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Cu planul pe 8 luni îndeplinit
Sectorul HI al I. M. Lonea

Stăpinind noua tehnologie 
de lucru — abataje fron
tale cu susținere individua
lă și tavan de rezistență — 
minerii sectorului III de la 
I.M. Lonea s-au aflat me
reu in acest an în fruntea 
întrecerii socialiste pe mi
nă. Cu cele 2900 tone de 
cărbune extrase suplimen
tar în această lună, plusul 
acumulat de la începutul 
anului se ridică la 24 000 
de tone, reușind în acest 
fel să raporteze îndeplini
rea integrală a sarcinilor

de plan pe opt luni înain
te de termen. Productivita
tea muncii realizată a fost 
superioară sarcinilor pla
nificate cu peste 1 la sută. 
La realizările sectorului o 
contribuție deosebită o au 
frontaliștii din brigăzile 
conduse de Iosif Bucur, 
Carol Repaș și Grigore Fa- 
tol care, folosind corespun
zător tavanul de rezistență 
au reușit zi de zi să depă
șească productivitatea mun
cii cu 350—400 kg/post.

Sectorul IV al I.M. Vulcan
Acum în zilele imediat 

următoare marii sărbători 
de la 23 August, tot mai 
multe colective de oameni 
ai muncii din Valea Jiului 
raportează noi și importan
te succese. Printre acestea 
se numără și minerii sec
torului IV' de la I.M. Vul
can, care raportează în
deplinirea sarcinilor de 
plan pe opt luni înainte de 
termen ca urmare a depă
șirii sarcinilor de plan la 
producția fizică de cărbu
ne cu peste 7 300 de tone.

Producția extrasă supli
mentar a fost realizată pe 
seama depășirii productivi
tății muncii cu 230 kg pe 
post. La realizarea sarcini
lor de plan pe primele opt 
luni înainte de vreme au 
contribuit din plin minerii 
din brigăzile conduse de 
Traian Borșa, Cezar But- 
naru. Alexandru Szabo, Va- 
sile Crețu și Vladimir So
ro doc.
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Constructorii brigăzii nr. 30 din Vulcan acționea
ză pentru urgentarea finalizării lucrărilor exterioare 
la blocul 3AL

l oto: Gh. OLTEANU

în comuna Aninoasa

Participare largă, 
la dezvoltarea multilaterală

econo- 
autofi- 

admi- 
recent 

Orientat

Din paginile presei cen
trale, opinia publică din 
țara noastră a luat cunoș
tință, cu interes sporit, 
despre noile măsuri cu o 
profundă finalitate practi
că, cuprinse în proiectul de 
Lege privind autoconduce- 
rea, autogestiunea 
mico-financiară și 
nanțarea unităților 
nistrativ-teritoriaie, 
dat publicității.
spre perfecționarea activi
tății consiliilor populare și 
întărirea legăturii acestora 
cu masele, cu cetățenii, 
proiectul de Lege răspun
de cerinței etapei actuale 
de a asigura ridicarea pe 
o treaptă superioară a în
tregii activități desfășurate 
în profil teritorial, de orga
nele locale ale puterii și 
administraței de stat. Din 
conținutul proiectului, din 
orientările sale care aco
peră un vast cîmp de ac
țiune și o întinsă problema
tică cetățenească se des
prinde contribuția hotărî- 
toare a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la pro
gresul general al societății, 
pentru așezarea pe baze 
trainice a principiilor au- 
toconducerii, autogestiunii și 
autofinanțării, în vederea 
modernizării economici na
ționale și înfloririi tuturor

>
Considerat multă vreme 

un fel de „batalion disci
plinar" al întreprinderii sec
torul VIII sau mai bine-zis 
mina Lupeni-Sud, — cum es
te denumit în limbajul cu- 

I rent al minerilor — nu s-a 
împăcat deloc cu acest rol 
pe care i-l hărăzise înce
putul. Structura sa etero
genă, un timp generatoare 
de neîmpliniri, și-a pierdut 
în scurt timp caracterul dis- 
persatoriu, oamenii formînd 
în momentul de față un co
lectiv omogen, bine înche
gat, in care responsabilita
tea pentru realizarea sarci
nilor de plan se împletește 
armonios cu competența și 
abnegația minerilor, care 
au concurat în mod fericit 
la obținerea unor rezultate 
superioare în procesul de 
extracție, sectorul reușind 

zonelor și localităților pa
triei.

Intr-o sinteză a acestui 
important proiect de Lege 
înscriem, pe primul loc,

PE MARGINEA PROIECTULUI 
DE LEGE PRIVIND 

AUTOCONDUCEREA, 
AUTOGESTIUNEA, 

Șl AUTOFINANȚAREA 
UNITĂȚILOR 

ADMINISTRATIV-TERITORIALE

măsurile menite să impul
sioneze activitatea econo
mică, social-culturală și e- 
dilitar-gospodărească, să a- 
sigure participarea largă și 
nemijlocită a tuturor ce
tățenilor, în tripla lor cali
tate de proprietari, produ
cători și beneficiari la în
făptuirea politicii de dez
voltare multilaterală a lo
calităților. Proiectul de 
Lege contribuie în acest 
sens, la întărirea și afir
marea rolului consiliilor 
populare în profil teritorial, 
pentru dezvoltarea foițe
lor de producție și a eco
nomiei locale, valorificarea 
-mai bună a resurselor din 
teritoriu, întărirea răspun
derii cetățenești, mobiliza
rea oamenilor muncii la 
realizarea tuturor acțiuni
lor menite să conducă la 
progresul localității și ri-

I.M. Lupeni

Condiția împlinirilor — 
perseverența

de cîteva luni să-și depă
șească ritmic sarcinile luna
re de plan. Argumentul ci
frelor, în această direcție 
este deosebit de convingă
tor : luna iunie plus 2 812 
tone, luna iulie plus 838 
tone și luna august plus 
peste 1 000 tone de cărbu
ne cocsificabil, succese prin 
care minerii sectorului VIII 
— intră în rîndul colective
lor de primă linie ale în
treprinderii. După cum ne 
spunea sing. Paul Grasu, 
adjunctul șefului de sector; 
el însuși un mare sufletist 
al mineritului — „colectivul

activă 
a localităților 

dicarea calității vieții. Sînt 
stabilite reglementări atît 
pentru activitatea proprie, 
a organelor locale ale pu
terii de stat, cît și a unită
ților subordonate cu pri
vire la folosirea mijloace
lor materiale și bănești, 
sporirea veniturilor pro
prii și utilizarea acestora, 
constituirea fondului de 
dezvoltare generală a socie-

(Continuare in pag. a 2-a)
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lucrări de bună calitate

Brigadierul Francisc Kovacs, unul dintre cei mai 
destoinici și harnici mineri din cadrul sectorului IV 
de Ia I.M. Pctrila, alături de unul dintre ortaci du
pă ieșirea din șut.

sectorului este hotărît să 
ridice necontenit ștacheta 
realizărilor, mai ales că a- 
cest lucru este și mai ușor 
de înfăptuit, prin dotarea 
sectorului, intr-un viitor a- 
propiat cu noi utilaje de 
mare capacitate".

In prezent sectorul dispu
ne doar de un complex me
canizat în stratul XV, pe 
care Gheorghe Bejan și or
tacii lui il mînuiesc zilnic 
cu o 
zind productivități mari. 
Dar, nu numai brigada lui 
Gheorghe Bejan obține re
zultate superioare, ci ma-

rară măiestrie.

Activitate intensă în toate domeniile
ță 
a 
al 
te 
și

Eveniment de importan- 
majoră în viața politică 

țării, apropiatul Congres 
consiliilor populare es- 
întîmpinat, de deputății 
cetățenii comunei Ani

noasa cu remarcabile îm
pliniri. Este, bineînțeles, un 
prilej de bilanț, fructuos, 
dar și o perioadă de 
care a activității pe 
coordonate, în toate 
men ii le. In perioada 
să de la precedentul 
greș, al II-lea,al consiliilor

ridi- 
noi 

do- 
scur- 
Con-

rea majoritate a brigăzilor 
se înscriu cu rezultate bune 
în întrecerea socialistă. Ast
fel, brigăzile de pregătiri în 
cărbune conduse de Con
stantin Preoteasa, în stra
tul XIII, de Ion Popescu in 
stratul XV obțin lună de lu
nă rezultate bune în pro
ducție. Brigada condusă de 
Sandu Geacăr lucrează în 
prezent la galeria de bază 
a unui nou abataj a cărui 
lungime va fi de 80 m și 
va fi echipat cu complex 
mecanizat. De asemenea, 
brigada lui Doboy Martin 
se află în stadiu avansat 
cu construcția unui plan în
clinat pentru aeraj în stra
tul XIII, orizontul 480. Deci

Gh. CHIRVASA
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populare s-au înregistrat în 
comună înfăptuiri într-o 
largă sferă de aspecte ale 
vieții social-economice. Dia
logul pe care l-am avut cu

In intimpinarea 
Congresului al lll-lea 
ai consiliilor populare

tovarășa Valentina Cer
chez, primarul localității, 
înfățișează, în această pri
vință, un tablou bogat și 
divers — de la creșterea 
zestrei edilitare pînă la 
diversificarea serviciilor 
către populație, de la în
frumusețarea comunei, pî
nă la concretizarea progra
mului de autoaproviziona- 
re. Astfel, s-au dat în fo
losință 182 de apartamente, 

construcție aflindu-se

atelierului 
diversificat 
în funcție 

utilajele 
se folo- 
în sub-

a crescut și 
de la an la

plan 
ate- 

poste 
efor-
rea-

Odată cu extinderea me
canizării, atelierului me
canic de la I.M. Paroșeni 
îi revin sarcini din ce în 
ce mai mari. Volumul lu
crărilor prestate de colecti
vul 
s-a 
an 
de 
care 
sesc 
teran. In cele 
opt luni, ni
velul sarcinilor de 
la producția marfă a 
lierului se ridică la 
10 milioane lei. Prin 
turi susținute și prin 
lizarea unui volum sporit 
de lucrări aceste sarcini au 
fost depășite 
milioane lei.
realizările au 
te la piese de 
condiționări, ; 
reparații curente și capita
le. In atelierul mecanic au 
fost confecționate, în cele 
8 luni, cu forțe proprii, 
piese de schimb în valoare 
de aproape trei milioane 
lei. Un accent deosebit a 
pus colectivul pe recupe
rarea și recondiționarea u- 

RECUPERARE 
7K0MNT10NWE 
\efolosire

cu peste 3,7 
Sortimental, 
fost obținu- 

; schimb, re- 
asimilări și

încă un bloc cu 36 de a- 
partamente, iar în perspec
tivă apropiată, acestora li 
se vor adăuga alte 36 de 
apartamente, un cămin de 
nefamiliști. Sfera servici
ilor s-a diversificat, așa 
îneît, se poate spune că un 
locuitor al Aninoasei tși 
poate satisface toate cerin
țele chiar în comuna sa. 
Mai mult decît atît, la par
terul noilor blocuri sînt 
prevăzute unități comer
ciale cu dotări moderne și 
în curînd va fi dat în fo
losință un magazin univer
sal, un fel de „Jiul“ Ia 
scară mai redusă, cu 1500 
de metri pătrați spații u- 
tile.

Semnificativ este faptul 
că la dezvoltarea și înllori- 

C. T. DIACONU

nor cantități însemnate de 
piese de schimb și suban- 
samble pentru toate tipu
rile de utilaje din dotare. 
Pentru complexele mecani
zate sînt recondiționate 
bolțuri, siguranțe, racor
duri, furtune, pentru com

binele de aba
taj și înainta
re, șuruburi, 
prezoane, pa
puci, sănii de 
ghidare, in

stalația hidraulică, tam
bure și alte subansamble. 
Folosind în subteran o ga
mă variată de transportoa
re, muncitorii din atelier 
recondiționează pentru a- 
cestea un număr însemnat 
de repere. Axele, semiaxe- 
le, pinioanele, reductoarele, 
tamburele de acționare și 
întoarcere sînt dpar cîteva 
din piesele de schimb re
condiționate pentru trans
portoarele TR3, TR4 și 
TR6. In cele aproape opt 
luni au fost recondiționate

Gheorghe BOȚEA 

(Continuare în pag a 2-a)
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Inițiativa trebuie nu numai lăudată, 
c i preluată

Participare largă, activă
înainte de a deveni sim

ple, unele lucruri par com
plicate. Așa s-a întîmplat 
și cu problema recuperării 
uleiurilor de la mașinile 
„SARO“ din atelierul de 
prelucrări mecanice și mon
taj al secției de echipament 
hidraulic de la întreprin
derea de Utilaj Minier din 
Petroșani. In timpul opera
țiunii de așchiere, uleiul, 
necesar răcirii instalației 
de prelucrare se „lipea" de 
span — și de aici, bineîn
țeles, inconvenientele: pe 
de o parte, acest șpan nu 
mai era atît de bun pen
tru retopire, iar pe de alta 
rezultau importante pier
deri din această atit de 
prețioasă materie primă.

Oamenii atelierului nu 
au stat impasibili în fața 
unei asemenea situații. Au 
depozitat, mai întii, șpa- 
nul în recipienți mari, cu 
recuperatoare în partea lor 
de jos, uleiul „scurgîndu- 
se“ de pe pănglicuțele de 
metal; dar nu au fost pe 
deplin mulțumiți — pentru 
că numai o parte din ulei 
era recuperat, apoi in-

Șl
tcmperiilc îi diminuau din 
calități. Ca să nu mai vor
bim de timpul îndelungat 
necesar operațiunii — oa
menii erau „la dispoziția" 
forței gravitaționale.

Și atunci a intervenit, 
ca să spunem așa, forța 
de inițiativă a colectivului. 
Rezolvarea a fost pe cît de 
simplă, pe atit de ingenioa
să și rapidă.. Și de o ele
ganță tehnică aparte. In 
locul recipienților uriași, 
din metal — deci o altă 
materie primă prețioasă 
„imobilizată" — s-a imagi
nat o instalație simplă, un 
cilindru în diametru de 
50 de centimetri și cu înăl
țimea de 80 de centimetri, 
în care se introduce „gă
leata" cu șpan, acest cilin
dru interior fiind prevăzut 
cu găuri. Toate aceste puse 
pe un tambur care se ro
tește — și, prin forța cen
trifugă, uleiul de pe șpan 
este recuperat în întregime, 
iar printr-o sită prevăzută 
la instalație, filtrat și gata 
de a fi repus în circuitul 
de producție. Ooerațiunea 
durează 3—4 minute, con-

sumul 
uleiul 
acesta 
ulei sulfuros sînt refolosi- 
te, deci economisite, pe an. 
Și încă un „amănunt": ins
talația a fost executată din 
materiale 
tul ci 
într-o

(Urmare din pag 1)

energetic e minim, 
iese curat. In felul 
cel puțin 12 tone de

recuperate, cos- 
fiind amortizat doar 
lună de zile.

C.T. DIACONU

Autorul acestor rîn- 
entuziasmat și el de

**
*

) 
ț

1

Perseverentă
și Dumitru Băngălău și nu 
in ultimul rind șeful de sec
tor Ion Mănăilă și adjunc
tul său Paul Grasu.

Desigur, succesele înre
gistrate trec in umbră o 
parte dintre neajunsurile 
sectorului, căci oricum mai 
sînt și necazuri cu discipli
na în producție, cu integra
rea noilor veniți, privind 
prezența la program. De e- 
xemplu, Manose Cimpean, 
Ion Chiriac și Constantin 
Gurgui, dealtfel, meseriași 
foarte buni, incă n-au în
țeles faptul că sectorul a e 
nevoie zilnic de prezența 
lor la lucru.

Și în fața acestor neca
zuri, atît conducerea secto
rului, cît și maiștrii Silviu 
Tărbălescu, Vasile Anton, 
Bogyo Robert, Cornel Stoi
ca și Vasile Dosan, secre
tarul organizației de bază 
și-au intensificat activitatea 
educativă pentru ca toți oa
menii să înțeleagă necesi
tatea participării cu întrea
ga responsabilitate la înde-

(Urmare din pag i
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N.B. 
duri, 
soluție, de eleganța ei teh
nică și de eficiența mare, 
a intenționat să scrie, așa 
cum merita „subiectul", un 
reportaj elogios. Și iată că 
subiectul i-a impus un fel 
de „fișă tehnică". De fapt, 
acesta este elogiul cel mai 
bun care se poate aduce lui 
Viorel Livădaru, șeful ate
lierului, și lui Iulian lones- 
cu autorii inițiativei și pro
iectului — precum și lui 
Nicolae Rădoi, Florin Ra
du Toader. Petre Matia.ș — 
cei care au executat insta
lația. Ei ar fi mulțumiți ca, 
aflînd și prin intermediul 
ziarului, despre ceea ce au 
realizat, și colegi de-ai lor, 
din alte întreprinderi, să 
îi urmeze. Inițiativa valo
roasă este și generoasS. Ea 
vizează interesul general. 
Deci ea, mai ales, trebuie 
nu numai lăudată aplauda
tă, ci și preluată I

tații destinat reproducției 
socialiste lărgite. In mod 
deosebit, consemnăm mă
surile din care se desprin
de îndatorirea consiliilor 
populare de a acționa pen
tru dezvoltarea resurselor 
locale, în vederea creșterii 
contribuției la lărgirea ba
zei naționale de materii 
prime și materiale și satis
facerii necesarului de con
sum al localităților. Im
portante prevederi se în
scriu în sfera celor trei „R“, 
pentru recuperarea și re- 
condiționarea materialelor 
refolosibile și, în general, 
în domeniul economisirii, 
pentru cultivarea spiritului 
de bună gospodărire a avu
ției încredințate fiecărei co
lectivități. Sînt înscrise re

glementări detaliate pri
vind contribuția bănească 
și în muncă pentru efec
tuarea unor lucrări de in
teres obștesc. Aceste regle
mentări sînt menite să asi
gure întărirea principiilor 
autoconducerii, autogestiu- 
nii și autofinanțării, 

creșterea răspunderii cetă
țenești pentru păstrarea 
bunurilor și lucrărilor rea
lizate, stimularea inițiati
vei locale. întărirea par
ticipării nemijlocite a ce
tățenilor la dezvoltarea și 
modernizarea localităților.

Cadrul juridic stabilit 
prin noul proiect de Lege 
constituie expresia concre
tă a preocupărilor conduce
rii partidului șt statului de 
a asigura accelerarea dez
voltării economice, social- 
culturale și gospodărești în

profil teritorial. Măsurile 
pe care le cuprinde și fi
nalitatea lor se înscriu 
pregnant în efortul creator 
al societății de înfăptuire 
a unor obiective de im
portanță hotărîtoare pen
tru mersul înainte al țării, 
în concordanță cu hotărîri- 
le adoptate de Congresul 
al XlII-lea al partidului, cu 
indicațiile și orientările 
trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Pentru înfăptui
rea acestor obiective ’’olul 
maselor largi de cetățeni 
avînd în frunte consiliile 
populare, deputății, este 
hotărîtor, fiind chemate 
să răspundă cu înaltă ab
negație patriotică la întă
rirea economică și îmbogă
țirea edilitară a localități
lor. la creșterea nivlului 
de trai.

Activitate intensă în toate domeniile
Urmare din pag l'

peste tot în cadrul secto
rului se desfășoară o acti
vitate febrilă, fiecare miner 
fiind interesat să sporească 
tot mai mult producția sec
torului, care se preconizea. 
ză ca anul viitor să atingă 
capacitatea sa maximă de 
aproximativ 800 tone pe zi. 
Iar dacă dintre oamenii 
sectorului am întocmi o lis
tă cu cei merituoși, cu si
guranță că aceasta ar cu
prinde pe Nicolae Precup, 
Mihai Cîrdei, Aurel Brîndu- 
șan, Dumitru Racheru, Ale
xandru Trifan, Gavrilă Man. 
gu, Alexandru Matyus, Ion 
Untea, Constantin lacob, 
llie Drăgoescu, Ștefan Tu- 
dorache 
Ivan.
printre oamenii a căror con
tribuție zilnică la îndeplini
rea planului se ridică la 
cote superioare de eficien
ță se numără și electricie
nii Vasile Beleanu, lanoș 

Simon, lăcătușii Stoi Nicolae plinirea sarcinilor de plan. |

rea localității participă top 
cetățenii, avîndu-i în frun
te pe deputați, între care 
se remarcă Nicolae 
P ă r ă u, Iosif Șimo, An
gelica Nițar. La inițiativa 
acestora, cu sprijinul și 
prin contribuția în muncă 
a cetățenilor, numai în a- 
cest început de nouă legis
latură au fost construite 
două punți peste rîul Jiu,

a fost amenajata o stînă 
pe pășunea din muntele 
Cîndet, s-au întreprins am
ple acțiuni de înfrumuse
țare a localității — vopsi
rea și ‘alinierea împrejmui
rilor curților, repararea po
dețelor și podurilor, ame
najarea de spații și zone 
verzi prin plantarea a 
10 000 de puieți de brazi, 
a peste 1 500 de arbuști și 
pomi ornamentali.

O preocupare susținută.

si 
De

Constantin 
asemenea,

mu

decurgind din atribuțiile 
consiliilor populare, se a- 
cordă înfăptuirii programu
lui de autoaprovizion.-.re — 
latură importantă a planu
lui în profil teritorial. Lo
calitate pe raza căreia se 
află importante obiective 
industriale (întreprinderea 
minieră, sectoare de pre
lucrare a lemnului, auto
bază de transport, stație 
de epurare a apelor rezi
duale, fabrică de oxigen, 
o brigadă a întreprinderii 
de prospecțiuni și explorări 
geologice) deci comuna 
ninoasa. locuitorii săi 
dică pe noi coordonate 
activitate tradițional.! 
creșterea animalelor 
deletnicirea aduce 
tante venituri cetâțen 
permite livrarea, la Iot 
de stat, a însemnate ea 
tați de produse — Lipit 
oaie și vacă, carne de i 
și de bovine.

Deputății, cetățenii co
munei Aninoasa sînt ciși 
să adauge noi împliniri în 
dezvoltarea așezării lor și, 
în această privință, dezba
terile și hotărîrile Congre
sului al III-lca al consili
ilor populare vor constitui 
pentru ei un prețios și mo
bilizator îndreptar.

A- 
ri- 
și o

Imagine de pe șantie
rul noului complex so- 
cial-administrativ de la 
mina Aninoasa.
Foto: Gli. OLTEANU

Preocupări constante
(Urmare din pagina I)

a-
500 000 lei. 
aduse din 

recondițio- 
atelierului 
producție

piese de schimb in valoare 
de aproape 5 milioane lei, 
depă.șindu-se astfel sarcini
le de plan alerente acestei 
perioade la indicatorul 
mintit, cu peste 
Pentru utilajele 
import pe lingă
nări, colectivul 
a asimilat în
proprie o seamă de piese 
de schimb și subansamble 
care sînt folosite cu suc
ces în abatajele mecani
zate ale minei și la alte u- 
tilaje din subteran. Valoa
rea pieselor de schimb a- 
similate de la începutul a- 
nului se ridică la 155 000

lei. O parte însemnată din 
piesele de schimb și sub- 
ansamble confecționate sau 
recondiționate in atelierul 
minei sint folosite pentru 
reparațiile curente și ca
pitale. Aproximativ 50 la 
sută din piesele 
reparațiilor 
transportoare, 
complexe sînt 
recondiționări 
iar la reparațiile capitale 
peste 30 la sută din piesele 
necesare sînt obținute pe 
aceeași cale. Așa cum ne 
spunea maistrul electro
mecanic Alexandru Bar, 
șeful atelierului. întregul 
colectiv este preocupat să 
realizeze lucrări de bună 
calitate pentru ca ortacii 
lor din subteran — mine-

necesare 
curente la 
combine și 
realizate dm 
și asimilări.

rii — să nu aibă ce să le 
reproșeze. Pentru interven
ții urgente, în subteranul 
minei există un miniate- 
lier în care se execută a- 
numite reparații pentru 
scurtarea timpului de sta
ționare a utilajelor. Prin
tre cei care își aduc zi de 
zi o contribuție de seamă 
la buna funcționare a utila
jelor, se numără Constantin 
Olteanu. Iosif Rîba, Ana 
Scripcaru, Petru Graur. 
Paul Dădulescu, Ștefan 
Fiilop. M irgareta Pavlov- 
schi și Ștefan Dimian. De 
fapt cei care își desfășoa
ră activitatea in atelierul 
mecanic al minei Paroșeni 
depun suflet în tot ceea ce 
întreprind.

De la Inspectoratul General al Miliției
In zilele de duminică a- 

le lunii septembrie 1985, 
autoturismele proprietate 
personală vor avea voie să 
circule după cum urmează:

— 1, 15 și 29 septembrie: 
autoturismele care au nu
măr de înmatriculare cu 
soț ;

— 8 și 22 septembrie: 
autoturismele care au 
măr de înmatriculare 
soț.

Septembrie fiind o 
tranzit de la

nu-
fără

lună 
d" tranzit de la sezonul 
cald la sezonul rece, prezen- 
tînd modificări ale condi
țiilor de circulație, uneori 
de la o zi la alta și chiar 
în cursul aceleeași zile, sub 
efectul fenomenelor meteo
rologice schimbătoare (de 
la senin la ceață, de la soa
re la ploaie etc.), la care 
se adaugă scurtarea dura
tei zilei, respectiv prelun
girea orelor de noapte, cei

volan trebuie 
primul plan 

permanentă 
de conducere

să 
a- 

a 
a

circum- 
în

aflați la 
pună pe 
daptarea 
manierei 
autovehiculelor la
stanțele meteoi litiere 
cari- se deplasează.

Viteza autovehiculelor se 
cere menținută la nivelul 
mersului în siguranță a a- 
cestora. respectiv redusă n 

ice împrejurare ce afec
tează siguranța rutieră (ca
rosabil umed, vizibilitate 
redusă, curbe, pante, a- 
propiere de intersecții, tre
cerea pe lîngă bicidiști, că
ruțași, pietoni etc.). Pru
dență în apăsarea pe acce
lerație se cere pe șoselele 
cu trail redus, deoarece si 
pe astfel de drumuri se 
pot ivi momente critice 
ca : explozia unui pneu. a- 
pariția inopinată a unui 
pieton într-o localitate ru
rală, o porțiune alunecoasă 
a suprafeței de rulare etc.,

care să impună opiirea 
rapidă a autovehiculelor.

In septembrie reîncepe a- 
nul școlar, 
auto trebuie să fie 
atenți în locurile 

observă copii sau unii 
te de presupus că 
ează traversări (in 
școlilor, a stațiilor 
celor d>- transport în 
ș.a.m.d.), pentru a 
măsură 
tarea micilor pietoni 
prudenți în treceri 
o parte pe alta 
sau șoselei.

Mult contează 
perioadă starea 
autovehiculelor, 
ta depinzînd în 
sură deplasarea 
guranță. Se impune, prin 
urmare, verificarea atentă 
a mașinilor înainte de por
nire, inclusiv starea și pre
siunea pneurilor, și înlătu
rarea defecțiunilor.

Conducătorii 
l nai le 
unde 

es- 
efectu- 

zona 
mi ;loa- 
comun 
li în 

iă prevină aCciden- 
im- 

-a de pe 
a străzii

FORMAJ’IA „SALVA-I M >NT“ din Lupeni, va 
Iavea oaspeți de peste ho

tare, între 30 august — 8 
septembrie. Răspunzînd in- 

Ivitației gazdelor române, în 
acest interval de timp se 

I va afla în Munții Retezat, 
la baza de prim-ajutor a
salvamontiștilor din Lu
peni, a formație „Salva- 
mont" din R.P. Polonă, ca

re activează in zona mon
tană dyi regiunea Katowi
ce. Vizita are loc in cadrul 
programului de vară al con
tactelor bilaterale și schim
bului de experiența dintre 
cele doua formații salva- 
mont. Formația din Lu
peni urmează sa se depla
seze în R.P. Polonă la 18 
septembrie a.c., pentru a 
cunoaște activitatea, re
zultatele și experiența sal
vamontiștilor polonezi, de 
care-i leagă o strînsă prie
tenie și colaborare. (M. 
Matyaș, coresp.)

UN COLECTIV apreciat 
d cumpărătorii din Uri- 
c'arfi este cel condus de 
Renale Scholtner (locul 11 
pe întreprindere). Unitatea 
nr. 323 Încălțăminte, des
pre care este vorba, a ob
ținut o depășire la desfa
cere, de la începutul anu
lui, de peste 300 mii lei, 
datorită grijii pentru asi
gurarea fondului de marfă, 
pentru buna organizare a 
servirii și solicitudinii do
vedite față de clienți. (Flo
rin Bejan, coresp.).

MAI ÎNCET, dar sigur, 
începe să se bucure de 
reputație „Curățătoria-ta- 
pidă" a Cooperativei „Uni
rea" din Petroșani. Ampla
sată într-un loc central — 
complexul meșteșugăresc 
din strada N. Bălcescu — 
noua unitate asigură ser
vicii prompte și de bună 
calitate, executind lucrări 
de curățătorie pentru o 
gamă diversă de obiecte de 
imbrăcăminte.

EXCURSIE. Oficiul ju
dețean de turism, filiala

Petroșani, organizează du
minică, 1 septembrie, o ex
cursie la Deva, cu prilejul 
meciului de fotbal Mureșul, 
din localitate, cu Jiul Pe
troșani. După amiază se 
poate participa la meciul 
de fotbal de divizia A, Cor- 
vinul — F.C. Brașov. În
scrierile se fac pînă sîmbă- 
tă la ora 12. Plecarea, du
minică dimineața la ora 7. 
(Gh. S.)

AFIȘĂJ. Sugerăm insti
tuțiilor care au panouri de 
afișaj în cartierul Petro- 
șani-Nord să dovedească

mai multă grijă fața 
aspectul acestora. Un 
aruncat acolo, doar „< 
fie", eventual așezat
mai strînib, nu face un ser
viciu esteticii orașului. Să 
nu mai vorbim de grafica 
unora care sînt confecțio
nate „de mină". (Al. II.)

Rubrică realizată de
Ion MUSTATÂ

_____y
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Să discutăm totuși despre gusturi!
Intr-un raid anchetă 

anteriof, prin unitățile de 
alimentație publică, pri
vind „promovarea" mai 
curajoasă și „ingenioasă" 
a peștelui, ca aliment in
dispensabil unei hrăniri 
raționale și corecte, con
statăm lucruri îmbucură
toare, cel puțin pentru 
stadiul de intenții. Pen
tru că aceasta este rea
litatea: asemenea bune 
intenții depășesc, cam 
prea timid, spațiul bucă
tăriilor și ajung pe masa 
consumatorilor. Cauzele ?

Ele sînt multiple. Cea 
mai importantă este con
vingerea, avînd forța u- 
nei prejudecăți, că „peș
tele oceanic nu merge". 
Afirmația, sinceră (dar 
nu justificată) aparține 
tocmai lucrătorilor din re
țeaua acestor unități, bu
cătarilor. Sîntem de acord 
că niște gusturi, fie ele 
și alimentare, nu se schim
bă peste noapte. Că, în 
acest scop, trebuie o anu
me „strategie", și că se
cretul se află în arta culi
nară, în știința de a-i 
„convinge" pe consuma
tori, cu „argumentele" 
competenței profesionale. 
Constatam, cu acel prilej, 
că în chiar unitățile cu 
inițiative bune în acest 
sens, „fantezia" culinară 
are mari carențe. Meniu
rile cu pește au garnituri 
invariabile. Desigur, un

Ca o reflectare incontes
tabilă a grijii l'ață de om, 
in Valea Jiului, prin efor
tul de investiții alocate de 
la bugetul statului, au fost 
construite, in anii socialis
mului, mii și mii de apar
tamente. Lot uințe frumoa
se, care ue care, mai con
fortabile, penti u oamenii 
muncii. Iar tei caic, în lo-. 
cuință noua, beneficiază de 
atributele vieții civilizate 
— locatarii — firește și-au 
mobilat și aranjat camere
le cu gust și fantezie, in- 
grijindu-și casa în care lo
cuiesc cu multă dragoste 
și spirit gospodăresc.

'Așa este normal, așa 
este omenește, civic! Căci 
este de domeniul absurdu
lui, greu de imaginat, de 
crezut, ca cineva să se com
porte intr-un alt mod în 
propria-i locuință. Și, to
tuși, viața oferă excepții 
contrastante. Căci s-a găsit 
deunăzi un ins „deocheat", 
în persoana lui Liviu Cos
tin, din Petrila, să-și distru
gă, cu premeditare, propria-i 
locuință, bunurile din apar

bucătar nu este un alchi
mist, dar trebuie să ră- 
mînă un bucătar. Nu le 
punem la îndoială com
petența în materie, dar 
ni se pare că majorita
tea dintre ei au fost luați 
„prin surprindere", că și 
pentru ei peștele oceanic 
este încă o „noutate" în 
ce privește modurile de

Diversificarea 
meniurilor in 

alimentația publică 
(II)

preparare. Și rămîne, din 
păcate, o noutate, pe ca
re o rezolvă fiecare după 
priceperea sa. Pentru că, 
iată, o bună inițiativă a 
rămas pe hîrtie : este vor
ba despre instruirea bu
cătarilor, în cadrul unor 
acțiuni săptămînale, la u- 
nitățile cu mai multă ex
periență în acest sens.

Este unul dintre „punc
tele" programului pe ca
re ni l-a înfățișat tovară
șul Petre lagăr, șeful bi
roului comercial A.P., pro
gram judicios, cu măsuri 
bine gîndite, unele dintre 
ele prizînd viață — creș
terea numărului unități
lor specializate în desfa
cerea peștelui, atragerea 
comerțului stradal, a cen
trelor de pîine și lapte, a 

tament agonisite prin mun
că. Ce s-a întîmplat ?

In ziua de 31 iulie, „ma
re senzație" în cartierul 8 
Martie din Petrila! Aparta
mentul 117 din blocul 27 
este cuprins de flăcări 
mistuitoare. Toată lumea 
din zona incendiului, alear
gă, se zbate, cere ajutor 
pompierilor. In toiul agita

De la alcool și scandal, 
la... piromanie

ției create, puțini sînt cei 
care „realizează" ce s-a in- 
tiinplal de fapt; că cel ca
re a scăpărat chibritul de
clanșator al incendiului 
din apartamentul cu prici
na, de Ia etajul al 9-lea al 
blocului nr. 27, nu era al
tul decit Liviu Costin, chiar 
deținătorul de drept al lo
cuinței căzută pradă fo
cului.

Ce motive l-au îndem
nat la o atare faptă repro
babilă, punîndu-l în postu
ră de piroman ? Foarte 
simplu, dar regretabil. A- 
I lat-în acea zi sub influen
ța alcoolului a provocat o 
ceartă violentă cu soția, 

bufetelor de incinta etc. 
in vînzarea peștelui. De 
asemenea, de mirare es
te că nu s-au conceput și 
realizat expoziții cu vîn- 
zare, sondaje ale gustu
rilor consumatorilor. Cre
dem, în bună logică, nu 
numai comercială, că în 
felul acesta trebuie pro
cedat Este adevărat, peș
tele oceanic e un aliment 
mai nou în alimentație. 
Există, în acceptarea lui 
de către "onsumator, i- 
nerții alimentare". Dar 
nu este mai puțin adevă
rat că virtuțile sale (vita
minei indispensabile, ine
xistente în alte produse) 
îl fac necesar în orice 
meniu. De la această ne
cesitate trebuie pornit, 
problema fiind nu neapă
rat de natură comercială, 
ci de hrănire rațională, 
echilibrată, de sănătate. în 
definitiv.

Se spune că despre gus
turi nu se. discută. In a- 
cest caz, pentru că ar
gumentele sînt de natură 
medicală trebuie să se 
discute 1 Și nu numai a- 
tît ! Trebuie să se acțio
neze! Prin găsirea unui 
„punct de contact" între 
aceste gusturi și exigențe
le alimentării raționale. 
Și, în acest sens, unități
le de alimentație publică 
au un cuvînt convingător 
de spus.

C. T. DIACONU

care a degenerat în bătaie 
și scandal de pomină. Cu 
mintea profund tulburată, 
a hotărît să-și distrugă 
propria-i locuință. Să-și 
bage în sperieți soția, fa
milia, vecinii de aparta
ment. Pentru a fi sigur de 
reușita distrugătoare a fo
cului a folosit lichide in
cendiare, pentru ațîțarea

•vilvalaiei, după care — 
îngrozit totuși de conse
cințe, de răspunderea fap
tei incalificabile — a dat 
bir cu lugiții, nel'iind de 
găsit cîteva zile. Alertați, 
pompierii din cadrul F.C.P. 
a minei Petrila au acționat 
prompt, dar cu toată in
tervenția lor și a vecini
lor, focul a făcut ravagii 
in apartament: a ars mare 
parte din mobilă, lengeria 
de pat și de corp, s-au de
gradat obiecte de uz cas
nic, instalația electrică, ra
mele de la uși și geamuri, 
chiar și tencuiala interioa
ră etc.

Acum, după o asemenea

Firme comerciale care se afirmă în aprovizionarea populației

Magazinul „Gostat" Petroșani
Faptele pe care le con

semnam vin să susțină un 
bun renume. Intr-adevăr, 
unitățile de legume-fructe 
tip „Gostat" și-au creat, 
pe merit, prin cantitatea, 
dar mai ales, prin calita
tea produselor desfăcute 
către populație, un bun 
renume, cîștigînd aprecie
rea cumpărătorilor. Magazi
nul „Gostat" nr. 19 din cel 

ispravă, vorba aceea — 
Liviu Costin fluieră a pa
gubă. Și-a făcut-o cu mi
na lui. Un fapt straniu, ca
re invită la reflecție civică. 
Anume că, opinia publică 
este datoare să condamne 
cu toată asprimea aseme
nea fapte, sa aibă în aten
ție familiile „cu probleme", 
să intervină împreună cu 
organele de ordine pentru 
aplanarea disputelor vio
lente susceptibile să gene
reze fapte de genul celei 
incriminate. Cazul se află 
sub incidența legii, iar 
piromanul trebuie să sim
tă asprimea ei ! Nimănui, 
și sub nici o formă, nu 
trebuie să i se permită dis
trugerea de bunuri ale ob.ș- 
tei; fie ele chiar și de fo
losință familială, aparținîn- 
du-i ca rezultat al agonisi
rii lor prin muncă! Spre 
această cerință civică sînt 
chemate să-și îndrepte a- 
tenția și acțiunile educati
ve, factorii cu atribuțiuni 
militante vizînd respecta
rea legilor țării, conștien
tizarea etico-morală a fa
miliilor. a colectivităților 
din blocurile de locuințe și 
cartiere.

Piui. adj. loan JITEA 

mai frecventat vad comer
cial al Petroșaniului — 
piața agro-alimentară —, 
nu trădează această apre
ciere, ba chiar o păstrea
ză. Prin întreaga activitate 
pe care o desfășoară, in ul
tima perioadă cunoaște o 
apreciabilă sporire a numă
rului de lucrători-vînzători 
și, implicit, a numărului 
de puncte de desfacere a 
legumelor și fructelor, pre
cum și a cantităților de 
produse cu care aprovizio
nează populația. Din luna 
mai, colectivul magazinului 
(condus de Susana PctrLșor) 
și-a sporit efectivul cu 
cinci vînzători și doi des- 
cărcători-încărcători de 
mărfuri și ambalaje. Tre
buie relevat că amplifica
rea activității magazinului 
nu este întîmplătoare. Edi
ficatoare sînt în acest sens 
cîteva cifre: prin cele 3 
puncte fixe de desfacere 
din interiorul halei agroa- 
alimentare și alte 5 puncte 
mobile (amplasate în in
cinta pieții, cartierul Her
mes, iar din luna iunie și 
în cartierul Aeroport) ma
gazinul a desfăcut în pe
rioada iunie — august pes
te 100 tone de cartofi, 80 
tone de roșii, 40 tone de 
varză, 30 tone de ceapă, 50

Cursuri serale
Liceul industrial Pe

troșani face înscrieri 
pentru clasa a IX-a se
ral. Oamenii muncii din 
localitățile Văii Jiului 
care doresc să-și com

tone pepeni verzi, 15 tone 
ardei gras și alte legume. 
Cifre semnificative vin să 
remarce activitatea colec
tivului unității și în ceea 
ce privește aprovizionarea 
cu fructe. Vînzarea mere
lor din recolta 1984 a fost 
apropiată de începutul 
desfacerii piersicilor din 
producția anului 1985. Au 
urmat caisele, merele de 
vară.

Pe linia continuării unei 
frumoase tradiții se înscriu 
și vînzarea a 40 000 știuleți 
de porumb pentru fiert sau 
copt și a peste 100 000 ouă.

In continuare, după , cum 
ne asigura șefa magazinu
lui, paleta produselor ca
re vor fi desfăcute popu
lației din municipiu va fi 
mult îmbogățită. Odată cu 
aprovizionarea cu cartofi, 
ceapă uscată, vor spori can
titățile de ardeioase, vine
te, morcovi, pătrunjel ră
dăcină, varză și alte le
gume, iar la fructe va spori 
desfacerea merelor, pere
lor, prunelor și a strugu
rilor. Și în viitor, colecti
vul acestui magazin va a- 
sigura o aprovizionare bu
nă a oamenilor muncii din 
Petroșani șl Valea Jiului.

Toma țAțARCĂ

pleteze studiile de zece 
clase se pot înscrie pî- 
nă la data de 15 seplem- I 
brie la secretariatul Li- | 
ceului industrial pentru ■ 
cursurile serale ale cla- i 
sei a IX-a.

Duminică, 1 septembrie

11.30 Telex.
11,35 Lumea copiilor:

— Telefilmoteca de 
ghiozdan. Baladâ pen
tru Măriuca. (Ulti
ma parte).

12,40 Dm cununa cânte
cului românesc — 
muzică populară, (co
lor)

13,00 Album duminical.
(parțial color)

14.30 Imagini libiene.
14,45 însemne ale unui 

timp eroic. Premiere 
urbanistice bucu- 
reștene — reportaj 
de Nicolae Ilolban.
(color)

15,00 închiderea programu
lui.

19,00 Telejurnal.
19,20 Țara mea azi. — E- 

poca Ceaușescu —

Năsăud — la timpul 
prezent, (color)

19,40 Cintarea României.
— De pe marea scenă 

a țării pe micul e- 
cran. Emisiune rea
lizată in colaborare 
cu Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste 
și eu Comitetul de 
Cultură și Educație 
Socialistă al județu
lui Mureș, (color)

20,20 Film artistic — îna
inte de sfirșitul va
canței. (color)

21,50 Telejurnal.

Luni, 2 septembrie

20,00 Telejurnal.
20,15 In pregătirea foru

mului consiliilor
. populare.

20;25 Tezaur folclorici (co
lor)

20,40 Imagini din R.S. 
Vietnam.

20,55 Roman foileton: Ci
tadela. (EpiSpdul 2 — 
color)

21,50 Telejurnal.
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Miercuri, 4 septembrieMarți, 3 septembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Victorii ale acestor 

ani de glorii. Emi
siune de cîntece și 
versuri.

20,50 In pregătirea foru
mului consiliilor 
populare.

21,10 Seară de balet: Kay- 
monda — de Glazu

nov. (Selecțiuni. In
terpretează baletul 
Teatrului Mure Aca
demic de Stat din 
Moscova), (color)

21,50 Telejurnal.

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea in eco

nomie.
20,35 Partid, popor — o 

singură voința. E- 
misiune de versuri.

20,45 Cabinet de informa
re pol i tico-ideolog ică

21,05 Film serial; Limita 
posibilului, (episodul

5 — color)
21,50 Telejurnal.

Joi, 5 septembrie

20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Invitație în studiou

rile Radioteleviziunii. 
(color)

21,05 Memoria documente
lor. (color)

21.20 Serial științific: Pla
neta vie. (Episodul 
9 — color)

21,50 Telejurnal.

Vineri, fi septembrie

20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea în eco

nomii’.
20,35 Amfiteatrul artelor, 

(color)
21,15 Cadran mondial. •

21.30 Efigii ale muncii — 
anul XX.

21.50 Telejurnal.

Sîmbătă, 7 septembrie

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptămî- 

nă. (parțial color)
14.30 Phenian ’85
14,45 Săptămîna politică.
15,00 închiderea progra

mului.
19,00 Telejurnal.
19.20 In pregătirea foru

mului consiliilor
populare, (color)

19,35 Teleencii loped ia.
20,00 Selecțiuni din gala 

concursului dc inter
pretare și creație de 
muzică ușoară româ
nească „Mamaia — 
1985“ (color)

20.50 Film artistic: Cursa 
n-a fost abandonată, 
(color)

22.20 Telejurnal.
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Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară

GENEVA 29 (Agerpres). 
In plenara Conferinței 
pentru examinarea modu
lui de aplicare a Tratatu
lui privind neproliferarea 
armelor nucleare, care se 
desfășoară la Geneva, sînt 
prezentate în aceste zile 
pozițiile statelor-părți în 
legătură cu sarcinile de 
bază și prioritățile acestei 
importante reuniuni.

In cadrul dezbaterilor au 
fost prezentate propune
rile și acțiunile României 
CU privire la imperativul 
Încetării cursei înarmărilor, 
în primul rînd a celor nu
cleare, și a trecerii la de
zarmare, garantarea secu
rității țărilor neposesoare 
de arme nucleare împotri
va folosirii armei nucleare 
sau a amenințării cu ase
menea arme, a forței în 
general, dezvoltarea unei 
largi cooperări internațio-

nale pentru folosirea e- 
nergiei atomice în scopuri 
pașnice.

*

OTTAWA 29 (Agerpres). 
Partidul Nou Democrat din 
Canada, al treilea ca nu
măr de deputați în Parla
mentul acestei țări, a ce
rut populației, precum și 
diferitelor organizații ști
ințifice, sindicale, de fe
mei și tineret, să adreseze 
cit mai grabnic primului 
ministru și parlamentului 
mesaje prin care să se 
pronunțe împotriva parti
cipării Canadei la planuri
le S.U.A. de înarmări cos
mice în cadrul „inițiativei 
de apărare strategică", re
latează agenția TASS. Tot
odată, Partidul Nou De
mocrat avertizează asupra 
pericolelor pe care le im
plică pregătirile în vede
rea așa-numit'.ilui „război 
al stelelor".

Știri din țările socialiste» •

MOSCOVA 29 (Agerpres). 
In sudul părții europene a 
U.R.S.S. a început construc
ția unui canal de irigații li
nul din cele mai mari din 
Uniunea Sovietică, relatează 
agenția TASS. El va avea 
lungimea de 220 km și va 
aduce apa în stepa secetoa
să de dincolo de Volga. O 
dată terminată prima sa 
parte, suprafețe agricole 
însumînd 74 000 ha pe 
teritoriul R.S.S. Kalmîce și 
136 000 ha în ținutul Sta
vropol vor putea fi irigate.

Canalul, informează a- 
genția TASS, va fi dat în 
exploatare în perioada ur
mătorului plan cincinal so
vietic.

PHENIAN 29 (Agerpres). 
Cimentul „Keumgang", pro
dus în R.P. Coreeană, se 
bucură de o mare popu
laritate pe piețele interna
ționale, relevă agenția 
A.C.T.C., precizînd că va
lorosul material de con
strucție este realizat la 
Sountcheun. Aici funcțio
nează una din marile uni
tăți ale industriei cimentu
lui a R.P.D. Coreene, care 
a intrat în producție în 
1977 și dispune de o capa-

citate anuală de trei mi
lioane tone. Toate pro
cesele tehnologice sînt au
tomatizate.

Fabrica din Sountcheun 
se înscrie printre marile 
unități ale acestui sector, 
alături de care funcționează 
și o serie de instalații mici 
și mijlocii chemate, de a- 
semcnca, să pună în valoa
re bogatele rezerve de ma
terii prime existente în a- 
cest domeniu.

Universiada de vară-’85

Agendă energetică
MOSCOVA (Agerpres). 

Specialiștii din R.S.S. Es
tonă au pus la punct o 
metodă de producere a ră
șinilor din Șisturi fără ca 
acestea să fie extrase din 
subteran. După cum rela
tează agenția TASS, meto
da constă în trecerea abu
rului foarte fierbinte prin 
stratul de sisturi. In dru
mul său, aburul antrenea
ză rășinile respective și le 
aduce spre suprafață.

Din șisturi se obțin a- 
proape 50 produse diferi
te, începînd cu benzina și 
terminînd cu diferiți ade
zivi. In R.S.S. Estonă, anual 
se extrag aproape 30 mi
lioane. de tone din aceas
tă materie primă, astfel

îneît metoda propusă va a- 
duce economii însemnate 
de muncă și fonduri.

ft .
REYKJAVIK (Agerpres). 

Islanda și Norvegia au 
convenit să colaboreze în 
prospectarea resurselor pe
troliere submarine, situate 
între Islanda și Jan Mayen. 
Revista „Le Moniteur du 
Commerce International" 
subliniază costul ridicat al 
prospecțiunilor, avînd în 
vedere dificultățile acțiu
nii, respectiv adîncimea 
solului marin, situat la 
300—1 500 metri sub nive
lul mării.

&
BERLIN (Agerpres). Cen

trala de termoficare a unui

nou cartier de locuințe din 
Waren, R.D. Germană, 
funcționează pe bază de 
ape termale, provenind de 
la o adîncime de 1 500 me
tri, relevă agenția A.D.N, 
Centrala din Waren a fosF 
realizată de o întreprinde
re din Neubrandenburg și 
reprezintă o modalitate con
cretă de promovare a utili
zării surselor alternative de 
energie. In cursul lucrări
lor de prospectare efectua
te în ultimii ani, au fost 
depistate mari rezerve de 
energie geotermală ceea 
ce va permite realizarea 
în viitor de economii de 
materii prime energetice 
tradiționale.

DOUA NOI ATENTATE 
teroriste au fost comise 
miercuri noaptea la Lu
xemburg, ridicînd numă
rul acestora la 9 de la 27 
aprilie ac. După cum in
formează agenția Reuter, 
teroriștii au plasat două 
bombe în incinta unor 
instituții oficiale, provocînd 
însemnate pagube materia
le. Nu s-au înregistrat vic
time.

DE LA BORDUL navetei 
spațiale americane „Dis
covery" a fost plasat pe 
orbită joi al treilea satelit 
de telecomunicații din 
cursul actualei misiuni, 
„Syncom 4", identic cu 
„Syncom 3", lansat în a- 
prilie, dar defect, pe Care 
astronauții speră să-l re
pare în cursul a două ie
șiri în spațiu, sîmbătă și 
duminică — transmit a- 
gentiile ft.P. si U.P.I.

AUTORITĂȚILE milita
re israel iene au luat noi 
măsuri represive împotriva 
populației palestiniene din 
teritoriul ocupat de pe Ma
lul de Vest al Iordanului. 
Un comunicat oficial di
fuzat de un purtător de 
cuvînt militar, citat de a- 
genția France Presse, re
levă că forțele militare is- 
raeliene au emis ordine de 
expulzare împotriva mai 
multor palestinieni și au 
ordonat întemnițarea alto-

A treia conferință pentru examinarea aplicării 
Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare

La Geneva au început 
lucrările celei de-a treia 

conferințe pentru exami
narea aplicării Tratatului 
privind neproliferarea ar
melor nucleare. Acest tra
tat a fost deschis spre sem
nare la Moscova, Washing
ton și Londra la 1 iulie 
1968 și a intrat în vigoare 
la 5 martie 1970. Negociat 
tn cadrul Comitetului de 
Dezarmare de la Geneva 
între anii 1965—1968, trata
tul cuprinde interdicții re
feritoare la i transferul de 
Către puterile nucleare că
tre țările nenucleare al 
armelor nucleare sau al al
tor dispozitive și al contro
lului, direct sau indirect, 
asupra acestora; ajutora
rea, încurajarea sau faci
litarea de a fabrica sau 
de a dobîndi în orice alt 
mod armele nucleare de 
către țările nenucleare; a- 
chiziționarea de către pu
terile nenucleare a arme
lor atomice de la orice alt 
stat, precum și fabricarea 
sau dobîndirea în orice alt 
mod a armelor sau dispozi
tivelor nucleare de către 
țările nenucleare. Tratatul 
Stipulează, de asemenea, 
angajamentul statelor părți 
de a purta, cu bună credin
ță. negocieri cu privire la 
măsuri eficace de încetare 
a cursei înarmărilor nu
cleare la o dată apropiată 
și dezarmare nucleară ca

re să permită înaintarea 
spre obiectivul dezarmării 
generale și totale. Pînă a- 
cum acest document a fost 
semnat, potrivit agenției 
Reuter, de 135 de state 
printre care se numără și 
trei din cele cinci state po
sesoare de arme nucleare 
— U.R.S.S., S.U.A. și Ma
rea Britan ie.

Reuniunile de trecere în 
revistă a modului de apli

din partea statelor nenu
cleare (de a nu încerca să 
dobîndească arme atomice) 
și nu încorporează un an
gajament solemn al statelor 
nucleare de a nu folosi ni
ciodată și sub nici un mo
tiv armele nucleare și de 
a nu amenința cu folosirea 
lor statele posesoare de a- 
semenea arme. Iată de ce 
reprezentanții unor state 
mici și mijlocii care nu

ce 
cam

ei in

au fost pro- 
altelc, semi- 
feminine de

TOKIO 29 (Agerpres). Pe 
„Atletics Stadium" din o- 
rașul japonez Kobe au în
ceput întrecerile concursu
lui de atletism din cadrul 
celei de-a 13-a ediții a Jo
curilor mondiale universi
tare de vară, concurs 
reunește numeroși 
pioni și recordmani, 
întreaga lume.

In prima zi 
gramate, între 
finalele probei
400 m garduri, cele două 
sportive românce prezente 
la start obținînd califica
rea în 
jocaru 
care a 
bun 
55”90/100, iar Nicoleta Vor- 
nicu a fost cronometrată în 
56”70/100.

In finala probei de 1 500 
m feminin vor fi prezente, 
de asemenea, atletele ro
mânce Ella Covaci și Mar
gareta Keszeg.

Prima finală a compe
tiției a fost cea de arun
carea greutății femei, câș
tigată de Natalia Lîsovskaia 
(U.R.S.S.), cu 20,47 m. Si
mona Andrușcă (România) 
cu 17,17 s-a situat pe lo
cul 5.

finală: Cristina Co- 
a cîștigat cursa în 
alergat, cu cel mai 
timp al zilei —

întreprinderii Cinemato
grafice Județene Hunedoa
ra.

FILME
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PETROȘANI — : 
iembric: Ziua „Z“; 
rea: Undeva, cîndva; 
ringul; Vulcanul.

LONEAi Cireșarii. 
ftNINOASA, Zbor 

riculos.
VULCANi Sosesc 

sările călătoare.
LUPENIi Aventuri 

Marea Nordului.
URICANIi Nemurito

rii.
N.R. Eventualele modi

ficări survenite în progra
marea filmelor aparțin

7 No- 
Uni- 
Pa-

pe-

pă-

în

care al tratatului au loc 
din cinci în cinci ani. La 
conferințele precedente, ce 
au avut loc în anii 1975 și 
1980, tot la Geneva, s-a 
constatat că obligațiile a- 
sumate prin acest document 
au fost respectate- de că
tre statele neposesoare de 
arme nucleare, dar, în 1980 
a fost exprimată îngrijora
rea în legătură cu accesul 
la armele nucleare. In ace
lași timp, s-a exprimat o 
profundă îngrijorare în le
gătură cu accelerarea de 
către puterile nucleare a 
competiției în domeniul 
producerii și perfecționării 
armamentului nuclear.

De altfel, valoarea prac
tică a acestui tratat este li
mitată de faptul că el con
ține obligații clare doar

posedă arma nucleară au 
relevat că vor folosi pri
lejul acestei conferințe 
pentru a purta un dialog 
constructiv cu puterile nu
cleare, pentru a le cere să 
adopte măsuri eficiente în 
vederea încetării cursei 
înarmărilor nucleare, a rea
lizării unei dezarmări ge
nerale și totale, a acordă
rii unor garanții ferme A 
securitate pentru statele 
neposesoare de armament 
nuclear.

România socialistă, pre
ședintele N i c o 1 a e 
Ceaușescu pornesc în a- 
bordarea problemelor ma
jore ale lumii contempo
rane, a problemei funda
mentale a epocii noastre, 
dezarmarea — de la adevă
rul că soluționarea tuturor

acestor chestiuni impune 
participarea activă 
la viața internațională 
a tuturor statelor, fără deo
sebire de mărime, putere 
economică sau militară, de 
orînduire socială. Deși o- 
menirea traversează o pe
rioadă deosebit de gravă, 
mai ales datorită unei 
curse fără precedent a 
înarmărilor, România nu
trește convingerea fermă 
că popoarele lumii, forțele 
progresiste de pretutindeni 
pot opri cursul periculos al 
evenimentelor și asigura 
afirmarea politicii de de
zarmare — în primul rînd 
a dezarmării nucleare.

Țara noastră, care a ade
rat la Tratatul de neproli- 
ferare, s-a pronunțat și se 
pronunță cu fermitate pen
tru respectarea de către 
puterile nucleare a obliga
țiilor do dezarmare nu
cleară asumate prin acest 
instrument juridic interna
țional, pentru negocierea 
cu bună credință și adop
tarea neîntîrziată a unor 
măsuri concrete de dezar
mare nucleară care să du
că la circumscrierea și în 
final la eliminarea arme
lor nucleare, a pericolului 
unei conflagrații nucleare 
atotdistrugătoare, să contri
buie la salvgardarea păcii 
pe planeta noastră.

Romeo NADăȘAN

COLEGIUL DE REDACȚIE : Iosif BALAN. loan DUBEK, Dorin GHETA, Ion MUSTAJA. 
Simion POP - redactor șei, Teodor RUSU - redactor șef adjunct, liberia SPATARU.

Pe terenurile de la Port 
Island au continuat între
cerile competiției de tenis. 
Perechea română, Daniela 
Moise — Florin Segărcea- 
nu, a reușit să ajungă în 
penultima fază a turneu
lui, în proba de dublu 
mixt. In sferturile de fi
nală, Daniela Moise șl 
Florin Segărceanu au în
vins cu 6—1, 6—1 pe me
xicanii Amalia și Enriguo 
Diaz.

In optimile de finală a- 
le probei de simplu mas
culin, Florin Segărceanu 
l-a eliminat în două seturi, 
cu 6—3, 6—2, pe vest-ger- 
manul Klaus Gieskcr.

Turneul de scrimă ce se 
desfășoară în Sala expo
zițiilor internaționale, a 
programat joi primele a- 
salturi în proba feminină 
de floretă pe echipe. For
mația României .alcătuită 
din Elisabeta Guzganu, Re- 
ca Lazăr, Rozalia Oros și 
Gabriela Beka, a întrecut 
în primul tur echipa Coreei 
de Sud, cu 9—3, învingînd 
apoi, cu 9—1, selecționata 
S.U.A. și s-a calificat în 
eliminările directe, în ca
re va întîlni reprezentati
va U.R.S.S.

20,00
20,20

20,35
20,50

21,35

21,50
22,00

TV.

Telejurnal.
Actualitatea în e- 
conomie.
Cadran mondial. 
Amfiteatrul artelor. 
Revistă TV a „Cîn- 
tării României".
Efigii ale muncii — 
Epoca Ceaușescu. 
Telejurnal.
închiderea progra
mului.
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ÎNTREPRINDEREA de rețele energetice 
DEVA

încadrează imediat
PENTRU AUTOCOLOANA PETROȘANI

— doi șoferi categoriile B, C, D
Persoanele interesate se pot adresa 

la sediul Centrului Petroșani, telefon 41830 
sau biroul O.P.I.R., telefon 15750, interior 
121.

Mica publicitate
VIND apartament, do

uă camere, decomandate. 
Deva, telefon 23824, după 
ora 17. (1872)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Flic 
Livia, eliberată de I.P.L. 

Deva. O declar nulă. (1874)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Turc 
Minerva, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (1875)

PIERDUT ecuson nr. 7568, 
eliberat de Preparația Pe- 
trila. II declar nul. (1876)

ANUNȚ DE FAMILIE

Familia ing. Nagy Carol, consternată de durere 
anunță dispariția 
drag și iubit fiu

fulgerătoare din viață a celui mai

NAGY CAROL 
de 18 ani.

Inmorinîntarea va avea Ioc duminică, 1 sep
tembrie 1985, de pe strada M. Viteazul, ora 16. (1878)

la frageda vîrstă
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