dezvoltarea I.U.M.P., a 
Prparației din Lupeni.

45 km de canalizări 
și îndiguiri pe Jiuri.

+ 1000 noi locuri în 
creșe și grădinițe și 80 de 
noi săli de clasă.

AU trecut doar cu cîte- 
va luni mai mult de un an 
de cind in Valea Jiului, a- 
l.ituri de constructorii de 
la I.A.C.M.M. și de la 
A.C.M. a apărut un nou de
tașament al acestor lucră
tori care prin muma lor 
de ti cu zi clădesc opere 
ce vor dăinui. Este vorba 
de un detașament dc eli
tă, cel al Antreprizei de 
construcții căi l'erate, ca
re și-a lăsat urme deose
bite în timp la Porțile de 
Fier, la hidrocentrală și pe 
magistrala albastră ce lea
gă Dunărea de Marea Nea
gră. In scurtul interval de 
timp de cînd și-au făcut 
simțită prezența în munici
piu, constructorii A.C.C.F. 
Petroșani au dovedit com
petență, operativitate și 

măiestrie în îndeplinirea 
sarcinilor ce le-au fost în

progresii I ui
1976—1980 :
4> Punerea în funcțiu

ne a întreprinderilor de 
Confecții Vulcan și de 
Tricotaje Petroșani, a fa
bricii de mobilă din Pe
tri la.

4^ Extinderea cu 8228 
mp a spațiilor comerciale.

4> Noi cinematografe in 
Petroșani și Vulcan, spi
talul cu policlinică din 
Petroșani și 4 dispensare. 

Sute de locuri in că
mine pentru noii înca
drați în muncă și canti
ne miniere

1981 - 1984 :
4^ Termoficarea locali

tăților Lupeni, Vulcan și 
Petroșani.

Punerea în funcțiu
ne a Țesătoriei din Lu
peni.

4ș Modernizarea și dez
voltarea I.P.S.R.U.E.E.M., 
Preparației Petrila. a 
I.U.M.P., a Preparației 
Coroești.

16 600 mp noi spații 
comerciale.

4^ Căminul cultural în 
Cimpa, noul stadion din 
Petroșani, instalații de 
telescaun in Paring și 
Straja, bază didactică a 
Școlii sportive în Paring, 
modernizarea clădirii Tea
trului de stat, stație de 
salvare la Petroșani.

Din 1966 pînă în 1985 
s-au construit aproape 
25 000 de apartamente.'

credințate. Pe traseul căii 
ferate Petroșani — Banița 
— Pui, unde au început 
ample lucrări de dublare 
a magistralei feroviare, ei 
au construit patru poduri

Zidiri care
și 35 de podețe, 40(1 ml de 
înzidiri de sprijin, execu- 
tind peste 250 000 inc de 
excavații de pămînt și ro
că. „Vrem să dovedim că 
știm să făurim lucrări du
rabile, dc bună calitate, 
ne-a spus tovarășul Cornel 
Rădulescu, inginer șef al 
A.C.C.F. Dispunem de echi
pe de elită, cum sînt cele 
din brigada 1 Banița, con
dusă de Vintilă

....... . ■■>■»■■■■>

0 nouă vocație
i Construcția de locuin- 
i țe a devenit în ultimul 
i timp o nouă vocație a 
i constructorilor de obiec. 
i tive de investiții mi- 
i niere. In modernul ear- 
i tier Pctroșani-Nord, în 
i Petrila, Aninoasa și 
î Vulcan ei au ridicat 
i blocurile de interven- 
■: ții. Numai în acest an, 
; ne-a informat Elisabeta 
: Ciurea, șefă a biroului 
î producție al I.A.C.M.M, 
î prin plan se prevede că 
i se vor construi 457 de 
i apartamente, l-am intîl- 
| nit pe șantierele acestor 
.- locuințe pe Stelian Pan- 
■: tazie, Mihai Racz. Fran- 
i cisc Nistor, loan Doană, 
i Paul .Jugănaru, Virgil 
i Mazilu, Mihai Naidin. 
i Sînt oameni care au 
î dovedit competență și 
i hărnicie, care nu-și pre- 
i cupețesc eforturile pen- 
; tru a înfăptui, alături 
i de tovarășii lor de mun- 
; că saceinile ce le-au fost 
• încredințate, zidind lu- 
j crări trainice, de bună 
; calitate, meritînd cu 
•: prisosință cuvinte de 
i laudă.

Prcparația Livezeni, 
unul din principalele o- 
biective de investiții mi
niere este in curs de 
realizare de constructo
rii din cadrul brigăzii 

| nr. 2 Livezeni a 
I. \.C M.M. Petroșani.

brigada 2 Lupeni in frun
tea căreia se află Ion 
Gheorghc și brigada 3 con
dusă de Gavrilă Mantu, li
nul din tinerii ingineri lor-

vor dăinui
mâți la școala practica de 
pe. magistrala albastra. In 
acest an vom pune in func
țiune primul tronson de 
cale ferată dublă electrifi
cată intre Pui și Baru. A- 
vem condiții pentru a de
vansa și termenul lucrări
lor din triajul Preparației 
din Urieani și vom respec
ta termenul de construcție 
a noii gări din Lupeni".

Una din mărturiile o-

Oameni ai faptelor de trainice 
împliniri socialiste

(Urmare din pag. 1)

genial ctitor și strateg 
politicii de bunăstare 
prosperitate a 
nostru".

Sărbătorirea Zilei 
structoruluj coincide 

acest an cu împlinirea

al
Și

poporului

con- 
în 
a 

două decenii de cînd Con
gresul al IX-lea a) P.C.R. 
a ales în fruntea partidu
lui pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, neobositul și 
inflăcăratul revoluționar, o- 
mul care prin exemplul său 
luminos dinamizează e- 
nergiile creatoare ale în
tregii națiuni pe drumul 
făuririi viitorului luminos 
al patriei. Investițiile alo
cate Văii Jiului. pentru 
dezvoltarea în ultimii 20 
de ani sini de peste 30 de 
miliarde lei. Pentru anul 
1985 se prevede punerea in 
funcțiune a unor noi obiec
tive economice, cum sînt 
Preparația din Livezeni, 
instalația de lire celulozi
ce tip mătase, 1514 aparta
mente, un oficiu 
P.T.T.R. 
complex 
li li că in 
obiective 

edilitar-gospodărești 
vor spori 
tică a localităților.

Cu prilejul sărbătoririi

pentru 
în Petrila, un 

de alimentație pu“ 
Vulcan și alte 
s6cial-< ulturale- și 

care 
zestrea urbanis-

Pagină realizată de
Viorel SI R'.UT 
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re- 
eondu- 

llie Preo-

perativității și calității lu
crărilor acestor harnici fău
ritori de istorie nouă o 
constituie podul de peste 
plrîul Maleia, din centrul 
reședinței de municipiu, > 
realizat într-un timp 
cord de o formație 
să de maistrul 
teasa.

Sa ne gîndim 
recunoștință la 
rii Constantin 
Dumitru Stoicescu, Grigore 
Chiriță, Vasile Molnar, 
Constantin Cizinaru. l'lorea 
Mitrei, 
Victor 
Suhan, 
Vasile 
constructori anonimi 
cadrul A.C.C.F., atunci 
vom străbate arterele 
roviare modernizate 
nou construite in 
piu

Constantin Băloi, 
Cosmeniuc,- Mirceii 
Constantin Blagiu, 

Radu și la atiția alți 
din 

cînd 
fe

sa u 
inuniei-

Zilei\ constructorului, oa
menii muncii de pe șantie
rele municipiului prezintă 
un bogat raport muncito
resc. De la începutul a- 
cestui an au fost predate 
beneficiarului 373 aparta
mente, iar peste 600 de a- 
partamente se află în faze 
avansate de execuție în Pe
troșani, 
Urieani 
pus în 
tive de
Valea de Brazi, Lupeni 
Livezeni de către construc
tori de la I.A.C.M.M. Con
structorii de la Antrepriza 
de construcții căi ferate au 
terminat lu'Țările la 46 de 
podețe și 4 poduri pe tron.

Petrila, Vulcan, 
și Lupeni. S-au 

funcțiune 17 obiec- 
investiți miniere la 

și

i

l

In cinstea Zilei 
structorului, din 
Întreprinderii Antreprizei 
de construcții și montaje 
miniere Petroșani se de
tașează pe loc de frunte 
în întrecere colectivul 
brigăzii Lupeni, Valea de 
Brazi. De la începutul a- 
nului, acest harnic colec
tiv și-a depășit cu 
2 000 000 lei pl inul valoric 
la construcții și montaje.
.S-au evidențiat in mod 
deosebit constructorii din 
formațiile conduse de Ni
colae Dragoș, Geza Kiss, 
Manolo Radu, Constantin 
Lal, Ervin Wiesenmayer, 
l’oma Acbiriloaiei, Nicolae 
Belgun, Mihai Ilaivas, 
Ioan Dascălu, Ion Mănă- 
răzan, losif Borșodi, Pe
tru Pavalache, loan Po
pa, Constantin Anofic, . li
re și-au depășit lumi de 
lună planul și propriile 
angajamente, rcalizînd lu. 
crări de calitate ireproșa
bilă.

Rezultate deosebite în 
muncă raportează și con
structorii din cadrul bri
găzii Livezeni. care și-au 
depășit in aceeași perioa
da de'timp < u 25 000 pla
nul lucrărilor de construc
ții și montaje, iar la pro
ductivitatea muncii au 
realizat o depășire valo
rică de 20 000 lei pe om.

în
căi ferate Urieani

sonul de dublare a căii fe
rate Pui — Baru Mare — 
Bănița — Urieani, iar 
zona noii
— Valea de Brazi au fost 
executate peste 70 la sută 
din lucrările de terasamen- 
te.

Prin faptele lor de mun
că, colectivele brigăzilor de 
constructori care dau viață 
obiectivelor de investiții 
industriale și social-cultu- 
rale își exprimă hotărîrea 
fermă de a îndeplini e- 
xemplar sarcinile ce le re
vin, de a contribui la în
făptuirea istoricelor hotă- 
lîri ale Congresului al 
XIII-lea al partidului.

în întrecere
Pe locuri de frunte

*

*

con- 
cadrul

„Datorită hărniciei, ritmu
rilor superioare de mun
că din brigada Livezeni, 
ne-a declarat ing. Nicolae 
Bogdan s-au creat pre
mise pentru respectarea 
termenului de punere în 
funcțiune a noii prepara 
ții din Livezeni. Merită 
să fie evidențiați construc
torii din formațiile con
duse de Ion Tascău, Ale
xandru Ion -iulescu, Gheor.
glie 
tică.
gore 
stea.

Vasile Cos- 
Balea, Gri- 
lon Cîr- 

Știucă,

Doca, 
Dumitru 
Popescu. 
Constantin 

Ștefan Cenușă, Aurel Că
rare, Manole Crineanu, 
Petru Albu, loan Ciun- 
gan, Sergiu Telea și alții.

Printre formațiile care 
și-au depășit . substanțial 
sarcinile de plan ce le-au 
fost încredințate se nu
mără și cele conduse de 
Ion Dobre, Marian Szabo, 
Vasile Boboc, din brigada 
) Petrila. Aristică Boian, 
Emil Anii, Vasile Au
rel, Fierea Pușearu, din 
brigada nr. 3 Vulcan.

Prin faptele lor, harni
cii constructori din ca
drul I.A.C.M.M. Petroșani 
își dovedesc hotărîrea de 
a îndeplini în mod exem
plar sarcinile ce 
fost încredințate, pentru 
dezvoltarea și moderniza
rea întreprinderilor mi
niere.

le-au
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EJHSEÎlEl
Manifestări paste hotare 

consacrate împlinirii a două decenii 
de la Congresul al IX-lea al P.C.R.
Succesele realizate de 

poporul român în toate do
meniile de activitate, în 
ultimele două decenii, de 
cînd în funcția supremă de 
Conducere in partid se află 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, poziția principi
ală și consecventă a Româ
niei față de problemele 
cardinale ale lumii de azi 
sînt în continuare prezen

Încheierea lucrărilor 
conferinței la nivel înalt 

a O.U.A.
ADISS ABEBA 20 (Ă-

gerpres). La Addis Abeba 
s-a încheiat cea de-a 
XXI-a Conferință la ni
vel înalt a Organizației U- 
nității Africane — O.U.A., 
ale cărei lucrări au avut 
înscrise pe ordinea de zi 
probleme privind situația 
economică gravă a Africii, 
inclusiv consecințele dato
riei externe a țărilor afri
cane și nivelului excesiv

PENTRU PROTECȚIA 
OCEANULUI PLANETAR

In declarații făcute re
prezentanților presei, re
levă ziarul „Trud“, cunoscu
tul om de știință francez 
Jacques Yves Cousteau s-a 
referit la problemele pe 
care le ridică protecția Li
ceanului planetar împotriva 
poluării. Oceanul — a a- 
rătat omul de știință — 
suferă de pe urma unei 
reduceri periculoase a ac
tivității biologice în apele 
sale. In urmă cu șapte-opt 
ani am considerat că prin
cipala cauză a acestui pro
ces este poluarea chimică. 
După cercetări intense la 
diferite adîncimi după sute 
de calcule și după preleva
rea a nenumărate probe de 
apă am început să înțele
gem că pierderile din rîn- 
durile nevertebratelor și 
vertebratelor mai ales ce
lor care se hrănesc cu al
ge sînt prea însemnate 
pentru a fi explicate nu
mai prin poluarea chimică 
a oceanului. Consider — a 
arătat Cousteau — că este 
vorba și de o distrugere 
mecanică a organismelor 

vii cum ar fi de pildă pe 
calea pescuitului, cu folo
sirea dinamitei, pescuitul 
în locurile de depunere a 
icrelor folosirea unor pla- 

tate, în aceste zile, in di
verse localități de pe glob, 
în cadrul unor manifestări 
marcînd împlinirea a 20 

de ani de la Congresul al 
IX-lea al P.C.R.

Asemenea manifestări — 
conferințe de presă, ex
poziții de carte și de foto
grafii — au avut loc la 
Beirut, Cairo, Berna și 
Bujumbura.

al dobînzilor, și evoluțiile 
politice din partea austra
lă a continentului.

Participanții, transmit a- 
gențiile internaționale de 
presă, au adoptat o decla- 
rație-program pentru o pe
rioadă de cinci ani, care 
vizează ameliorarea situației 
alimentare, redresarea a- 
griculturii, soluționarea 
problemei datoriei exter
ne și creșterea cooperării 
între țările africane.

FAPTUL DIVERS

se de pescuit cu ochiuri 
mici și alte acțiuni lipsite 
de răspundere.

EXPOZIȚIE
La o expoziție de pie

tre prețioase și semi pre
țioase organizată la Ran
goon a fost prezentată o 
bucată de jad în greutate 
de... 33 de tone. Descope
rită în 1982 în nordul ță
rii, ea a fost transportată 
la Rangoon cu un buldo
zer» Valoarea rocii se ri
dică la cîteva milioane de 
dolari.

Jadul este o piatră se- 
miprețioasă folosită în O- 
rient încă din vechi timpuri 
pentru confecționarea bi
juteriilor.

METEOROLOGICĂ
In regiunile estice ale Su

danului au fost Înregistrate 
ploi torențiale, după a- 
proximativ doi ani de sece
tă.

Potrivit agenției SUNĂ, 
cinci persoane au pierit 
înecate, în apropiere de lo
calitatea Gedaref.

Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară
WASHINGTON 20 (Ager- 

preș). „Scopul politicii 
S.U.A. ar trebui să fie ob
ținerea unui echilibru sta
bil al înarmărilor nuclea
re la cel mai scăzut nivel 
posibil" — a declarat se
natorul american John Car
ry, democrat din partea 
statului Massachusetts. In
tr-o declarație pe care a 
făcut-o in Senat, el a rele
vat că „nici o parte nu va 
permite celeilalte să obțină 
superioritatea nucleară, iar 
încercările îndreptate în 
această direcție sînt peri
culoase și inutile".

De asemenea, senatorul 
american s-a pronunțat 
împotriva programului de 
militarizare a spațiului 
cosmic,

&
NAȚIUNILE UNITE 20 

(Agerpres). La sediul Națiu
nilor Unite din New York 
au luat sfîrșit lucrările Co
mitetului special al O.N.U. 
pentru pregătirea Confe
rinței mondiale de dezar
mare.

Comitetul a adoptat ra
portul sesiunii Adunării 
generale a O.N.U. în care 
se propune convocarea 
conferinței „într-un timp 
cît mal scurt, cu compo
nență universală și după

OPERAȚIUNI DE 
RECUPERARE

După cum relatează a- 
genția TASS, au fost tem
porar întrerupte lucrările 
expediției mixte franco-e- 
giptene pentru readucerea 
la suprafață a navei-amiral 
a flotei franceze, scufunda
tă în anul 1798 de escadri
la amiralului Nelson.

In prima etapă a lucrări
lor au fost reperate toate 
navele napoleoniene scu
fundate. O parte dintre e- 
le au fost pregătite pentru 
operațiunea propriu-zisă de 
ridicare. Cu această ocazie 
au fost descoperite de sca
fandri numeroase obiecte 
de epocă printre care și 
lucruri personale ale - lui 

Napoleon.
Scopul întregii operațiuni 

constă în recuperarea na
velor caro s-au păstrat în 
stare relativ bună, precum 
și* a tuturor obiectivelor 
care au valoare istorică.

STATISTICĂ
Potrivit datelor statistice 

oficiale publicate la Hel
sinki, la ultimul recensă- 
mînt efectuat în anul 1983, 
populația Finlandei era de 
4 869 858 de locuitori. A- 
proximativ 60 la sută din 
populația țării trăiește în 
mediu urban. 

o pregătire corespunzătoa
re".

LONDRA 20. (Agerpres). 
Organizația obștească bri
tanică „Mișcarea pentru 
dezarmare nucleară" a a- 
nunțat desfășurarea unei 
„săptămîni de acțiuni pen
tru pace" în memoria 
victimelor bombardamen
telor atomice de la Hiro
shima și Nagasaki. In diver
se regiuni ale Marii Britanii, 
în orașe și diverse locali
tăți, vor avea loc cu acest 
prilej, mitinguri, manifes
tări cu caracter antirăz
boinic care se vor desfă
șura sub deviza „Hiroshima 
și Nagasaki nu. trebuie să 
se mai repete!".

*
BONN 20 (Agerpres). Ce

rem încetarea imediată a 
amplasării pe teritoriul 
R.F. Germania de rachete 
nucleare cu rază medie de 
acțiune și retragerea celor 
deja inktalate — se spune 
în declarația adoptată la 
încheierea conferinței sin
dicale a tineretului din 
Bavaria. Participanții au 
cerut guvernului să adopte 
urgent măsuri concrete de 
natură să contribuie la des
tinderea internațională și 
să refuze participarea la 
programul american de 
militarizare a spațiului cos
mic, cunoscut sub numele 
de „războiul stelelor".

PREȚURILE au crescut 
în Grecia, în luna iunie, 
cu 1,8 la sută — s-a anun
țat oficial la Atena, potri
vit agenției Associated 
Press. In ultimele 12 luni, 
rata inflației în Grecia a 
fost de 17,2 la sută, iar 
din 1982 nivelul prețurilor 
a crescut cu 67,8 la sută — 
precizează A.P.

DUPĂ CUM RELATEA
ZĂ agenția TASS. C.C. al 
P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au a- 
doptat o hotărîre privind 
măsuri în vederea crește
rii producției de cereale în 
anul 1986 prin aplicarea 
unor tehnologii agricole in
tensive.

INTR-O DECLARAȚIE 
dată publicității în presa 
dominicană, președintele 
Republicii Dominicane,
Salvador Jorge Blanco, s-a 
pronunțat pentru consoli
darea cursului independent 
al politicii externe a țării 
și pentru afirmarea plena
ră a drepturilor și intere
selor naționale — transmi
te agenția I.P.S.

1

FILME

Duminică, 21 iulie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Fapt divers; U- 
nirea: Zorro, I-II; Parîn- 
gul: Un șerif extrateres
tru.

PETRILA Glissando, 
I-II.

LONE A : Iubirea are 
multe fețe, I-II.

ANINOASA; Raliul.
VULCAN -c Luceafă

rul: Ziua Z.
LUPENI — Cultural : 

Omul si fiara, I-II. 
URICANI: Vraciul I-II;-

i
Luni, 22 iulie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Iubirea are mul
te fețe, I-II; Unirea: O 
fată și un băiat; Paringul: 
Sosesc păsările călătoare.

PETRILA Glissando, 
I-II.

LONE A: Zonă pericu
loasă, I-II.

VULCAN — Luceafă
rul: Tatăl meu pe termen 
scurt.

LUPENI — Cultural : 
După legile vremii de 

: război.
i URICANI: Simfonia pri-
i măverii.
î N.R. Eventualele modi-
j ficări intervenite în pro-
: gramarea filmelor aparțin 
î întreprinderii Cinemato- 
! grafice Județene Ilunedoa- 
î ra.

TV
Duminică, 21 iulie

î 11,30 Telex.
i 11,35 Lumea copiilor.
i 12,40 Din cununa cînte- 

cului românesc, (co
lor).
Muzică populară.

ș 13,00 Album duminical.
(parțial color)

1 14,45 însemne al unul 
timp eroic, (color)

i 15,00 închiderea progra
mului.

î 19,00 Telejurnal.
—• Două decenii de la 

Congresul al IX-lea 
al partidului.

î 19,50 20 de ani de-măre-I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Din lumea științei și tehnicii

țe împliniri socia
liste. (color) 
Epoca Ceaușescu. 
Totul prin oameni, 
totul pentru oa
meni.
Documentar.

19,30 Cîntarea României, 
(color)

20,20 Film artistic, (co
lor) „Comoara d'n 
munți”.
Premieră TV. Pro
ducție a studiouri
lor poloneze.

21.50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Luni, 22 iulie

20,00 Telejurnal.
— Două decenii de la 

Congresul al IX-lea 
al partidului.

20,20 Timp al marilor îm
pliniri.
Știința în Epoca 
Nicolae Ceaușescu 
— documentar.

20,35 Tezaur folcloric, (co
lor)

20.50 Varșovia ’85. (color) 
Documentar.

21,05 Roman foileton, (co
lor) Bach. Episodul 
5.

21.50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

RADIO
6.00 Buletin de știri. 

6,05 Concertul dimineții. 
7,00 Actualitatea în 60 
de minute. 8,00 Radiopro- 
gramul satelor. 9,30 Ma
gazin duminical. 12,00 De 
toate pentru toți. 13,00 
Radiojurnal. 13,15 Muzică 
ușoară. 13,30 Radiomaga- 
s»inul femeilor. 14,00 Unda 
veslă. 14,30 Varietăți fol
clorice. 15,00 Clubul ar
telor. 16,00 Buletin de 
știri. 16,05 Virste ale șla

gărului românesc. 16,30 Mu
zică de promenadă. 17,20 
Muzică populară polone
ză. 17,30 Varietăți la o- 
peretă. 18,00 Buletin de 
știri. 18,30 Muzioteca pen
tru toți. 20,00 Radiojurnal. 
20,15 Rezultatele tragerii 
Loto 2. 20,20 Festivalul 
național „Cîntarea Româ
niei". 21,30 Consemnări.

21,40 Turneul melodiilor. 
22,00 Radiojurnal. 22,10 
Panoramic sportiv. 22,35 
Invitație la discotecă. 
23,55—24,00 Buletin de 
știri.

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.
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MOSCOVA. Un grup de 
chimiști sovietici au pus 
la punct o nouă clasă de 
catalizatori, necesari pen
tru grăbirea reacțiilor chi
mice. Se cunoaște faptul că 
o bună parte din substan
țele chimice se obțin cu 
ajutorul catalizatorilor și, 
în mod obișnuit, activita
te catalitică au doar me
talele prețioase. Catalizato
rii din noua clasă conțin 
cationi de natriu, kaliu sau 
lithiu, sînt de cîteva ori 
mai ieftini dccît cei folo
siți pînă acum nu au ne
voie de metale rare și se 
pot obține cu ajutorul lor 
materiale de un înalt grad 
de puritate necesare indu
striei. Ei vor li folosiți la 
fabricarea vopselelor, poli

merilor, la îmbunătățirea 
calității combustibilului, in
formează agenția TASS.

★

LUSAKA. Ca pretutin
deni, semințele de soia sînt 
folosite în Zambia, mai a- 
lcs pentru producerea de 
uleiuri vegetale și în ali
mentație. Specialiștii autoh
toni intenționează însă să 
dea o nouă destinație. a- 
cestei plante oleaginoase, 
prin construirea unei fa
brici de tratare specială, 
care ar permite obținerea 
de... lapte. Dacă toate cul
turile de soia din regiunea 
Mpongwe ar fi transforma
te, așa cum se preconizea
ză, in viitorii patru ani, in 

lapte de soia, producția to
tală ar putea atinge 24—30 
milioane litri anual, ega- 
lînd — în ansamblu, pe cea 
obținută în prezent de fer
mele din țară.

WASHINGTON. Firma 
„F.nercol Inc" din Red 
Bank, New Jersey (S.U.A ), 
a pus la punct o tehnologie 
nouă și un nou echipament 
pentru tratarea apelor re
ziduale. Procedeu] constă 

în oxidarea rapidă a rezi
duurilor organice foarte 
rezistente din apele re
ziduale.

In noul proces se folo
sesc simultan radii ultra
violete cu lungimi de 

undă specifice produse de 
surse de mare intensitate, 
asociate cu cantități re
duse dintr-un amestec de 
catalizator de perhidrol — 
precizează revista „Trends 
in Leather World and Ma
nufacturers Corner" (India).

☆
BUENOS AIRES. Potri

vit relatărilor presei ar- 
gentiniene, citate do agen
ția TASS, la o clinică din 
Buenos Aires a fost reali
zată o operație de tran
splant de cord. Pacientul, 
în virstă de 40 de ani, su
ferise, în urmă cu cîteva 
luni, un infarct de miocard. 
După intervenția chirurgi
cală, starea sănătății pa
cientului este bună.

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.
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