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ȚÂRII, Cflr MAI MULT CĂRBUNE!

Banița

0 săptămină
Zilele ultimei săptămini din luna au

gust, au constituit pentru colectivul de la 
mina Vulcan, zile de satisfacție avînd 
în vedere realizarea și depășirea sarcini
lor de plan la producția fizică de cărbu
ne. Cele 200 tone de cărbune extrase în plus 
sarcinilor de plan, în această săptămină 
sînt rodul unei bune organizări a muncii, 
aprovizionării ritmice cu materiale și 
piese de schimb, respectării tehnologiilor 
de lucru cit și folosirii la întreaga capa
citate a întregului potențial tehnic și li
man. Este meritul întregului colectiv, dar 
in mod deosebit al minerilor din sectoa
rele IV, VII și VIII. Cele mai bune re
zultate în această lună sînt obținute de 
colectivele sectoarelor VII și VIII care 
— împreună — au extras în plus pla
nului peste 3 700 tone de cărbune.v___________________

Producție suplimentară
Luna august a confirmat revirimentul 

sectorului V de la I.M. Petrila, lună în 
care aproape zilnic sarcinile de plan au 
fost realizate și depășite astfel că la 
sfirșitul acestei luni cantitatea de pro
ducție extrasă în plus prevederilor de 
plan este de aproape 600 de tone cărbu
ne energetic și pentru semicocs. Cele mai 
bune rezultate au fost' obținute de briga
da lui Constantin Cosma ce lucrează pe 
stratul 4 într-un abataj cu trepte răstur
nate, abataj în care productivitatea mun
cii planificată a fost depășită cu aproa
pe 900 kg pe post. Lucrînd pe același 
strat, dar cu un complex mecanizat, bri
gada lui Ioan C. Radu a obținut randa
mente superioare față de vechea tehno
logie cu aproape 3000 kg pe post. (Gh. S.)

în abatajele mecanizate ale minei Paroșeni 
productivități sporite

In etapa actuală, cînd se 
pune un accent deosebit pe 
creșterea producției de căr
bune extras, fiecare între
prindere minieră în parte 
are datoria de a studia și 
a găsi noi soluții care să 
ducă la îndeplinirea și de
pășirea ritmică a sarcinilor 
de plan.

Una dintre căile de creș
tere a producției și totoda
tă cea mai importantă, este 
obținerea unor productivi
tăți tot mai mari în abata
je. La mina Paroșeni, mi
nă considerată pe drepț cu- 
vînt portdrapelul mecani
zării în Valea Jiului, s-au 
investit aproape două mi
liarde de lei pentru me
canizarea principalelor lu
crări miniere din subteran 
în vederea creșterii produc
tivității muncii prin in
troducerea progresului teh-
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post, 
decît 
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cu 400 
sarcina 
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cest an
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anului 
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Una dintre cele cinci brigăzi „în cărbune", din sectorul VIII al I.M. Vul
can, este și cea condusă de Vasile Crețu. Amintim doar că. în august, acest 
sector înregistrează peste 1 000 tone de cărbune extras suplimentar. In imagi- 
ne, schimbul minerului Lcndel Deneș,Foto: O. GHEORGHE

Oameni de numele cărora 
se leagă viitorul minei
In luna iulie a i 

trecut, la I.M. Dîlja, 
analiză de producție 
ridicat problema 
capacității de transport a 
cărbunelui pe orizontale, 
avînd în vedere sporirea, 
de la an la an a extracției. 
La acea dată, transportul 
substanței minerale utile se 
făcea cu vagonete, capaci
tatea de transport putea fi 
mărită, numai prin crește
rea vitezei de rulare a par
cului de vagonete. Acest 
lucru era practic imposibil. 
Puțul orb nr. 8 și auxiliar 
pe care se făcea transpor
tul producției, personalului 
și materialelor constituiau, 
deja, puncte de strangula
re, puncte care nu puteau 
fi evitate. Preluarea produc
ției la un nou orizont, a 
creat posibilitatea schimbă
rii în întregime a transpor
tului de cărbune pe orizon-

L

An de an productivi- 
de 
a

nic.
tatea muncii obținută 
minerii de la Paroșeni 
crescut.

In primele șapte luni din 
acest an productivitatea 
realizată în cărbune și în 
abataje a fost superioară 
atît sarcinilor planificate 
cît și față de realizările a- 
nul’Ji trecut. In cărbune 
productivitatea muncii rea
lizată a fost mai mare de
cît cea planificată cu a- 
proape 1000 kg pe post, în 
timp ce față de anul tre
cut a fost mai mare cu 
peste 300 kg pe post. In 
anul trecut în abataj 
obținut productivități 
dii de 12,409 tone pe 

kg mai mult 
planificată, iar 
șapte luni din a- 
s-au realizat pro-

tală. In luna următoare, au 
început lucrările de deram- 
bleiere, curățirea și amena
jarea puțului cu schip între 
orizonturile 400 și 230, con- 
tinuînd cu montarea de 
benzi transportoare pe ori
zontul 300, silozuri co
lectoare, camera dozatoare
lor și casa trafo.

La numai un an, în zi de 
sărbătoare — la 23 August 
cînd întreaga țară a sărbă
torit 41 de ani de la Eli
berarea patriei, parte din
tre oamenii minei au fost 
la lucru. Acea zi de august 
’85 a fost pentru colectivul 
minei Dîlja un eveniment 
cu totul și cu totul deose
bit, se înlocuia transportul 
cărbunelui pe orizontală, 
discontinuu cu vagonete, cu

Gheorghe SPINU

(Continuare in pag. a 2-a) 

ductivitățî de aproape 15 
tone pe post realizîndu-se o 
depășire de 2 500 kg pe post 
față de plan. 'Aceste creș
teri de productivitate au 
fost obținute pe seama pu
nerii în funcțiune a unor

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

0 etapă decisivă pe șantierul 
instalației de fire celulozice tip mătase

Pe vastul șantier al extin
derii capacității de produc
ție a I.F.A. „Vîscoza" Lu- 
peni, unde a prins contur 
noua instalație de fire ce
lulozice tip mătase, con
structorii și montorii au a- 
juns cu lucrările într-o e- 
tapă decisivă. Conform pre
vederii înscrise în graficul 
de execuție, la 30 octom
brie se prevede pornirea 
producției în noua instala
ție. Utilajele hidraulice au 
trecut cu succes probele de 
presiune, In curînd va fi 
pusă sub tensiune instala
ția electrică de racord a- 
dînc și se vor crea astfel 
posibilități pentru efectua
rea probelor de rodaj me
canic, de 72 de ore, la prin-

Și la nivelul comunei Ba
nița, noul cadru, superior 
pentru perfecționarea activi
tății consiliilor populare, cre
at prin proiectul de Lege 
privind autoconducerea, au- 
togestiunea economico-finan- 
ciară și autofinanțarea uni
tăților administrativ teritoria
le, capătă noi valențe cali
tative, acum în preajma ce
lui de-al lll-lea Congres al 
consiliilor populare. Benefi
ciari direcți ai condițiilor de 
muncă și viață ce le-au fost 
create, locuitorii comunei Bă- 
nița au, în același timp, în
datoriri cetățenești menite să 
contribuie la propria lor bu
năstare. Dezvoltarea fără pre
cedent a comune! noastre în 
ultima perioadă, cu deosebi
re în anii care au trecut de 
la Congresul al IX-lea al 
partidului, a sporit încrede
rea, inițiativa și spiritul or
ganizatoric și, stimulați și 
mobilizați de consiliul popu-

cipalele instalații clin sec
ția ele filare. Cu fiecare zi 
ce trece, datorită abnega
ției de care dau dovadă 
constructorii și montorii, lu-

INVESTIȚIILE 
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crările avansează. In cele 
două luni care au mai ră
mas pînă la termenul de 
pornire a producției în 
noua instalație, cei 500 de 
constructori și mentori pre- 
zenți zilnic pe acest șan
tier au de executat lucrări 
de o mare diversitate, con- 
centrîndu-și eforturile a- 

lar comunal, de deputați, ce
tățenii acționează consecvent 
pentru realizarea sarcinilor 
în profil teritorial.

In cinstea Congresului al 
lll-lea al consiliilor populare 
cetățenii din Bănița s-au an

rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

In întimpinarea 
Congresului al lll-lea 
al consiliilor populare
rz/z/w/z//z//z/z//zzz/z///zzz//w

gajat să realizeze integral 
sarcinile anuale de plan la - 

carne de ovine (7,4 tone) pre
dată la fondul centralizat al 
statului. Același angajament 
și l-au asumat și pentru pre
darea laptelui de oaie (168 
hi) și lînă. De la începutul 
acestui an, țăranii cu gospo
dării individuale din comuna 
noastră au predat in plus la 
fondul centralizat al statului

supra obiectivelor de care 
depinde nemijlocit punerea 
în funcțiune. Pentru co-, 
ordonarea lucrărilor și res
pectarea termenelor înscri
se în grafice, pe obiective, 
un specialist din partea con
ducerii ministerului, ing. 
chimist Francisc Folticska 
este prezent zilnic pe șan
tier. „Acționăm cu toată 
hotărîrea pentru respecta
rea termenului de finalizare 
a lucrărilor", ne-a spus in
terlocutorul. Dar în acest 
scop este necesar să ni se 
onoreze zilniq întreaga'can
titate de betoane solicitate 
pentru asigurarea finaliză-

V. STRĂUȚ 

(Continuare in pag. a 2-a) 

10 tone carne de bovine și 
2 tone carne de porcine.

In ceea ce privește auto- 
gospodărirea locuitorii comu
nei, toți cetățenii, mobilizați 
de deputați, acționează pen
tru recoltarea integrală a 
nutrețurilor, a finului din coa
sa I și a ll-a. In paralel, in 
fiecare gospodărie se depun 
eforturi, am creat toate condi
țiile pentru creșterea efective' 
lor de animale. Se remarcă 
prin rezultate bune, la pre
dările de produse pentru fon
dul centralizat al statului, ca 
buni crescători de animale, 
cetățenii Maria Pavel, Petru 
Stoica, loan Poenaru, Maria 
Crăciunesc, Dorina Capeț și 
mulți alții.

loan DRAGOTĂ, 
primarul comunei Bănița

(Continuare in pag. a 2-a)

i 
II Osmoza

Lojiea nu constituie o 
excepție și totuși la a- 
ceastă mină se văd mai 
bine efectele modului 
sănătos do a privi pro
blemele forței de muncă. 
Aici, ca într-un generos 
lac de acumulare, se 
revarsă energiile gene
rațiilor succesive ale Pe
tri lei șl așezărilor jic
nești dimprejur, ale unor 
localități din Apuseni, 
Maramureș, Moldova etc. 
Ștafeta muncii se preia 

din mers, fiu de la tată, 
consătean de la 
tean, nu
formațiile în care lucrea
ză mai mulți frați și 
alte rubedenii. Brigăzi, 
precum cele în care 
muncesc frații Mîndruț 
(patru !), Hîrlea (trei), 
Repaș, Antal și ale al
tora, nu întîmplător se 
află în fruntea întrece
rii socialiste. O frumoa
să carte de vizită are 
„dinastia" minerească 
Sorecău; maistrul Solo
mon — tatăl, tehnicia
nul Cristian, unul din 
fiii săi, student seralist 
în anul V la T.M.P., Mar
cel, un alt fiu, student 
în anul IV la zi. In ast
fel de colective, -simțul 
responsabilității este spo
rit de tradiționalul sen
timent al respectului fa
ță de familie, față dc 
comunitatea de obîrșie ;
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Cadru fertil pentru valorificarea 
resurselor locale

Prin reglementările sale, 
Proiectul de Lege privind 
autoconducerea, autogestiu
nea economico-financiară 
și autofinanțarea unități
lor administrativ-teritoriale 
se constituie într-un cadru 
fertil, într-un instrument 

eficient de ridicare a acti
vității consiliilor populare 
la cotele unei mai mari con
tribuții în dezvoltarea și 
înflorirea localităților. Din 
multitudinea problematicii 
care, în spiritul 
prevederi, stă în
preocupărilor organelor lo
cale ale puterii de stat ne 
vom opri asupra celor ce 
vizează. valorificarea re
surselor locale de materii 
prime și utilizarea materia
lelor refolosibile.

In această privință, 
periența de pină acum 
unităților industriei 
coordonate de către
siliul popular municipal, 
este concludentă și ea va 
beneficia, in condițiile re
glementărilor din proiectul 
de lege, de noi coordonate 
de afirmare.

„Prevederile recente vin 
în întîmpinarea dezvoltă
rii unităților noastre de

acestor 
centrul

ex- 
a 

mici, 
Con-

industrie mică" ne decla
ra tovarășul inginer Ale
xandru Todor, directorul 
întreprinderii de Gospodă
rie Comunală și JL,ocativă 
Petroșani. Și pînă acum, 
desigur, s-a acționat în a- 
cest sens, cel al folosirii 
resurselor materiale locale. 
Un exemplu, de dată re
centă, îl reprezintă darea 
In folosință, la Pui, a unei 
balastiere cu o capacitate 
de 30 000 de metri cubi de 
agregate anual, o materie 
primă foarte necesară ac
tivității de construcții și 
de reparare a fondului lo
cativ. In aceeași direcție, 
deosebit de fertilă, cu o e- 
ficiență economică demon
strată, există preocupări 
pentru înființarea unei ca
riere de agregate din roci 
dure, agregate necesare la 
construcția și amenajarea 
de căi rutiere, căi ferate, la 
lucrările de asfaltare etc.

Referitor la colectarea, 
recuperarea și valorificarea 
resurselor materiale refolo- 
sibile, în unitățile industriei 
mici din Petroșani, prin 
grija Consiliului popular 
municipal, s-a organizat o 
veritabilă producție de o-

biecte utile din materiale 
care pînă nu demult a- 
veau „statutul,, de deșeuri. 
Se prelucrează anual peste 
150 de tone de astfel de 
materiale, obținîndu-se o 
diversitate de obiecte tex
tile utile — de la plăpumi 
din stambă pînă la saltele

-x

In abatajele
(Urmare dm pag. 1)

abataje frontale echipate 
cu complexe de mare înălți
me, CMÂ-5H în care brigă
zile conduse de Constantin 
Ciobănoiu și Francisc Fa- 
zacaș au realizat constant 
peste 20 tone pe post. Tot
odată au mai fost puse în 
funcțiune și alte abataje e- 
chipate cu susținere me
canizată fabricate tot în ța
ră de lipul SMA-1 și SMA- 
2 cu care brigăzile condu
se de Gavrilă Mesaroș, Va
sile Cojocaru, Nicolae An- 
drașic și M-ihai Șchiopu au 
obținut productivități medii 
de peste 15 tone pe post. 
Pentru ușurarea efortului 
fizic al minerilor și pentru 
o aprovizionare ritmică a 
principalelor locuri de mun
că cu materiale, in subte
ranul minei Paroșerți au

mecanizate ale
fost puse în funcțiune mai 
multe instalații de monorai 
care însumează o lungime 
de peste 2 000 de metri. 
Mica mecanizare se face 
din ce în ce mai simțită la 
această mină, noile capaci
tăți de producție au avut 
termenele de punere în 
funcțiune devansate. Reali
zările bune obținute în pri
mele șapte luni din acest an 
sînt însă’umbrite de nerea- 
lizările lunii august, cînd 
minerii de la Paroșeni s-au 
confruntat cu multe greu
tăți din cauza tectonicii 
stratelor pe care le exploa
tează. Productivitatea mun
cii realizată în abataje în 
această lună este mai mică 
decît sarcinile planificate 
cu aproape patru tone pe 
post, ceea ce a dus și la 
însemnate restanțe la pro
ducția fizică de cărbune.

„Vom crește contribuția noastră
(Urmare din pag. J)
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(Urmare din pag. I)

Și, tot in lumina Proiectu
lui Legii, ca o dovadă a fap
tului că la Bănița s-au înțe
les bine rosturile autogospo- 
dăririi, crește numărul acțiu
nilor organizate cu cetățenii 
pentru cetățeni, sub îndruma
rea deputaților din circum
scripțiile electorale ale comu-

IN INTIMPINAREA CONGRESULUI 
AL lll-LEA AL CONSILIILOR POPULARE

de 
de 
la

de

pentru copii și adulți, 
la pilote piuă la perne, 
la saci de dormit pînă 
dosuri de pernă".

Desigur, posibilitățile
punere în valoare a resur
selor locale și de utilizare 
eficientă a materialelor re- 
folosibile nu sînt epuizate, 
și, în acest sens, prevede
rile Proiectului de Lege 
privind autoconducerea, au- 
togestiunea economico-fi- 
nanciară și autofinanțarea 
unităților adijinistrativ- 
teritoriale deschid un larg 
cîmp de afirmare a inițiati
velor și în acest domeniu.

nei. Spre exemplu, în aceste 
zile se vor desfășura ample 
acțiuni gospodărești de con
tribuție prin muncă în cinci 
circumscripții electorale. Pes
te 300 locuitori, în frunte cu 
deputății Petru Stoica, Viorel 
Vladislav, loan D. Marcu, 
Maria Pavel și Maria Solari 
vor participa cu unelte și a- 
telaje la transportul pietrișu-

lui și amenajarea drumurilor 
comunale înspre satele Me- 
rișor, Crivadia, Botani, Co- 
tești și Arsuri. Asemenea ac
țiuni gospodărești se vor des
fășura și in celelalte circum
scripții electorale.

Am reținut din Proiectul de 
Lege privind autoconducerea, 
autogestiunea economico-fi- 
nanciară și autofinanțarea 
unităților ad ministrati v-terito- 
riale că trebuie să acționăm 
necontenit pentru dezvoltarea 
intensivă a agriculturii, pen
tru realizarea programelor de 
dezvoltare a zootehniei, 
sporirea livrărilor de 
produse agricole la fondul 
de stat și, pe această cale, 
satisfacerea cerințelor de 
consum ale populației. Biroul 
executiv, deputății desfășoară 
în aceste zile ample acțiuni 
de popularizare și dezbatere 
a Proiectului de Lege și pre
vederile sale au fost primite 
cu interes de cetățenii comu
nei. In felul acesta înțelegem 
să creștem contribuția noas
tră la autoaproviz'onarea și 
autogospodărirea comunei.
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C.T. DIACON U

minei Paroseni
»

Dur, ipinerii Paroșeniului, 
au demonstrat de atîtea ori 
că știu să se mobilizeze 
pentru depășirea momente
lor grele și pot să revină 
printre colectivele frunta
șe ale Văii Jiului.

De fapt, începind 
ultimele zile ale
luni unele brigăzi au tre
cut peste greutățile avute, 
lucru care se vede și in 
productivijățile obținute in 
aceste zile.

din 
acestei

O etapă
(Urmare din pagina 1)

rii lucrărilor de construc
ție de care depinde crea
rea fronturilor de monta
je".

După cum am constatat 
pe șantier, la punctele che
ie de care depinde ne
mijlocit punerea m func
țiune a instalației la ter
menul prevăzut sint repar
tizate efectivele necesare și 
se lucrează în ritm susți
nut. La ultima întîlnire de 
lucru a constructorilor cu 
reprezentanții beneficiaru
lui au fost stabilite măsuri 
concrete pentru lichidarea 
unor rămîneri in urmă, 
pentru lichidarea restan
țelor de 43 milioane lei la 
lucrările de montaj a uti
lajelor cu termen de sta
ționare depășit. Se acțio
nează energic la nivelul 
conducerii I.F.A. Vîscoza și 
pentru achiziționarea ulti
melor utilaje, pompe și

a nu te face de rușine 
între ai tăi înseamnă nu 
r.umai a-ți face datina 
în mod exemplar, ci a 
și pune umărul și min
tea cu nădejde la omo
genizarea și maturizarea

colectivului. Nu întîm- 
plător mina Lonea, se 
află astfel pe primul loc 
în întrecerea minerilor 
din Vale, în acest brav 
colectiv de muncă sînt 
stimulate căile cointere
sării morale și materia
le, interesul personal — 
cîștigul pe post se os- 
mozează fertil, armonios 
cu cel general — mai 
mult cărbune, deci lu
mină și căldură pentru 
țară, pentru întregul po
por.

cisiva
echipamente. „O problemă 
deosebită care pe preocupă 
ne-a informat ing. Rodica 
Tatulici, directorul I.F.A. 
„Vîscoza" o constituie asi
gurarea forței de muncă, a 
specialiștilor și a muncito
rilor pe structuri de mese
rii, astfel incit noua in
stalație să producă în mod 
normal la parametrii planifi
cați încă din primele zile 
de producție. Pe lingă cei 
18 ingineri chimiști și spe
cialiști din alte profile re
partizați în acest an după 
absolvirea facultăților, este 
necesară asigurarea unor 
importante efective de ope
ratori chimiști, automatiști, 
instalatori, focliiști, electri
cieni, lăcătuși, mecanici. O 
bună parte din acest per
sonal muncitor poate și 
trebuie să fie asigurat pe 
plan local, din municipiu, 
pentru a da viață, astfel, 
indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceau.șcscu de a se

valorifica îndeosebi forța 
de muncă feminina, din 
Valea Jiului.

Evident, pentru respecta
rea termenului de pornire 
a producției în noua insta
lație se cer rezolvate ope
rativ numeroase alte pro
bleme. Accentul trebuie pus 
in continuare pe lichidarea 
restanțelor la principalele 
obiective, cum sint centra
la termică proprie, filatura, 
depozitul de materii prime 
și de produse finito, funi- 
cularul de evacuare a zgu- 
rei, instalația de spălare si 
evacuare a gazelor. Fapte
le atestă că pe șantierul 
marii instalații de lire, in 
această etapă finală, decisi
vă, există condiții pentru 
a se respecta termenul de 
finalizare a lucrărilor, de 
pornire a producției con
form prevederilor înscrise 
în grafic, prin folosirea din 
plin a fiecărei zi de lucru, 
a fiecărei ore.

Oameni de numele cărora șe leagă viitorul minei
(Urmare din pag 1)

Despărțire
Cu puține zile in urmă 

la Compania de pompieri 
din Petroșani au avut loc 
momente emoționante pri
lejuite de ieșirea la pensie 
a plutonierului adjutant 
Nicolae Ivănuș. „In cei pes
te 34 de ani de muncă, 
spunea căpitanul 1 lie A- 
drian, secretarul comitetu- 

. lui de partid, el s-a dove
dit un om cu alese calități 
morale. Zi și noapte a fost 
gata pentru a-și îndeplini 
sarcinile pe care partidul 
nostru ni le-a Încredințat".

ne 
ca-

emoționanta
„Nu ne este Ușoi să 
despărțim de acest om
re a muncit cu devotament, 
perfecțîonîndu-și neîncetat 
pregătirea moral-politică și 
profesională, la apărarea 

cuceririlor revoluționare dm 
Valea Jiului, mărturisea lt. 
major Pavel Baciu coman
dantul companiei.

A fost o despărțire 
adevărat emoționantă,
ind evocate fapte memora
bile de muncă.

cu
fi-

Plut. adj. Ioan JITEA, 
corespondent

I

i

*

*
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cel continuu pe benzi tran- 
sportoaie. Două zile, echipe 
de mineri, lăcătuși și elec
tricieni au muncit zi și 
noapte pentru a putea fi 
executate joncțiuni intre in. 
stalațiile de transport pe 
verticală și orizontală ast
fel incit, in data de 
gust cărbunele să 
fluent din fronturile 
cru pînă la lumina 
vagoanele ce iau 
termocentralelor.

La puțul cu schip, 
schimburi prelungite, 12 ore 
o cobont în ziua de 23 Au
gust maistrul Mihai Chirilă, 
împreună cu echipele con
duse de Victor Brebenel, 
loan Chirilă, Vasile Radics 
și Mihai Bothe. Au început 
lucrările de lansare a ca
blurilor de compensare de 
la puțul centru cit și de 
schimbare a cablurilor de

25 au- 
cuigă 

de I u- 
zilei in 
drumul

în

extracție uzate cu altele 
noi, au fost efoituri caie au 
evidențiat pe lăcătușii Gri- 
gore Trăsnea, Vasile Mogoș, 
losif Kadar și Mihai Laszlo. 
Alături, in camera dozatoa
relor, lăcătușii losif Lupa, 
Ion Dumitrescu și Constan
tin Borcilă din echipa con
dusă’ de Emil Lupa execu
tau lucrările de' finalizare 
a instalațiilor de dozaj spre; 
vasul de transport pe vertiJ 
cală. In tot acest timp au 
fost ajutați de o echipă 
formată din 6 lăcătuși spe
cialiști de la I.P.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani. La orizontul 300, 
pe distanța de 1 100 m, lă
cătușii loan Damian, loan 
Barbu. Nicolae Soare, Oc
tavian Sgarbură, Vasile 
Bogdan, Fănel Tudose și 
losif Cimpean, conduși de 
maistrul loan Suciu, execu
tau vulcanizări, centrări la 
benzile de pe noul flux de 
transport.

6
I
I

I
I
I

AU SOSIT PRIMELE U- 
TILAJE. Consumul de oxi
gen in continuă creștere al 
întreprinderilor din Valea 
Jiului, solicită un efort 
mare din partea colectivu
lui de oameni ai muncii de 
la Fabrica de oxigen din 
Livezeni, dar și utilajele

■ existente fac tot mai greu 
j față volumului de produc

ție mereu mai mare. De 
I aceea, nu peste mult timp

aici se va construi o nouă 
și modernă fabrică pentru 
producerea de oxigen 
cheliat. Lucrările de 
strucție Se 
demarării, 
re, aici au 
utilaje ale 
(V. Beldie)

SPECTACOL. Casa 
cultură a sindicatelor 
Petroșani găzduiește 
tăzi, de la ora 20, un atrac
tiv spectacol de muzică 
populară, susținut de an
samblul Casei de cultură a 
sindicatelor din Harghita.

CINEMATECA. La cere-

11- 
con- 

al'lă în pragul 
lupt pentru ca- 
și sosit primele 
viitoarei fabrici.

ar- 
cu

De

66 A între pod și 
Livezeni este cu- 
odată cu căderea 

de un întuneric de-ți

de 
din 
as-

rea publicului cinefil, pe 
ecranul cinematografului 
„7 Noiembrie" din reședin
ța noastră de municipiu, va 
rula și astăzi pelicula 
gentiniană „Întîlnire 
viața". (I.V.)

MET EOROLOG IC A.
la meteorologul de serviciu, 
Aurica Voiculescu aflăm 
că precipitațiile căzute în 
30 august au fost do 15,5 
litri pe mp la Petroșani și 
25,5 lnrt pe mp in Paring. 
Temperaturile maxime în
registrate au . fost de 
grade în Petroșani și
grade în Paring. In conti-

!9
13

nuare cerul va fi mai mult 
senin sera și dimineața, 
cu înnorări in cursul zilei.

SUGESTIE. Drumul na
țional 
PECO 
prins, 
nopții
bagi degetele în ochi. Oa
menii muncii de pe platfor
ma Livezeni întîmpină des
tule greutăți cînd ies din 
schimbul II. Pentru a crea 
condiții normale de circu
lație sugerăm celor în drept 
să planteze cel puțin un 
bec în stațiile de autobuz.

DE CE, pe trasee ca Pe-

exe- 
cea 

spun 
tiase 
cind

Că s-a muncit bine, 
cutindu-se lucrări de 
mai bună calitate o 
cele 200 de schipuri 
la data de 26 august,
s-a dat o producție record 
la mina Dilja, fără să se 
înregistreze defecte meca
nice sau electrice pe noul 
flux de transport. La acest 
frumos succes au participat 
și meseriașii de la atelierul 
mecanic condus de maistrul 
Ion Doană unde lăcătușii 
Francisc Biro, Gheorghe 
Sandu, sudorii Felicia Sbo- 
ra și Maria Ciobanu au e- 
xecutat ghidaje, jgheab de- 
versor, gură de siloz pneu
matică de bună calitate. 
Evident instalațiile de tran
sport nu puteau fi puse in 
funcțiune dacă electricienii 
Alexandru Furdui, Zoltan 
Beja, Pavel Cordea, Vasile 
Perneș, Cornel Rus, Vasile 
Marcu, Vasite Prodan și 
Mircea Bota din formațiile

i «m> »mmm ibm immm mm mmm mm la

troșani — Lonea, și Aero
port — i’i 'iiia, circulă au
tobuze de mare capacitate, 
iar pe Petroșani — iJncani 
(traseu mult mai lung și 
deosebit de solicitat) doar 
autovehicule de mică ca
pacitate (cînd și cind cite 
un superlung !)? O între
bare de la care dorim răs
puns și din partea A.U.T.L. 
Petroșani. (Gh. O.)

EDILITARA. Constructo
rii noștri — oameni cu ca
re ne mîndrim dau zi de 
zi noi dovezi ale hărniciei. 
Petroșani-Nord a intrat 
deja în obișnuit. Blocuri

ing. loan Ne- 
Pop nu asigu- 
cu energie e- 

Maistrul minier 
îm- 

cu minerii de puț 
Cristea,

conduse de 
goiu și luliu 
rau la timp 
lectrică.
Constantin Bejenaru, 
preună 
(puțarii) Stelian
Florea Ionică, și Ștefan Me- 
zofeni, au asigurat în con
diții de securitate deplină 
transportul materialelor de 
intervenție pe puțul cu 
schip. Celor din subteran 
li s-au alăturat și lăcătușii 
Ion Băgăian, Alexandru 
Vlad, Ernest Kecsedi, Ludo
vic Erdely coordonați de 
maistrul Gheorghe Borhină, 
care la suprafață au exe
cutat lucrări pentru buno 
funcționare a transportului.

Odată cu punerea in 
funcțiune a noului sistem de 
transport mina Dilja va în
lătura o serie de inconveni
ente care au frînat bunul 
mers al producției.

frumoase dominate de albul 
lațadejor. Numai că acest 
alb ai fațadelor rezistă foar
te puțin, mai ales în zorra 
balcoanelor. Cauza? Ele
mentară. Ploaia. Sugerăm 
constructorilor să găsească 
o soluție care să evite pe 
cît posibil scurgerea apei 
de ploaie prin tencuiala fa
țadei. (Al. II.)
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Despre folclorul și etnografia
Tării Hațegului si Văii Jiului
la sfîrșitul secolului al XlX-lea
începutul secolului al XX-lea (VI)

Marele istoric și patriot 
Nicolae Iorga (1871—1940) 
a vizitat în mai multe 
rînduri „provinciile româ
nești de peste munți" 

, (Transilvania, Banatul), 
ponfruntîndu-se direct cu 
realitățile, studiind temei
nic locurile, așezările, sta
rea de spirit a oamenilor, 
analizează problemele bi
sericii și ale școlii, arta 
și obiceiurile, întreprinde 
o comparație între trecut 
și prezent, anticipînd vi
itorul, expune opinii care 
ajută la limpezirea unor 
date și fapte, dialoghează 
cu cititorii chemîndu-i să 
regîndească într-un chip 
nou lucrurile. In anul 
1906 apare cartea „Nea
mul românesc în Ardeal 
și Țara Ungurească", re
editată în 1939 și în 1977 
(Pagini alese din însem
nările de călătorie prin 
Ardeal și Banat, Bucu
rești, Ed. Minerva. 2 vol.).

Ca și celelalte „provin
cii" românești. Ardealul 
(Transilvania) își are is
toria lui (ei) milenară, es
te și el (ea) pămîntul pe 
cate a înflorit și a lăsat 
vestigii civilizația geto- 
dacică, s-a dezvoltat cea 

_______________________

romană, subminată de 
seismele secolelor de 
migrații. Pe acest pămînt 
străvechi românesc s-au 
născut și au luptat cu 
bărbăție regele erou Pe- 
cebal, viteazul voievod 
Iancu de Hunedoara, „răz
vrătiți! soartei" Horea și 
Avram Iancu etc.
■ ■■■■«■■••■■■•■■■■■■■■■a

Sintem dintotdeauna 
pe aceste locuri

“...Aceste locuri („Spre 
Hațeg"), cu înfățișarea 
pașnică și înflorită, de 
pare că ar fi pregătite 
numai pentru lina pășu- 
nare a turmelor, ascund 
în ele fierul tare și aurul 
scump. Sîntem aproape 
de munții Agatîrșilor și 
de sălașurile dărilor răz
boinici" (Neamul româ
nesc..., ed. 1906. vol. I, 
p. 262).

Privind Streiul, apa 
cristalină si sprințară ce-i 
umple sufletul de poezie, 
de vis și amintire. N. Tor- 
ga o prezintă astfel: „...De 
pe undele puține și lim
pezi călătorește o veche

poveste măreață care a- 
tinge pînă astăzi inimi
le noastre: ea spune des
pre neamul neînfrînt al 
dacilor, cei mai depărtați 
dintre înaintașii noștri, 
despre războaiele eroice 
cu cei dintîi ostași ai lu
mii, cu împăratul cumin
te și stăruitor venit de 
peste Dunăre, de peste 
Mare, din cetatea stăpî- 
nitoare a lumii, ea cîntă 
despre visurile lui Dece- 
bal strămoșul, care și-a 
cufundat comorile în a- 
ceasta albie de prunduri 
și a m»rs să se îngro’pe 
subt ruinele regatului 
său .sfârîmat de un duș
man ce nu se putea în 
vinge. Au trecut o mie 
opt sute de ani încheiâți 
de la jertfa de sine a „bar
barului" acestuia de la 
care ni vine neamul, pre
cum de la romanii biruitori 
pornește limba noastră. 
Cine se mai poate mîndri 
pe acest pămînt cu un 
trecut ca acesta ce se a- 
propie de a doua miel" 
(Ibid., p. 262-263).

• D. PELIGRAD

Va urma

Literatură de anticipație

Făclii în noapte (II)
Primele mesaje ale creie

rului străin fură lapidare. 
Terra... Sapiens... Terra... Ho
mo sapiens... Crizalienii le 
captau, avizi de a pătrunde 
în tainele acestei lumi, incă 
necunoscute. Urjnară'apoi ce
lelalte : întreaga știință, în
treaga cultură. l_a primele a- 
corduri de Bach și Beetho
ven, inimile atît de reci ale 
crizalienilor fură invadate de 
un straniu sentiment de soli' 
daritate și dragoste de se
men. Cunoscură apoi o isto
rie incendiată de războaie și 
epidemii, de ură și violență, 
de crimă și nedreptate, vă
zură cu ochii minții oameni 
din cealaltă specie murind, 
cu privirile goale, cu zimbe- 
tele ucise. Văzură pe copiii 
acestora întinzind miini în
gălbenite după o iluzorie bu
cată de pîine, ochi mari și 
umezi îndreptați -spre demo
nii care le ucideau copilăria.

Inimile crizalienilor deveni
re mai bune. Plinseră laolal
tă cu victimele nimicitoarei 
explozii de la Hiroshima, du
pă care... Da. Sufletele lor 
se umplură de o bucurie fă
ră margini atunci cind zări

ră, cu ochii minții, urmarea. 
O lume însorită, cu ceruri 
mereu senine, cu inimi des
chise și calde. înțeleseră a- 
tunci că specia care le tri
misese mesajul se ridicase, 
prin forța sa, la nivelul uni
versalității gîndirii curate, la 
nivelul dreptății și rațiunii 
depline. Dacă Ei reușiseră, 
dacă Ei... Trebuiau să reu
șească și crizalienii. Xoatl și 
Hila, cu miinile înlățuite, cu 
ochii plini de lacrimile feri
cirii, se Întoarseră spre seme
nii lor. „Fraților, vedeți, mai 
este incă timp !" strigaseră 
însetați.

— Priviți spre solul acelor 
ființe, urlă Xoatl. Priviți-I 1 O 
făclie in noaptea inconștien
ței I...

O rațiune plutește prin U- 
nivers... O rațiune întîlnește 
in cale alte și alte planete 
locuite... O rațiune sădește 
florile dreptății in marea gră
dină cosmică...

Zeci... sute... mii de făclii 
în noapte...

Liviu PIRȚAC, 
Cenaclul de anticipație 
„Miner — club 2001"

f

Desen de Radu Iațeu.

Aforismul
Ziarul nostru semnala ci

titorilor săi, cu numai cî- 
teva săptămîni în urmă, o 
apariție editorială, plache
ta cu aforisme „Oaze de 
nisip" — volum de debut 
al unuia dintre cei mai 
constanți colaboratori de-ai 
noștri, Valeriu Butulescu, 
în viața de toate zilele — 
inginer la I.U.M.P.

Răsfoindu-i paginile, tre- 
cînd de la un aforism la 
altul, oricare dintre cititori 
are posibilitatea să pătrun
dă într-o lume cu totul 
neobișnuită, o lume în ca
re se împletesc sintagme 
parcă pogărîte din înțelep
ciunea proverbului popular.

Un univers al adevărului 
rostit lapidar, limpede, u- 
neori tulburător, alteori 
„șocant", dur, rod al unei 
munci de peste un dece
niu.

Scriitor tînăr — Valeriu 
Butulescu stăpînește pe 
deplin o limbă literară, eV-

— gen literar 
presia sa artistică nefiind 
„acrobație lingvistică" ci 
mai repede o simbioză a 
frumuseții graiului cu lo
gica matematică. I-am ce
rut să iasă din lapidarul 
aforismului, detaliind pen
tru cititorii noștri — unii 
dintre ei și ai volumului re
cent apărut — cîteva idei.

— Ce înseamnă pentru 
Valeriu Butuleșcu aforis
mul ? >

— Aforismul nu este o 
simpla acrobație logică ci 
un adevăr condensat, dus 
în faza de echilibru șo
cant Trebuie să aibă ele
ganță, puterea de explozie, 
multe sensuri și puține cu
vinte. Pe cît posibil să e- 
vite calamburul, jocul ief
tin al cuvintelor și tonul 
didactic.

— Cum se naște un afo
rism ?

— Un fel de meteorit al 
gîndirii, aforismul trebuie 
prins și conservat înainte

Cronică nerimată (159)
• Nemuritorul nu crede în 

propria moarte pină nu i se 
confirmă oficial.

• Să nu ignori ignoranții. 
Te vor socoti ignorant.

• Nu există anti-furt mai 
bun decit sărăcia.

• Idealul oricărui bărbat 
este să ciștige ceva mai mult 
decit chejtuie soția.

• In dragoste e ca la li
brărie. Alegi uitîndu-te la co
pertă.

V. BUTULESCU

universal
de a se stinge. De altfel, 
aforismele bune se păstrea
ză admirabil în capete stră
ine, cu înclinație spre lo
gică. Ale mele de unde le 
scot ? „Mărturisesc cu ru
șine : din capul meu pro
prietate personală".

— Ce înseamnă „Oaze 
de nisip

— Ideea deșertului abso
lut un absolut ne
cesar gîndirii” aprio
rice. Un fel de perfecțiune 
a pustietății în care pînă 
și „Oazele" sînt „de nisip".

— O motivație a aforis
mului ?

— In primul rînd satis
facția formei concise. Pe> 
tabla de șah a vieții sîntepi 
mereu în criză de timp. E 
greu să citești într-una ro- 
mane-fluvii în care autorii 
au nevoie de cinci volume 
pentru a-și căpătui toate 
personajele.

— Ce va urma după „Oa
ze de nisip ?“

— Alte „oaze", tot de ■ 
„nisip", o ediție a II-a com
pletată cu aproximativ 20<J 
de aforisme inedite și, sper 
eu, o colaborare mai in
tensă cu ziarele și reviste
le de cultură din țară.

Interviu consemnat de
H. ALEXANDRESCU

Imagine cu trei generații de ciobani de la stîna din Muncelul Jiețului, 
bunic, tată și nepot la ciobănit.

Foto: Vasile POLLAK

...cu pensie alimentară. 
Amorul lor, fulgerător, 
s-a terminat și amindoi 
și-au luat partea de amor 
a fiecăruia-inapoi.

☆ 
Mai e și-omorul calculat 
ce nu rămine peste ani. 
El e pe bază de „Fiat" 
...și n-are-acoperire-n bani 
Ea-ovea cornet, nu conducea, 
că la volan el poposi 
dar el obișnuia să bea 
...și-otunci moșina-i părăsi. 
Un accident intimplător 
dezvălui oricărui om 
că-aceostă grea iubire-a lor 
ca și mașina e in... pom.

☆ 
Iubirea însă, dragii mei, 
chiar dacă-atitea fețe-arotă, 
poți sigur, dacă ști și vrei 
...s-alegi pe cea adevărată.

Cititorii fotografiază

Iubirea are multe fețe
(cronică* rimată)

I

Fără ca să dăm povețe, 
știm din exemple concrete : 
„Iubirea are multe fețe". 
(Rog a nu se citi... fete).

☆
Un proaspăt încadrat in schemă, 
in delegație trimis
ca să rezolve o problemă 
...căzu-n amorul nedecis : 
Că blonda ce i-a căzut pradă 
în trenul ce l-a transportat, 
deși spunea că are-o „Ladă" 
...plecă cu propriu-i „diplomat", 
in care-avea, el, ceva bani, 
dar și dosare moi secrete. 
(Iubirea n-are preț in bani 
...dar are, uneori, efecte).

(?•
Și-au împlinit intimplător 
destinele" intersectate, 
amorul lor, fulgerător, 
ei și l-au însușit in rate : 
In primul an s-ou studiat, 
(avind ca rod’și-o fotă, dară).
In anul doi au divorțat Mircea ANDRAȘ

Culese de ici... 
de colo

— Ascultă Gică, ție ți s-«j • 
îndeplinit vreo dorință diri 
copilărie ?

— Da. In copilărie, cind 
eram dus la tuns, îmi doream, 
să fiu chel.

☆
Funcționarul de la poștă,’ 

după ce a cîntărit o scrisoa
re, se adresează expeditori;, 
lui :

— Scrisoarea dumneavoas
tră are o greutate mai mare.' 
Trebuie să-i mai adăugați uri 
timbru.
- La ce bun ? ca să cin-- 

tărească și mai mult, îi răs
punde acesta. ,

☆
La operă,, soția îi dă un 

ghiont soțului :
— Uită-te, ce scandalos,’- 

vecina mea din dreapta Sj 
adormit !

Absurdă

— Și ce, ăsta e un moliv
ca să mă trezești ?

☆
La nuntă i
— Sinteți cumva o prietenă)

a miresei ? ,
— Firește că nu, sint mamă

mirelui.
☆

Cusurgii
— Poftiți, vă rog. Avenț

pești vii.
— Vii, vii, dar sint proas

peți ?

☆ !

Un meșter își trimite uce
nicul la un locatar să-i re
pare soneria. Ucenicul revin® 
după un timp.

- Nu e nimeni acasă. Arw 
sunat de mai multe ori și nu 
mi-au deschis.

☆
Sfaturi

— Coaja fructelor conține 
multe vitamine. Va trebui, 
deci, să consumați fructele 
cu coajă cu tot. Ce fructe 
preferați ?

— Nucile.

D.R. Galațan, 
Petrila
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Sport • Sport ♦ Sport

-încheierea lucrărilor Conferinței 
pentru dezarmare de la Geneva

GENEVA 31 (Agerpres). 
— Lucrările sesiunii din 
acest an a Conferinței pen
tru dezarmare de la Gene
va au luat sfîrșit ; cu a- 
eest prilej a fost adoptat 
prin consens raportul con
ferinței, ce va fi înaintat 
eelei de-a 40-a sesiuni a 
Adunării Generale a 
O.N.U.
■ In raport se fac referiri 
ta documentele oficiale 
difuzate de țara noastră la 
Conferință capitolul pri
vind dezarmarea din ra
portul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceausescu la 
Pel de-al XIII-lea Congres 
al P.C.R.,- Apelul Marii A- 
8’Jnări Naționade către So
vietul Suprem al U.R.S.S. 
Congresul Statelor Unite 
ale Americii, parlamentelor 
din toate țările europene și 
din Canada, Apelul pen
tru dezarmare și pace al 
F.D.U.S. către partidele și 
organizațiile politice de
mocratice, guvernele și po

Știri din țările socialiste
MOSCOVA 31 (Agerpres). 

ta Arhanghelsk a început 
construirea primei motona
ve destinate navigației de 
Coastă în zonele nordice a- 
te Uniunii Sovietice. Ea 
Bre lungimea de numai 45 
Btetri și lățimea de aproa
pe 9 metri, pescajul fiind 
foarte mic. In borduri sînt 
practicate trape care per
mit descărcarea directă, fă
ră macarale a mărfurilor, 
fcel mai important este în- I 
Să faptul că navele nu au 
nevoie de dane. In timpul 
fiu xului, ele lansează anco- I 
ra cît mai aproape de mal, 
iar în timpul refluxului ră- 
mîn pe uscat fără să se 
răstoarne sau să se dete
rioreze.

* '

PRAGA 31 (Agerpres). In 
industria metalurgică a 
R S. Cehoslovace se acțio
nează cu fermitate pentru 
realizarea sarcinilor pre
văzute de cel de-al 7-lea 
cincinal în ce privește eco
nomisirea de combustibili 
ia tona de metal produs. 
Datorită acțiunilor de mo
dern izare și perfecționare I 
a muncii, în ansamblu, în 

poarele din Europa, S.U.A. 
și Canada.

De asemenea, se mențio
nează documentul de lucru 
difuzat de delegația româ
nă pentru conferință pe te
ma prevenirii războiului 
nuclear, inclusiv toate 
chestiunile anexe, care pre
zintă concepția țării noastre, 
a președintelui Nicolae 
Ceapșescu cu privire la ne
cesitatea încetării cursei 
înarmărilor, în primul rînd 
a celei nucleare, și trecerii 
la măsurile efective de de
zarmare.

Numeroase delegații, în
deosebi ale țărilor în curs 
de dezvoltare și nealinia
te, au subliniat că, nici la 
sesiunea sa din 1985, Con
ferința pentru dezarmare 
nu a fost în măsură să 
treacă la negocierea unor 
acorduri concrete vlzînd 
încetarea producției de ar
me nucleare și reducerea 
lor treptată pînă la elimi
narea totală și interzicerea 
acestora.

acest sector industrial s-au 
economisit 512 000 de tone 
de combustibil convențio
nal. In comparație cu anul 
1981, consumul specific de 
combustibil la tona de me
tal s-a redus cu 1,3 la su
tă, relatează agenția TASS.

MOSCOVA (Agerpres). 
După cu ni relatează agen
ția TASS, geografii sovie
tici au ajuns la concluzia 
că, sub greutatea ghețarilor, 
scoarța Terrei se ridică 
sau coboară, în funcție de 
topirea sau creșterea ma
sivelor de gheață. In pre
zent, consideră cercetătorii, 
teritoriile Finlandei, zonei 
Baltice și ale regiunilor în
vecinate se ridică cu 10 
milimetri pe an.

—■ Studiile efectuate în 
Antarctica duc la concluzia 
că și în zona celui mai su
dic continent scoarța se 
ridică. Acest proces se 
află, însă, în stadiul de 
diminuare.

VIENA (Agerpres). Cu 
prilejul unor săpături pen
tru construcții e' Actuate în 
localitatea austriacă Don- 
nerskirchen au fost desco
perite două morminte cel
tice, datînd din secolul al 
patrulea înaintea erei noas
tre. informează agenția 
France Presse.

In morminte, alături de

Calendar săptămînal
2—8 septembrie 1985

LUNI, 2 SEPTEMBRIE
— Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste 

Vietnam. Proclamarea independenței (1945) (40 de ani)
— In capitala Angolei, Lunada, se deschid lu

crările la nivel-ministerial ale reuniunii țărilor nea
liniate (2—7).

— Conferința anuală a Congresului Sindicatelor 
Britanice (T.U.C.) (Blackpool — 2—6).

— începe vizita de stat a șefului statului Niger, 
Seyni Kountche în R.F. Germania. (2—5).

— Vizita de două zile la Cairo a ministrului de 
externe vest-german, Hans-Dietrich Genscher.
MARȚI. 3 SEPTEMBRIE

— Ziua națională a statului Qatar, ■ Proclamarea 
independenței (1971).

—- Ziua națională a Republicii San Marino. A- 
niversarea întemeierii Republicii.

— Se împlinește un an de la puternicele mani
festări antiapartheid de la Sharpeville — Republica 
Sud-Africană. , <
MIERCURI, 4 SEPTEMBRIE

'■— Vizita în R.P. Chineză a președintelui gu
vernului spaniol, Felipe Gonzalez (4—10).

— Vizita primului ministru al Danemarcei, Poul 
Schlueter, în Israel.

— In Chile are loc o zi de protest a forțelor de 
opoziție în legătură cu situația din țară.
VINERI, 6 SEPTEMBRIE

— Proclamarea independenței Regatului Swazi
land (Ngwane 1968). Sărbătoare națională.
SIMBAtA. 7 SEPTEMBRIE

— Sărbătoare^ națională a Republicii Federative 
a Braziliei: Proclamarea independenței (1822)

— Conferința anuală a Partidului Social-Demo
crat din Anglia (Torquay).

— Conferința Partidului Conservator din Da
nemarca (Copenhaga)
DUMINICĂ, 8 SEPTEMBRIE .

— „Ziua solidarității internaționale a ziariștilor".
— „Ziua internațională a alfabetizării".

FAPTUL DIVERS

resturile unor /schelete U- 
mane, au fost găsite vase, 
o lance, precum și patru 
broșe din bronz.

LONDRA (Agerpres). îno
tătorul american Paul As
muth, în vîrstă de 28 de 
ani, a obținut un nou re
cord masculin la traversa
rea Canalului Mînecii, cu 
8 ore și 12 minute, perfor
manță realizată joi, anun
ță agenția U.P.I.

Recordul mondial absolut 
al acestei temerare probe 
este deținut în continuare 
de o femeie. Penny Dean, 
din California, care a par
curs, în 1978, distanța din
tre Dover și litoralul fran
cez în 7 ore și 40 minute.

WASHINGTON (Ager
pres). Un nou uragan, de
numit „Elena", se apropie 
cu repeziciune de litoralul 

sudic al Statelor Unite, vi
teza de deplasare a frontu
lui de furtună fiind de 130 
km pe oră. 'Autoritățile lo
cale din statele Louisiana și 
Florida au evacuat preven
tiv mai multe localități de 
pe coastă, iar școlile au 
fost închise în Louisiana și 
Mississippi. De asemenea, 
au fost evacuați numeroși 
muncitori de pe platforme
le petroliere din Golful 
Mexic. „Elena" s-a format 
în zona arhipelagului A- 
zorelor și a traversat At
lanticul cu o viteză care a 
surprins pe specialiști.

ADDIS ABEBA ’ (Ager
pres). Ploile torențiale și 
inundațiile înregistrate în 
zonele centrale ale Etiopiei 
au provocat moartea a 13 
persoane și au lăsat fără 
adăpost 20 000 de locuitori 
din provincia Shoua, in
formează agenția France 
Presse.

Potrivit Unui raport al 
Crucii Roșii, 60 000 acri de 
teren arabil se, află sub 
ape.

Universiada de vară-’85
TOKIO 31 (Agerpres). La 

Jocurile mondiale univer
sitare de vară de la Kobe, 
sîmbătă, în Neptatlon, 
sportiva româncă Liliana 
Năstase a reușit să in
tre în posesia medaliei de 
argint, cu un total de 
6 313 puncte.

Iată clasamentul la hep- 
tatlon: 1. Malgorzata No
wak (Polonia) — 6 616 pune, 
te; 2.-Liliana Năstase (Ro
mânia) — 6 313 puncte;
3. Judy Simpson (Marea 
Britanic) — 6 046 puncte;
4. Corinne Schneider (Elve
ția) — 6 039 puncte; 5. Bir
git Dressel (R.F. Germania) 
— 5 898 puncte; 6. Larlsa 
Nikitina (U.R.S.S.) — 5 694 
puncte.

In penultima zî a turneu
lui de tenis, jucătorii ro
mâni Florin Segărceanu și

FILME
Duminică, ■ 1 septembrie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Ziua „Z"; Uni
rea: Undeva, cîndva; Pa- 
rîngul: Vulcanul.

PETRILAî Vraciul, l-II. 
LONE Ai Cireșarii.
ĂNINOASA: Zbor pe

riculos.
VULCANi Sosesc pă

sările călătoare.
LUPENIi Aventuri în 

Marca Nordului.
URICANIi Nemurito

rii.

Luni, 2 septembrie
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Aventuri în Ma
rea Nordului; Unirea: 
Marynia; Parîngul: Fata 
care vinde flori.

LONEA i Soarele alb al 
pustiului.

VULCAN i Cînd o să 
vină tata.

LUPENI : Neînvinsul.
URICANI ; împușcat in 

spate.
N.R. Eventualele modi

ficări survenite în progra
marea filmelor aparțin 
întreprinderii Cinemato
grafice Județene Hunedoa
ra.

Mica publicitate
SCHIMB casă colonie, cu mâții, Petroșani, strada 

apartament, trei-patru ca- Cuza Vodă nr. 37/2. (1883) 
mere, zonă centrală. Infor--

ANUNȚURI DE FAMILIE

Colectivul de inspectori al I.S.T.P.M. Petroșani 
este alături de colegul ing. Nagy Carol la greaua 
pierdere suferită prin decesul fulgerător 81 fiului său.

Sincere condoleanțe familiei. (1885)

Andrei Dîrzu au obținut 
medalia de bronz în proba 
de dublu bărbați, astăzi 
Florin Segărceanu, la sim
plu, și, împreună cu Da
niela Moise, la dublu mixt, 
urmînd să evolueze în 
partidele decisive pentru 
atribuirea medaliilor de 
aur.

In semifinalele probei de 
simplu masculin, Flprin Se
gărceanu a realizat o victo
rie rapidă în fața tenisma- 
nului sovietic Serghei Eeo- 
niuk, pe care l-a întrecut 
cu 6—1, 6—1, după mai pu- 
ția de o oră de joc. In fi
nală, Segărceanu îl va în- 
tîlni pe Aleksandr Zverev 
(U.R.S.S.), învingător în 
fața lui Kim Bong Soo 
(Coreea de Sud), cu 6—4, 
6—3.

TV.
Duminică, 1 septembrie

11.30 Telex.
11.35 L^umea copiilor. Film;

„Baladă pentrq Mă- 
riuca*’ — ultima 
parte.

12.40 Muzică populară, 
(color)

13,00 Album duminical, 
(parțial color)

14.30 Imagini ale unui 
timp eroic — re
portaj. (color)

14,45 însemne ale unui 
timp eroic.

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

poca Ceaușescu,
19.40 Cîntarea României, 

(color)
20.20 Film artistic: „înain

te de sfîrșitul vacan
ței. (color)

21.35 Mondovision. (color)
21,50 Telejurnal.

Luni, 2 septembrie

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în eco

nomie.
20,15 Tezaur folcloric, (co

lor)
20.40 Imagini din R.S. 

Vietnam.
20,55 Roman-foileton: „Ci

tadela", (color) Pre
mieră pe țară. Epi
sodul 2.

21,50 Telejurnal.

Din lumea științei și tehnicii
MOSCOVA (Agerpres). 

Cercetătorii de la Institu
ted de metalurgie din Dne
propetrovsk au descoperit 
o metodă nouă de prelucra
re a metalelor, relatează a- 
genția TASS. Ei au valori
ficat proprietatea metale
lor de a „crește" în volum 
în mediu de hidrogen. Pen
tru a obține această „creș
tere", care poate ajunge la 
de cinci ori volumul inițial, 
ei încălzesc ciclic bucata 
de metal la temperaturi 
cuprinse între 850 și 950 
de grade Celsius într-un 
recipient cu hidrogen.

Fenomenul descoperit des
chide calea aplicării pe 
scară largă a unor noi teh
nologii, mai eficiente, pen
tru prelucrarea metalelor 
și aliajelor acestora.

★
WASHINGTON (Ager

pres). Cercetători de la U-

niversitatea din Boston au 
testat un nou tratament cu 
aerosoli pentru diabetici, 
relatează revista „Sciences 
et Avenir". Insulina, care 
nu poate fi administrată 
pe cale bucală din cauză 
că este distrusă de enzime- 
le digestive, pătrunde cu 
ușurință în sînge după ce 
a fost absorbită sub for
mă de aerosoli prin nas.

Efectuată înainte de fie
care masă timp de trei 
luni consecutiv pe un nu
măr de opt diabetici, expe
riențele au demonstrat o 

asimilare perfectă a insu- 
liniei, avînd o eficacitate 
egală cu administrarea prin 
injecții.

★
PARIS (Agerpres). După 

cum se arată într-un arti
col apărut în ziarul „Le 
Monde", un grup de chi

rurgi din Paris au aplicat 
o tehnică originală în cazul 
unei tulburări cardiace 
grave, utilizînd un mușchi 
dorsal pentru contractarea 
inimii. Profesorul Carpen
tier și colaboratorii săi au 
extras o porțiune de muș
chi dorsal, care a fost a- 
plicată împreună cu nervii 
și vasele sanguine respec
tive pe inima unei femei 
tinere care avea o leziune 
mare pe cord. Pentru a o- 
bliga mușchiul să se con
tracte, alături s-a implan
tat și un stimulator cardiac 
conceput special pentru o- 
perația respectivă. La cîte- 
va luni după operație, sta
rea pacientei este bună.

*
TOKIO (Agerpres). Ă- 

proximativ 200 de medici 
au participat la un simpo
zion organizat la Tokio a-

supra dispozitivelor de na
tură să suplinească sau să 
contribuie la menținerea 
funcțiilor inimii, relatează 
agenția A.P. Potrivit sursei 
citate, în cadrul dezbateri
lor s-a subliniat că este de 
preferat ca în cazul păci- 
enților cu afecțiuni car
diace să nu se recurgă la 
transplant sau la implanta
rea de inimi artificiale, fi
ind preferabilă utilizarea 
unor dispozitive care să a- 
jute organul bolnav să func
ționeze, preluîndu-i o parte 
din sarcină.

De asemeneâ, au fost e- 
xaminate ultimele rezulta
te ale cercetărilor în do
meniul prevenirii coagulă
rii sîngelui în organele ar
tificiale implantate în or
ganismul uman.

Locatarii blocului M4, Hermes sînt alături de 
familia ing. Nagy Carol la greaua pierdere pricinui
tă de dispariția fulgerătoare a mult iubitului lor fiu 

NAGY CAROL (1882)

Soția Elena, fiul Doru și rudele, cu aceeași du
rere nemărginită, anunță împlinirea unui an de la 
dispariția prematură a scumpului lor soț și tată 

TEODOR TĂTAR
Nu-1 vom uita nciodată. (1884)

Comemorăm cu pioșenie și durere un an de la 
dispariția celui care a fost un soț și tată iubitor 

ing. TEODOR COSMA. (1886)

Cu adîncă durere, familia greu încercată și ru- 
' dele apropiate anunță împlinirea a șase săptămîni 

de la dispariția fulgerătoare, la numai 22 ani a ce
lui care a fost

CRISTIAN POPESCU, născut în Uricani.
Nu-1 vom uita niciodată. (1881)
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