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ȚÂRII. QT MAI MULT CĂRBUNE!
Satisfacții. Foto: Nemeth FRANCISC

1N ÎNTÎMPINAREA ZILEI MINERULUI
5----- ----- ]
j Cărbune ca...
J diamantul j
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ă uit la bărbatul 
în floarea vîrstei, 
vînjos și plin, de 

vitalitate și mă cucereș
te bucuria învingătoru
lui pe care o trăiește 
ținînd în palma-i bătă
torită bulgărele negru 
cu luciri argintii în bă
taia razelor soarelui de 
august.

— Priviți ce frumos e, 
ce curat ! Ca diamantul...

• Scena e trăită în aces- 
| te zile, în incinta puțu- 
( lui 5 al minei Valea de 
J Brazi, iar personajul 
1 nu-i altul decît briga- 
ț dierul Gheorgbc Saigiu 
‘ •— brigadă de la a cărui 

loc de muncă a ieșit la 
suprafață cărbunele, deci 
și bulgărele din palma 
tînărului miner.
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...Bucurie, mîndrie, sa- 
o 

reușită sau o descoperi
re. Nu, nu e vorba des
pre începerea propriu- 
zisă a exploatării căr
bunelui la noua unitate 
minieră din vestul ba
zinului. Nu, la Valea de 
Brazi nu a sunat încă 
„gongul inaugural". Nu 
se putea pentru că nu 
s-a pus încă în funcțiu
ne nici un abataj. Dim
potrivă, după cum ne 
relevă ing. Bujor Bog
dan, directorul tehnic al 
minei, în perimetrul 
noului cîmp minier, bri
găzile au de realizat un 
volum mare de lucrări 
de deschideri pentru a 
croi drumul cărbunelui 
spre ziuă. Și, totuși, bu
curia minerilor din bri
gada Iui Saigiu, pentru 
întregul colectiv de la 
Valea de Brazi e justifi
cată. Pentru prima da
tă și nu este vorba de

tisfacție. Ca pentru

Ioan DUB-EK

(Cont. în pag. a 2-a)
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Tradiționalul concurs
-s

Producții record
Mobilizindu-se exemplar, minerii de la Vulcan 

și Loneq au reușit joi, 8 august a.c., să realizeze pro
ducții superioare sarcinilor planificate.

• Hotăriți să încheie și luna august cu planul 
la producția fizică de cărbune realizat și depășit, 
minerii de la Vulcan au extras în această zi, supli
mentar sarcinilor de plan, peste 100 tone de cărbu
ne. Cu cel mai mare plus înregistrat — 181 tone de 
cărbune — se înscriu minerii sectorului II, din ca
drul căruia s-au remarcat brigăzile conduse de 
Gbeorghe Buliuțan și Mihai Poci. Realizind produc
tivități superioare sarcinilor planificate, frontaliștii 
brigăzilor conduse de Mircea Murărașu și Constantin 
Sufragiu, din sectorul VII, au contribuit din plin la 
plusul de 158 tone realizat joi, 8 august, de minerii 
acestui sector. Peste 150 tone de cărbune au mai ex
tras împreună suplimentar sarcinilor de plan și 
minerii sectoarelor II, IV și VIII.

• Continuind șirul bunelor rezultate obținute în 
primele șapte luni din acest an și dornici să întâm
pine „Ziua Minerului" cu rezultate bune, minerii de 
la Lonea și-au depășit zl de zi sarcinile de plan în 
această săptămînă. Pe loc fruntaș se mențin, în conti
nuare, minerii sectorului III, brigăzile conduse 
Iosif Bucur, Dumitru Bohoi și Grigore Fatol.

UTILAJE PENTRU 
MINERI

După ce au încheiat 
luna iulie cu rezultate 
bune în muncă, rea- 
lizînd și depășind sarci
nile de plan la principa
lii indicatori, constructo
rii de utilaje miniere de 
la I.U.M. Petroșani, de
pun în aceste zile de în
ceput de august eforturi 
susținute pentru a veni 
în sprijinul minerilor 
din Valea Jiului cu noi 
și modeme complexe de 
susținere mecanizată. 
Din această lună a în
ceput livrarea a două 
astfel de complexe de 
tipul SMA-2, fiecare a- 
vînd în componența sa 
cîte 67 de secții. Ele vor- 
fi montate și vor pro
duce la minele Paroșeni 
și Lupeni, unde au fost 
transportate deja 40 și, 
respectiv 37 secții.
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lade 
străduit 

luni care 
acest an 

cocseriilor 
mult

Pentru 
cocseriile 

tării*

Preparatorii 
I.P.C.V.J. s-au 
în cele șapte 
au trecut din 
să trimită
din țară cit mai 
cărbune pentru cocs și 
semicocs. In cele șapte 
luni ei au livrat econo
miei naționale peste un 
milion tone de huilă 
spălată pentru cocs și 
aproape 500 000 tone 
pentru semicocs. In a- 
ceeași perioadă sarcinile 
de plan la brichete au 
fost depășite eu peste 
7 000 de tone, iar la. 
sortate cu peste 300 000 
tone. La aceste realizări 
și-au adus contribuția 
preparatorii de Ia Lu
peni, Coroești și Petrila.

„Trofeul minerului
Ca în fiecare an. In 

preajma „Zilei Minerului" 
în întreprinderile miniere 
s-au desfășurat fazele con
cursului profesional dotat 
eu „Trofeul minerului". De 
curînd, a avut loc penulti
ma fază a tradiționalului 
concurs, faza pe Combina
tul Minier Valea Jiului.

Concursul profesional, do
tat cu „Trofeul minerului" 
este una dintre acțiunile de 
larg interes în rîndul ti
nerilor din unitățile mi
niere, desfășurate în cins
tea „Zilei Minerului". El 
este organizat de organiza
ția municipală de tineret cu 
sprijinul C.M.V.J.

Concursul este un
prilej de verificare a nive
lului cunoștințelor profesio
nale care, după cum se 
știe, mai ales pentru ca
drele tinere, trebuie per
fecționate continuu, în con
dițiile creșterii gradului 
de mecanizare a lucrărilor 
din subteran. Testele au 
cerut concurenților dovada 
stăpînirii tainelor meseriei 
și a cunoștințelor de pro-

bun

Efigii ale unui prezent eroic
A devenit o tradiție ca 

în fiecare august să arun
căm o privire asupra a 
tot ceea ce făptuim zi de 
zi. In acest an, a douăze- 
cea treaptă spre viitorul 
comunist al patriei din- 
tr-un șirag de împliniri 
socialiste — mărturii de 
necontestat ale măreției 
„Epocii N i c o 1 a e 
Ceausescu", de aici, din 
Valea Jiului, gîndul nos
tru se îndreaptă către se
cretarul general al parti
dului, un gînd de aleasă 
stimă și prețuire pentru 
ceea ce avem. Trăsătura 
primordială a epocii pe 
care o trăim este grija 
deosebită pentru om, pen
tru cel ce străbate adîn- 
curile zi de zi, dind la i- 
veală cărbunele de care

munici- 
unui

Ș» 
a 
a 

co-

patria are nevoie. Tot 
ceea ce vedem la Lupeni 
sau oriunde în 
piu este expresia
înalt nivel de progres 
bunăstare, mărturie 
înaintării neabătute 
României pe drumul 
munismului.

La Lupeni 
îndrăznit să 
treg oraș.

au 
în- 

Lupeni 
pulsează febril ritmurile 
construcției socialiste, o 
industrie puternică, o 
viață socială și spiritua
lă înfloritoare, ritmuri pe 
care le simțim în întrea
ga țară în acești ani de 
efervescență creatoare pe 
care îi numim cu mîn
drie „Epoca Ceaușescu", 
dar pe care, aici, la iz
voarele luminii le trăim 
mai viu, mai intens.

oamenii 
mute un 
La

Fosta comună Lupeni, 
în care, acum patruzeci 
de ani străzile pavate pu
se cap la cap se întin
deau pe o lungime de... 
1 kilometru, a devenit un 
oraș cu toate caracteristi
cile urbanisticii moder

ne.
Cine caută astăzi Lupe- 

niul, nu-1 mai găsește pe 
locurile cunoscute, ve
chile coordonate geogra
fice ale orașului nu mai 
corespund. Orașul s-a de
plasat cu vreo doi-trei 
kilometri, mai spre vest. 
Vechile colonii s-au dat 
la o parte pentru a face 
loc minerilor să exploa
teze stratele din palierul 
de cărbune de sub oraș.

(Continuare în pag. a 3-a)

Abatajul complex mecanizat — o prezență în toate minele bazinului car
bonifer al Văii Jiului.

tecție a muncii, condiții e- 
sențiale pentru desfășura
rea unei activități eficien
te, rodnice.

întrebările au fost axa
te și pe verificarea cu
noștințelor privind dezvol
tarea impetuoasă a mineri
tului, eforturile depuse de 
conducerea partidului și 
statului nostru, personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru modernizarea proce
selor din subteran.

Au participat 18 tineri 
mineri și electromecanici 
din întreprinderile miniere 
ale C.M.V.J. Nu doar din- 
tr-o coincidență, concurcn- 
ții care anul trecut au lă
sat o impresie bună s-au 
clasat și anul' acesta pe 
primele locuri, dovedind 
caracterul atractiv, spiritul 
de competiție, consecvența 
acestora.

Pe primul loc s-a clasat 
Vasile Niță de la I.M. Dîlja; 
locul II Constantin Bută 
(I.M. Lupeni); locul III Se
ver Croitor (I.M. Livezeni). 
'Au obținut mențiuni Con
stantin Ștefănescu (I.M. Pe
trila) și loan Șerban (I.M. 
Livezeni). Echipajul format 
din cei cinci cîștigători va 
reprezenta Valea Jiului la 
faza pe minister a con
cursului „Trofeul mineru
lui", care se va desfășura 
la Comănești — județul 
Bacău.

Mircea BUJORESCU

LUPENI
citadelă a
industriei
miniere

I Izbindă „in bătălia" pentru aurul negru
Ce înseamnă pentru pro

ducție punerea în exploa
tare a unui abataj ? Ce în
semnătate are însă pentru 
o mină, un sector, pentru 
succesele colectivului de 
mineri intrarea în circui- 
tv' productiv nu a unui a- 
oataj oarecare, ci a unuia 
cu mecanizare complexă, de 
mare capacitate? Răspun
sul : mult, foarte mult!

La dimensiunea acestei 
însemnătăți — economice — 
s-au raportat minerii și 
elec tr omeca n i ci i, cadrele 
ehnice, toți factorii cu 
răspunderi din sectorul I 
al I.M. Aninoasa în duce
rea la. îndeplinire a sarci
nii ce li s-a încredințat din 
partea conducerii minei: e- 
chiparea și punerea în

funcțiune a noului abataj 
frontal cu susținere meca
nizată și tăiere cu combina 
nr. 14—13 din stratul 3, 
olocul II, felia a V-a.

însemnări 
de reporter

Termenul punerii în 
funcțiune a abatajului, a 
acestei noi capacități, fixat 
pentru o dată din preajma 
„Zilei Minerului", a însu
flețit și mobilizat la acțiu
ne cu atît mai mult pe toți 
cei implicați în ducerea la 
bun sfîrșit a importantei 
sarcini.

Experimentata brigadă

condusă de minerul Mi
hai Grijuc tocmai termi
nase în bune condițiuni-a 
lucrările de pregătire în j 
stratul 3, blocul II aferen- î 
te noului abataj frontal î 
mecanizat menit să ex- î 
ploateze felia a V-a, nu au ; 
pregetat să preia o nouă i 
sarcină încredințată brigă- i 
zii de către sector, de con- i 
ducerea minei, poate și i 
mai grea: echiparea abata- » 
jului frontal 14—13 cu i 
complexul mecanizat nr. j 
6 de tip SMA-2.

Un adevărat maraton, ? 
contraeronometru, în in- = 
trecerea cu timpul, pentru ș

I. BĂLAN | 
______________________ _____ 5 
(Continuare in pag. a 2-a) |
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Ritm intens la repararea 
edificiilor școlare*

Noul an de învățămînt se pregătește încă de pe 
acum. In acest cadru, un loc important îl ocupă re
pararea edificiilor școlare, amenajarea lor, din toa
te punctele dc vedere, pentru a putea primi, în con
diții optime, elevii, în toamnă. Iată de ce, interesîn- 
du-ne de acest aspect, ne-am adresat tovarășului 
Alexandru Todor, directorul întreprinderii de Gos
podărie Comunală și Ebcativă Petroșani, unitate 
care execută respectivele lucrări.

— Repararea edificiilor 
școlare reprezintă pentru 
noi, acum, o activitate prio
ritară. Nu se poate spune 
că nu dispunem de expe
riență în această direcție, 
așa îneît ne-am pregătit din 
timp pentru ca, la elibera
rea sălilor de clasă, prin 
plecarea elevilor în vacan
ța de vară, să declanșăm 
imediat lucrările. Acum ne 
aflăm în

■ acestora.
— Mai 

director:
crărilor respective și des- 

; pre, am putea spune, spe-
■ cificul lor — ținind seama 
de faptul că ele trebuie să 
se încadreze în limite 
stricte de timp in condițiile 
în care nici calitatea nu

este un „indicator11 <le ne
glijat...

— Valoarea totală a re
parațiilor depășește o jumă
tate de milion de lei. Trei 
dintre școli (nr. 3 Vulcan,

PE TEME DE
ACTUALITATE

plină derulare 3

concret, tovarășe 
despre stadiul lu-

nr. 1 Uricani, nr. 4 Lupeni) 
sînt în reparații capitale. 
Aici
mai

lucrările au 
devreme, din luna mai 

cu exterioarele, pentru a 
nu stingheri procesul de 
învățămînt. In prezent, sta
diul este conform grafice
lor, ceea ce va permite în
cheierea activității la ter
menul planificat.

început

„Bătălia** pentru aurul negru
• Urmare din pag. D

introducerea complexului 
mecanizat în abataj la 
termenul stabilit prin pro
gram, a declanșat brigada 
lui Grijuc. Eforturi, încor
dare — muncă nu glumă! 
Alături de oainc., , brigă

zii — minerii șeii de schimb 
Pavel Rus, Alexandru Dia- 
conescu, Vasile Spiridon 
în frunte cu brigadierul au 
condus lucrările pe cele 3 
schimburi — s-au aflat lă
cătușii Nicolae 1-luhu, Ni
colae Gljiocea, Romulus 
Mărilă (cu toții șefi de 
schimb), Victor Albdunca 
(șei de echipă hiurauhca), 
iar asistența tehnică pe 
schimburi a fost asigurată 
de sing. Teodor Tomu.ș (ad
junctul șefului de sector), 
ing. Grigore Paduraru (con
ducătorul tehnic al echipei 
„service"), mg. Gelu lancu 
și Simion Moraru (maistru 
minier principal), loan O- 
nuț (maistru mecanic in 
echipa
nitate de gindiri 
ne a celor 45 de mineri și 
electronici unici — elita sec
torului — implicați zilnic 
în lucrările de echipare a 
abatajului, au fost adopta
te soluții tehnice ingenioa
se, de concepție proprie, 
pentru ca ritmul operațiilor 
(demontare, transport, mon
tare) de introducere in noul 
abataj a complexului me
canizat sa fie la nivelul 
stabilit. Pentru a se ușura 
transportul componentelor 
complexului — s-a utilizat 
un monorai și un troliu e- 
lectrohidraulic. De aici, pie
sele componente ale com
plexului aveau „cale libe
ră" spre camera de mon
taj, unde lăcătușii din e- 
chipa „service" condusa de 
ing. Grigore Păduraru iși 
făceau meseria ansamblîn- 
du-le pentru a fi apoi-pre-

.service"). Intr-o u- 
și acțiu-

luate și poziționate în 
frontul abatajului de mine
rii din formația lui Mihai 
Grijuc. Așadar, totul con
ceput și derulat „ca la car
te"! Nu-i de mirare că în
treaga suită a operațiunilor 
a decurs în deplină securi
tate a muncii. Intr-un cu- 
vint, o reușită deplină. O 
reușită despre ale cărei sem
nificații, șeful sectorului I 
al I.M. Aninoasa, ing. Zian 
Hodor, ne spunea :

— Noul complex mecani
zat, nr. 6, cu care a fost 
echipat abatajul frontal 
14—13 din stratul 3, blocul 
11, a intrat la terme» in 
probe tehnologice pentru 
exploatarea feliei a V-a. 
Putem spune că s-a reali
zat o performanță, întrea
ga derulare a lucrărilor fă- 
cîndu-se în numai 21 de zi
le față de o lună, o lună și 
o decadă cît a durat altă
dată. lncepind din zilele ur
mătoare complexul va da 
cărbune, primele tone. Pen
tru inceput 280—300 tone, 
apoi 400—500 de tone pe 
zi cînd va atinge parame
trii de funcționare. Ce în
seamnă aceasta ? Înseam
nă 30—40 la sută din pro
ducția de cărbune a sec
torului 1. înseamnă atinge
rea unui nivel al extracției 
cu complexul mecanizat de 
10 000 tone pe lună în sep
tembrie, înseamnă intrarea, 
in trimestrul 111 al anului, 
in ritmul realizării planu
lui de către sectorul 1.

La cele spuse de șeful 
sectorului 1 al l.M. Aninoa
sa, mai avem de adaugat 
doar atit : Ziua Minerului, 

. este cinstită de acest vred
nic colectiv muncitoresc cu 
o izbîndă semnificativă ob
ținută in bătălia pentru 
cărbune.

I
I 
li

TEATRU. Iubitorii de 
teatru din Valea Jiului iu 
posibilitatea să se reintil- 
nească mline cJ artiști ai 
Teatrului Național 
București. La orele 
19,30, în sala Gasei de 
tură din Petroșani 
susține spectacolul 
sa „Poveste la Hollywood". 
Din distrubiție face parte 
Radu Beligan, artist al 
poporului. Biletele gă-

17

ei
cu

din

cul- 
vor 
pie-

ca

f 
specialiști, 
pentru

la cite 
intervin 
rupe ci
că grija

secundă ?
Este 

furni- 
din

extin-

Interviu realizat de 
S. BORCAN

apropiere a Liceului 
matematică-fizică din 
ședința de municipiu). (A T.)

100 de găleți de

apa
costa un litru 
pe
lei.
r ă

Apa necesară...

vz w

mai

fero-

In ce privește reparațiile 
curente, ele se execută, în 
diverse Valori, în funcție 
de necesități și de deviz, în 
toate localitățile munici
piului. Se fac zugrăveli, se 
igienizează coridoare și săli 
de clasă, se înlocuiesc insta
lații sanitare, instalații e- 
lectrice, după cum este ca
zul

Desigur, peste tot forma
țiile noastre depun efor
turi pentru a face lucrări» 
de bună calitate. De altfel, 
recepția este asigurată de - 
conducerea școlilor respec
tive, cum s-ar spune și 
beneficiarul este prezent si 
exigent. Cît despre res
pectarea termenelor, repet i 
ne-am organizat în așa fel 
activitatea (alcătuirea de
vizelor, asigurarea cu e- 
chipe de specialiști, aprovi
zionarea cu materiale) în
eît la data de 10 septem
brie, lucrările să fie în
cheiate la toate școlile.

Știți cît 
de apă 
188 000 
o c i 
zată de 
devizul 
derea captării de la Va
lea de Pești, lucrare ca
re va demara în curînd.
Deci atunci cînd o garni

tură uzată (care costă cîți- 
va lei) duce la risipă de 
apă, la bateria din baia 
dumneavoastră, gîndi
ți-vă la această cifră. 
Gîndiți-vă că, prin ne- 
repararea rezervorului 
defect de la grupul sa
nitar dintr-un aparta
ment se pot pierde, zil
nic, 
apă.

Și 
colo 
apa 
apa. 
gospodărită cu 
bită chibzuință.

rnai gîndiți-vă, din- 
de aceste cifre, că 
este necesară ca...

Și că ea trebuie 
deose-

C.T.D.

(Urmare din pag

sesc la agenția casei de 
cultură. (II.A.)

METEOROLOGICA. ‘Așa 
cum ne-a informat meteo
rologul de serviciu Gheor
ghe Paca, în noaptea de 
8 spre 9 august temperatu
ra aerului înregistrată în 
Paring a fost doar de două 
grade, iar ieri la ora prîn- 
zului în Petroșani s-a în
registrat cea mai scăzuta 
temperatură din țara, 10 
grade. Precipitațiile căzute 
pe metrul pătrat în ultime
le trei zile se ridică la pes
te 30 1. Pentru următoarele 
zile vremea va fi în conți-
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In secția de expediere 
a întreprinderii de Tri
cotaje din Petroșani tre
buie să fii poliglot ca să 
tc „descurci'1: etichetele 
care se pun pe ambalaje
le cu produsele fabricii 
sînt tipărite în rusă, ita
liană, germană, engleză — 
pentru că marca „I.T.P." 
începe să fie cunoscută în 
mai multe țării în care 
unitatea și-a cîștigat un 
binemeritat prestigiu.

Cine și-ar fi imaginat, 
acum 20 de ani, un ase
menea lucru ? Cine, mă
car. ar fi crezut că fiicele 
și soțiile minerilor vor a- 
vea posibilitatea să se 
afirme într-o modernă u- 
nitate a- industriei ușoare, 
cum a devenit 
ctitorie a „Epocii
Ceaușescu", apărută, 
în vatra mineritului, 
indicația secretarului 
neral al partidului, 
mai din grija de a se 
volta, armonios,
Jiului, în toate domeni
ile? Și, iată acum, pro
dusele purtînd sigla 
„I.T.P." sînt o realitate, 
în magazinele de profil 
din țară, în unitățile co
merciale ale partenerilor 
externi. Și sînt o realita
te a muncii cotidiene, ca
re se concretizează, final
mente, în secția de expe
diere a fabricii.

Am urmărit, zilele tre
cute, fluxul de produc
ție, itinerariul parcurs de 
materia primă pînă a a- 
junge să poarte cunoscu
ta etichetă. Firele sosite 
de la diverse filaturi din 
țară (Buzău, București,

Focșani, Miercurea Ciuc) 
intră, o parte, la bobinat, 
unde mașini rapide și mo
derne le pregătesc pentru 
următorul „popas", cel 
din secția de tricotat. 
Aici, o veritabilă simfo
nie de culori, în contex
turi moderne, se așterne 
pe panourile de prefabri
cate — potrivit schițelor 
desenate de atelierul de 
creație propriu. Tricotoa-

Virtuțile 
măiestriei

această 
Nicolae 

aici, 
la 

ge- 
toc- 
dez- 

Valea

rele supraveghează cu a- 
tenție utilajele (unele din
tre ele lucrează 
patru mașini), 
prompt cînd se 
te un fir, pentru 
pentru calitate este o di
mensiune profesională de 
zi cu zi. Notăm, din acest 
schimb A, cîteva nume 
de fruntași : Varvara Ber- 
cea, Georgeta Ionescu, 
Georgeta Milea, Ioana 
Diaconu, Benonia Bențea. 
Părăsim atelierul cu sen
zația tonifiantă a unei 
munci pline de dinamism.

In atelierul următor, 
cel de confecții, produse
le incep să prindă contu
rul binecunoscut. Viorica 
Buță, Silvia Dencișor, Ma
ria Stirban, Alexandra 
Ciobanu, Ana Bolog și 
colegele lor din acesț, 
schimb tocmai au pus în

lucru unul dintre noile 
modele concepute de crea
torii fabricii. Le place și 
lor, iar argumentele nu 
sînt numai de bun gust, 
ci apelează la noțiuni de 
specilitate: o paletă colo- 
ristică corespunzătoare 
tendințelor modei, o croia
lă modernă etc. Pentru că 
frumosul și măiestria ca
pătă dimensiuni prin com
petență și profesionalism; 
în atelier, într-o succesiu
ne impusă de logica flu
xului de producție, se 
execută 16 operațiuni dis
tincte. Aceasta înseamnă 
și policalificare, înseam
nă suplețe în adaptarea ia _ 
cerințele muncii.

Produsele Sînt apoi am
balate, după ce au fost 
controlate cu atenție — 
după ce au primit ulti
mul C.T.C. — ultimul, 
pentru că, pe fiecare fa
ză au fost minuțios con
trolate din punctul de 
vedere al calității. Și a- 
jung la serviciul de expe
diere, pentru a li se apli
ca binecunoscutele eti
chete — o mare parte 
dintre ele (peste 80 la su-, 
tă din producția între
prinderii se exportă) in 
limbi străine.

Desigur, am surprins 
numai o mică parte din 
realitatea cotidiană a u- 
nei întreprinderi ctitorite 
la indicația secretarului 
general al partidului, în 
anii „Epocii Nicolar 
Ceaușescu". Dar cît de 
semnificativă, prin ea în
săși !

DIACON U

simplă străpungere 
galerie a unui strat 

cărbune ci, 'mai mult, 
executarea unei lucrări 
stratul de cărbune — 
plan colector care va de
versa de pe benzi produc
ția abatajelor din blocul 
9 într-un modern siloz- 
tampon. Planul se sapă In 
culcușul stratului 17—18 
— o lucrare de durată din 
care reezultă zilnic, la o a- 
vansare de 3 ml, peste 50 
tone de cărbune. Va con
tinua săparea unei gale
rii direcționale, lot în 
strat. Deci, va rezulta tot 
cărbune.

După terminarea lucră-

Cărbune ca diamantul
rii, pe lțngă viitoarele u- 
tilități de transport, pla
nul va asigura și crearea 
unui aeraj sub depresiune 
generală a minei, ceea 
ce va marca începerea 
lucrărilor de pregătiri 
pentru viitoarele abataje 
frontale, deci începerea 
exploatării propriu-zise a 
cărbunelui. Dar pînă a- 
tunei mai sînt cîteva 
luni...

Deocamdată, colectivul 
minei trăiește bucuria că 
în preajma Zilei Mineru
lui, a început să dea căr
bune. Mult — puțin — 
cărbune bun si frumos 1

Iar pentru a crea posibi
litatea expedierii lui, un 
colectiv inimos și price
put de mecanici din ca
drul incintei puțului 5 — 
lăcătușii Manole Savinschi, 
Anton Gtosu, maistrul 
loan Penu, șeful sectoru
lui general, maiștrii prin
cipali de transport. Du
mitru Mesaroș și loan Ma
tei au adaptat tericonului, 
eu ajutorul căruia se hal- 
dează masa minieră, un se
parator și un zid despărți
tor în vederea separării 
cărbunelui de steril. De 
aici cărbunele se încarcă 
in bascule și ajunge la

destinație, la preparație. 
Tot acest colectiv este an
gajat in ample lucrări de 
sistematizare a circuitului 
de vagoneți din incinta 
puțului.

Deocamdată brigada lui 
Gheorghe Saigiu, formată 
din 14 mineri tineri și i- 
nimoși, cum sînt Constan
tin Mustață, Gheorghe Ri- 
zea, Eugen Țiru, Marius 
Pișlcagă și Iosif Ciminga, 
trăiește o dublă satisfai - 
ție. Odată eu vitezele spo
rite ce le obține — cîte 
70 ml pe lună, cu depă
șire medie de cîte 10 rol 
— este formația care ex
pediază spre ziuă prime
le tone de cărbune, ca 
diamantul, din atlîncurile 
Văii de Brazi

nuare rece, 
mult acoperit.

EXCURSIE. Un grup de 
44 de tineri din Petroșani 
vor petrece slîrșitul de 
săptămînă într-o interesantă 
excursie in județul Mehe
dinți. Ei vor participa ®la 
adunarea festivă dedicata 
Zilei brigadierului, care va 
avea loc pe șantierul de 
construcții al termocentra
lei de la Drobeta Turnu 
Severin.

SUGESTIE. Dacă înainte 
se potriveau ceasurile după 
tren, astăzi acest lucru es
te mai greu, avînd în ve-

dere amplele lucrări 
modernizare la care 
supuse magistralele 
viare, fapt ce impune res
tricții de viteză, urmate de 
întjrzieri. E normal. Dar ce 
influențe or fi avînd aces
te lucrări asupra lucrători
lor din stația C.F.R. Petro
șani e greu de înțeles, a- 
vind în vedere că anunțul 
prin sistemul de amplifica
re privind sosirea și pleca
rea trenurilor de călători, 
mai nou se face din cînd 
în cînd sau deloc. (Gh. S.)

LA LUPENI cenaclul li
terar „Lira" a programat

pentru astăzi o intimire cu 
tinerii din oraș, întîlnire 
ce va fi urmată de o seară 
distractivă pentru tineret.

UTILA. O veste care cre
dem va fi primită cu deo
sebită satisfacție de po
sesorii de autoturisme din 
Valea Jiului: în cartierul 
Petroșani-Nord s-a deschis 
recent o nouă și modernă 
unitate aparținind F.A.C.R. 
(Federația Automobil Clu
bul Român). Prin această 
unitate posesorii de auto
turisme din Petroșani și 
din celelalte localități ale 
Văii Jiului pot să-și pro-

cure diverse materiale 
accesorii pentru autoturis 
me, putînd totodată solie 
ta diverse servicii pe care 
le poate efectua atelierul 
specializat (situat pe stra
da Slătinîoara, in imediata 

de 
ie

Rubrică realizată de 
Gh. BOȚEA
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• In cea mai fertilă 
perioadă din istoria pa
triei, cunoscută sub nu- ' 
mele de „Epoca 
Ceaușescu**, producția de 
cărbune a Lupeniului â 
sporit cu peste 1 milion 
tone ca rezultat al pu
nerii în funcțiune a u- 
nor noi capacități de 
producție, mecanizării 
principalelor lucrări din 
subteran și aplicării u- 
nor tehnologii noi.

I 
I 
I
I
I
I
I
I
I

I
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Cel ce cunoaște mai puțin Valea Jiului este ten
tat să limiteze viața locuitorilor la mineritul pro- 
priu-zis. In realitate aici pulsează cu o forță nebă- 
nuită o viață culturală intensă, ale cărei tradiții își 
trag seva din străvechea cultură daco-romană, dar 
și din lupta pentru dreptate socială și națională a 
puternicului detașament al minerilor, oameni crescuți 
din tată în fiu la școala curajului și bărbăției 
muncitorești. Reporterul poate afirma, fără teama 
de a greși că actualmente la Lupeni asistăm la o 
adevărată simbioză a noului cu tradiția.

Expresia 
concretă a 
simbiozei de 
care amin
team o consti
tuie manife
stările cultu
rale de tra
diție, printre 
care un loc 
de frunte îl ocupă „Săp- 
tămina educației politi
ce, culturii și sportului", 
grupaj de acțiuni despre 
care ne-a vorbit tovară
șul Ion Pădurcânu, secre
tar al Comitetului orășe
nesc de partid. '

— Care este obiectivul 
săptămînii educației poli
tice, culturale și sportive?

— Acțiunile sînț dedica
te Zilei Minerului și se 
înscriu in contextul efer
vescenței culturale a' în
tregii țări, fenomen am
plu, cu largi semnificații, 
în rînd'Jl clasei muncitoa
re, cu deosebire al mine
rilor. Dezbaterile, simpo
zioanele, expunerile, ma
nifestările artistice, desfă
șurate în cadrul așezămin
telor de cultură sau in 
cadrul întreprinderilor, 
capătă amprenta acestei 
epoci pe care o numim „E-

EFIGII
fUrmar» din pag. I)

In mai puțin de patru ani 
au fost demolate, ca pretu
tindeni în Valea Jiului i- 
mo bilele insalubre, iar in 
urina lor terenurile sînt 
nivelate, suprafețe întinse 
sint înnobilate cu noi 
blocuri de locuințe sau cu pâ- 
mint fertil peste care s-a ri
dicat un mare complex de 
sere și solarii. Cei 20 000 
mp de solarii și 70 000 mp 
de sere vor asigura în toa
te cele 4 anotimpuri le
gume proaspete pentru oa
menii muncii. Și tot aici 
copiii, și nu numai ei, vor 
beneficia de viitorul parc 
al orașului, loc de odihnă 
și recreere pentru oamenii 
Lupeniului de azi.

In partea opusă a ora
șului spre vest, arhitecții și 
proiectanții, măsoară tere
nurile, trasează noi străzi și 
spații libere, stabilesc locu
rile viitoarelor blocuri de 
locuințe și obiective econo-

Prezență firească
în viața minerilor

toți

poca Ceaușescu**. Obiecti
vul lor principal constă în 
ridicarea permanentă a 
nivelului pregătirii profe
sionale și politice, a oa
menilor, însușirea concep
ției despre lume și viață 
de către mineri, de 
cei ce muncesc.

— Vă rugăm să mențio
nați principalele momen
te ale acestei săptămini.

— Avînd în vedere ne
cesitatea obținerii unei 
producții sporite de căr
bune energetic și cocsifi- 
cabil, am cuprins între 
manifestările acestei săp- 
tămîni o serie de simpo
zioane pe tema, creșterea 
producției și productivită
ții în condiții de deplină 
securitate a muncii, dez
bateri, întilniri cu mine
rii fruntași. Aș aminti ac
țiunile de la l.M. Barbă-

ALE UNUI
mice și social-cultural!’, iar 
constructorii inalțâ pe ver
ticală un nou oraș al mi
nerilor, preparatorilor, chi- 
miștilor și textiliștilor, al 
oamenilor muncii, un oraș 
unde geometria spațiilor ne 
incintă prin jocul de pla
nuri, privirea.

Din anul 1965, Lupeniul, 
ca altminteri întregul muni
cipiu, cunoaște cea mai pu
ternică înflorire. S-au con
struit ori modernizat uni
tăți economice ca l.M. Băr- 
băteni, Uzina de preparare, 
Țesătoria de mătase, Vîs- 
coza, noua poștă cu 1000 
de numere, fabrica de pli
ne, Complexul de alimen
tație publică, cantina-res- 
tau/ant, s-a termoficat o- 
rașul, suprafața comercia
lă a crescut cu peste 6 000 
mp. S-au dat în folosință 
școli, grădinițe, noi spații 
pentru asigurarea asisten
ței medicale.

Noul centru civic . al o- 
rașului este străbătut de

Prc-teni, l.M. Lupeni, 
parația Lupeni.

Cunoașterea mai com
pletă a hotărîrilor Con
gresului al XlII-lea, sar
cinile ce ne revin din a- 
ceste documente au fă
cut obiectul unor acțiuni 
desfășurate în toate în
treprinderile orașului. Un 
punct aparte îl constituie 
aici refacerea integrală a 

propagandei 
vizuale de 
întreprinderi 
și oraș po
trivit noilor 
orientări.

— Acțiuni 
artistice ?

— Artiștii 
amatori din 

oraș, participanți la Festi
valul național 
României", 
contribuția 
fășurare a 
organizate 
la Palatul 
și la întreprinderile mi
niere Bărbăteni și Lu
peni, la preparație, cinema 
„Cultural", sau la locuri
le de agrement. Adăugăm 
expozițiile de artă plasti
că și fotografică deschise 
la club, expozițiile de 
carte, serile culturale, ga
la de film a cineclubului 
„Amafilm", spectacolele 
teatrului muncitoresc „A- 
na Colda", intîlnirile ce
naclului literar „Lira". 
Vom încheia aceasta sap- 
tămînă cu solemnitatea 
de la Monumentul „Lu
pani 29" și cu o zi de 
sărbătoare pe care o do
rim cit mai frumoasa.

1

„Cîntarea 
și-au adus 

la buna des- 
speclacolelor 

pentru mineri 
cultural, dar

I

I
I
I

PREZENT
bulevardul Păcii, o frumoa
să arteră de circulație stră
juită de clădiri înalte în
conjurate de spații largi si 
verdeață in care se revar
să perpendicular o mulți
mi de străzi, și ele cu de
numiri frumoase, pline de 
semnificație —■ Crinilor, Or
hideelor, Trandafirilor, Zo
rilor, Mesteacănului, Cas
tanilor, Plopilor.

In viitorul cincinal se 
voi' construi pești’ 2500 a- 
partamente prin contura
rea a noi cartiere de lo
cuințe. In colonia Braia 
„rămășiță" a vechii așezări 
triste va începe construi
rea unui nou complex spi
talicesc cu policlinică.

Orașul va beneficia de 
noi dotări social-urbane, 
noua gară din Bărbăteni, 
magazin universal cu o su
prafață de 61)00 mp, o ha
lă, agroali men tară, casă de 
cultură, un cinematograf, 
școli, grădinițe, noi baze 
sportive.

• In 1985 minerii din 
orașul Lupeni bene
ficiază de un total de 
peste 1 300 bilete de o- 
dihnă și tratament în 
stațiuni.

• Suprafața comercia
lă a orașului a crescut 
cu 6 000 de mp.

• Peste 90 la sută din 
populație locuiește în 
case noi.

• Numai la cantina 
l.M. Lupeni se pregă
tesc zilnic peste 6 000 
de porții de mîncare.

• In zonele Bărbăteni 
și Tudor Vladimirescu, 
în viitorul cincinal se 
vor construi 2 500 apar
tamente și alte obiecti
ve edilitare.

• In oraș activează 
45 de formații artistice 
și interpreți indi.viduali.

• Peste 800 de inter
preți și creatori amatori.

• In Lupeni își desfă
șoară activitatea cine- 
clubul „Amafilm**, cer
cul de artă plastică „Pa- 
leta“ și fotoclubul „Cris
tal**.

• Lupeniul este gaz
da unor manifestări cul
turale de tradiție : „Bie
nala de artă fotografi
că", „Săptămina educa
ției politice, culturii și 
sportului" — dedicată 
Zilei Minerului, „Festi
valul filmului di’ ani
mație", săptămmîna cul
turală „Flori de mai**.

EROIC
zăstăzi, Lupeniul — orași 

simbol al mineritului ro
mânesc — alături de Pe- i 
troșani, Vulcan, Uricani,| 
Pi’trila, de Aninoasa și Bă
nită, formează o adevăra
tă inimă a țării cărbunelui,, 
unde simți oriiînd puterea1 
de mobilizare și dăruirea 
acestui puternic detașa
ment muncitoresc — mi
nerii — dar și ospitalitatea, 
căldura din inimi și pri
viri, acel suflu de Străve
che vatra de cultură și ci
vilizație. Prin munca lor, 
minerii, toți oamenii mun
cii din Valea Jiului răspund 
ferm grijii permanente eu 
adevărat părintești a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
Minerul de onoare al țarii 
căruia întregul municipiu 
îi datorează prezentul, dar 
și mărețele perspective, de 
continuă înflorire, pe mă
sura înaintării întregii 
noastre patrii- pe drumul 
luminos al construcției so
cialiste și comuniste.

• La modernul puț cu 
schip al l.M. Lupeni, ca 
urmare a dării în func
țiune a celui de-al doi
lea trommel-concasor, 80 
la sută din producția mi
nei trece prin instalația 
modernă de presortare.

• La mina Bărbăteni, 
în stratul 13, s-a dat în 
folosință primul com
plex mecanizat. Tot aici, 
începînd de astăzi per
sonalul muncitor din 
sectoarele I A și I B be

Siguranță sporită a
muncii în
A intrat în practice 

muncii consiliilor oameni
lor muncii din întreprinde
rile miniere preocuparea 
activă pentru sporirea si
guranței muncii în subteran, 
pentru introducerea meca
nizării și reducerea efor
tului fizic. Astăzi, așa cum 
ne-au declarat Nicolae 
Vlad și loan Sav, președinți 

ai consiliilor oamenilor 
muncii din întreprinderile 
miniere Lupeni și Bărbă
teni, pericolul unor eveni
mente în subteran earn să 
pericliteze viața oamenilor 
a scăzut considerabil.

Instructajele periodice, 
cabinetele de protecția 
muncii eu o dotare mo
dernă, eficientă, folosirea 
pe seară largă a propagan
dei vizuale la suprafațăi eît 
și in subteran, în puncte
le de lucru eu grad spo
rit de pericol, folosirea fil
mului și diapozitivelor, a 
stațiilor de radioamplifica
re, introducerea electronicii 
(stați telegrizumetrice, te
leviziune eu circuit închis, 
legături telefonice cu dis- 

Pagină realizată de
Horațiu ALEX ANDRESCU, 

loto: Al. TATAR și Oscar SIMONIS

neficiază de transport în 
subteran, spre fronturile 
de lucru, în întregime 
mecanizat.

• Pentru a se asigura 
locuri de muncă femei
lor — soții și fiice ale 
minerilor —, au fost 
construite și date în fo
losință o modernă țesă- 
torie de mătase, noi ca
pacități de prelucrare în 
cadrul întreprinderii de 
fire artificiale „Vîscoza**, 
o fabrică de pîine ș a.

subtera n
pereții), mecanizarea mun
cii și a transportului în 
subteran, iată numai eîte- 
va din laturile de activita
te desfășurată pentru creș
terea protecției muncii.

Minerii de azi se deose
besc radical de cei de odi
nioară. La Lupeni funcțio
nează mai multe, iar re
cent, la Bărbăteni a fost 
introdus primul complex 
mecanizat, la Lu|xmi, tele
viziunea cu circuit închis 
este în curs de generaliza
re, tot la Bărbăteni, in 
ziua în care ziarul nostru 
apare, sectorul investiții 
raportează darea in folosin
ță a noii căi de transport 
a personalului muncitor in 
subteran, cu ajutorul că
rucioarelor, pentru sectoa
rele 1 A, și 1 B, ceea ce 
înseamhă-o importantă eco
nomie de timp și de car
burant. Rapoartele zilnice 
pun mare accent pe securi
tatea minieră, pe folosirea 
corespunzătoare a utilaje
lor din dotare, a bazei ma
teriale existente, pe protec
ția și siguranța zăcămîiltu- 
lui și a minerilor.
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Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară
OSLO 9 (Agerpres). La 

Oslo s-au încheiat lucrările 
celui de-al ' 
tirăzboinic 
din țările 
„Intîlnirea 
Desfășurată 
„Pentru crearea unei 
denuclearizate în 
Europei 
fără arme și fără războaie!4, 
această reuniune, la care au 
participat peste 500 de re
prezentanți ai organizațiilor 
de tineret în favoarea pă
cii din Danemarca, Finlan
da, Norvegia și Suedia, 
precum și oămeni politici și 
de stat din țările respective, 
a permis dezbaterea unui 
larg cerc de probleme. Au 

.fost evidențiate consecințe 
deosebit de periculoase ale 
continuării cursei înarmă
rilor nucleare, și subliniată 
importanța unirii eforturilor 
în vederea preîntâmpinării 
și lichidării pericolului iz
bucnirii unei catastrofe ter
monucleare.
i ★

TOKIO 9 (Agerpres). „Fie 
ca Nagasaki să rămînă ul
timul oraș de pe Pămînt 
care a cunoscut ororile 
bombardamentului atomic!“

V-lea forum an
al tineretului 

nord-europene 
Păcii — ’85". 

i sub lozincile 
zone 

nordul 
„Pentru o lume

chemarea 
s-a desfășurat 

Parcul Păcii din 
mitingul de co- 

a victimelor 
atomic

Aceasta a fost 
sub care 
vineri, în 
Nagasaki, 
memorare
bombardamentului 
asupra acestui oraș japonez, 
la 9 August 1945. Zeci de 
mii de locuitori ai orașului, 
reprezentanți ai Hiroshimei 
și altor localități nipone, 
ai organizațiilor în favoa
rea păcii din numeroase 
țări ale lumii au păstrat, 
la ora 11,02 (ora locală), 
momentul catastrofei nu
cleare de acum patru de
cenii, un minut de recule
gere.

Știri din țările socialiste
9 (Agerpres). 
sovietici de 
gaze au

MOSCOVA 
Constructorii 
conducte de 
peri montat, pe traseul ma
gistral Urengoi — Centru 2, 
folosirea unor conducte din 
oțel cu pereții mai subțiri, 
doar de 15,1 mm, față de 
17,5 mm obișnuit, produse 
la uzinele de țevi de pe 
Volga din tablă de oțel 
normală — relatează a- 
genția TASS. In condiții vi
trege de exploatare cu mo
dificări mari de tempera
tură de la zi la noapte și 
de la vară la iarnă, conduc
tele cu pereții subțiri și-au 
demonstrat fiabilitatea.

PHENIAN 9 
Anul acesta, In 
reeană își vor

ex-

de
46

vor

porțile 18 noi instituții 
învățămînt superior și 
de școli tehnice care 
pregăti specialiști de nivel 
mediu — relatează agenția 
TASS.

In ultimii 40 de ani, în 
R.P.D. Coreeană au fost 
obținute rezultate impor
tante în pregătirea cadrelor 
naționale de specialiști în 
diferite domenii. Numă
rul celor ce au absolvit 
școlile superioare și cele 
medii de specialitate a de
pășit 1 250 000.

(Agerpres).
R.P.D. Co- 

deschide

CONVORBIRI SIRIANO LIBANEZE
DAMASC 9 (Agerpres), Intr-o declarație făcută 

presei la încheierea întrevederii cu președintele 
Amin Gemayel, președintele Siriei, Hafez Al-Assad, 
și-a exprimat satisfacția pentru conținutul convor
birilor purtate cu șeful statului libanez și cu primul 
ministru al Guvernului de uniune națională din 
Liban, Rashid Karame.

După cum transmit agențiile France Presse și As
sociated Press, Hafez Al-Assad a arătat că „spiritul 
dialogului este astăzi mai puternic ca oricînd în Li
ban, iar toate părțile libaneze se îndreaptă pe aces
ta cale1*.

—..... ................ ———-..... - 
VOLANUL...

Un accident survenit 
duminica trecută în timpul 
cursei automobilistice de 
la Emmct, din statul . a- 
merican Idaho, s-a soldat 
cu un mort și peste 200 
de răniți. Potrivit agen
ției "Associated Press, șo
ferul unui automobil, ca
pabil să dezvolte o vite
ză de pînă la 322 kilo
metri pe oră,= a pierdut 
controlul volanului, la 
viteza de numai 160 kilo
metri pe oră, ieșind din 
traseu și pion jind în ma
sa de spectatori. Cel pu
țin 15—20 dintre persoa
nele rănite se află în sta
re gravă.

CEA MAI VECHE 
EPAVA

ț O echipă de scafandri 
i din Australia a început 
i luni operațiunile de cer- 
î cetare a celei mai vechi 
î epave cunoscute din a- 
î pcle acestei țări-conti- 
î nent, relatează agenția As- 
î sociated Press. Se preci- 
= zează că este vorba de 
1 epava corăbiei „The 
î Tryal", scufundată în 
î 1622 în recifele de corali

FAPTUL DIVERS

ale insulelor nelocuite 
Monte Bello, la aproxi
mativ 96 kilometri în 
largul coastei de vest a 
Australiei. Corabia care 
aparținea Companiei bri
tanice pentru Indiile de 
răsărit transporta o în
cărcătură pentru regele 
Siamului, între care, se 
crede, și multe obiecte 
prețioase. Primele opera
țiuni de identificare și 
localizare a epavei au 
stabilit existența unor tu
nuri, ancore și obiecte de 
bronz de interes istoric.
CASA LUI A. LINCOLN

Specialiștii americani 
au început, luna aceasta 
o operațiune dificilă de 
restaurare a casei din 
Springfield, statul Illi
nois, în care a locuit A- 
braham Lincoln pînă în 
anul 1861 cînd, ales pre
ședinte al S.U.A’., s-a 
mutat la Casa Albă, rela
tează agenția Associated

Press. A fost strînsă o 
documentație bogată ast
fel îneît această casă — 
singura pe care a pose
dat-o Lincoln, să fie re
adusă pînă în cele mai 
mici amănunte, la înfă
țișarea pe care o avea în 
1861, inclusiv prin recu
perarea în măsura posibi
lului a mobilierului și o- 
biectelor originale.

ȘAPTE BOMBE
Un accident de circu

lație petrecut pe o auto
stradă din Oklahoma, în 
apropiere de localitatea 
Checotah, a provocat ex
plozia a șapte bombe de 
cite o tonă fiecare. Au 
fost evacuate, temporar, 
peste 6 000 de persoane 
din localitatea situată în 
apropicra locului acci
dentului. Un camion 
greu, care transporta zece 
bombe, s-a ciocnit cu un 
autovehicul. Explozia și 
incendiul ce au urmat au 
cauzat spargerea geamu
rilor din localitatea afla
tă la o distanță de 2 km.

Bombele erau destina
te unei baze militare din 
Carolina de Nord.

PUTERNICELE ploi mu- 
sonice care s-au abătut a- 
supra statelor indiene 
Punjab, Haryana și Himac
hal Pradesh au făcut pînă 
în prezent cel puțin 137 
de victime și pagube ma
teriale — informează agen
ția Press Trust of India, 
citată de Reuter. Alte două 
state — Orrisa și Bihar — 
sînt amenințate de ploi și 
inundații.

CRIZA ECONOMICA din 
America Latină se înrăută
țește continuu, și numărul 
celor afectați de o foame
te cronică depășește 130 de 
milioane, relatează presa 
latino-americană.

Peste 60 milioane de oa
meni nu au acces nici la 
hrana minimă necesară, în 
timp ce 30 milioane pier 
de foame înainte de a fi 
ajuns la vîrsta de 5 ani. 
Potrivit constatărilor una
nime ale presei, America 
Latină cunoaște azi cea 
mai grea criză din ultimii 
50 de ani.'

PREȚURILE bunurilor 
de consum au crescut în 
Italia, în iulie anul acesta, 
cu 8,7 la sută față de a- 
ceeași lună a anului trecut, 
potrivit datelor oficiale pu
blicate la Roma de Insti
tutul central de statistică 
(1STAT), reluate de agen
ția A.N.S.A.

ALTE CINCI sorturi de 
vinuri vest-germane cu con
ținut de substanțe toxice au 
fost identificate de autori
tăți. Numărul sorturilor de 
vin în conținutul cărora a 
fost detectată substanța 
dietilenglicol a ajuns ast
fel la 21.

Nimeni n-a uitat morții de la Hiroșima și Nagasaki
S-au scurs 40 de ani. 16 

iulie 1945. In această zi, ca 
puțin înainte de revărsatul 
zorilor, s-a produs explozia 
celei dinții bombe atomice. 
Era ora 5,30. Presiunea ae
rului lovește dur oamenii 
și obiectele și, imediat, se 
aude o detunătură, care 
persistă. Sute de oameni 
veniseră la Alamogordo, 
în deșertul New Mexic, din 
S.U.A., să asiste la aceas
tă explozie. Proiectilul, 
instalat pe un pilon de 
vreo 30 de metri, a devas
tat totul în jur — dacă 
dăm crezare „Memoriilor 
lui Churchill" — pe o ra
ză de un km. Puterea a- 
cestei bombe, pe care cer
cetătorii au ezitat să o e- 
valueze, depășise toate pre
viziunile. Oamenii de ști
ință, inginerii și militarii

de la „Manhattan Engineer 
District" își atinseseră, în 
sfîrșit, scopul — reușind, 
pentru prima dată in isto
ria omenirii, să declanșeze 
în interiorul materiei fisio-

de uraniu 235 și la o pilă 
atomică experimentală la 
Oak Ridge. W denumea al
te trei pile experimentale 
de grafit producătoare de 
plutoniu, la Harford. In

DIN PRESA STRĂINĂ
(„LE MONDE")

nabile o reacție în lanț ce 
a degajat o cantitate de 
energie explozivă fără po
sibilitate de comparație cu 
cea furnizată pînă atunci 
de armele clasice cele mai 
puternice.

Guvernul american a 
creat încă din 1942, „trei 
mari rezerve" ; cunoscute 
la început sub denumirea 
codificată de x, y și w.

X se referă la două uzi
ne de separare a izotopilor

fine, Y era centrul de la 
Los Alamos, unde s-a rea
lizat construcția bombei.

Ce a urmat este prea 
cunoscut de întreaga ome
nire ca să poată fi uitat. 
Un comitet al Departamen
tului american al apărării 
a hotărît, la 1 iunie 1945, 
să folosească arma atomi
că în războiul cu Japonia, 
iar la 28 iulie, după refu
zul acestei țări de a capi
tula fără condiții, a fost

luată decizia definitivă de 
a se folosi bomba atomică.

La 6 august 1945, la nu
mai trei săptămîni după 
experiența de la Alamogor
do, o bombă atomică de 
13 kilotone a fost arunca
tă asupra Iliroșimei, iar la 
9 august a venit rîndul o- 
rașului Nagasaki să fie ras 
de pe suprafața pămîntului 
de o bombă de 20 kilotone.

Do atunci au trecut 40 
de ani și nimeni n-a uitat 
morții de la Hiroșima și 
Nagasaki. Nimeni să nu ui
te însă că, între timp, au 
fost puse la punct bombe 
cu-hidrogen și cu neutroni 
și că, In concertul națiuni
lor, numărul țărilor suscep
tibile de a avea acces la 
armamentul nuclear ■ este 
in continuă creștere.

(Agerpres)
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ALCOOLUL DISTRUGE 
OMENIA

Intr-una din nopțile tre
cute un tînăr a fost gă
sit pe partea carosabilului 
zbătîndu-se între viață și 
moarte. Trecători nocturni 
au dat dovadă de omenie, 
transportînd de urgență 
omul la spital. Nu același 
lucru se poate spune des
pre conducătorul auto a- 
mator Iosif Gonczy, care 
aflîndu-se într-o avansată 
stare de ebrietate, la vo
lanul autoturismului 2 HD 
1738, în loc să dea o mi
nă de ajutor celui căruia 
era gata să îi ia viața, a 
preferat să apese pînă la 
podea pedala accelerației 
pentru a se îndepărta cit 
mai mult în noapte de lo
cul accidentului. După cî- 
teva ore de muncă încor
dată agenții de circulație 
l-au găsit pe cel ce pro
dusese accidentul, dormind 
liniștit acasă. Oare cum a 
putut ? Pentru fapta lui, 
Iosif Gonczy a fost reți
nut și va fi pedepsit con
form legii.

Au mai fost sancționați 
conform legii, în ultimul 
timp, pentru conducere 
sub influența alcoolului și 
alți conducători auto pro
fesioniști și amatori. Ei se 
numesc: Petru Colariu 
(31 IID 690), Gheorghe 
Nistor (41 B 8232), Ilie Tă- 
ian (31 HD 7834), Marin 
Liviu (31 HD 8083), Vasi- 
le Baciu (31 IID 7532),

Gheorghe Ursu (020135 
AG), Ion Stănescu (3 HD 

2260), Jozsef Markuș (2 HD 
2066), Constantin Vlătaia 
(1 HD 7977), loan Cocotă 
(2 IID 2255), Olimpiu Bo- 
losz (2 AG 2968) și Vasi- 
le Vladu (2 IID 9291). Cam 
mulți !

graba strica 
TREABA...

...spune un vechi pro
verb românesc, de care 
nu au ținut cont condu
cătorii auto Traian Ar- 
deleanu și Gheorghe Mol
dovan. Ei, aflîndu-se la 
volanul autovehiculelor 
înmatriculate cu numere
le 31 HD 7307 și, respec
tiv, 1 HD 7350 nu au acor
dat prioritate de trecere, 
fiind pe punctul de a co
mite accidente. Au fost 
sancționați cu amendă și 
permisele de conducere 
le-au fost reținute în ve
derea suspendării.

CU DEFECȚIUNI 
TEHNICE

Conducătorul auto Mi
hai Tudosa a fost găsit 
circulînd în orașul Pe
troșani cu autovehiculul 
21 HD 1311, care prezen
ta grave defecțiuni tehni
ce. I-a fost reținut certi
ficatul de înmatriculare 
pînă la remedierea defec
țiunilor.

&
Duminică, 11 august a.c.; 

au drept de circulație au
toturismele proprietate 
personală, înmatriculate 
sub număr CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

Circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

I 
i 
i 
l

3

I
I
I
I
I
I

memento

13,00
13,05

14,45

19,00
19,20

TV
Telex.
La sfîrșit dc săptă- 
mînă. (p.c.) 
Săptămîna politică, 
(color)
Telejurnal.
Participare, dezvol
tare, pace, o deviză 
generoasă pentru 
tineretul lumii. Re
portaj documentar 
de la Festivalul

mondial al tineretu
lui și studenților.

Moscova — ’85. (co
lor) 

19,35 Teleenciclopedia. . 
20,00

20,45

22,05
22,15

Invitație la varietăți. 
Spectacol cu public. 
Prima parte, (color) 
Film artistic. Omul 
din fotografie. Pre
mieră pe țară. Pro
ducție a studiouri
lor cinematografice 
Iugoslave.
Telejurnal.
Melodii îndrăgite, 
(color)

Mica publicitate
VIND casă, Petroșani — 

Dărănești, strada Dealului 
nr. 28. Informați, aceeași 
stradă, nr. 16. (4113)

VIND „Lada 1500", Lu- 
peni, strada Aleea Castani
lor, bloc 18/28. (4116)

VIND garaj metalic. In
formații, strada -Ilie Pin- 
tilie nr. 5. (4118)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Ciucu- 
rescu Natalia, eliberat# de 
Preparația Lupeni. O de
clar nulă. (4115)

I
I
I
!
iI
II
I
I
I

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Hălău- 
câ Dorinei, eliberată de 
I.M. Livezeni. O declar nu
lă. (4114)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Ceciu 
Augustin, eliberată de 
I J’.S.R.U.E.E.M. Petroșani. 
O cleclar nulă. (4120)

PIERDUT permis de in
trare în bancă pe numele 
Golitza Ema, eliberat de 
B.N. Petroșani. II declar 
nul. (4112)

anunțuri de familie

Familia îndoliată anunță cu adincă durere în
cetarea din viață după o grea suferință a celui care 
a fost

ing. BĂLĂNESCU PETRU
Amintirea lui va rămîne vie în inimile noastre. 

(4117) .

Familia Bărluț Mihai transmite sincere condo
leanțe familiei greu încercate prin pierderea celui 
care a fost

ing. BALANESCU PETRU (4119)

Colectivul de oameni ai muncii de la I.M. Lo- 
nea, anunță cu profundă durere încetarea din viață 
a fostului lor coleg

ing. BĂLĂNESCU PETRU
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (4121)

Redacția și administrația ; Petroșani, str. Nicoiae Bălcescu, nr. 2. Telefoane,; 41662 
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