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Vulcanul se numără astăzi printre cele mai mo
derne localități ale Văii Jiului. Pentru oamenii mun
cii — mineri, preparatori, cnergeticieni, constructori 
de mașini au fost construite mii de apartamente 
confortabile, unități prestatoare de servicii și așeză
minte -social-culturale In imagine, o parte a celui 
mai mare cartier al orașului — Coroești — unde 
locuiesc mii de oameni ai muncii.
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Organizațiile de partid 

în fruntea efortului colectiv de sporire a 
realizărilor la extracția cărbunelui

♦ Stil de muncă dinamic pentru valorifica 
rea. potențialului fiecărui loc de muncă ♦ Reali
zările bune se sprijină in primul rînd pe climatul

Eliberării patriei l oto : Al. TĂTAR

Devansarea termenului de 
execuție a liniei III, spâiare

In vederea creșterii pro
ducției de cărbune spălat 
pentru cocs, Preparația 
Coroești a cunoscut în a- 
cest an un amplu proces 
de modernizare a celor 
trei linii de spălare. Du
pă repunerea în funcțiu
ne, în luna iunie, a celei 
de a doua linii de spăla
re, colectivul atelierului 
electromecanic, condus cu 
multă competență de ing. 
Horia Tripan a trecut la 
modernizarea celei de a 
treia linii. Dornici să în-
tîmpine marea sărbătoare Friedrich Csaszar, Dumitru 
de la 23 August cu ro- Durac, Arpad Miclos, pre- 
zultate deosebite în mun- cum și maiștrii Nicolae 
că, preparatorii de aici au .Geană, Aristică Lăța, An- 
reușit să devanseze ter
menul de punere în func
țiune cu aproape 40 de 
zile. Punerea în funcțiu
ne în avans a acestei 
nii de spălare va duce 
creșterea în extracție 
cărbune pentru cocs

3,5 puncte, ceea ce înseam
nă peste 
cărbune 
cocs mai 
colectivul 
tromecanic și-a creat po
sibilitatea să înceapă lu
crările de modernizare la 
linia I cu mai bine de o 
lună mai repede decît ter
menele prevăzute. La exe
cutarea lucrărilor înainte 
de termen, o contribuție 
deosebită au avut-o echi
pele conduse de Alexan
dru Fecior, Virgil Grecu,

7 500 tone de 
spălat pentru 
mult. Totodată, 
atelierului elec-

exigent al organizațiilor de partid ♦ Intre adu
nări, întregul activ antrenat la îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor

productiv al sectoarelor 
întreprinderilor miniere, 
valorificare superioară

li- 
la 
de

drei Becheanu, Dumitru 
Burchel și Marin Chivu. 
Datorită dăruirii și abne
gației cu care ei au lucrat 
în cele aproape trei luni 
cocseriile din țară vor a- 
vea mai mult cărbune 
pentru cocs.

In colectivele de mineri 
din Valea Jiului, rezultate
le întrecerii socialiste pe 
semestrul I au stîrnit, și 
de această dată, interesul 
cuvenit. Fruntașii au fost 
felicitați în mod călduros. 
Au fost înmînate distincții 
care onorează brigăzile, sec
toarele și întreprinderile 
situate pe primele locuri. 
In mod firesc, au fost a- 
cordate și recompense ma
teriale — toate acestea a- 
vînd loc în lumina tradi
ției create, de cinstire a 
muncii rodnice a mineri
lor, de bună răsplătire a 
eforturilor depuse pentru 
creșterea producției de căr
bune.

Dar, semestrul I nu a fost 
încheiat 
vele 
te și 
ților 
plus, 
celui 
sînt sporite față de prima 
parte a anului. In aceste 
condiții, începînd cu cea 
mai mică formație de lu
cru trebuie intensificată în
treaga activitate productivă 
pentru creșterea substan
țială a realizărilor fiecărui 
loc de muncă, astfel îneît 
anul în care ne aflăm să 
fie încheiat cu rezultate 

cît mai bune și, concomi
tent, cincinalul următor să 
fie pregătit temeinic.

Iată, sarcina primordială 
ce se află în fața fiecărei 
organizații de partid. Im- 
primînd 'spiritul de înaltă 
responsabilitate comunistă, 
de exigență în toate acțiu
nile întreprinse și urmărind 
îndeaproape înfăptuirea 
propriilor hotărîri, organi
zațiile de partid sînt che
mate, începînd cu aceste 
zile premergătoare marii 
sărbători naționale a Eli
berării, și pe tot parcursul 
anului, să desfășoare o in
tensă munca politică, de 
mobilizare a potențialului

de toate colecti- 
rezultate aștepta- 
nivelul posibilită- 
care dispun. In

cu
la 
de 
sarcinile de plan ale 
de-al doilea semestru

Și 
de 
a 

capacităților moderne crea
te în subteran. In condi
țiile cînd multe sectoare, și 
brigăzi, și aproape toate 
întreprinderile miniere în
registrează restanțe față de 
plan, organizațiilor de 
partid le revine îndatori
rea de a se situa în frun
tea efortului general 
recuperare a acestora, 
orienta preocupările 
mare număr de factori 
creșterea nivelului de 
tracție avînd mereu în ateu, 
ție căile și pîrghiile pe 
care se sprijină o activita
te rentabilă: creșterea pro
ductivității muncii și a vi
tezelor de avansare, redu
cerea consumurilor speci
fice îmbunătățirea calității 
cărbunelui extras, recupe
rarea materialelor rcfolosi- 
bile.

Practica anilor și expe
riența organizațiilor de 
partid fruntașe au confir
mat pe deplin un adevăr 
de necontestat: realizările 
bune ale unor colective de 
muncă au drept principal 
suport preocuparea neobo
sită pentru întărirea vieții 
interne de partid. In mul
te organizații de bază și 
comitete.de partid pe sec- | 
toare — la minele Lonea - 
și Paroșeni, Petrila, 1 
Vulcan și altele — .
rile colectivelor situate pc I 
primele locuri în întrece-

lin urcuș abrupt, pe dru
mul care duce spre caba
nă ; atît de abrupt, incit, 
chiar obișnuit cu muntele 
trebuie să faci două, trei 
popasuri. Dar osteneala me
rită : ajuns pe dig, ultimul 
efort îți oferă clipe unice 
de desfătare a ochilor : 
prins între chingile de rocă 
ale versanților, se întinde 
imensul lac, unduind ușor

Brigada condusă de Pavel Dediu din sectorul I al I.M. Aninoasa s-a cla
sat pe locul III in întrecerea socialistă pe Vale, la abataje frontale. In imagi
ne, brigadierul cu o parte din ortacii săi. Foto : loan BĂLOI
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Lupeni, I 
realiză- .
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Zestrea tehnică existentă 
la mina Lupeni se ridică 
la peste două miliarde lei. 
Au fost achiziționate com
plexe de susținere meca
nizată, combine de abataj 
și înaintare, transportoare 
cu raclete și cu bandă 
și alte utilaje, mașini și 
instalații care au făcut ca 
producția de cărbune pen
tru cocs extrasă la această 
mină să crească an de an. 
Folosind eficient aceste u- 
tilaje producția realizată 
zilnic de minerii de la Lu
peni se ridică la o medie de 
aproape 7 500 tone de căr
bune cu vârfuri de pînă 
la 8 000 de tone.

Pentru ca utilajele
dotare să producă la para
metrii stabiliți și să se rea
lizeze producții și producti
vități sporite în abataje, a- 
cestea trebuie întreținute, 
revizuite și reparate, iar

menținerea lor’ în stare ae 
funcționare necesită un 
volum sporit de lucrări și 
un număr mare de piese de 
schimb și subansamble. In 
troducereâ pe scară larga a

recuperare 
JzECONDITIONARE 
Lefolosire

clin

mecanizării a impus dezvol
tarea atelierului mecanic, 
care să poată răspunde la 
solicitările „ minerilor ce 
folosesc aceste mașini și u- 
tilaje, în scopul creșterii 
producției de cărbune. In 
cele opt secții ale atelieru
lui își desfășoară activita
tea peste 300 muncitori ca
re practică diferite meserii. 
Colectivul atelierului a ob
ținut în primele șapte luni 
din acest an, rezultate (Teo

sebite, fiind recondiționate 
în atelierul minei piese de 
schimb în valoare de . pes
te 7,5 milioane lei, cu pes
te un milion lei mai mult 
decît sarcinile planiticate. 
Au fost recondiționate duc
ii te piese de schimb pen
tru combine, transportoare 
și pompe care se ’folosesc în 
subteran. Piesele de schimb 
recondiționate provin in 
mare parte de la utilajele 
propuse pentru casare, ca
re se recuperează 50 la su-

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

și albastru. Este captarea de 
apă de la Valea de Pești.

Cei care lucrează aici, 
pentru că și un lac de o 
asemenea frumusețe și im
portanță economico-socială 
poate fi (și este !) un loc 
de muncă (și cît de însem
nat !) nu au timp să fie li
rici. Ci mai degrabă efici
enți. Sînt, desigur, sensibili 
la pitorescul împrejurimilor 
și al lacului, dar mai ales 
la „comportamentul" lui. 
Este și pentru ei o comoa
ră peisagistică, dar în pri
mul rînd pentru că e de
pozitarul a milioane de 
metri cubi de apă potabilă 
a cărei calitate trebuie su
pravegheată, păstrată, pen- ; 
tru a ajunge, cît mai pură, 
la robinetele din aparta
mentele noastre. Și au a- 
cești gospodari ai apei o ; 
multitudine de lucrări de

C. T. DIACONU

(Continuare in pag a 2-a)

Angajare fermă pentru 
planului la apartamente

realizarea

Participanții la adunarea 
generală a reprezentanților 
oamenilor muncii de la 
A.C.M. Petroșani au ana
lizat cu înaltă răspundere 
muncitorească activitatea 
desfășurată în primul se
mestru din acest an și, 
totodată, au stabilit un 
program complex de ’“mă
suri care să ducă la recu
perarea restanțelor înregi
strate în perioada respec
tivă, astfel îneît să înciieie 
anul cu sarcinile de plan 
îndeplinite la principalii 
indicatori. Din darea de 
seamă prezentată în fața 
reprezentanților oarnen ilor 
muncii a reieșit faptul că 
la indicatorul producție 
globală sarcinile au fost 
realizate doar în proporție

rie 90,16 la 
riuctivitatea 
fost îndeplinită cu 4 pro 
cente, numărul apartamen
telor predate fiind mai

sută, iar pro- 
muncii nu a

Adunări generale 
ale reprezentanților 
oamenilor muncii

mic decît cel planificat cu 
180. In material au fost 
stipulate atît cauzele o- 
biective, dintre care men
ționăm frigul din primul 
trimestru cînd a trebuit 
să se sisteze lucrările 
unele puncte de lucru, 
lipsa unor materiale 
pe șantier, cît și

IN PAGINA A 3-A

la
Și 

de 
cauze

subiective cum ar fi absen
țele neinotivate și nefolosi- 
rea integrală a timpului de 
lucru. Pornind de la a- 
ceste nerealizări și de la 
cauzele care le-au gene
rat, particîpanții la dezba
teri au formulat propuneri 
valoroase care să ducă- la 
eliminarea timpilor morți

■ ‘ pe șantiere și la îmbunătă
țirea întregii activități. A- 
lexandru Mareș de la 
brigada 20 Petrila și Con
stantin Călătoru de la bri
gada 40 Lupeni arătau, 
printre altele, că restanțele 
înregistrate în primul se-

G BOGDAN

(Continuare in pag a 2 a)
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' In cadrul procesului de 
dezvoltare a întreprinderi
lor miniere și a altor obi
ective economice și sociale 
din Valea Jiului, acum 32 
de ani s-a înființat Com
pania de pompieri militari.

• Dacă la început condițiile 
de desfășurare a activității 
au fost destul de grele, lip
sind o serie întreagă de 
aparate și utilaje pentru 
instruirea și educarea mili
tarilor pentru a deveni a- 
părători de nădejde ai bunu
rilor materiale, prin grija 
partidului și statului nostru 
s-au creat condițiile cele 
mai bune pentru instruirea 
și pregătirea efectivelor din 
componența Companiei de 
pompieri Petroșani.

In acești 20 de ani de la 
Congresul al IX-lea, de cînd 
în fruntea partidului se a- 
flă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a înnoit tehni
ca de luptă. Dacă la înfi
ințarea companiei o mașină 
putea duce abia 2 000 litri 
apă la incendiu, astăzi pu
tem transporta 9 000 litri 
apă. Astăzi cadrele de co
mandă din Compania de 
pompieri Petroșani pot ra- 

(Urmare din pag. 1)

mestru sînt datorate neelibe- 
rării la timp a amplasa
mentelor. Nici pînă la data 
adunării generale nu s-a 
reușit să se elibereze toa
te amplasamentele pentru 
blocurile care sînt prevă
zute a se construi în a- 
cest an, ca și ale celor ca
re trebuie atacate pentru 
a crea front de lucru în 
anul viitor. De asemenea,

r/z/z////zz//z//zzz/zzzz/zzz/z////z 

Angajare 
fermă

wzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ei au arătat că s-au pier
dut multe ore de muncă 
din cauza lipsei de mor
tar, de aceea au propus 
deschiderea a două micro- 
cariere de nisip în cele 
două orașe, de unde să 
poată să-și asigure nisipul 
necesar pentru mortare și 
betoane. Ei s-au angajat, 
în numele colectivelor pe 
care le reprezintă, să de
pună eforturi susținute in 
vederea realizării integra
le a sarcinilor de plan pe 
acest an. Și ceilalți vorbi
tori — Ghcorghe Neagoe, 
Emil Surdu, Petru Pa- 
nait. Aurel Sîngeorzan, Ște
fan Matyaș au formulat 
propuneri valoroase care, 
materializate, vor duce la 
realizarea integrală a sar
cinilor de plan la princi
palii indicatori economico- 
financiari ai acestui an. In 
cuvîntul său, directroul u- 
nității, ing. Ion Vărășeț a- 
răta că sînt create toate 
condițiile ca pînă la finele 
anului să fie finalizate toa
te cele 816 apartamente ca
re mai sînt de predat în 
acest an și, totodată, să se 
creeze frontul de lucru 
necesar atacării investiți
ilor ce trebuie executate 
în anul viitor. 

porta cu mîndrie că datori
tă condițiilor create de se
cretarul general al partidu
lui, comandantul suprem 
al Foițelor Armate, candi
dează pentru a 18-a oară 
consecutiv la rccîștigarea 
titlului de subunitate de 
frunte.

••••••«••••••(

Buni apărători, 
buni gospodari

*£»••••••••«•(
Putem aminti cu mîndrie 

că in cei 20 de ani de la 
istoricul Congres al IX-lea 
al partidului nostru, Com
pania de pompieri Petro
șani și-a îndeplinit întot
deauna misiunea încredin
țată de comandantul nostru 
suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Tot în cei 20 
de ani în Valea Jiului a 
luat ființă, la fiecare între
prindere minieră, cîte o 
F.C.P., care veghează zi și 
noapte la apărarea bunuri
lor materiale făcîndu-și cu 

OAMENII ATELIERULUI
(Urmare din pag. I)

tă. Concomitent cu preocu
parea colectivului de a re
introduce în circuitul eco
nomic un număr cît mai 
mare de repere, prin re- 
condiționare, muncitorii a- 
telicrului au acționat pen
tru asimilarea în 'fabricația 
proprie, a unui număr mare 
de piese de schimb necesare 
utilajelor din dotare. La 
acest indicator — piese de 
schimb — depășirile sînt 
mult mai mari, aproape 4 
milioane de lei. O bună 
parte din piesele de schimb 
confecționate sau recondiți
onate în atelier este folosi
tă la reparațiile capitale și 
curente care se execută la 
utilaje, ele reprezentînd a- 
proximativ 40 la sută din 
necesar. Și fiindcă tot a- 
minteam de reparațiile ca

Nopțile orașului sînt a- 
morfe, arareori se aud zgo
mote de mașini doar pe 
strada principală, în inter
secții fulgeră uneori faruri. 
Pe străzi, patrulele miliției 
care veghează asupra li
niștii publice, întîlnesc u- 
neori „rătăciții** paharului, 
ori navetiști întîrziați. în
spre dimineața unei zile, 
oamenilor în uniforme al
bastre aflați pe Bulevardul 
Republicii, din reședința 
noastră de municipiu, li s-a 
părut suspectă plimbarea 
nocturnă a unui individ, co
pleșit de bagaje. L-au legi
timat și l-au întrebat în
cotro se îndreaptă. Nicolae 
Catrinoiu, fiindcă de el este 
vorba, n-a prea știut ce să 
răspundă, trenuri sau ma
șini la ora aceea nici nu 
existau.

— Aaa, bagajul ? 
dat niște persoane, 
nu le cunosc. Nici 
ce conțin sacoșele.

Cusută cu ață albă, min
ciuna n-a rezistat. Și ast
fel a fost prins, într-o mi
siune de „rutină1*, un răufă
cător din Turcinești — 

Mi l-au 
pe care 
nu știu

cinste datoria do apărători 
ai Imnurilor materiale.

Concomitent cu pregătirea 
militară, politică și de spe
cialitate, cadrele de coman
dă împreună cu ostașii au 
înțeles indicația secretarului 
general al partidului ca fie
care unitate sau subunitate, 

' pe cît posibil, să se auto- 
gospodărească, sarcină care 
a fost pusă în discuția co
muniștilor de către biroul 
organizației de partid. S-au 
făcut o serie întreagă de 
propuneri, multe fiind a- 
cum fapte concrete. Așa se 
face că din 1981 în compa
nie a luat ființă un sector 
zootehnic, iar pentru asigu
rarea necesarului de legu
me la cantină, companiei 
i-a fost repartizat un teren 
agricol. S-au realizat 80 la 
sută din necesarul de carne 
și importante cantități de 
legume. Putem afirma cu 
mîndrie eă ostașii Compani
ei de pompieri Petroșani 
sînt nu numai buni apără
tori ei și buni gospodari, 
fiind hotărîți să muncească 
și mai departe la fel de bi-' 
ne.

Plut. adj. Ioan JITEA’

pitale și curente trebuie 
subliniat faptul că și la 
acest indicator sarcinile de 
plan au fost depășite, în 
primul semestru, cu peste 
cinci milioane de lei. La 
aceste realizări deosebite 
și-a adus contribuția între
gul colectiv coordonat de 
maiștrii electromecanici Va- 
sile Racolța (șeful atelieru
lui), loan Dreptate, Ion Du- 
gaia, Nicolag Sîrb, și Gheor- 
ghe Turcilă, colectiv din 
rîndul căruia s-au remarcat 
Gheorghe Goiță, Anton Du- 
ban, Irimie Grunvald, Dă- 
nilă Matei, Pavel Popijan, 
Ludovic Kovacs, Iosif Botar, 
Haralambie Moraru, Ion Că- 
tineanu, Viorel Seracovan și 
Gheorghe Petrescu, care 
prin munca lor asigură me
reu buna funcționare a u- 
tilajelor din dotarea minei 
Lupeni.

Gorj, care mai avea la ac
tiv trei condamnări pen
tru furt calificat în dauna 
avutului obștesc și personal, 
ultima oară fiind eliberat 
din penitenciar în toamna 
anului 1984. Acum se află 
acolo unde îi este locul, 
fiindcă a nesocotit legile ță
rii.

In noapte, ochiul ager 
al apărătorului legii...
Intr-o altă noapte, ires

ponsabilitatea unui paznic 
de la casieria I.C.S. Mixtă 
Vulcan avea să ducă la co

miterea unei infracțiuni. An
drei Ludaș, l-a invitat pe 
„prietenul** său, Iosif Ka- 
su, un individ fără ocupa
ție, să facă.... de pază îm
preună la caseria colectoa
re a întreprinderii. In jurul 
orei 23, paznicul, curtenitor 
nevoie mare, s-a oferit să 
conducă o gestionară pînă 
acasă. In timpul în care 
paznicul își părăsise locul

Organizațiile de partid
(Urmare din pagina I)

rea socialistă au fost sti
mulate de climatul deose- 

| bit de exigent, imprimat 
în munca și viața de par
tid. Promovînd un stil de 
muncă dinamic și antre- 
nînd un larg activ la în
făptuirea hotărîrilor, co
mitetele de partid, birouri
le organizațiilor de bază 
din aceste colective au a- 
cordat o atenție sporită 
pregătirii și desfășurării 
acțiunilor întreprinse, în- 
lăturînd formalismul și ru
tina și promovînd, în 
schimb, spiritul novator și 
inițiativa comunistă atît 

Milica Bob — aranjarea metanomctrclor înainte de a fi înniînate minerilor 
la intrarea în subteran. (I. M. Paroșeni).

Fructe de pădure
Familia Ana și Avram Jurca lucrează la punctul 

de achiziții fructe de pădure de la Voivodu. La a- 
cest punct de achiziții predau fructe de pădure 20 
de culegători. Pînă la 15 august, de aici au plecat la 
centrul de fructe din Iscroni nu mai puțin de 1 200 
kg zmeură. Și sezonul nu s-a terminat.

Cei mai destoinici culegători, care cunosc bine 
toate zmeurișurile din împrejurimi, sînt Gheorghe 
Belteu, Constantin Grancea, Silvia Garamia, Ion O- 
laru și un puști de 13 ani, Ion Poenaru. In paralel cu 
activitatea de preluare a zmeurei, brigadierul Vale- 
riu Bocicu și pădurarii Dumitru Moian și Constan
tin Ciocoiu lucrează în aceste zile la amenajarea 
punctului de achiziții. (M.B.)

de muncă, „lupul lăsat paz
nic la stînă** a observat că 
o porțiune de geam a maga
zinului cu autoservire nr. 58 
din apropiere fusese înlo
cuită cu o bucată de P.F.L. 
A luat cu ușurință din vi
trină trei sticle de Pinot 
gris Medgidia. Aflînd aces

tea, paznicul, în loc să se 
alarmeze, i-a dat cheile să 
ducă „prada** acasă la el. 
Puțin după miezul nopții, 
cei doi sergenți majori de 
miliție, care își făceau ron
dul în acea zonă, au ob
servat însă spargerea vi
trinei și cum plastic se ex
primă în procesul-verbal 

de constatare „ne-am sesi
zat din oficiu că la maga
zinul alimentar nr. 58 au 
fost extrase mărfuri din 
vitrină**. Cu un fler deose
bit, cei doi l-au descoperit 

pe parcursul analizelor din 
adunările generale, plenare 
de comitet și ședințe de 
birou cît și în perioada 
dintre adunări — cînd se 
asigură efectiv îndeplinirea 
sarcinilor de producție, a 
sarcinilor de partid.

Cota realizărilor în a- 
ceastă lună și pînă la sfîr- 
șitul anului trebuie îmbu
nătățită în mod considera
bil. La efortul general de 
creștere a producției zilnice 
sînt chemate formațiile de 
lucru, avînd în frunte or
ganizațiile de partid, toți 
comuniștii. Iar măsura an
gajării patriotice a colec
tivelor de mineri — briga

rapid pe făptaș, dar și pe 
complicele lui, în a cărui 
locuință au găsit sticlele. 
Dintr-una hoțul abia apu
case să bea „aldămașul** in
fracțiunii...

Așadar, cei care își mai 
închipuie că noaptea con
stituie adăpost tainic pentru 

asemenea fapte se înșeală a- 
marnic. Ochiul vigilent al 
anonimului lucrător de mi
liție îi descoperă pe rău
făcători și astfel acoliții le
nei și infracțiunilor își pri
mesc binemeritata răsplată. 
Solidari în răspundere în 
fața legii sînt și acei care 
le favorizează calea spre 
comiterea unor acte antiso
ciale, în cazul paznicului 
Andrei Ludaș se pot invo
ca, fără frica de a greși, 
circumstanțe agravante, fi
indcă a premeditat nu nu
mai tăinuirea furtului, ci 
ar fi vrut să se înfrupte 
din el, dar n-a mai avut 
timp. La auzul verdictului 
legii dure, dar drepte, i 
s-au strepezit, desigur din
ții numai la gîndul că vinul 
era de furat.

lori* VULPE 

dă, sector, întreprindere —• 
dovada certă a abnegației 
și priceperii minerești ntl 
o dau decît rezultatele su
perioare, înscrise pe grafi
cul întrecerii pentru tot 
mai mult cărbune. Ani

mate de dorința de a con
tribui cu toate forțele la în
tărirea economică a patriei, 
colectivele noastre pot și tre
buie să înregistreze reviri
mentul așteptat, astfel îneît 
întreaga activitate din do
meniul extracției cărbune
lui să se situeze la un ni
vel superior, pe coordona
tele înaltelor cerințe de 
progres ale societății.

Strălucirile apei
(Urmare din pag. 1)

efectuat, ca într-o uzină,' 
deoarece pentru ei lacul es
te o uzină de apă. Ii cură
ță versanții de vegetație, 
fac aceeași operațiune și la 
„chiuveta lac", verifică per
manent instalațiile electrice 
și hidromecanice ale „uti
lajelor", măsoară — zilnic 
— nivelul, au grijă să nu 
se producă infiltrații prin 
marcă și corp și ca târârile 
și deplasările pe orizontală 
să nu depășească toleran
țele admise, alcătuiesc prog
noze de scurtă, de lungă 
durată și pentru perioada 
de îngheț-dezgheț etc. 
„Brăzdează" cu bărcile su
prafața aceasta albastră de 
35 de hectare (cit are lu
ciul lacului, la cota maxi
mă a acumulării), pentru 
ca „recolta" de apă să fie 
cît mai mare posibil.

Sînt șapte oameni care 
muncesc la acest lac. Ne- 
au rugat să nu le dăm nu
mele în ziar. Le respectăm 
dorința, înțelegînd-o ca pe 
un semn al modestiei. O 
modestie tot atît de preți
oasă ca și apa de care au 
grijă. Sînt șapte, dar în cu- 
rînd vor fi mai mulți : pen
tru că se Vor demara lu
crările de extindere a aces
tui lac. Valea de Pești va 
deveni un lac în plin șanti- 
er. El, de fapt, s-a și năs
cut pe un asemenea șanti
er, în urma unei investiții 
valorînd multe milioane de 
lei. Pentru ca strălucirile 
apei să crească în intensi
tate, spre binele nostru al 
tuturor.

I
I I
I

ULEIURI. Printr-o bună 
organizare a activității de 
recuperare a materialelor 
refolosibilc, întreprinderea 
de Gospodărie Comunală și 
Locativă din Petroșani a 
colectat 5,2 tone de uleiuri 
minerale uzate, realizîndu- 
și, de pe acum, prevederile 
planului pe întregul an. 
(S.B.)

LA CASA DE CULTURĂ 
a sindicatelor, astăzi tinerii

sînt așteptați la obișnuita 
seară culturală. Disc-jockey- 
ul ne-a informat că va lan
sa un TOP al discotecii. 
(Al. II.)

CINEMATECA. „Pasărea 
de foc spațială" este titlul 
filmului programat pentru 
azi la cinematograful „7 
Noiembrie" din Petroșani. 
Deci, o peliculă atractivă 
oferită, în cadrul cinemate
cii, iubitorilor celei i 
șaptea arte. (I.B.)

PREMIU. Cineclubul 
Orizont" de la I.M. Aninoa
sa, condus

de-a

„11

sa, condus de inimosul 
Eugen Herbei, a participat

de curînd la un concurs de 
filme de scurt metraj, care 
a avut loc la Reșița. Dove
dind experiență în realiza
rea peliculelor inspirate din 
munca și viața minerilor, 
cineaștii din Aninoasa au 
obținut locul III (din 20 de 
participante) cu pelicula 
„Trepte de ascensiune 
Valea- Jiului". (Gh.B.)

TRADIȚIE. După o fru
moasă tradiție, colectivul de 
muncă de la întreprinderea 
de Gospodărie Comunală și 
Locativă Petroșani l-a săr
bătorit, cu ocazia ieșirii sa
le la pensie, după 44 de ani

în

de muncă, pe economistul 
Stanislav Laig, care și-a 
desfășurat activitatea ca șef 
birou plan-retribuice-perso- 
nal-învățămînt la această 
unitate. (S.B.)

FILATELICA. Sau pus în 
circulație mărci poștale de
dicate aniversării a două 
decenii de la proclamarea 
Republicii Socialiste Româ
nia. Emisiunea filatelică es
te alcătuită din două mărci 
poștale dantelate, tipărite 
pe hîrtie cromo în patru 
culori. (G.B.)

AMNEZIE. Produsele de 
simigerie ale Fabricii de

Morărit și Panificație din 
Petroșani au cucerit apre
cieri calitative din partea 
cumpărătorilor," dar ce pă
cat că sînt zile în șir, cînd 
lipsesc din rafturile maga
zinelor alimentare. Cine ui
tă să facă sau să onoreze 
notele de comahdă cu "ast
fel de specialități ? (I.V.)

ÎNTREBĂRI.
nr. 13 de lingă 
șani. Program 
întrebar
la ora 12, în miezul zilei,

e 
la

De

închis) 
„Luna

cîteva

în magazin (deși 
ard luminile ca 
parc" ? (M.B.)

RENOVARE.
zile la clubul sindicatelor 
de la I.M. Aninoasa au în
ceput lucrările de renovare. 
In prezent se lucrează 
finisarea fațadei. (G.B.)

Alimentara 
gara Petro- 
13—20. O 

de cee:

Rubrică realizată de 
Gheorghe BOȚEA

■

!
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MĂRTURIA COLUMNE!
Luptele se poartă — 

după scenele columnei — 
in locuri păduroase: în
cet, încet, însă romanii se 
apropie de capitala țării. 
Au loc bătălii crîncene și 
in citeva rînduri ostașii 
Romei se află în. derută — 
aceasta s-ar traduce pe 
c impui de luptă prin pier
derea unor bătălii. Dacii 
se retrag, părăsesc ceta
tea de scaun nu înainte 
de-a o incendia. Se poartă 
din nou lupte îndîrjite, 
Decebal caută noi poziții 
dar romanii sînt pe urme
le sale. Mîndrul rege își 
pune capăt zilelor. După 
tragicul eveniment, rezis
tența dacă nu încetează, 
totuși ; rămași fără con
ducător, acțiunile militare 
se fragmentează, romanii 
izbutesc să anihileze cui
burile rezistenței.

Ce se întîmplă cu popu
lația civilă ajunsă in pu
terea împăratului ? Ultima 
acțiune militară la care 
participă romanii înar
mați, purtînd scut, coif și 
sabie este incendierea u- 
nei cetăti dace. In scena 

c____  ____ _________

următoare despărțită de 
precedenta prin cezura u- 
nui copac se văd de ase
menea ostași romani, dar 
atitudinea lor este de-a 
dreptul pașnică : nu poar
tă sabie și nici coifuri, ici,

SIN TEM 
dintotdeauna 

PE ACESTE LOCURI

colo apare cîte un scut. 
In fața grupului roman 
pășește altul format din 
civili daci ușor de recu
noscut. Un bărbat dac își 
poartă in spate băiatul pe 
șolaul căruia atîrnă o 
traistă, alții duc pe umăr 
boccele, o femeie privește 
în urmă, iar doi sau trei 
copii se hîrjonesc neștiu
tori. La rîndul său grupul 
dac mină din urmă o 
turmă de animale — oi 
și vaci. Cu acest episod 
se termină Columna dar 
nu și interesul nostru. 
Pentru demonstrația avu
tă în vedere nu interesea
ză dacă autohtonii se în

torc acasă după be furia 
războiului a trecut — așa 
cum s-a afirmat demult 
— ori dimpotrivă sint îm
pinși din zonele muntoase 
ale cetăților, spre cîmpie 
cum par să confirme une
le date arheologice. Im
portant este și rămîne alt
ceva : din atitudinea ro
mană și existența grupului 
dac — și să nu uităm, es
te o scenă sintetică — re
zultă, cu puterea unei in
scripții în piatră, practic 
contemporană, că neamul 
dac a continuat să existe 
după ce țara lui a fost 
cucerită de romani. Nimic 
din ultima scenă care ală
tură acum ostași romani 
neînarmați și c'vili daci 
nu întreține tendențioasa 
„teorie" a masacrării nea-, 
mului dac la încheierea 
celor două războaie. Aerul 
de pace, lipsa armelor, a- 
lăturarea intr-o scenă co
mună a cuceritorilor și cu- 
ceriților prefigurează, apa
riția pe scena lumii a u- 
nui nou popor.

Dr. V. MORARU

B59S

Foto : Vasile POLLAKîntre drumeți

Literatură de anticipație

FĂCLII ÎN NOAPTE (I)
Xoatl urmărea crispat 

ecranul fluorescent al com
plexului dispozitiv electro
nic. „Straniu — gîndi cri- 
zalianul. Această banală 
celulă care se zărește, mă
rită de citeva sute de ori, 
nu este altceva decît..." Nu 
îndrăzni să-și ducă gindul 
pînă la capăt. I se părea 
absurd și rememora întrea
ga istorie a lumii crizalie- 
ne, dar nu găsi nimic ase
mănător cu faptul care se 
consuma în fața ochilor săi 
violeți. Se întoarse și făcu 
cîțiva pași prin încăpere, 
analizind minuțios situația. 
Era oare posibil ? Găsiseră 
un răspuns la întrebarea 
care Ie ținea trează întrea
ga sete de cunoaștere ?

Analizorul militar Beta 
de pe stația atomică axtra- 
crizaliană Moai ne comuni
că prin intermediul com
puterului central : „Acum 
șase perioade și jumătate 
s-a interceptat în zona de 
acțiune a stației o celulă, 
în jurul căreia există un 
strat protector constituit 
din elemente total necunos
cute. S-a trecut la captura
rea solului venit din extra- 
spațiu și la izolarea sa in 
vederea trimiterii la sol. 
Cerem de urgență o cosmo- 
navă autorizată pentru exe
cutarea transportului spe
cial, precum și garanția 
securității depline pe par
cursul deplasării. In caz de 
neconcordanță așteptăm noi 

Desen de Iațcu Radu.

instrucțiuni de la centrul 
militar exobiologic. înche
iat emisia". Centrul aprobă 
cererile întemeiate ale ana
lizatorului Beta de pe stația 
atomică Moai și autorizea
ză cosmonava „Z“ pentru 
îndeplinirea misiunii specia
le.

— Bună dimineața Xoatl, 
ciripi intrînd în încăpere 
Uila. Cum merg experien
țele ?

Bărbatul își privi tînăra 
colaboratoare și îi admiră 
încă o dată deplina frumu
sețe fizică. In fiecare dimi
neață, cînd crizaliana pă
trundea în laborator, Xoatl 
își simțea inima bătîndu-i 
nebunește. Și acum, în a- 
ceste clipe unice în care o 
viață se năștea în fața sa, 
emoția îi cuprinse, ca în- 
tr-o menghină de foc, în
tregul organism.

— Se divide, spuse el, 
arătînd spre ecranul fluo
rescent. Continuă să se di- 
vidă...

Vedeau acolo pulsînd via
ța. Erau con.știenți de în
semnătatea și unicitatea 
clipelor trăite. Fețele lor 
albastre tinere, străluceau 
în lumina artificială din 
laborator.

— Uluitor ! exclamă tînă
ra, cu privirile-i calde ațin
tite spre ecran.

— va urina — j

Liviu PIRȚAC
Cercul de anticipație 

Miner-club 2 001

Timp de șapte ani, la 
Dinorwig, în Țara Galilor, 
a fost construită una dintre 
cele mai mari amenajări hi
droenergetice britanice. Es
te vorba de o hidrocentra
lă... subterană. Ea a fost 
amplasată între două lacuri 
naturale, situate într-un 
munte de ardezie. Diferen
ța de altitudine dintre cele 
două lacuri este de 500 m.

La vîrful de sarcină, apa 
din lacul superior este lă
sată să coboare în cel in
ferior printr-un tunel de 
3,2 km lungime, pentru a 
pune în mișcare turbinele.

— cronica rimata —
Spre sfîrșitul de vacanță 

ploaia are o „restanță" 
și în vraja ei mondenă 
regăsim, în jurul nostru, 
roluri luate de pe... scenă.
Supărat în așa hal, 
în stație, mai la deal, 
unul zgîrie auzul: 
„Un regat pentru un cal 
...că nu vine-autobuzul“
Doi amici, cu bună știință, 
așa crezînd de cuvință, 
ce-a spus șeful lor, infirmă, 
și își șoptesc, după ședință : 
„A fi sau a nu fi... la primă ?!“
Unul mic din clasa-ntîi, 
(de mic cu-întrebări rămîi) 
constată că nu-i ușor 
ca să dai răspunsuri bune, 
ai nevoie de... sufleor.
Intr-o muncă, oarecare, 
unul, fără preocupare, 
avansa, dar paremi-se 
el avea un unchi ce-n taină 
făcea jocul de... culise.

Ea-1 întîmpină cu ură. 
Soțul ei sosit „de noapte 
turmentat, în bătătură, 
constată, subit, că poate

- i-ar fi bună o... dublură.
Spun vecinii cu temei, 
că-n familie la ei 
e-o atmosferă epică ; 
El gîndește-n locul ei, 
ea e fără... replică.

Un intrus, ca din senin,
noaptea, dintr-un magazin, 
fu văzut ieșind cu-n sac. 
Cînd a fost la explicații 
nu le-a dat că avea... trac.
Unu-a fost verificat 
și nimeni nu s-a mirat 
că-n gestiune avea un gol, 
el nefiind distribuit 
bine pentru acest... rol.
Nu știu care e pricina 
dacă vara e prea caldă, 
nu-și asumă nimeni vina. 
Peste-o lună vine toamna 
și va trage ea... cortina.

Mircea ANDRAȘ

Cronică nerimată
(157)

• Toamnă. Din pomul 
vieții cad frunzele ulti
melor iluzii.

• înconjurat de pisici, 
canarul incepu să crea
dă în valorile coliviei.

• Toba. După cum o 
bați își exprimă punc
tul de vedere.

• Are nevoie de zece 
propoziții pentru a con
strui o frază goală.

• Mulți părăsesc bar
ca de salvare cînd văd 
spre ce țărm plutește.

Valeriu BUTULESCU

Noaptea, cînd cererea de 
energie electrică este redu
să, apa ajunsă în lacul in
ferior este retrimisă în la-

hidrocentralA 
subterana

cui de sus, cu ajutorul 
turbinelor convertite în 
pompe.

Centrala se remarcă nu 
numai prin mărimea puterii 
sale instalate — 1 800 me
gawați — ci și prin volumul 
mare al excavațiilor pe

Discotecarii de cartier
Sunetele se împart în 

două : sunetele muzicale 
și zgomotele. Primele sînt 
cele care impresionează 
plăcut urechea omului, 
celelate invers. După cu
noștințele noastre, urechea 
omului percepe sunete 
între 7 — 22 000 herți.

De ce această introdu
cere ? Pentru că mai ales, 
în cvartalele de blocuri, 
au apărut oameni care vor 
să verifice aceste „însușiri" 
ale urechii. In cartierul 
"Minerul" 
Petroșani 
blocul de 
pografie, 
lie", în „Aeroport1 
ne mai știe unde, cum se 
crapă de ziuă începe dis
coteca. Falșii melomani 
deschid larg ferestrele, 
scot „boxele" (a.șa li se 
spune, mai nou, la difu- 

din Petrila în 
Nord, chiar în 
vis-ă-vis de Ți
pe „Ilie Pinti- 

și ci-

care le-a presupus construi
rea sa : peste 3 milioane 
tone de ardezie. Principa
lele excavații au fost fă
cute pentru cele două săli 
subterane ale turbinelor, 
care au — fiecare — di
mensiunile unui teren de 
fotbal. Lucrările respective 
au fost realizate fără a a- 
fecta într-o măsură prea 
mare mediul ambiant. In 
ceea ce privește centrala 
propriu-zisă, remarcabil es
te și faptul că ea are ne
voie de numai zece secun
de pentru a intra în func
țiune.

muzică, 
muzică u-

zoare) și... dă-i 
Fie că se cîntă 
șoară sau populară, fie că 
ascultăm Romina Power 
și Al Ba no, sau Romica 
Puceanu, Keny Rogers sau 
Laza Knejevici, impor

Punctul pe „i”

tant e, că din zori pînă 
seara tîrziu cartierele „tu
nă" de muzică. Nu pot să 
doarmă sugarii, sau să-și 
odihnească oasele pensio
narii, minerii din schim
burile II și III nu se pot 
bucura de binemeritatul 
somn, că falșii melomani 
îi dau cu „Drumul gării 
din Beclean" și „Susana"... 
Timp în care, nimeni din
tre vecini, nimeni din a- 
sociațiile de locatari, ni-

— POPULAȚIA KURI, 
din Noua Guinee, este a- 
fectată de o boală căreia, 
deocamdată, nu i s-a putut 
găsi remediul : maladia se 
manifestă prin crize de rîs, 
care nu încetează decît o 
dată cu... moartea bolna
vului.

— MIROUNGA LEONI- 
NA este denumirea științi
fică a celui mai mare e-

•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■»

FEL DE FEL
•■•■■■■(■■laiaaiii>■■■■■■

xemplar din familia foci
lor. Ente vorba de „ele
fantul de mare", care are 
proporții impresionantei: 
circa 5 metri lungime și 
aproape 2 300 kilograme 
greutate.

— IN EPOCA imperială,' 
aprovizionarea cu apă a o- 
rașului Roma era asigura
tă de 11 apeducte, capabile 
să asigure zilnic un mili
ard de litri de apă !

—ȘTIȚI CE cantitate de 
apă poate consuma un e- 
lefant într-o zi ? 120 de li
tri !

— PRIMA PIEPTĂNĂ
TURĂ feminină bazată pe 
procedeul „permanent" a 
fost executată în anul 1900, 
la New York. „Operația", 
la care au participat trei 
coafori, zece asistenți și 
numeroși spectatori, a du
rat nu mai puțin de... 16 
ore.

meni de pe la consiliile 
populare nu uzează de vreo 
vorbă sau de filele unui 
chitanțier care să-i deter
mine pe atît de marii iu
bitori ai muzicii să ascul
te doar ei ce le place lor 
și nu să ne oblige pe toți 
să ascultăm ce vor ei. La 
urma urmei, nu e nimeni 
obligat să asculte muzică, 
18 ore din 24, ajungînd, 
la un moment dat să cu
noască „par coeur" fono
teca vecinului...

De aceea ne-am gîndit 
să facem o „cîntare" cîn- 
tărilor și să propunem se
menilor noștri, asociațiilor 
de locatari să încerce a 
sista avîntul discotecarilor 
de cartier. Vor să asculte 
muzică ? Să asculte ! Dar 
numai pentru ei 1

i

Mircea BUJORESCU
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Acțiuni în favoarea păcii

Carnet cultural

MOSCOVA 17 (Agerpres). 
Uniunea Sovietică — infor
mează agenția TASS — a 
propus includerea pe ordi
nea de zi a celei de-a 40-a 
sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. a problemei pri
vind colaborarea internațio
nală în explorarea pașnică 
a spațiului cosmic în condi
țiile nemilitarizării acestuia.

Intr-o scrisoare a minis
trului de externe al U.R.S.S., 
Eduard Șevardnadze, adre
sată secretarului general al 

• O.N.U. Javier Perez de 
tuellar, cuprinzînd fun
damentarea acestei propu
neri, — dată publicității la 
Moscova — se subliniază că 

„această problemă a căpătat 
un caracter stringent. Ea 
trebuie să fie soluționată 
înainte ca armamentele să 
pătrundă în Cosmos*1.

In document — men
ționează TASS_  se formu
lează ideea creării unei 
.organizații internaționale 
care să urmărească utili
zarea spațiului cosmic în 
folosul păcii și securității. 

. al progresului economic și 
social al tuturor popoare
lor.

> De asemenea, U.R.S.S. 

propune convocarea unei 
conferințe internaționale 
reprezentative — pînă în 
1987 — pentru examinarea 
problemei referitoare la 
colaborară internațională 
în explorarea pașnică a 
Cosmosului în condițiile 
nemilitarizării acestuia — 
arată TASS.

ROMA 17 (Agerpres). 
Oamenii de știință, inclu
siv laureați ai premiului 
Nobel din di’feritc țâri ale 
lumii, au adresat comite
tului „Știința pentru pace**, 
cu sediul la Erice (Italia), 
mesaje prin care își expri
mă adeziunea la inițiativa 
cunoscută sub numele 
„Știința fără secrete*1. A- 
ceastă inițiativă — a de
clarat prof. Antonino Zi- 
chiehi. președintele comi
tetului „Știința pentru 
pace** — înregistrează e- 
couri concrete, la cel mai 
înalt nivel politic. Prof. 
Weisskopf, fondatorul Șco
lii de fizică teoretica „Mas- 
sachussetts Institute of 
Technology*1, a afirmat în
tr-o telegramă către comi
tet că unica speranță de a 
obține o pace durabilă în 
lume este colaborarea mai 
strînsă între Est și Vest.

Din lumea științei 
și tehnicii

MOSCOVA (Agerprșs). 
Printre mașinile destinate ex
ploatării in condițiile nordu
lui extrem se numără și un nou 
tip de microbuz realizat de 
specialiștii sovietici care poa
te trece prin zăpadă adinco 
și afinată, la fel de bine ca 
și prin zone mlăștinoase. 
După cum relatează agenția 
TASS, este vorba de un mi
crobuz pe pernă de aer, rea
lizare de ultimă oră, după 
platformele autopurtate pe 
perne de aer, cu capacitate 
•de 50 de tone, care se folo
sesc pentru transportul de 
utilaje in zonele greu acce-, 
sibile.

BERNA (Agerpres). Univer
sul este oare finit sau infi
nit? Formarea sa a avut la 
bază o formidabilă explozie 
originară? Cum s-au format 
galaxiile și care a fost pro
cesul apropierii lor? lată cî- 
teva dintre întrebările fundal 
mentale pentru fizicienii ca
re studiază particulele ele
mentare. Se caută răspuns 
la întrebarea dacă neutronii 
sint particule stabile, în ve

derea înțelegerii mai clare a 
naturii elementelor constitu
tive ale materiei și a forțelor 
care acționează intre ele. O 
echipă de specialiști ameri
cani și elvețieni a folosit un 
reactor nuclear comercial, ca
re eliberează un număr a- 
proape incredibil de neutroni
- 10 la puterea 16 pe secun
dă. Studierea lor se face 
prin intermediul unui detec
tor închis într-un bloc de 
beton, cîntărind 1 200 tone, 
și care, cu puțină șansă, poa
te „captura" doi neutroni pe 
oră. Se pune întrebarea da
că neutronii își modifică tra
iectoria. In cazul in care se 
poate pune în evidență exis
tența unei oscilații va exista 
dovada că neutronii posedă o 
masă. In această eventuali
tate, masa globală a Univer
sului ar depinde de neutroni
— descoperire extrem de im
portantă în explicarea for
mării galaxiilor.

VARȘOVIA 17 (Agerpres) 
— In luna octombrie a a- 
cestui an, la Varșovia se 
va desfășura cea dc-a Xl-a 
ediție a Concursului Inter
național de pian „Frederic 
Chopin". Prima ediție a a- 
cestui concurs, organizat 
din cinci în cinci ani, a 
avut loc în 1927, iar cea 
mai recentă —- în 1980. 
De-a lungul istoriei sale de 
58 de ani, scrie agenția po
loneză de presă „Inter- 
press“, la concurs au par
ticipat circa 1 000 de tineri 
interpreți, mulți dintre ei 
deveniți apoi nume consa
crate pe plan mondial.

VIENA 17 (Agerpres) — 
Festivalul de vară de la 
Salzburg s-a deschis la ac
tuala ediție cu „Carmen" de 
Bizet, care în primăvară, a 
cunoscut un deosebit suc
ces de public sub conduce
rea muzicală a lui Herbert 
von Karajan. In cadrul a- 
cestei manifestări muzicale 
tradiționale, pînă la 1 sep
tembrie sînt prezentate o 
serie de opere de largă au
diență publică, printre care 
„Cosi Fantutte** și „Flautul 
fermecat" de Mozart, „Mac
beth" de Verdi, „Capricio" 
de Strauss. De asemenea, 
pe afișul festivalului figu
rează concerte ce sînt sus
ținute de filarmonicile din 
Viena, Berlin, Londra și 
Pittsburg.

LISABONA 17 (Agerpres) 
— Poetul vienez Andre 
Heller a montat recent la 
Lisabona un spectacol su
gestiv intitulat „Teatro de 
Fojo“ (Teatrul de Foc), la 
care au asistat aproximativ 
un milion de persoane. 
Spectacolul, inspirat după 
modelul jocurilor baroce 
de sunet și lumină, a avut 
ca acompaniament sonor 
celebre pagini muzicale din 
opera lui Handel, Debussy 
și Strawinski, precum și o 
simfonie scrisă special pen
tru acest prilej de compo
zitorul portughez Antonio 
Vitorio d'Almcida.

HONG KONG 17 (Ager
pres). — La Hong Kong se 
desfășoară marele festival 
al muzicii “Huan.He" (Flu
viul Galben), denumit ast
fel după acest curs de a- 
pă al cărui bazin a consti
tuit leagănul civilizației 
chineze, transmite agenția 
China Nouă. Soliști vocali 
din R.P. Chineză, acompa- 
niați de orchestra 
simfonică din Hong Kong, 
au intrepretat lucrări de 
Mozart, Bizet, Listz, 
Puccini, Verdi, etc., pre
cum și fragmente din can
tata „Odă Fluviului Gal
ben". Programul manifestă
rii cuprinde, de asemenea, 
concerte de vioară, recita
luri, concerte corale.

LONDRA (Agerpres). Du
pă vinurile austriece și cele 
vest-germane, în conținutul 
cărora s-au descoperit sub
stanțe toxice, în Marea 
Britanie au fost de aseme
nea identificate asemenea 
vinuri falsificate, fabricate 
în Italia. Intr-un comunicat 
al Ministerului britanic al 
agriculturii, citat de agen
ția A.P., se subliniază că 
au loc cercetări pentru de
terminarea cantităților de 
vin ce conțin substanța die- 
Vlen-glicol, folosită la fa
bricarea antigelului.

WASHINGTON (Ager
pres). La 253 de zile de la 
primirea inimii artificiale, 
americanul William Schroe
der și-a revăzut duminică 
orașul în care a trăit, Jas
per, din statul Indiana. El. 
a suportat cu bine călătoria 
efectuată cu automobilul 
și a fost în măsură să răs
pundă saluturilor și să-și 
viziteze locuința. Faptul 
este considerat cu atît mai 
deosebit cu cît Schroeder a 
suferit două Vomoții. cere
brale.

TOKIO (Agerpres). Japo
nezul Kenichi Horie a de
venit primul navigator soli-

LA ORDINEA ZILEI, ECONOMIA
Ceea ce se petrece astăzi 

in „conul" sudic al conti
nentului este o victorie a 
idealurilor care își au ră
dăcinile în timpurile lui 
Bolivar și Jose de San 
Martin, care au luptat în 
urmă cu un secol și jumă
tate pentru eliberarea con
tinentului de sub domina
ția spaniolă.

Revenirea la democrație a 
fost favorizată în marc mă
sură de faptul că planurile 
generalilor de a asigura cu 
mînă de fier ordinea și în
florirea au eșuat lamenta
bil în locul unei dezvoltări 
economice înfloritoare, ei 
și-au aruncat țările în pră
pastia crizei.

Cel puțin în etapa actua
lă este clar că democrația 
pentru toate păturile so
cietății este mult mai pre
ferabilă legilor stării de 
război, represiunilor și 
schingiuirilor „escadroane

FAPTUL DIVERS

tar care a traversat Ocea
nul Pacific într-o ambarca
țiune propulsată exclusiv 
cu ajutorul energici solare, 
informează agenția Associa
ted Press. EI a luat startul 
din Hawaii, la 22 mai, și a 
sosit, la 5 august, la Chi- 
chijima, în insulele situate 
la sud de Tokio, după o 
călătorie de 5 954 de kilo
metri, efectuată la bordul 
unei ambarcațiuni lungă de 
9,1 metri, dotată cu motor 
electric alimentat de 1 100 
de celule fotovoltaice de 
transformare a energiei so
lare direct in energie elec
trică.

LONDRA (Agerpres). Cel 
mai tînăr pacient supus u- 
nei operații de transplan
tare inimă-plămîn — mi
cuțul Jamie Gavin, în vîr- 
stă de trei ani — se simte 
bine, anunță un buletin 
medical al spitalului Hare- 
ficld, din Londra. Părinții 
săi au primit permisiunea 
de a-1 vizita, dar cu res- 

lor morții*1. De aici rezultă 
și speranțele popoarelor că 
actualele tendințe de pe 
continent vor căpăta un ca
racter stabil. De altfel, re
zolvarea problemelor exis
tente, sau pur și simplu 
menținerea puterii vor con
stitui un lucru extrem de 

DIN PRESA STRĂINĂ
„NEWS WEEK"

dificil pentru guvernele ci
vile încă neconsolidate din 
America de Sud.

In fața administrației 
care a venit la putere în 
Brazilia, de exemplu, se 
află o problemă uriașă cu 
multe necunoscute. Ea a 
preluat ca moștenire de 
la generali o țară care 
seamănă în marc măsură cu 
„Belindia** — produs al 
fanteziei economistului bra

pectarea unor măsuri stric
te de protecție, întrucît me
dicamentele ce se adminis
trează copilului pentru a 
preveni respingerea orga
nelor transplantate îi reduc 
rezistența la infecții.

Jamie Gavin suferea de 
o maladie congenitală care, 
în absența operației, i-ar fi 
redus treptat gradul de 
funcționare a inimii și plă- 
mînilor.

ATENA (Agerpres). După 
60 de ore de luptă cu flă
cările, incendiul ce făcea 
ravagii în zona localității 
Me'gara, situată la 40 km de 
Atena, a fost pus sub con
trol, a anunțat agenția 
Reuter. Dar cel puțin alte 
opt incendii de pădure con
tinuă să fie semnalate în 
diferite regiuni ale țării.

Autoritățile locale din 
Megara au declarat că flă
cările, ce formau uneori un 
adevărat zid de circa 30 
km lungime, au afectat 4000 
ha de pădure și culturi vi
ticole. Un pompier a fost 
grav’ rănit și, de asemenea, 
potrivit primelor informații 
numeroase locuințe din zo
nă au fost distruse.

zilian Edmar Bashi — adi
că o simbioză a Belgiei cu 
India. O țară într-o anumi
tă măsură foarte dezvolta
tă, dar. în ansamblu, ex
trem de săracă și înapoiată. 
Brazilia are o datorie ex
ternă uriașă, care depășeș- 

țe 100 miliarde de dolari, 
sau cîte 770 de dolari pe 
fiecare dintre cei 130 de 
milioane de locuitori pe ca
re îi are. Noile autorități 
au ajuns imediat in strîn- 
soarea menghinei clasice: 
pe de o parte au de a face 

cu presiunea maselor sărace, 
care cer o îmbunătățire 
grabnică a situației lor ma
teriale, iar pe. de alta cu

LA BUDAPESTA a fost 
inaugurat Tîrgul internațio
nal pentru agricultură „O- 
mek 5“.

Țara noastră expune trac
toare, mașini agricole, uti
laje și produse din dome
niul industriei alimentare. 
Pavilionul românesc a fost 
vizitat de tovarășul Nemeth 
Karoly, secretar general ad
junct al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, de 
membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U.

INTR-O DECLARAȚIE a 
ministrului sudanez al a- 
părării. Osman Abdullah, 
— informează agenția 
SUNA, citată de France 
Presse — se arată că măsu
ra de punere în alertă a 
(forțelor armate din sudul 
Sudanului, anunțată vineri, 
a fost hotărîtă datorită fap
tului că situația din regiu- 
nea sudică a țării s-a 
schimbat în mare măsură.

PREȘEDINTELE EGIP
TULUI, Hosni Mubarak, l-a 
primit sîmbătă pe Richard 
Murphy .asistent al secreta
rului de stat al S.U.A., a- 
flat la Cairo în cadrul mi
siunii întreprinse în regiu
ne. Convorbirile au acoperit 
probleme legate de situația 
din regiune și' de relațiile 
dintre Egipt și S.'U.A 

creditorii străini care insis
tă asupra aplicării unei „e- 
conomii severe1*.

„Ne aflăm cu toți în a- 
ceeași barcă" — a decla
rat, recent, președintele Ar
gentinei, Râul Alfonsin. Din 
păcate, această ambarcațiu
ne este foarte instabilă. In 
ea abundă găurile făcute 
dr ?riza economică, iar de 
plutit plutește pe un ocean 
plin de stînci submarine. 
Nimănui la Buenos Aires 
nu trebuie să i se explice 
cum influențează asupra si
tuației sale materiale infla
ția de 950 la sută. A fost 
necesară reducerea drasti
că a cheltuielilor guverna
mentale, iar unele catego
rii de funcționari de stat 
nu-și primesc salariile cu 
lunile. Aproximativ 35 la 
sută dintre copiii argenti
nieni sînt subnutriți.

memento
FILME

Duminică, 18 august

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Cantemir; Uni
rea: Pe urmele șjiznului; 
Parîngul: Așa bunic, așa 
nepot.

PETRILA: Legenda că
lărețului singuratic. 19,20

LONEA: Rocfcy II.
ANINOASA: Campio

nul, I—II.
VULCAN — Luceafă- 19,40 

rul: Un șerif extrateres
tru. 20

LUPENI - Cultural: ’
Cireșarii.

URICANI; Iubirea are 
multe fețe, ’

Luni, 19 august 9) 4-
PETROȘANI — 7 No’ ,22'00 

iembrie ; Neînvinsul ; fi
nirea : Dragele noastre bu
nicuțe ; Parîngul : Ciulean. 
dra.

PETRILA: Legenda că
lărețului singuratic.

LONEA: Nick Carter su- 
perdetectiv.

VULCAN — Luceafă
rul: Micul dejun in pat,

LUPENI — Cultural : 
Tăunul.

URICANI : Talismanul.

N.R. Eventualele mo
dificări survenite în
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

TV

Duminică, 18 august

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor: Te- 

lefilmotcea de ghi-

Mica publicitate
.Adina și Horațiu doresc 

mamei lor Olimpia Stan, 
multă sănătate și fericire 
cu ocazia zilei de naștere.

VIND 20 familii stupi ma
turi și 10 noi, Măceu — 
Călan, 159. (4149).

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Pe- 

ozdan (c). „Așchiu- 
ță“ — ultimul epi
sod.

12.40 Din cununa cînte- 
cului românesc — 
muzică populară (c)

13,00 Album duminical 
(p.c.)

14,45 Memoria documente
lor. Mărturii ale u- 
nui amplu proces 
revoluționar (c.) 

19,00 Telejurnal. In întîm- 
pinarea marii săr
bători de la 23 Au
gust.
Arc peste un timp 
eroic. 23 August 
1944 — 1985. Viață 
nouă (c.)
Cîntarea României 
(c.)
Film artistic : „Să 
mori rănit din dra
goste de viață**. Pre
mieră TV. Produc
ție a Casei de filme 
patru.
Telejurnal, 
închiderea progra
mului.

Luni, 19 august

20,00. Telejurnal. In în- 
tîmpinarea marii 
sărbători de la 23 
August.

20,20 Arc peste un timp 
eroic (c.)

20.40 Tezaur folcloric (c.) 
Festivalul Național 
„Cîntarea Români
ei" — soliști și for
mații în etapa re
publicană.

21,05 piatră de hotar a 
istoriei noastre (c.) 
23 August 1944 în 
oglinda ecranului 
românesc.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

savento Roberto, eliberată 
de I.C.P.M.C. Petroșani. O 
declar nulă. (4151)

PIERDUT permis de pes
cuit pe numele Tamas An
drei, eliberat de A.G.V.P.Ș. 
Petroșani. II declar nul. 
(4125)
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