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în ziarul de azi
• „Săptămina Crucii Roșii”
• Rubrica noastră „Vă informăm”,
• Știri și informații.

(In pag. a 2-a)

• Ancheta noastră: „Părinți și edu- 
j catori ! Știți unde vă sint și ce fac copiii 
| și elevii dumneavoastră ?”.

• In orașul Petrila : Cit de „fierbin- 
| te” este problema centralelor termice ?

• Programul TV.
(In pag. a 3-a)
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ȚĂRII Ch MAI MULT CĂRBUNE!

Ne pregătim temeinic pentru 
a menține ritmul realizărilor

Pe parcursul celor aproape nouă luni care au 
trecut din acest an. minerii, de la Lonea și-au rea
lizat ritmic sarcinile de plan la producția fizică de 
cărbune. Cele peste 8000 tone de cărbune extras 
suplimentar de la începutul anului au fost obținute 
pe baza bunei organizări a procesului de producție 
și a muncii, prin folosirea Ia capacitate a întregului 
potențial tehnic și uman, precum și prin folosirea 
integrală a timpului de lucru. Totodată, pentru o 
desfășurare normală a muncii la fronturile direct 
productive s-a asigurat o aprovizionare ritmică cu 
materiale și piesele de schimb necesare. Toate a- 
cestea au dus la depășirea productivității muncii 
planificată la nivelul întregii activități a întreprin
derii pe cele aproape nouă luni cu peste 30 kg pe 
post. Pornind de la realizările obținute în primele 
trei trimestre din acest an. am purtat zilele trecute 
Un dialog cu ing. Viorel Boantă. directorul minei 
I.onea despre modul cum vor încheia acest an și 
totodată despre realizarea condițiilor necesare pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan încă din prima 
lună a anului viitor.

— Concomitent cu preo
cupările noastre pentru 
realizarea ritmică a sarci
nilor de plan, am căutat, 
în permanență, să ținem 
pasul și cu lucrările de 
deschideri și pregătiri pen

tru a avea, în continuare, 
linia de front activă. Pen
tru trimestrul IV din acest 
an putem spune că avem 
toate condițiile create pen
tru realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan carp ne

stau în față. Cînd afirm 
acest lucru am în vedere 
linia de front activă pe 
care o avem și, totodată, 
stadiul de pregătire în ca
re se află noile capacități 
de producție care vor 
mai intra în funcțiune pînă 
la sfîrșitul anului. Deci, 
vrînd-nevrînd, am atacat 

.și producția anului vi tor, 
care va fi mai mare decît 
cea din acest an și de a- 
ceea trebuie să pune ri în 
funcțiune pînă la sfîrșitul 
anului noi capacități de 
producție care să asigure 
realizarea sarcinilor de 
plan încă din primele zile.

— Nc-ați vorbit pînă 
acum despre creșterea 
capacităților de pro
ducție și nu ați amintit 
nimic despre creșterea 
productivității muncii.

— Avem întocmit un 
program de creștere a 
productivității muncii, ca-

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag a 2-a)

planul pe 9 hinî îndeplinit
SECTORUL I I.M. PAROȘENI

Cu cele 500 tone de cărbune extras su
plimentar de la începutul lunii septem
brie, minerii sectorului I de la I.M. Paro- 
șeni acumulează, de la începutul anului, 
un plus de peste 25 000 de tone la pro
ducția fizică de cărbune, raportînd în a- 
cest fel îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe 9 luni înainte de termen. Folosind efi
cient complexele de susținere mecanizată 
de tipul SMA-2, frontaliștii din brigăzile 
conduse de Gavrilă Mesaroș și Vasile 
Cojocaru au realizat, ritmic, productivi
tăți superioare sarcinilor planificate cu 
peste 1000 kg pe post. Totodată, minerii 
sectorului și-au creat toate condițiile pen
tru îndeplinirea ritmică a sarcinilor de 
plan și în trimestrul IV.

SECTORUL IV, I.M. VULCAN
Constanți în realizări, minerii sectoru- 

■lui IV de la I.M. Vulcan au realizat în 
primele opt luni din acest an un plus de 
peste 6600 tone de cărbune, la care au 
mai adăugat în luna septembrie încă 850 
tone de cărbune, realizîndu-și în acest 
fel înainte de termen, sarcinile de plan 
pe primele trei trimestre.

La realizările sectorului o contribuție 
deosebită au avut-o minerii din brigăzile 
conduse de Traian Borșa, Cezar Butnaru, 
Alexandru Szabo, Vasile Crețu și Vladi
mir Sorodoc, care prin depășirea zilnică 
a ^sarcinilor de plan au livrat termocen
tralelor însemnate cantități de cărbune 
suplimentar sarcinilor de plan.

ECOt lîf'REA

Un imperativ de permanentă actualitate

REDUCEREA CONSUMURILOR
Prin profilul ei de fabri

cație, întreprinderea de u- 
tilaj minier din Petroșani 
este direct implicată în 
frontul energetic al țării ; 
deci, cu atît mai mult, 
pentru acest colectiv de 
muncă, unde se știe cîte 
eforturi trebuie depuse 
pentru a asigura această 
materie primă necesară in
dustriei naționale, econo
misirea energiei electrice 
reprezintă o problemă de 
înaltă conștiință muncito
rească. O problemă ce și-a 
găsit rezolvările sale teh
nice și de organizare — că
rora, bineînțeles, Ii «e a-

duc, în permanență, alte 
împliniri.

Un prim aspect, asupra 
căruia s-au concentrat e- 
forturile muncitorilor și 
tehnicienilor, a fost intro
ducerea unor noi tehnolo
gii. In această ordine de 
idei poate fi amintit pro
gramul comun stabilit ea 
Combinatul siderurgic Hu
nedoara pentru a se livra 
grinzile de susținere mi
nieră dantelate gata — și, 
în felul acesta, nu mai 
este nevoie de prelucrarea

S. BORCAN

(Continuare la pag. a 8-a)

Toamna, cu zile însorite, pe bulevardul reșe
dinței de municipiu.

Producție 
suplimentară
Colectivul de oameni ai 

muncii de la IPSRUEEM 
Petroșani raportează o pro
ducție suplimentară, la zi, 
cifrată la 250 000 lei. Suc
cesul se concretizează în 
executarea unor reparații 
de motoare electrice și 
confecționării de piese de 
schimb pentru întreprin
derile miniere din munici
piu și a fost realizat prin 
efortul tuturor formațiilor 
de lucru, dintre acestea 
evidențiindu-se brigada 
condusă de Nicolae Bor- 
bely, de la S.SJI. Vulcan 
și de formația service, în
drumată de loan Gergely. 
(Gh. O.)

Pentru șantierele de construcții
O soluțiș de înalt randament

I.I’.II. Trei litere din al
fabet, dar și inițialele unei 
unități a cărei activitate 
este intim legată de dez
voltarea localităților de pe 
aceste meleaguri. O sem
nătură de prestigiu în con
ceperea ansamblurilor ar
hitectonice ale Văii Jiului. 
Pentru că, fără îndoială, 
Institutul de proiectări Hu
nedoara este dacă vreți, 
uriașa planșetă pe care au 
prins contur cartierele, 
obiectivele social-economi- 
ce ce au schimbat din te
melii înfățișarea localită
ților municipiului nostru. 
Iată de ce, orice noutate 
a activității arhitecților și 
inginerilor de aici intere
sează direct activitatea de 
construcții din Vale. Un 
argument al afirmației îl 
reprezintă și dialogul nos
tru cu dr. Alexandru Pop, 
șeful atelierului rezistență 
al institutului din Deva, 
referitor la o soluție teh
nică de înalt randament.

Brigada condusă de Costică Chicidean din ca
drul sectorului III I.M. Lupeni — o formație frunta
șă a minei. In imagine, schimbul condus de Dumi
tru Kovacs.

de care vor beneficia și 
șantierele din Valea Jiului.

— Nu este nici o nou
tate și nici o exagerare să 
vorbim de eleganța soluți
ilor arhitectonice în Valea 
Jiului, operă a colegilor 
dumneavoastră arhitecți. 
Ceea ce v-aș propune, ca 
subiect al dialogului nos
tru, dată fiind specialita
tea dumneavoastră, vizea
ză, însă, „partea nevăzută" 
a edificiilor, „suportul de 
rezistență" al acestei fru
museți arhitectonice...

■— Domeniu în care sîn- 
tem în măsură să comuni
căm noutăți de ultimă oră. 
Mai precis, a fost pusă la 
punct o soluție de înalt 
randament, privind execu
tarea structurii de rezis
tență a construcției, și 
anume fără grinzi...

— Un lucru puțin pa
radoxal, cel puțin pen
tru un nespccialist...

— Nu l-aș numi para
doxal, poate numai curajos, 
dar curajul doar cînd este 
dublat de fantezie și com
petență profesională are

cîștig de cauză. Cum „eîș- 
tig de cauză" a avut și so
luția preconizată de auto
rii acestui brevet (ingine
rii Gheorghe Cărăbuș, Cor
nel Demian și Eusebiu 
Tripa), arbitru incontesta
bil fiind, în acest caz, nu 
numai OSIM-ul, unde a 
fost înregistrat brevetul, 
cît mai ales încercările, 
trecute cu deplin succes, 
de pe poligonul institutu
lui, unde s-a lucrat pe 
machetă de mărime natu
rală, supusă la sarcini de 
trei ori mai mari de cît 
cele din exploatare.

— Cu alte cuvinte, de 
vreme ce soluția a pri
mit confirmarea teore
tică și practică, să ii de
taliem avantajele...

— Ele sînt multiple. In
teresează munca arhitec
ților, care, prin eliminarea 
grinzilor, au posibilități 
mult mai mari de combi
nare a volumelor, a planu-

Interviu realizat de 
C.T. DIACON U

(Continuare în pag. a 2-a)

Inscripții

Pastel de toamnă
Se joacă toamna cu penelul, pe un drum real, 

ia zona alpină a muntelui și pînă-n Valea dintre 
ii acest dans pastelic ce te însoțește pas cu pas și -- .. • . .„X..------ care

ne 
s-au 
spre 

copt, iar celelalte plante de sus păstrează-n căldura 
soarelui o pudră albicioasă, ca o brumă perpetuă, 
pe frunzele lor, cărora li se răsucește pețiolul. E o 
stare de trecere cu miros de vară îmbătrînită, căreia 
pădurea de foioase i se închină cu tot ce are mai 
de preț — podoaba ei de frunze multicolore, _ miș- ' 
cîndu-se sub adierea vîntului blind ; e stare îneîn- 
tătoare ochiului iubitor de frumos, cu șevaletul și 
paleta atît de pline, îneît sensibilitatea noastră se 
încovoaie, într-o sublimare iscată numai în fața 
artei ; e o chemare spre această nerostită poezie a 
naturii patriei, în fața căreia ne închinăm, la rîn- 
du-ne, eu venerație, omagiind-o. „Tu ești măreață, 
Toamnă, bogăția o dărui pămîntenilor ; sub soare/ 
ofranda ta e dulce ; bucuria/pecete infinită-i splen
doare !“.

din zona alpină a muntelui și pînă-n Valea 
Jii, -
peste tot. Pășunile par scăldate într-un ocru 
mai păstrează căldura acestei a doua veri ce 
petrece, verdele lor părînd spălăcit ; brazii 
întunecat la culoare, conurile trecînd ușor

Ioan Dan BA LAN
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In cadrul manifestări
lor organizate in 
„Sâptămîna Crucii Roșii", 
care se desfășoară sub 
genericul „Tineretul în 
acțiune. Participare, dez
voltare, pace", în Valea 
Jiului au avut loc o sui
tă de acțiuni diverse, la 
care au participat sute 
de oameni ai muncii. Prin 
conferințe, concursuri, 
proiecții de filme, mese 
rotunde, simpozioane și 
demonstrații practice, 
toate făcînd parte din- 
tr-un program de educa
ție sanitară, fiecare zi din 
„Săptămîna Crucii Ro
șii" reprezintă o contri
buție la ridicarea gradu
lui de cultură sanitară a 
populației și afirmarea 
practică a profundului u- 
manism al societății noas
tre socialiste. O activita
te continuă de cultură sa
nitară, intensificată în a- 
ceste zile, are loc la Spi
talul municipal unde co
misia de „Cruce Roșie" 
(președinte — dr. Szubin 
Petru ; vicepreședinte dr. 
Srhelker Erich), a inițiat 
peste 27 de forme im
portante de exprimare a

Crucii Roșii Spectacol d

educației 
nizată nu 
ci și în școli, 
deri și instituții, 
de întîlniri cu 
muncij au avut loc 
prilejul deschiderii , 
tămînii Crucii Roșii 
cinematograful 
gul" din Petroșani, la li
brăria „Ion Creangă", fi
ind amenajate și expozi
ții eu lucrări educativ-sa- 
nitare. O manifestare deo
sebit de 
fost masa 
nizată cu 
tatori, în 
cipal, pe 
rea populației din cîmpul 
muncii casnice și pen
sionari, privind instrui
rea și educarea în pro
bleme de prim-ajutor și 
igienico-sanitare.

In colectivitățile 
copii și tineret. în 
tăți de alimentație publi
că și prestatoare de ser
vicii, continuă să se 
desfășoare acțiuni speci
fice, circumscrise în „Săp- 
tămîna Crucii Roșii", pri
vind respectarea măsuri
lor igienico-sanitare. (T.S.)

sanitare
numai în spital, 

întreprin- 
Astfel 

oamenii 
cu 

„Săp- 
i“ la 
Parîn-

interesantă a 
rotundă orga- 

paciențj și vizi- 
Spitalul muni- 
tema „Pregăti-

de 
uni-

modă, la Polul Nord, 
tricotaje de Petroșani

In cadrul contractelor încheiate cu partenerii 
externi, tînăra întreprindere de Tricotaje Petro
șani va expedia, spre sfîrșitul acestei luni, tricotaje 
pentru copii, femei și bărbați, 
în 
in 
de 
12

L a

mare succes
Miercuri, 2 octombrie, la 

orele 17 și 20, Teatrul „Ion 
Vasilescu" prezintă, în sa
la Casei de cultură din Pe
troșani, comedia de mare 
succes „Operație de întine
rire", de Pierre Chesnot. 
Este o comedie savuroasă, 
la realizarea căreia își dau 
concursul 
ca Hamdi 
nia Rogiu,
cu și alții. Biletele 
procura de la agenția 
sei de cultură și prin
fuzorii voluntari. (M.B.)

actori cunoscuti
Cerchez,
Carmen

pentru prima oară, 
că tricotajele „made 
Cererii Polar coinci- 
a întreprinderii în 

„Presti-

Norvegia și Finlanda. Faptul 
Petroșani" devin la modă la 
cu extinderea pieții externe 
țări din bătrînul continent și America.

giul dobîndit într-o perioadă record, subliniază in
ginerul șef al întreprinderii de Tricotaje Petroșani, 
Ro-tica Bodescu — se constituie în corolarul calității 
și fanteziei, în pas cu exigențele modei, ale pro
duselor realizate de soțiile și fiicele de mineri, de 
colegele lor de muncă, nsigurînd totodată însemnate 
beneficii valutare". (I.V.)

Reducerea
(Urmare din pag I)

De 
cu

acestor profile în ateliere
le de așchiere, ceea ce ar 
fi necesitat consumuri mari 
de energie electrică, 
asemenea, s-au avut,
precădere, în atenție marii 
consumatori energetici — 
în speță, cuptoarele elec
trice ale turnătoriei C 
vechi, energofaee, sînt 
locuite cu instalații 
modernizate ; mai mult 
cît atît, prin folosirea 
capacitatea nominală, 
scurtarea timpului de ela
borare 
sigură 
mii de

Nici
neglijate, pentru că în 
conomisirea 
oră nici un „amănunt1 
este neimportant.
vorba de folosirea din plin, 
dacă se poate spune așa, 
a celor peste 4000 de metri 
pătrați de luminatoare, în 
sensul că acestea sînt bi
ne întreținute, așa îneît 
consumul energetic neteh
nologic — pentru ilumina
tul halelor — este minim.

Cele 
în

noi, 
t de- 

la 
prin

a unei șarje, se a- 
importante econo- 
energie electrică, 
amănuntele nu sînt 

e-
kilowaților/ 

nu 
Este

Vo informam
WWW JJi —1- ?

se

Atelierul de proiectare al I.C.P.M.C. Aici prind contur proiectele unor noi 
tehnologii miniere. Foto: Ovidiu 1’ARAlANU

Virgi-
Petres-

Faza pe I.P.C.VJ. a concursului 
de protecție a muncii

Miercuri, 25 septembrie, 
la Uzina de Preparare a 
Cărbunelui din Coroești s-a 
desfășurat faza pe IPCVJ 
a tradiționalului con m s 
de protecție a muncii. Cei 
nouă participanți, repre
zentanți ai Uzinei de pre
parare Lupeni, secției de 
producție din Petrila și în
treprinderii gazdă au tre
cut, mai întîi, rigorile unei 
probe practice
în depistarea a șase 
teri de la normele de 
tecție a muncii și una 
P.S.I. ; a urmat apoi 
test de -15 întrebări, 
cursul îneheindu-se 
proba orală.

Cunoașterea temeinică a 
normelor de protecție a 
muncii și-a spus și de a-

constînd 
aba- 
pro- 

de 
un 

con- 
cu

ceasta dată cuvîntul, dova
dă punctajul realizat 
fiecare concurent.

Trofeul întrecerii a po
posit, în acest an, la Uzina 
de Preparare a cărbunelui 
Coroești, echipajul format 
din Elena Cugereanu, Ve
ronica Ștefan și Dumitru 
Manolache ocupînd locul 
I la faza pe IPCV.J a con
cursului. Au urmat, pe lo- 
curile II și III, echipajele 
secției de producție Pe- 
trila : Romeo Curetean,
Toan Sitea, Constantin Po
pescu și al uzinei 
compus din Pavel 
Cerasela Boca și 
Bedean. (Gh. O.)

de

Lupeni.
Panțîru,

Felicia

consumurilor
Rezultate meritorii, după 

cum ne informa tovarășul 
Tudorel Draica, șeful bi
roului mecano-energetic al 
întreprinderii, au fost ob
ținute și în ceea ce priveș
te recuperarea energiei 
secundare. Sînt in curs de 
montare pompe dc căldură, 
eu ajutorul cărora se rea
lizează recuperarea căldu
rii din apa de răcire 
compresoarelor și- se 
duce apă menajeră — 
cest sistem realizînd, 
echivalent, anual, o econo
mie de 100 de tone c.c.

In același scop, cuptoare
le noi aie turnătoriei 
prevăzute cu sisteme 
mare de recuperare a 
nergiei secundare, ceea 
înseamnă, 
de tone c.c.

Desigur, 
modalitățile de 
sire a energiei 
termice pe care 
te colectivul de 
la Întreprinderea de utilaj 
minier Petroșani. Aceasta 
pentru că ele sînt multi
ple, și că sînt în permanen
tă diversificare, pentru că

permanentă este și preo
cuparea pentru buna gos
podărire < acestei impor
tante avuții. Iar rezultatele 
sînt pe măsura pre xupă- 
rilor, în bilanțul nergetic 
al unității înscriindu-se, 
la zi, o economie 
363 000 de kilowați/ară 
de 60 de tone c.c.

Ne pregătim temeinic
(Urmare din pagina I)

re prevede ca pe fiecare 
om al muncii de la mina 
noastră aceasta să crească 
cu 3,7 la sută. Pentru a 
realiza această creștere 
vom extinde metoda de 
exploatare sub tavan de 
rezistență în tot stratul 3 
din blocul III și în blocul 
VII la abatajul 76 A. De 
fapt, producția extrisă in 
anul viitor din abataje 
frontale echipate cu stîlpi 
individuali și tavan de re
zistență va ajunge la 75 
sută față de numai 41 
sută .cît se 
acest an, și 
sută cît a 
trecut.

ia 
la 
in 
ia

anul

va realiza
de numai 13 
fost în
Productivitatea

0 soluție ds înalt randament
(Urmare dm pag. I)

rilor, pentru obținerea u- 
nor ansambluri armonioa
se, pline de fantezie. Inte
resează munca dc pe șan
tiere, unde, în felul acesta, 
poate crește foarte repede 
gradul dc industrializare a 
lucrărilor...

— Și, implicit, produc
tivitatea muncii...

BILETE. De la Oficiul 
Municipal pentru Probleme 
de Muncă și Ocrotiri So
ciale ne parvine vestea că 
au fost puse la dispoziția 
pensionarilor și membri
lor familiilor lor bilete de
tratament, pentru trimes-

• trul IV, in toate stațiunile
balneo-climaterice din țară. 
Eliberarea biletelor de tra- 

l tament se efectuează în

anual, încă 100 
economisite.

nu am epuizat 
economi - 

electrice și 
le foloseș
ti! unea de

— Exact, productivita
tea muncii, dar mai ales, 
în felul acesta, scurtarea

in sec-Dorel Almășan 
.Automatizări**

și Iosif Reisz — lăcătuși 
a I.U.M.P. — lucrează la filetarea 

carcaselor la un nou lot de stații convorbire mină 
ISCA-3.

fiecare joi. între orele 8— 
14.

GAZ. La AUTL Petro
șani s-au desfășurat, în ul
tima perioadă de timp, in
tense și fructuoase încer
cări de a se reduce consu
mul de benzină al autotu
rismelor, prin alimentarea 
lor cu gaz. In curînd, ne 
asigură șeful autobazei, 
sing. Emil Gavrilescu, în
tregul parc de taximetre 
va fi dotat și va funcționa 
cu instalații pentru gaz.

EXCURSIE. Filiala Pe
troșani a O.J.T. mai face 
înscrieri pentru o excursie 
în U.R.S.S., cârc va avea 
loc în perioada 16—26 no
iembrie. S'- vor vizita ora
șele Kiev și Moscova, trans
portul fiind asigurat cu 
tienul (G.B.)

revenire, ip numărul 
din 7 septembrie al ziaru
lui. în cadrul rubricii- de 
față, consemnam nemul
țumirea călătorilor deter
minată de faptul că auto
buzele de Lonea, la pleca

rea din Petroșani, nu mai 
treceau prin stația Her
mes. ’I’inînd seama de opi
niile critice ale ziarului și 
de doleanțele exprimate de 
călători, conducerea AUTL 
ne face cunoscut eă „s-a re
venit la vechea variantă de 
circulație a autobuzelor" 
pe traseul Petroșani — Lo
nea. adică cu oprire în sta
fia Hermes. (I B ) >

CONCURS. Duminică, în 
Paring, va avea loc con

termenului de execuție, de- 
curgînd din ușurarea mon
tajului subansamblelor 
construcției. Ca să nu mai 
vorbim de un alt mare a- 
vanțaj, eiviomic, al solu
ției : permite folosirea u- 
nor materiale locale, ief
tine, a deșeurilor indus
triale, ceramice — obți- 
nîndu-se o eficiență spo
rită.

— Iată, deci, o solu
ție care nu trebuie să 
stea intre coperțile unui 
dosar dc brevet sau să 
se rezume la spațiul u- 
nui poligon de încer
cări. Cînd și cum va 
.deveni ea „operativă" în 
șantierele de construc
ții cum sînt cele din 
Valea Jiului 7

— Colegul meu de insti
tut, inginer^. Eugen Zoltan, 
care se ocupă „punerea 
in operă" a soluției pentru 
localitățile Văii Jiului 
întocmit un precis 
gram de lucru. Deja, 
curile 13 A, B și C,

a *>i 
pro- 
blo- 
care 

vor fi atacate in anul vi
itor, vor beneficia de noua 
soluție. Constructorii s-au 
dovedit foarte receptivi 
in această privință, tehno
logia de lucru, dedusă din 
încercările de pe poligon, 
nu mai este, de pe acum, 
un secret pentru ei. Desi
gur, metoda va fi extinsă 
și la alte construcții, pen
tru că, s-a văzut, avanta
jele ci sînt Toarte mari.

cursul de orienta fe turisti
că, dotat eu „Cupa pro
iectantului". întrecerea — 
organizată >-de Comitetul 
U.T.C. al ICPMC, în co
laborare cm «Soinilelul mu
nicipal al U.Tdi — se bu
cură de pa -ticiparea echi
pajelor ce vor reprezenta 
toate orășel" județului nos-
tru. (Gh. ®.)

IMPORTANT ! In vede
rea examenelor dc admite
re în învățămîntul superior,

muncii realizată în aceste ' 
abataje este mai mare 
peste 1500 kg pe post 
de abatajele clasice, 
tru mărirea vitezelor 
avansare în abataje 
trece la folosirea unui 
tip de exploziv 
De asemenea, pentru o a- 
provizionare ritmică i'll 
materiale vom pune în 
funcțiune cîteva instalații 
de monorai pentru lucră
rile din stratul 3, blocul 
VI, iar pentru mărirea 
debitului de aer necesar 
la perforare vom pune în 
funcțiune un turbo-eom- 
presor. Per tru deschiderea 
orizontului 440 în 
7—.9, la lucrările 
gătiri se va folosi 
bina de înaintare 
va permite să asigurăm li
nia de front activă șj pen
tru viitor. La toate acestea, 
trebuie să adăugăm eă, 
prin cursurile școlii de ca
lificare, vom pregăti 180 
de mineri, 40 de lăcătuși și 
30 de electricieni pentru 
a asigura necesarul de 
forță de muncă la mina 
noastră. Prin transpunerea 
în viață a tuturor acestor 
măsuri pe care ni le-am 

propus, asigurăm toate 
condițiile pentru realiza
rea sarcinilor de plan în 
anul viitor.

■ Cil 
față 

Pen- 
de 

vom 
nou 

A.G.P.

blocurile 
de pre
ia ■ om
oare ne

Examene
Toamna se numără și bo

bocii... volanului. De la 
Școala de șoferi amatori, 
din reședința noastră de 
municipiu, aflăm că au 
demarat... emoțiile candi- 
daților la permisul dc on- 
ducere. Astăzi, la ora 10, 
la sediul școlii, este pro
gramat testul psihologie, în 
ziua de 1 octombrie, ora 
!), se va desfășura acțiunea 
de preselecție a viitorilor 
cursanți, care va consta In 
testul asupra regulamen
tului de circulație. In I 
la 23 octombrie, ora 
la sală, în poligon și 
arterele de circulație, 
și noaptea, absolvenți» 
riilor 
brie, 
riilor 
proba 
ce și 
(I.V.)

fine,
12, 
pe 

ziua 
i se- 

septembrie-oi tom- 
dar și restanției ii sc- 
precedente, vor face 
cunoștințelor teoreti- 

practice acumulate.

Casa de cultură din Petro
șani inițiază, încă dc pe a- 
cum, incepînd cu data de 
1 octombrie, cercuri de 
pregătire, pentru matema
tică și fizică. înscrierile se 
foc zilnic, între orele 8—12 
și 17—20. (M.B.)

Rubrică realizată de
Ion VULPE

ve infopnrâ»

1

II
I
I
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Cit de „fierbinte" este problema centralelor termice ? Părinți și educatori!
Sigur că e toamnă și, ine

vitabil, vine iarna. Și, o- 
dată cu ea, frigul. Pentru 
lucrătorii secției E.G.C.L. 
Petrila problema proble
melor, cea mai „fierbinte" 
pe ordinea de zi, este, sau 
ar trebui să fie, pregătirea 
centralelor termice pentru 
iarnă. Pregătirile au fost 
demarate din timp, după 
proverbul cu sania care 
se face vara. De fapt, la 
nivelul Consiliului popu
lar orășenesc s-a desfășu
rat o minuțioasă analiză 
a situației, încă de la sfîr- 
și‘ 11 lunij august. Acum, 
spre sfîrșitul lui septembrie, 
împreună cu ing. Renata 
Burlec, am reanalizat, la 
E.G.C.L. Petrila, această 
problemă.

Ceea ce este sigur, pro
bele tehnologice la cald ale 
tuturor centralelor termice 
vor trebui să se desfășoa
re în perioada 1—10 oc
tombrie. După cum stau 
lucrurile, termenele pot fi 
respectate. Se înregistrează 
însă și unele rămîneri în 
urmă la importante lu
crări, fără realizarea căro
ra, la iarnă se va suferi 
de frig. Schimbarea con
ductelor pe porțiunea blo
curilor 26—33 și 23—27 
(minus blocurile 58 și 42), 
din cartierul „8 Martie" pe 
o porțiune de peste 300 
metri liniari, plus izolarea 
conductelor nu a fost o lu
crare de azi pe mîine. S-a 
executat ! Rămîneri în ur
mă se înregistrează la lu
crările de tencuieli inte

MUNCĂ PATRIOTICĂ
Ziua de 22 septembrie a 

fost folosită de personalul 
TESA de la I.M. Uricani 
pentru desfășurarea unei 
activități gospodărești de 
anvergură. Prin munca pa
triotică la care au partici
pat în acea zi cu hărnicie E- 
leonora Marcu, Veronica
Mărăscu, Cornelia Voljenic, 
Viorica Răgan, Camelia
Avram, Rozalia Deac. Va
leria Voin, Maria Scorpie, 
Doina Cimponer, Maria 
Secz, Aurica Szabo, Clara 
Burtea, Georgeta Jodea, I- 
leana Boghici, Liliana Hon- 
ciu. Doina Păneseu, Gabrie
la Pănescu, Edith Pintek, 
Mariana Făgaș, David Puș
caș, Panaite Scorpie și alții 
s-a reușit strîngerea din 
incinta minei a unor în
semnate cantități de fier 
vechi și deșeuri de lemn. 
De asemenea, au fost de
pozitate în ordine și la loc 
ferit de intemperiile sezo
nului rece unele mașini, u- 
tilaje și piese din vecinăta
tea magaziei principale.

Ilie COANDREȘ, 
coresp. 

rioare și exterioare, pardo
seli din beton, completa
rea geamurilor sparte etc. 
Inginerul șef al I.G.C.L., 
Carol Fazekas ne-a spus 
că pentru așa ceva nu e- 
Xiștă fonduri. Poate se gă
sesc totuși...

Centralele termice din 
Petrila nu dispuți, în can
tități suficiente, nici mă
car de banalele roabe, dîr- 

în orașul Petrila

guri și cîrlige. Șeful sec
ției E.G.C.L. Petrila, 
Dumitru Grunță ne-a asi
gurat că problema se re
zolvă. Pentru amenajarea 
centralelor termice trebu
iau asigurate (era și un 
termen — pînă la 15 sep
tembrie) diverse materia
le, ca fier cornier, car
bid (!!!), tablă, șuruburi, 
mucava, robinețj de diame
trul 125, 80, 100. De ase
menea, există probleme cu 
funcționarea întrerupătoa
relor de tip useat
re nu rezistă la condițiile 
concrete din centralele ter
mice existente. Pentru 
funcționarea în permanen
ță a centralelor termice 
este necesară asigurarea 
apei reci la presiunea de 
3—3,5 atmosfere.

Dat fiind faptul că ali

Doi tineri care au crescut odată cu întreprinde
rea în care muncesc — Valeria Zamfir și Mircea 
Laurian, de la Unitatea nr. 1 a Secției de morărit 
și panificație din I.upeni.

Foto: Gh. OLTEANU

mentarea cu apă se face 
de la captarea Jieț și este 
proiectată la un anume 
volum de apă, iar. debitul 
de apă actual este sub cel 
proiectat, este greu de 
prevăzut că centralele vor 
beneficia de apă la presiu
nea de 3—3,5 atm. Stația 
de pompe din cartierul „8 
Martie" este proiectată 
pentru un anumit debit, dar 
funcționează, de asemenea, 
sub capacitate, ceea ce, 
ridică piobleme. Alte sem
ne de întrebare, referitoa
re la funcționarea (sau ne- 
funcționarea) centralelor 
termice din orașul Petrila 
sînt legate de granulația 
mică a cărbunelui primit 
de la preparație, care nu 
corespunde grătarelor ac
tuale și nici din punct de 
vedere al puterii calorice. 
De asemenea, este necesar 
un sprijin concret din par
tea C.D.E.E. Petroșani, pen
tru racordarea centralelor 
termice 3, 4 și 5, separat 
de rețeaua orașului.

Cu toate aceste necazuri, 
maistrul Nicolae Josan, ca
re se ocupă nemijlocit de 
centralele termice șj Du
mitru Grunță șeful secției 
E.G.C.L. Petrila și-au ex
primat optimismul într-o 
declarație scurtă ; „In 15 
octombrie, centralele ter
mice din Petrila vor fi 
gata pregătite să livreze 
căldură și apă caldă locui
torilor orașului". Așa să 
fie '

Bujor MIRCESCU

Știți unde vă sînt și ce fac copiii 
și elevii dumneavoastră ?

Ieri dimineața, la primele ore, alături de o co
misie de ordine și disciplină de pe lingă Comitetul 
municipal al U.T.C., cadre didactice și elevi, pre
cum și It. Mihai Livadaru de la Miliția municipiului 
Petroșani, am întreprins un raid-fulger în oraș. Ac
țiunea noastră a avut ca scop depistarea unor ca
zuri de indisciplină în rindul elevilor. In speță : 
chiul do la orele de curs și de la orele de practică 
productivă, copii nesupravegheați în timpul liber 
de părinți etc. Aspectul este îndeobște cunoscut, nu 
de puține ori vedem copii de vîrstă școlară, grupați, 
care comit fel și fel de acte ce nu fac casă bună cu 
calitatea lor de elevi care beneficiază de condiții 
excelente de învățătură. Ce am văzut, în cele ce 
urmează...

o practică deloc... 
practica

La ora 10 (fix !) pe stra
da Ilie Pintilie din Petro
șani, doi elevi grăbeau pa
sul. Purtau în mîini sticle 
de bere goale, vreo 5—6. 
Se numesc Costel Afloarei 
(clasa a IX-a N — Liceul 
industrial Petroșani) și 
Constantin Ciacusta (ace
eași clasă, același liceu). 
Au fost la Costel Afloarei 
acasă, au „subtilizat" din 
cămară sticlele și vor să 
le vîndă, chipurile pentru 
â-șj cumpăra ceva produ
se de patiserie. N-avem ni
mic cu sticlele din cămara 
familiei Afloarei (tatăl, șo
fer de taxi, la depozitul de 
mobilă), dar cei doi Coste- 
luși trebuiau să fie la a- 
cea oră la practică. Din 
nefericire, ei nici măcar 
nu știu cum îl cheamă pe 
maistrul lor, ceea ce de
notă că nu prea fac prac
tică.
patru fete... CUCUIETE

De rapt, pînă la urmă 
s-au făcut.. șase. Inițial, 
întî.’nim patru fete, în uni
formă. dar cu cordeluțele 
în buzunare Sînt toate, 
în clasa a X-a E, la Liceul 
de matcmatică-fizică din 
Petroșani. Se numesc Eli- 
sabeta Aszalos, Livia Vin- 
tilă, Angela Boca și Car
men Jakab și sînt la ora 
de... promenadă. Ar tre
bui să fie, de fapt, la ora 
de desen. Tocmai cînd stă
team de vorbă cu ele, a- 
par și colegele lor de cla
să Daniela Coroiu și Ga
briela Irode. Mai trebuiau 
cîțiva și se aduna toată 
clasa ! Aflăm cu stupefac
ție că, de la începutul a- 
nului școlar, n-ar fi făcut 
nici o oră de desen, ceea 
ce pare minciună. Poate 
că această enigmă va fi e- 

.lucidată de conducerea 
liceului.

CINE-S VINOVĂȚII ?
'Cînd i-am „contactat" 

noi, tocmai umblau în 

căutarea contractelor. Este 
vorba despre elevii Școlii 
profesionale de pe lingă 
Liceul industrial, care — 
datorită nesemnării la 
timp a contractelor cu în
treprinderile miniere — 
umblă după adeverințele 
de repartizare în practică. 
In magazinul „Jiul", în 
postură de „observatori", 
i-am găsit pe Fernando

ANCHETA 
noastră

Cîmpean șj Aurel Mailat, 
din anul ID — electricieni 
de mină. La jocurile de 
tenis de la Casa de cultu
ră Pavel Demeny (fiul lui 
Pavel Demeny, miner la 
Dîlja) și Dumitru Dianu, 
tot din anul I — școală 
profesională — așteaptă să 
li se dea repartiție pentru 
practică productivă. Pînă 
una-alta, pînă află unde și 
cu cine fac practica, fac 
o „ aișcare". Ioan Arad, 
clasa a X-a A, Liceul in
dustrial are, după-amiază, 
„materii de specialitate" 
Pentru aceasta se pregă
tește „intens", la ora 10,30, 
la un tenis. Tatăl său, Fi- 
limon Arad (brigadier la 
ocolul silvic Lupeni), știe 
unde învață „odrasla" sa ? 
Și lui Danko Csaba, din 
clasa a IX-a E, Liceul in
dustria). maistrul său (nu 
știe cum îl cheamă I Vai ! 
Vai !) i-a dat drumul mai 
devreme de la practică. In 
cazul acesta, cine-s vino
vății ? Părinții care știu 
că au copiii la școală? Cum 
este coordonată practica 
productivă a elevilor ?

ELEVUL VLAICU 
DINTE-A ȘAPTEA...

Dumitru V lai cu, un țînc, 
clasa a VH-a D, Școala 
generală nr. 4 nici nu stă 
de vorbă cu noi. Joacă 
preocupat tenis și, între 
două mingi ne răspunde o- 
braznic. „Cine-i dirigintele 

tău ?“ îl întrebăm. Nu știu, 
mi se pare că tovarășa 
Tițescu", răspunde și mai 
dă o „servă". Lîngă el co
legul de clasă și de școală 
Marius Crișan. Doi copii 
din clasa a Vil-a, la ora
10,30 dimineața, jo'acă te
nis. Și-or fi făcut temele, 
or fi învățat pentru după- 
ămiaza ? Părinții lor, Ion 
Vlaicu (miner la Livezeni) 
și Ion Crișan (muncitor la 
stația de pompe de la I.M. 
Paroșeni) îi mai întreabă, 
din cînd în cînd, cum stau 
cu școala ?
UN CAZ MAI CIUDAT...

Doi „zdrahonr" (copii 
bine crescuți, ce mai), se 
plimbau imperturbabili pe 
stradă. Primul, Daniel Ceu- 
ță, anul I D, Liceul indus
trial Petroșani ymblă tot 
după adeverința de repar
tiție la practică. Pare șme
chera?. Este cunoscut * de 
organele de ordine, mai 
are doi frați „problemă". 
Tatăl său, Iancu Ceuță (lu
crează la I.U.M.P:), ar fi 
bine să se ocupe puțin și - 
de educația propriilor co
pii. Un caz mai ciudat, cu 
partenerul de plimbare al 
lui Daniel. Ne spune că-1 
cheamă Gabriel Moraru, 
este seralist, și tatăl său 
lucrează la I.M. Livezeni. i 
Cuiva dintre noi îi stră- 1 
fulgeră ideea că l-a mai 
întîlnit și' nu acesta îi este 
numele. II oprim și, în I 
sfîrșit, aflăm adevărata I 
sa identitate. De fapt, îl | 
cheamă Ovidiu Făuriră și 
este în anul I D, școala 
profesională de pe lingă 
Liceul industrial. Face par
te dintr-o familie dezorga
nizată. Tatăl său (vitreg), 
Artenie Bartalici luci ează 
la mina Livezeni, iar mama 
sa adevărată Olivia Barta
lici este casnică, deci a» 
avea timp să se ocupe de 
supravegherea unui copil I 
aflat la vîrsta întrebărilor. 
Dacă de acum își declină 
identitatea, pesta 
cîțiva ani... (se știe pro
verbul cu oul și cu boul...). 
Minorul Ovidiu Făuriră a 
fost reținut la miliție, pînă 
cineva dintre responsabi
lii de viața sa îl va „pre
lua".

Acestea sînt constatările 
noastre, care nu mai a® 
nevoie de comentarii. Co
mentariile trebuie să fră- 
mînte oa’inții, școala, e- 
ducatorii, maiștrii instruc
tori. Niciodată problema 
copiilor. o,icît de mici a» 
fi ei. nu este prea mică I

Mircea BUJORESCU

Duminică. 29 septembrie Emilia Dițu.
— Cotidianul în 600 de

11,30 Telex. secunde.
11,35 Lumea copiilor. — Din istoria filmului

Tot înainte I Știri mut.
din actualitatea șco — Secvența telespecta
lară șj pionierească. torului.
Copilăria noastră-i 14,45 Viitoare . cetăți eco-
cer senin. nomico-sociale
Program artistic. (color).
Nume pentru viitor — Experiența hărniciei.
desene animate. — Reportaj realizat în
Telefilmoteca de comunele Bodești și

'■ ghiozdan. Bălțătești, județul
(color). Neamț.
Prietenii văilor verzi. Reporter Cristian

12,40 Din cununa cîntecu- Unteanu.
lui românesc — mu 1 5.00 închiderea progra
zică populară mului
(color). 19,00 Telejurnal.

13,00 Album duminical. 19.20 Țara mea azi — Epo
— Melodii noi, nume noi ca Ceaușescu

la album (color)
} (color). Mangalia — cu fata

—- Să zîmbim.. cu acto- «euu spre soare —
! rul Vasile Muraru. reportaj
’ — 4 minute... muzicale. 19,35 Cîntarea României
' — Emoție de toamnă — (color).
| moment poetic. 20,15 Film artistic.
1 — Ilustrată muzicală din Destin.
| Focșani. (color).
[ — Cascadorii rîsului. Premieră pe țară .-r-.
1 — Telesport. producție a studiou

— Un compozitor și un rilor din R.P. Chi
interpret. neză.

i Marcel Dragomir și 21,50 Telejurnal.

Luni, 30 septembrie

20,0.0 Telejurnal.

20,20 Orizont tehnico-ști- 
ințific.

20,35 Tezaur folcloric 
(color).

Miercuri, 2 octombrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Să cîrităm doina. 

Recital al Corului Ra- 
dioteleviziunii

. (color).
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20,55 Roman foileton. Ci
tadela.
(color).

21,50 Telejurnal.

Marți, 1 octombrie
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Sînt omul care con

struiește — emisiune 
de versuri.

20,45 Shanghai — documen
tar 
(color).

21,00 Seară -le operă.
Rusalka.
(color).

21,50 Telejurnal.

20,45 Cabinet de informare 
polițico-ideologică.

21,00 Film , serial.
Două generații.
Prima parte.

21,50 Telejurnal.

Joi, 3 octombrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Invitație în studiou

rile -adioteleviziunir 
(color).
Baletul Jasie și con
temporan , F:11 > ta s i o “ 
din Constanța în „Ba
iadera".

21,10 Memoria documen
telor 
(color).

— Milenare mărturii ale 
dragostei de glie.

21,30 Serial științific.
Planeta vie.
(color).

21,50 Telejurnal.

Vineri, 1 octombrie
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20.35 Lumea contempora

nă ș[ confruntările 
de idei.
Logica istoriei": pro
gres, pace, socialism

20,55 Amfiteatrul ">rtelor.
21.35 Consiliile populare

la înălțimea exigen
țelor actuale.
Nestemate pe brățara 
meseriei.
Reportaj.

21,50 Telejurnal.

Simbătă, 5 octombrie
13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă-

mînă
(coldr).
Din sumar i

— Vine Cibinul din 
munte... Melodii popu
lare.

— Micile povești alo ma
relui ecran : Tom De
gețelul

— Melodia săptâmîriii în 
primă audiție.

— Cîntecul cuvintelor. 
Moment poetic.

— Tot ce are țara mai 
frumos —- Epoca 
Ceaușescu — oameni, 
locuri, fapte — repor
taj.

— Atlas muzical.
— Aurul toamnei. Pla

chetă.
— 'Telesport.
—■ Autograf muzical.

14,45 Șăptâmîna politică.
15,00 închiderea progra-

mullii.
19,00 Telejurnal.
19.20 Teleencîclopedia.
19,45 Antologia umorului 

românesc ■ „Anotirr^ 
. puri"

(color).
l.L. Caragiale. * i

20,30 Film artistic.
Satul uitat, 
(color).

22,10 Telejurnal.
22.20 Mondovision.
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Schimb de mesaje între
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și președintele P.C. din Olanda
HAGA 26 (Agerpres). Din 

partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, au fost transmise 
tovarășei Elli Izeboud, pre
ședintele P.C. din Olanda, 
Cn cald salut și cele mai 
bune urări dc succes în 
activitatea partidului.

Mulțumind pentru me- 
!<aj, tovarășa Elli Izeboud 
> rugat să se transmită to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetului 
Central al P.C.R., cele mai 

i'^filduroase salutări și u- 
Tări de noi succese în ac- 

ffivitatea partidului nostru, 
■«în partea sa și a condu
cerii P.C. din Olanda.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu ocazia convor
birilor care s-au desfășurat 
ta Amsterdam între pre
ședintele P.C. din Olanda 
Și tovarășul Ilie Verdeț, 
țnembru al Comitetului Po
rtic Executiv, secretar | 
Si C.C. al P.C.R., conducă
torul unei delegații a parti
dului nostru care efectuea
ză o vizită în Olanda.

☆
Din partea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al P.C.R., au 
fost transmise președin
telui Partidului Socialist 
Pacifist din Olanda, Marko 
Mazeland, un călduros sa
lut, împreună cu cele mai 
bune urări de succes în 
activitatea partidului. '

Mulțumind, Marko Maze
land a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae I 
Ceaușescu un cordial salut 
Șl cele mai sincere urări de 
Sănătate și fericire perso
nală, de noi succese în ac
tivitatea pe care o desfă

Pentru suferinzii de cancer
TOKIO 26 (Agerpres). 

Firma niponă „Motida 
Pharmaceutical CO.“ a 
anunțat că va începe co
mercializarea unui anti
corp monoclonal care va 
putea diagnostica un focar 
malign în corpul uman în 
decurs de 30 de minute. 
Substanța este obținută din 
celule umane în condiții 
de laborator. Se știe că 
metodele tradiționale de 
diagnosticare a cancerului 
cu ajutorul elementelor ra
dioactive permit emiterea 
unui rezultat abia după 
cîteva zile.

&
VIENA 26 (Agerpres). 

Oamenii de știință aus
trieci au pus la punct un

șoară în fryntea partidului 
și statului nostru. Președin
tele P.S.P. din Olanda a 
exprimat înalta apreciere 
pentru inițiativele și de
mersurile tovarășului
Nicolae Ceaușescu, ale 
Partidului Comunist • Ro
mân, menite să ducă la 
oprirea amplasării a noi 
rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune în Euro
pa, înlăturarea celor exis
tente, eliminarea din Euro
pa și din întreaga lume a 
oricăror arme nucleare, o- 
prirea militarizării spațiu
lui cosmic.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de convorbi
rile care au avut loc la 
Haga între președintele 
Partidului Socialist Paci
fist și tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

„Soiuz T-13” a
MOSCOVA 26 (Agerpres). 

La 26 septembrie, capsula 
de coborîre a navei cosmi
ce sovietice „Soiuz T-13“ a 
revenit pe Pămînt, adu- 
cîndu-i pe cosmonauții Vla
dimir Djanibekov și Ghcor- 
ghi Greciko. Aterizarea a 
avut loc la 220 kilometri 
Nord-Est de orașul Djez- 
kazgan, relatează agenția 
TASS. Cosmonauții au a- 
dus pe Pămînt materiale 
și date conținînd rezulta
tele cercetărilor și experi
mentelor realizate în Cos
mos. La bordul complexu
lui orbital „Saliuț 7“ — 

aparat, denumit „Minirad", 
utilizabil în tratamentul 
prin iradiere al pacienților 
suferinzi de cancer, infor
mează agenția APA. Noul 
dispozitiv, utilizat în pre
mieră mondială la spitalul 
Lainz din Viena asigură 
un tratament optim fără 
a mai prezenta riscuri de 
iradiere pentru medici și 
personalul medical. Prin
cipiul tratamentului este 
simplu : un fir de iridiu 
cu diametrul de 0,3 mili
metri este tratat radioactiv 
la reactorul din Seibersdorf 
și este folosit apoi drept 
sursă de iradiere în trata
rea pacienților suferinzi 
de cancer prin aplicarea 
directă în zona bolnavă.

Convorbiri sovieto-americane
NEW YORK 26 (Ager

pres). Ia New York a avut 
loc o întrevedere între Edu
ard Sevardnadze, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., ministrul 
afacerilor externe al 
U.R.S.S., și secretarul de 
stat al S.U.A., George 
Shultz. Au fost abordate, 
după cum menționează a- 
gențiile TASS, Associated 
Press șj France Presse, 
probleme ale relațiilor so
vieto-americane, cu pre
cădere cele referitoare la 
securitate. Convorbirile, 
precizează TASS, s-au

• GENEVA 26 (Ager
pres). La 26 septembrie, în 
cadrul negocierilor sovieto- 
americane de la Geneva a 
avut loc reuniunea grupu
lui pentru problema arma
mentelor nucleare cu rază 
medie de acțiune, transmi
te agenția TASS.

revenit pe Pămînt
„Soiuz T-14“ au rămas cos
monauții Vladimir Vasiu
tin, Viktor Savinîh și Alek
sandr Volkov.

Agenția TASS precizea
ză că în cadrul actualei 
misiuni spațiale, începută 
la 8 iunie 1985 s-a efec
tuat pentru prima oară în
locuirea parțială a echipa
jului, ceea ce oferă posibi
litatea folosirii neîntre
rupte a laboratorului spa
țial „Saliut 7“.

FAPTUL DIVERS

INCENDII

Un puternic incendiu 
de pădure s-a declanșat 
în nordul Portugaliei, pro
vocând intoxicarea a, 
peste 100 de persoane, 
dintre care 30 sînt spita
lizate, informează agen
ția France Presse. Poli
ția a evacuat cîteva sute 
de locuitori din satele 
expuse incendiului. E- 
chipe de pompieri acțio
nează pentru stingerea 
focului.

Alte incendii mari se 
înregistrează în centrul 
Portugaliei, în special în 
regiunea Coimbra, unde 

desfășurat în contextul pre
gătirii preconizatei întîl- 
niri din luna noiembrie, de 
la Geneva, ditre Mihail 
Gorbaciov, secretar general 
al C.G. al P.C.U.S., și pre
ședintele S.U.A., Ronald 
Reagan. S-a convenit ea 
schimbul de păreri și asu
pra altor probleme să fie 
continuat în cadrul întîlnî- 
rii, de la 27 septembrie, de 
la Washington, dintre pre
ședintele Ronald Reagan, 
secretarul de stat George 
Shultz și Eduard Sevard
nadze, subliniază în înche
iere TASS.

Plenara Comitetului 
Central al 

Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia

BELGRAD 26 (Agerpres). 
La Belgrad au luat sfîrșit 
lucrările Plenarei Comi
tetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugosla
via. Au fost dezbătute o 
serie de prcbleme privind 
politica economică externă 
și politica monetară ale 
R.S.F.I. Potrivit agenției 
Taniug, cu acest prilej 
s-a relevat că moderniza
rea tehnologică a econo
miei iugoslave, degrevarea 
economiei de îngrădiri ad
ministrative excesive, com
baterea inflației și stabili
zarea tendințelor din do
meniile monetar și al cre
ditului constituie premise 
pentru schimbările avute 
în vedere în legislația ce 
reglementează relațiile e- 
conomice externe ale 
R.S.F.L 

mai multe sate au fost 
evacuate.

DUPĂ 17 ANI

Un submarin nuclear 
american dispărut în 
largul Insulelor Azore 
în urmă cu 17 ani a fost 
fotografiat și filmat de 
specialiștii ce au identi
ficat epava navei „Tita
nic", informează agenți
ile Asociated Press și 
France Presse.

Submarinul respectiv a 
dispărut în 1968, în con
diții încă neelucidate, 
astfel îneîț se apreciază 
că fotografiile și filme
le făcute vor permite cla
rificarea cauzelor acci
dentului. Potrivit unor es
timări, catastrofa ar fi 
fost provocată de explo
zia accidentală a unei tor
pile aflate Ia bordul sub
mersibilului.

FILME
PETROȘANI — 7 No- 

iembrie: Rocky II ; Uni
rea : Kramer contra Kra
mer ; Parîngul i Acasă.

LONEA) Adela.
ANINOASA i Cireșarii.
VULCAN — Luceafărul:

Provocarea dragonului.
' LUPENI — Cultura! i
i Ciuleandra.
i

i URICANI: Acordați cir- 
i cumstanțe atenuante.

Ș N.R. Eventualele modi- 
î ficări intervenite în pro- 
i gramarea filmelor apar- 
I țin întreprinderii Cine- 
Ș matografice Județene IIu- 
l nedoara.

Autobaza uzină de transport 
local Petroșani

ÎNCADREAZĂ

— doi revizori tehnici

Relații suplimentare la sediul unității, 
str. Iscroni nr. 3, telefon 43622 și 43328.

Mica publicitate
CU prilejul zilei de naș

tere și a ieșirii la pensie, 
colectivul C.D.E.E. Petro
șani urează colegei lor 
Hampo Ema, multă sănă
tate și „La mulți ani !“. 
(2028)

VIND casă ocupabilă 1- 
mediat, cu grădină. Lonea 
Apaductului nr. 10. Infor
mații Unirii, bloc 15/1/8 
Petroșani. (2023)

VIND convenabil casă 
cu 4 camere, grădină. Karl 
Marx 1. (2009)

VIND Fiat 1800, stare

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA, copiii, ginerii, nurorile și nepoții, cu 
adîncă durere în suflet anunță încetarea din viață 
a scumpului lor

CUCU MARIN
Inmormîntarea va avea loc în 28 septembrie ora 

15, din strada Retezatului — Vulcan.

COLEGII de muncă de la I.C.S. Mixtă Vulcan 
sînt alături de familia Dudu iii încercarea grea pri
cinuită dc decesul tatălui lor

CUCU MARIN
Sincere condoleanțe.

TV.

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20.35 Cadran mondial.

20,55 Amfiteatrul artelor.

21,25 Agenda Festivalu
lui internațional 
„George Enescu". 
Ediția a X-a (color).

21.35 In lumina hotărîri- 
lor Congresului con
siliilor populare.

21,50 Telejurnal.

22,00 închiderea progra
mului.

memento

perfectă. Petrila, telefon 
329. (2027)

SCHIMB apartament do
uă camere Galați, cu simi
lar Petroșani. Informații 
str. Unirii, bloc 20, sc. I, 
ap. 4. (2019)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Șerbuleac Tudor, eli
berată de Institutul de Mi
ne Petroșani. O declar 
nulă. (2022)

PIERDUT legitimație de 
servic’U pe numele Latku- 
lik Rudolf, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (2012)

„Este vreo speranță pentru Mediterana ?“
In fiecare an, aproxi

mativ 120 000 tone mine
rale, 12 000 tone fenol, 
60 000 tone detergenți, 100 
tone de mercur, 2 400 to
ne de crom, 21 000 tone 
zinc și 320 000 tone fosfor 
Sînt deversate în apele tot 
mai poluate ale Medite- 
ranei. Aceste cifre au fost 
relevate de Programul 

O.N.U. pentru Mediul 
înconjurător (U.N.E.P.), 
organizatorul unei confe
rințe asupra protejării 
mediului ambiant în Me- 
diterana, găzduită de ora
șul italian Genova și la 
care au luat parte repre
zentanți guvernamentali 
din 17 țări riverane. A- 
ceasta a fost cea de-a pa
tra conferință asupra a- 
meliorării și păstrării e-

chilibrului ecologic în 
Mediterana organizată de 
țările din bazinul medite
ranean în ultimii 10 ani. 
Reprezentanți ai C.E.E. 
și Albaniei au participat la

DIN PRESA
(AGENȚIA

Genova pentru prima da
tă.

Datele publicate a-# 
vertizează nu numai că Me
diterana este poluată, ci 
că ea se apropie de „o 
moarte ecologică".

Lista principalelor sur
se de poluare s-a triplat 
în ultimul deceniu. Circa 
90 dintre cele 120 mari

orașe aflate pe țărmurile 
Mediteranei nu dispun de 
facilități tehnice pentru 
purificarea apei. Rapor
tul U.N.E.P. arată că o 
pătrime din apele de coas-

STRĂINĂ

TANIUG)

tă nu pot fi folosite nici 
pentru înot.

Situația Mediteranei este 
cu atît mai gravă cu cît 
datorită legăturii cu A- 
tlanticul prin strîmtoarea 
Gibraltar, regenerarea a- 
pelor acestei mări se poa
te realiza într-un interval 
de 80 de ani.

In cadrul conferinței

s-au propus măsuri drasti
ce de control în porturi și 
în zona terminalurilor de 
țiței, de îmbunătățire a 
sistemelor de protecție 
împotriva poluării acci
dentale și alte acțiuni in 
aceeași direcție. S-a con
venit deja să se aloce 8,5 
milioane dolari pentru o 
scrie de programe urgen
te. Responsabilitatea pen
tru îmbunătățirea situa
ției ecologice a Medite
ranei revine în continua
re, în cea mai mare par
te, țârilor din regiune. 
Majoritatea dintre ele — 
așa cum s-a constatat la 
conferință — nu și-au în
deplinit obligațiile asu
mate la ultima conferință 
de la Barcelona.

(Agerpres)

SOȚIA și copiii cu aceeași durere amintesc îm
plinirea a 6 luni de la dispariția fulgerătoare a bu
nului nostru soț și tată

Ec. PETRESCU ION
Nu te vom uita niciodată. (1997)

COPIII Neluțu și Tibi cu sufletele zdrobite de 
durere anunță 6 ani de la decesul dragului lor tată 

BORZA IOAN (2021)

SOȚIA, copiii și nepoții anunță cu aceeași du
rere împlinirea a trei ani de la decesul celui care 
a fost

BALINT ȘTEFAN
Nu-I vom uita niciodată.

COLEGIUL OE HEOACflE • lotif BALAN, loan OU8EK. Oorin GHEJA, ion MUSI AIA. 
Slmion POP - rodaetor *of, Teodor RUSU - rodoctor țel adjunct Tiberiu SPATARU.

Redactio ft aoaimuuopo ■ Petiojoni, ttr. Nicolae Bdlcescu, <u. 2. leleloano,» 41662 
secretariat. 41663, 42464. secții.
tiparul i Tipografia Petroșonl. sti Nicolae Bâlcescu. m. 2, telefon <1363.


