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ȚARIL CfT MAI MULT CĂRBUNE!
€u planul pe 9 luni îndeplinit

Hoțărînle Congresului al lll-lea al consiliilor populare — 
program concret de acțiune 

Dezvoltarea si diversificarea 
prestărilor de servicii

Sectorul III I. M. Lupeni
Minerii celui mai mare și mai meca

nizat sector din Valea Jiului — sectorul 
III de la I.M. Lupeni au reușit printr-o 
mobilizare exemplară să extragă supli
mentar sarcinilor de plan, de la începu
tul anului, peste 22 000 tone de cărbune. 
Astfel ei raportează îndeplinirea planu
lui pe nouă luni înainte de termen. La 
acest succes o contribuție deosebită și-au 
adus-o frontaliștii din brigada condusă 
de Constantin Ene, care exploatează un 
abataj frontal echipat cu complex de 
susținere mecanizată de fabricație ro
mânească de tipul SMA 2. Lungimea li
niei de front în acest abataj este de 150 
ml. fiind, în acest fel, una din cele mai 
mari capacități de producție din Valea 
Jiului. Productivitatea muncii realizată

ritmic de Constantin Ene și ortacii lui 
este de 14—15 tone pe post, cu 1500 kg 
pe post mai mare decît sarcinile plani
ficate. însemnate depășiri ale sarcinilor 
de plan la zi mai raportează și minerii 
din brigăzile conduse de Mihai Blaga și 
Matyus Laszlo, care exploatează, de ase
menea, abataje echipate cu susținere și 
tăiere mecanizată, unde realizează pro
ductivități superioare sarcinilor de plan 
cu 500—600 kg pe post. Pentru a menți
ne cota realizărilor în același ritm, mi
nerii sectorului acționează cu consec
vență în vederea realizării la termen și 
de calitate a lucrărilor de pregătiri care 
să. asigure linia de front activă. Dintre 
brigăzile de pregătiri s-au remarcat mi
nerii conduși de Petru Bel be.

Sectorul III I. M. Lonea
Printr-o dăruire exem

plară, minerii sectorului 
III de la I.M. Lonea au 
depășit productivitatea 
muncii planificată, la 
nivelul întregii activități, 
pe primele trei trimestre 
cu peste 150 kg de cărbu
ne pe post, ■ obținînd 
în acest fel 
depășirea sarcinilor de 
plan la producția fizică 

de cărbune cu 22 400 to
ne. Prin buna organizare 
a muncii și stăpînind 
tehnologia de lucru a ta
vanului de rezistență în 
abatajele frontale pe ca
re le exploatează minerii 
din brigăzile conduse de 
Iosif Bucur, Carol Repaș 
și Grigore Fatol au depă
șit sarcinile planificate la 

productivitatea muncii cu 
400—500 kg pe post, rea- 
lizînd, în acest fel, însem
nate sporuri de produc
ție. Pentru trimestrul IV, 
minerii acestui sector 
și-au propus să realizeze 
noi sporuri de producție 
și să pregătească în bu
ne condiții producția a- 
nului viitor.

Un aspect important, aflat 
în centrul dezbaterilor Con
gresului al lll-lea al consilii
lor populare,, l-a constituit 
și dezvoltarea serviciilor că
tre populație, înaltul forum 
democratic al țării adoptînd, 
în acest sens, un program 
special, in asemenea cadru 
fertil trebuie să se înscrie și 
activitatea unităților de profil 
din localitățile Văii Jiului, sub 
directa îndrumare a consilii
lor populare. Realizările de 
pînă acum constituie o bază 
solidă pentru împlinirile vi
itoare. Astfel, valoarea servi
ciilor către populație este, la 
Cooperativa „Unirea" din Pe
troșani, în acest an, de peste 
45 de milioane lei, ceea ce 
reprezintă o creștere de 416 
la sută față de volumul pres
tărilor din 1965. Mai mult de
cît atit, și în ce privește di
versificarea activităților s-au 
înregistrat împliniri notabile 
— în perioada respectivă in- 
trînd în sfera serviciilor 60 de 
noi asemenea profiluri de lu
crări către populație. Și încă 
o caracteristică : rețeaua de 
unități dispune de spații noi, 
moderne, cu dotări corespun
zătoare.

Congresul al lll-lea al con
siliilor populare, hotărî rile a- 
cestui înalt forum pun, însă 
și în fața colectivelor de mun
că de la Cooperativa „Uni
rea”, sarcini sporite. Este și 
firesc, pentru că acesta este 
drumul progresului, aceasta 
este calea către satisfacerea 
nevoilor crescînde ale popu
lației privind prestarea unor 
servicii la nivelul calitativ al 
cerințelor actuale. Astfel, în 
1986, volumul activităților 
specifice va crește cu încă 
5 milioane de lei, urmînd ca 
în 1990 să se dubleze, față 
de 1985. lată, deci, ritmuri 
importante de creștere, dar 
ele pot și trebuie să fie am
plificate, aceasta fiind în 
funcție de cîțiva factori ho- 
tărîtori : predarea, la timpul 
optim, de către constructori, 
a spațiilor de la parterele 
noilor blocuri, unde se pre
conizează a fi amplasate u- 
nitățile de profil ; calificarea 
forței de muncă necesară 
desfășurării acestor activități; 
creșterea intensivă a produc
ției și a prestărilor de servi
cii, prin mărirea productivită
ții muncii, lată că aceste do
uă din urmă elemente depind 
exclusiv de modul cum con

ducerea cooperativei va ști 
să-și organizeze activitatea, 
iar sondajul pe care l-am 
întreprins arată preocupări în 
acest sens, ele trebuind însă 
amplificate la cota exigențe
lor. Prea puține școlarizări, 
prea puține eforturi în direc
ția pregătirii profesionale se 
fac în sfera prestărilor de 
servicii, în dauna activităților 
de producție industrială. A- 
ceeași situație și în ce pri
vește realizarea productivită
ții muncii: pe întreaga co
operativă acest indicator este 
realizat, dar tot pe seama 
„excedentului" înregistrat la 
alte unități decit cele pres
tatoare de servicii. Concluzia 
este clară : prestărilor de ser
vicii către populație trebuie 
să li se acorde o atenție mai

C. T DIACONU

(Continuare in pag. a 2-a)

Casele 
pionierilor 

într-un nou an
Pregătiri intense pentru ca

Termocentrala să funcționeze 
la întreaga capacitate
Asigurarea stocurilor de cărbune energetic ne

cesar funcționării normale a termocentralelor în pe
rioada de iarnă este o sarcină de maximă însemnă
tate căreia factorii responsabili trebuie să-i dea a- 
tenția cuvenită. Amănunte privind modul în care se 
acționează în această direcție la Uzina Electrică 
Paroșeni am aflat din dialogul purtat cu inginerul 
șef al uzinei Gheorghe Dinea.

— Tovarășe inginer 
șef, care este situația 
stocurilor de cărbune la 
Uzina Electrică Paro- 
șeni ?

— Stocul de cărbune e- 
xistent la ora actuală în 
uzină este de 68 000 tone, 
urmînd ca, pînă la 30 oc
tombrie, să fie completat 
la 160 000 tone de cărbune, 
conform programului întoc
mit pentru, perioada rece 
1985—1986.

— Există condiții pen
tru o depozitare cores
punzătoare ?

— Depozitul uzinei este 
normat pentru 80 000 to
ne. Prin amenajări pe o- 
rizontală, cît și pe ver

ticală, avem posibilitatea 
depozitării, în condiții op
time, a celor 160 000 tone 
de cărbune necesar.

— Pentru ce perioadă 
de timp sînt suficiente 
cele 68 000 tone de căr
bune existente în pre
zent la uzină ?

— In condițiile consu
mului actual, ajung pen

tru 60 de zile I Aceasta 
deoarece se află în repa
rații grupul IV — și se 
execută lucrări de moder
nizare la cazanul nr. 1. 
Termenul de finalizare a

Interviu realizat de 
Gh. OLTEANU

(Continuare in pag. o 2-a)
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Pe distanta de 3 km 
în subteranele minei Li
vezeni, între puțul auxi
liar (incinta principală) și 
puțul auxiliar (Maleia) la 
orizontul 300 se dă bătă
lia pentru străpungerea 
celui de-al doilea tron
son de 1 km al magistra
lei de steril. Execuția u- 
nui astfel de obiectiv, a- 
tît prin complexitatea lu
crărilor, cît și prin im
portanța ce o prezintă 
pentru viitorul extracției 
de cărbune din perime
trul Livezeniuiui, 
presupus, încă de la
tacare, plasarea celor mai 
bune brigăzi de înaintare. 
Una 
este 
cea __ ____
cînd a venit la Livezeni.

a
a-

din aceste brigăzi 
cea condusă de Mir- 
Secrieru care, de

Brigada condusă de Laszlo Matyus din cadrul sectorului III — I.M. Lu
peni este o formație binecunoscută în Valea Jiului.

In imagine, schimbul condus de Gheorghe Leahu, împreună cu maistrul 
loan Statnic, înainte de intrarea în subteran.

de la mina Petrjla, în 
nul 1978, și-a cîștigat 
nume prin cantitatea 
calitatea lucrărilor 
xecutate. Primul an 
mina Livezeni, primele
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Oamenii recordurilor
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satisfacții. Mai întîi bri
găzii i se încredințează 
una dintre cele mai mo
derne combine de înain
tare La început mai greu, 
dar pregătirea profesio
nală, puterea de muncă și 
spiritul novator, de care 
au dat dovadă brigadierul 
cu ortacii lui, au adus 
cea de-a doua satisfacție. 

aceea a realizării, pe a- 
tunci, a recordului de a- 
vansare pe Vale: 142 ml 
într-o galerie cu un pro
fil de 14 mp. Anul ur
mător, brigada trece de 

la piatră la cărbune. Ex
periența acumulată, în 
mînuirea combinei, duce 
la doborîrea primului re
cord prin avansări de 
205 ml, ce le realizează în 
lucrările de conturare a 
untii abataj frontal.

Mecanizarea, pătrun- 
zînd din ce în ce mai 
mult la mina Livezeni

a mărit vitezele de avan
sare, atît pe orizontală 
cît și pe verticală, dar, 
în general, lucrările pe 
verticală se execută tot 
prin procedeul clasic de 
perforare pușcare. Atunci, 
cînd s-a pus problema 
executării în termen scurt 
a unei astfel de lucrări a 
fost chemată tot brigada 
lui Secrieru care, și de 
această dată, și-a făcut 
datoria cu prisosință. 
Astfel, la săparea unuia- 
din planurile înclinate,-
între orizotul 475—575, a 
atins o viteză de avansare 
de 75 ml. 
ceasta un 
în vedere

Și de data a- 
rdeord, avînd 

că multe bri-
Gh. SPINU
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de activitate
Astăzi, după două săptă- 

mîni de la inaugurarea actu
alului an de invățămint, case
le pionierilor și șoimilor pa
triei din Valea Jiului încep o 
nouă etapă de activitate la 
care participă mii de copii, 
in cele patru case ale pio
nierilor din municipiu (Petro
șani, Vulcan, Lupeni și Petri—, 
la) sint organizate peste 30. 
de cercuri în care pionierii, 
potrivit înclinațiilor și aptitu
dinilor fiecăruia, desfășoară 
o bogată activitate creatoa
re, preponderent practic-apli-, 
cativă, care contribuie la for
marea și îmbogățirea perso
nalității lor.

— In acest nou an de ac
tivitate la noi se află 11 cer
curi tehnico-oplicative, științi
fice și cultural-artistice, ne 
spunea prof. Virginia Roșea, 
directoarea Casei pionierilor 
și șoimilor patriei din Petro
șani. Cei 1 200 de pionieri 
care frecventează aceste for
me de stimulare a inteligen
ței și creativității lor, de e- 
ducație prin și pentru muncă, 
vor putea participa și la cer
curi noi, de artă aplicativă 
și de desen, a căror înființa
re a fost determinată de în
seși preferințele copiilor, unii 
cu rezultate frumoase in ma
nifestărilor expoziționale dir» 
cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României".

Noua etapă în activitatea 
caselor pionierilor, organiza
rea unor acțiuni de cunoaș
tere a preocupărilor și prefe
rințelor copiilor, vizitarea o- 
cestor instituții, constituie un 
răspuns la îndemnurile adre
sate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
aj partidului, tinerei genera
ții cu prilejul deschiderii a- 
cestui an de invătămint.

T. SPÂTARU
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Prioritar pe agenda muncii politico-educative
RESPECTAREA DISCIPLINEI TEHNOLOGICE
La mina Vulcan, comi

tetul de partid pe în
treprindere a intensificat 
în această perioadă acțiu
nile proprii, pentru mo
bilizarea colectivului la 
o activitate susținută. In 
mod prioritar, în atenția 
organului de partid se a- 
flă sectoarele care se con
fruntă cu dificultăți, din 
dorința de a asigura ca, 
la cauzele obiective care 
stânjenesc bunul mers al 
activității — create de 
condițiile de zăcămînt — 
să nu se mai adauge, pe 
cit posibil, și alte neajun
suri, de natură subiecti
vă. Este vorba mai cu 
seamă despre sectoarele 
II, III și VI — transport, 
unde se pune accent pe 
întărirea muncii politice 
.și a asistenței tehnice, pe 
schimburi, la toate locu
rile de muncă.

— Ne preocupăm cu 
exigență de întărirea dis
ciplinei tehnologice — 
ne-a declarat recent tova
rășul Arpad Crișan, secre
tarul comitetului de 
partid pe mină — por
nind de la faptul că la 
originea avariilor, a sur
părilor și focurilor, endo
gene se află abateri de

la normele de lucru, de 
la monografiile de arma
re. Nerespectarea tehno
logiilor de extracție, a 
disciplinei tehnologice, în 
general, face, de cîte ori 
este necesar, obiect de 
dezbatere în adunările 
generale ale organizați
ilor de partid. Tot în 
cadrul exigent al adună
rilor, dar și cu alte pri
lejuri, acționăm prin 
membrii comitetului re
partizați pe organizații 
pentru ca disciplina teh
nologică să constituie în 
permanență fondul unei 
activități ritmice.

Practica a dovedit de 
fiecare dată că o muncă 
politică exigentă, o viață 
internă de organizație în 
care cuvîntul de ordine 
al comuniștilor îl consti
tuie . răspunderea față de 
plan constituie cele din
ții garanții ale unei ac
tivități rodnice. Pe aces
te coordonate de exigen
ță și răspundere se în
scriu, la mina Vulcan, 
mai multe organizații de 
bază. La sectoarele I, IV 
și VII, de exemplu, se
cretarii b.o.b Constantin 
Jianu, Vasile Hîrșieru, 
Gheorghe Popescu, ca și

Virgil Cazan, secretar de 
comitet, acordă multă a- 
tenție promovării spiri
tului de neîngăduință față 
de abateri, a combativi
tății. Adunările gene
rale sînt temeinic pregă
tite, iar între două adu
nări membrii birourilor 
și ai comitetului pe sec
tor sînt implicați în în
făptuirea obiectivului 
central al muncii politi
ce: creșterea realizărilor 
în abataje, pentru înfăp
tuirea căruia se impune 
respectarea întocmai a

disciplinei tehnologice și 
de producție.

In sectoarele „cu pro- 
bleme“, comitetul de 
partid pe mină a întărit 
controlul asupra înfăptui
rii hotărîrilor proprii, a- 
doptate de adunările ge
nerale. Sînt avute în ve
dere îndeosebi sarcinile 
ce revin comuniștilor din 
programele de creștere a 
producției și productivi
tății muncii, îmbunătăți
rea calității cărbunelui, 
încadrare în consumuri și 
reducerea cheltuielilor.

FOLOSIREA INTEGRALĂ A TIMPULUI DE

De la o altă unitate 
vulcăneană — mina Pa- 
roșeni — aflăm despre 
preocupările comitetului 
de sindicat pe întreprin- 
dere, pentru creșterea 
coeficientului de prezen
ță și utilizarea mai bună 
a timpului de lucru. Din 
cadrul comitetului, tova
rășul Vasile Purice ne-a 
reiat it că preluînd o bu
nă experiență din dome
niul muncii de partid, bi
rourile grupelor sindicale 
desfășoară discuții indivi
duale cu membrii forma
țiilor de lucru, avîndu-i 
în atentie mai ales pe

LUCRU
cei care săvîrșesc „nemo
tivate". nu folosesc pe 
deplin timpul afectat 
producției, sau fac alte 
abateri profesionale.

Acțiunile . educative în
treprinse la nivelul gru
pelor sindicale — discu
țiile individuale aminti
te, vizitele la domiciliu, 
pentru controlul oportu
nității foilor de boală — 
sînt sprijinite în mod 
permanent de mijloacele 
propagandei vizuale. Zil
nic, panourile și afișele 
din sala de apel infor
mează despre experiența 
bună a fruntașilor. (I.M.)

Dezvoltarea și diversificarea 
prestărilor de servicii

(Urmare din pag. 1)

mare, aceasta fiind, de fapt, 
menirea pincipală a unei co
operative meșteșugărești.

Și la un alt capitol impor
tant, cel al diversificării, co
operativa „Unirea" are, încă, 
„datorii" de onorat către 
populația municipiului. Ju
decind după minimul de ac
tivități pe care trebuie să le 
presteze, potrivit nomenclato
rului UCECOM, ar mai trebui 
înființate încă 30 de noi pro
filuri. Situație care trebuie 
soluționată cît mai repede, 
cu caracterul de urgență. A-

ceasta pune într-un mod mai 
acut, problema pregătirii și 
calificării forței de muncă, fi
ind vorba de activități noi. 
Și nu mai puțin de 30 — 
ceea ce nu este deloc puțin. 
Credem că această cifră tre
buie să devină chiar obsesivă 
— în sensul bun al cuvîntu- 
lui, desigur — pentru modul 
de acțiune pe viitor în coo
perația meșteșugărească din 
Petroșani. Și luate, în conse
cință, măsuri care să vizeze 
viitorul apropiat și perspecti
va mai îndepărtată a activi
tății meșteșugarilor.

Oamenii recordurilor j
(Urmare din pagina I)

Pregătiri intense pentru ca

Termocentrala să funcționeze
->

la întreaga capacitate
(Urmare din pag. 1)

lucrărilor de reparații și 
punere în funcțiune este 
30 septembrie — 2 octom
brie, la cazanul nr. 1.

— Ce s-a întreprins 
pentru descărcarea ope
rativă a vagoanelor, 
pentru evitarea imobi
lizării navetelor, în
tr-un cuvînt pentru ca 
anumite situații, ca a- 
celea din iarna trecută, 
să nu se mai repete ?

— Mai întîi am efectuat 
etanșarea stației de des
cărcare, a geamurilor de 
la pasarelele pe care cir
culă benzile de transport 
al cărbunelui cu scopul 
evitării pierderilor de căl
dură. Sînt în curs de fi
nalizare reparațiile capi
tale la buncărul de căr
bune aferent stației de a- 
limentare. Tot Ia acest 
capitol se Înscriu repara
țiile capitale ale unor lo
comotive, ale unei maca
rale Greifer și ale unui 
buldozer, asigurarea — 
prin autodotare — cu un 
buldozer S 1801, punerea 
la punct a parcului de 
vagoane.

— Ce ne puteți spu
ne despre calitatea căr
bunelui pe care-1 pri
miți ?

— Puterea calorică a 
cărbunelui livrat nouă es

te cu 7Q0 pînă la 1000 
Kcal/kg mai mică decît 
cifrele din proiect ale ac
tualei instalații. Din a- 
ceastă cauză, diferența de 
putere calorică o compen
săm cu gaz metan. Tocmai 
pentru aceasta am înce
put, din 1984, moderniza
rea cazanului nr. 1, cons- 
tînd din înlocuirea siste
melor de preparare a 
prafului de cărbune. A- 
ceasta va permite utili
zarea unui cărbune cu o 
putere calorică de pînă la 
2 200 Kcal/kg, pentru ob
ținerea sarcinii nominale 
a cazanului fiind necesar, 
în acest caz, un aport de 
gaz metan de numai 7—10 
la sută.

— Cînd vor demara 
lucrările de moderniza
re și la celelalte caza
ne ?

•— Cazanul nr. 2 este 
programat să intre în lu
crări în 1986, iar nr. 3 
peste doi ani.

— Deci, un apel că
tre cei care livrează 
cărbunele, respectiv U- 
zina de Preparare din 
Coroești și secția de 
producție din Petrila — 
pentru ca în depozitul 
termocentralelor să exis
te cărbune de calitate...

Confecționera Elena Andon — formația 2A de la 
I.C. Vulcan — o muncitoare destoinică, cu rezultate 
bune in muncă.

Ecouri
Ancheta noastră „Pă

rinți și educatori I Știți 
unde vă sînt și ce fac co
piii și elevii dumneavoas
tră ?“ a suscitat vii discu
ții în rîndul celor vizați, 
dar și al celor mai puțin 
vizați. Ecourile, îndreptă
țite sau neîndreptățite, nu 
ne pot decît bucura. în
seamnă că demersul nos
tru publicistic și-a atins 
scopul.

UN PĂRINTE model...
Costel Afloarei, șofer la 

A.U.T.L., s-a prezentat la 
redacție împreună cu fiul 
său, despre care scrisesem 
că a luat sticle din căma
ră pentru a le valorifica 
și cu banii să-și cumpere 
produse de patiserie. O- 
mul a vrut să știe exact 
dacă nu cumva copilul a 
mințit, fiindcă știe că i-a 
dat o educație sănătoasă 
și nu vrea ca fiul său s-o 
apuce pe căi greșite. Am 
discutat mult cu tatăl .mi
norului, cu copilul și am 
concluzionat, de comun a-

găzi din bazinul carboni
fer al Văii Jiului nu a- 
ting o asemenea avansa
re, chiar în cărbune, pe 
orizontală.

Recordurile realizate de 
brigada lui Mircea Se- 
crieru nu s-au oprit aici, 
ele au continuat. Ultimul 
și cel mai frumos record 
a fost obținut în galeria 
magistrală pentru steril 
de la orizontul 300. Aici, 
prin procedeul perforare- 
pușcare și încărcare me
canizată s-au săpat 105 
ml de galerie cu profil 
dublu. Media avansărilor 
lunare obținute în gale
ria magistrală de ortacii 
lui Secrieru în anul tre
cut a fost de 90 ml. A- 
nul acesta condițiile mai 
grele, traversarea unor 
roci foarte dure a permis 
avansări medii lunare de 
80 ml.

In cele opt luni pla
nul a fost realizat în pro
porție de 125 la sută. 1500 
mc în plus excavați ca 
urmare a depășirii pro
ductivității muncii cu 
peste 0,70 mc pe post.

Profesionalitatea, dăruirea î 
și abnegația în muncă, | 
respectarea tehnologiilor : 
de lucru, disciplina mun- i 
cii au fost factorii prin-| 
cipali ai ritmurilor înal- j 
te de execuție a lucrări- 1 
lor de înaintare în ste- 1 
ril, a obținerii unor pro- X 
ductivități superioare ce- ■ 
lor planificate. Meritul 
este al brigadierului, dar „ 
și al minerilor Ilie Ma- j 
nole, Constantin Ghica, | 
Iuliu Cioloca, Bucur Miș- i 
coci, ajutorii mineri Geor- ■ 
gel Ghenara, Ion Mocanu | 
și a vagonetarului Petri- j 
că Manoliu care au știut; 
să strîngă rîndurile în ; 
jurul brigadierului. om ; 
cu reale calități profe- x 
sionale și pedagogice, do- X 
vedite cu prisosință în X 
răstimpul de cînd a fost | 
numit șef de brigadă. Ex- X 
ccptînd urt singur ortac, X 
care a ieșit la pensie, toți X 
cei cu care a venit de la | 
Petrila se află și azi a- X 
lături de omul în care X 
au avut încredere, cu- X 
noscînd în cei șapte ani ț 
de cînd lucrează împreu- X 
nă satisfacția împliniri- X 
lor profesionale și mate- X 
riale. ♦

la o anchetă cu și despre elevi
cord, că într-adevăr copi
lul n-a făcut nimic rău, 
fiind în pauza de masă. 
Părinții știau că la acea 
oră elevul se afla la prac
tică. Faptul că maistrul de 
pe șantier a lăsat copiii 
„de capul Ior“ denotă lip
să de preocupare în su
praveghere și ridică sem
ne de întrebare. Oricum, 
gestul părintelui Costel A- 
floarei este binevenit și-i 
face cinste.

...ȘI UN ANT1MODEL

Mama minorului Ovi- 
diu Făurărică, cel care și-a 
dat un nume fals. A venit 
supărată foc de ce fiul său 
a fost dus la miliție. Dar 
cine l-a învățat să mintă 
cum îl cheamă, tovarășa 
Olivia Bartalici ?

NEMULȚUMIRILE
educatorilor...

...sînt justificate. Elevii 
de la Școala generală nr. 
4 au mințit, pur și sim- 
®lu, în ce clasă sînt. Ba.

mai mult au mințit și ce 
diriginte au, spunîndu-ne 
„mi se pare că tovarășa 
Tițescu". In realitate, tova
rășa profesoară Tițescu, un 
cadru didactic model, prin 
„mîinile" căreia au trecut 
și s-au cizelat zeci de ge
nerații de elevi, a ieșit la 
pensie. Se vede treaba că 
elevul mincinos nu a avut 
„la îndemînă" alt nume.

Dar, dacă elevii surprinși 
pe stradă sau aiurea ar 
purta emblema școlii și 
numărul matricol, ac
cesorii obligatorii, sta
bilite prin Regulamentul 
școlar, nu s-ar mai produ
ce asemenea confuzii. Din 
nefericire, asemenea em
bleme nu sînt purtate, iar 
elevii sînt primiți la școa
lă în tot felul de ținute.., 
pestrițe. Obligativitatea ți
nutei, a purtării embleme
lor trebuie să stea mai 
mult în atenția Inspectora
tului școlar, a conducerilor 
tuturor școlilor generale și 
liceelor.

Oricum, faptele sînt fap
te. Tot joi, în timpul an

chetei noastre am depistat 
copii care aveau la acea o- 
ră cursuri însă ne-au su
gerat titlul:

ROCKY ȘI FRAȚII TUȚU

Printre cinefilii de la o- 
rele 10 la 12, la cinema „7 
Noiembrie” mulți elevi. 
Dintre toți, ne-au reținut 
atenția doi țînci Radu Tu- 
țu și Constantin Tuțu, din 
clasele Vl-a și a VII-a, 
Școala generală nr. 2. Re
cunosc „cinstit” că aveau 
ore în timp ce ei vedeau 
pe marele ecran, cum Ro
cky expedia directe de 
dreapta și upercuturi. Spe
răm că tatăl lor, Constan
tin Tuțu, miner la secto
rul IV al I.M. Livezeni 
(care „scoate cărbunele de 
sub pămînt", după cum 
spunea unul dintre copii) 
nu le va administra ace
leași procedee „tehnice" și 
va folosi metode mai edu
cative, precum Constantin 
Afloarei.

Mircea BUJORESCU

r

TEATRU. Astăzi, de la 
ora 19, Teatrul de stat 
„Valea Jiului" din Pe
troșani prezintă, la se- 

I diu, o nouă reprezentație 
Icu spectacolul realizat 

cu piesa „Clopotele" de 
Ghenadi Mamlin. Regia

• spectacolului este semna- 
Ltă de Marcel Șoma iar 

scenografia de Aurel Fio- 

z_____

MUNCA patrioti
ca. In ultimele zile din 
săptămîna trecută tinerii 
din organizația U.T.C. nr. 
4 a minei Petrila, au par
ticipat la acțiuni de co
lectare a fierului ve
chi și, totodată, des
congestionarea lucră
rilor miniere aferente 
sectorului IV. In aceste 
activități de muncă pa
triotică s-au remarcat ti
nerii Iosif Antal, secreta
rul organizației, Lazăr A- 
lexe, Dorel Brobinaru și 
Gheorghe Cioară care, 

împreună cu ceilalți, au 
recuperat peste 5000 kg 
fier vechi. (G.S.)

RECUPERĂRI. Unită
țile întreprinderii de gos
podărie comunală și loca- 
tivă din Petroșani au re
cuperat și repus în circui
tul economic, în cadrul 
acțiunii de utilizare a 
materialelor refolosibile, 
10,5 tone de fontă și 2,15 
tone de plumb. (S.B.)

SPECTACOL. Teatrul 
„Nottara" va prezenta în 

curînd (7 octombrie, de 
la ora 19), un spectacol, 
în sala Casei de cultură 
din Petroșani, cu piesa 
lui Virgil Stoenescu 
„Martorii sînt de față", 
dramatizare după o lucra
re în proză a scriitorului 
Dinu Săraru.

DOTARE. In vecinăta
tea blocurilor 97 din car
tierul Hermes, 59 A și 59 
B Nord — Petroșani au 
fost montate în aceste 
zile cîte un set de jocuri 
(tobogane, balansoare, 
spaliere etc.) pentru co

pii. Cu o valoare de a- 
proximativ 35 000 lei de 
fiecare set, noile jocuri 
pentru copii intrate în 
dotarea cartierelor au 
fost realizate, prin grija 
Consiliului popular mu
nicipal, din contribuția în 
bani a - populației. (I.B.)

UNITATEA COMER
CIALA nr. 42 Tîrnave 
din Vulcan este constant 
fruntașă în I.C.S. Mixtă 
din localitate. Printr-o bu
nă aprovizionare, bună 
servire șl ambianța ofe

rită consumatorilor, a- 
ceastă unitate (lucrător 
gestionar — Maria Me- 
nadov, împreună cu Vass 
Irina și Iuliana Rusu) își 
depășește în fiecare lună 
sarcinile de plan cu 20— I 
25 la, sută, deși este si
tuată într-o zonă perife
rică a orașului.

Rubrică realizată de
T. SPATARU
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Incursiune în „tunelul44 speologiei românești (I)
O rază de lumină...

Dintotdeauna omul a sim
țit nevoia și dorința de cu
noaștere, de a bate recorduri, 
de a stabili clasificări de ge
nul : cea mai... cel mai... cel 
dinții... etc.

în orice domeniu se poate 
face o clasificare, se pot în
tocmi statistici dintr-un punct 
de vedere sau altul, dar un 
interes deosebit au stirnit lu
crurile măsurabile, exprimate 
cifric care instaurează o ie
rarhie absolută și obiectivă 
a dimensiunilor, a valorilor. în 
domeniul geografic de pildă, 
superlativele de comparare 
abundă, dar posibilitatea e- 
xistenței unui vîrf mai înalt 
decît Everestul sau a unui 
fluviu mai mare decît Ama
zonul este exclusă. în schimb, 
în domeniul speologiei — do
meniul geografiei fizice — 
cifrele sint provizorii, orice 
clasificare fiind neconte
nit supusă schimbării, reflec- 
tînd tot timpul o nouă etapă 
de cunoaștere a domeniului 
subteran. Orice metru adău
gat la o peșteră înseamnă 
efort, dificultăți și pericol în
vinse, confruntare cu apă și 
noroi, tîrîșuri și cățărări, în- 
tr-un cuvînt înseamnă abne
gație, voință. Dar ce nu se 
poate face sub semnul unui 
hoby înrădăcinat adine în fi
ința unor oameni cu vocația 
cercetării speologice ? Răs
plata ? Imensa satisfacție de 
a aduce o rază de lumină 
— a cunoașterii — din îm
părăția de piatră a unei zo
ne carstice, de a contribui la 
apărarea patrimoniului de 

Desen de Radu IAȚCU

inestimabile frumuseți ale 
speologiei.

Un prim bilanț, efectuat în 
anul 1884, de către E. A. Bi- 
eltz stabilește cunoașterea a 
73 de cavități subterane in 
Transilvania și 20 în Oltenia, 
Banat și Muntenia. Pînă în 
1918 numărul peșterilor cu
noscute și descrise ajung la 
circa 200. Pînă în 1920 cer
cetarea peșterilor a avut in 
România un caracter întîm- 
plător, dar odată cu înfiin
țarea la Cluj-Napoca a pri
mului institut de speologie 
din lume, începe cercetarea 
sistematică a peșterilor din 
țara noastră. Rezultatele sint 
consemnate în diferite publi
cații ale vremii, dintre care de 
o deosebită însemnătate este 
lucrarea lui E. Racoviță. „E- 
numeratiori des Grothes visi- 
tes" dedicată țării noastre. 
O bibliografie amănunțită ce 
cuprinde circa 250 de peș
teri. Totalizînd la acest nu
măr și cercetările și publica
țiile efectuate cu privire la 
alte descoperiri speologice, 
reiese un total de circa 500 
de cavități cunoscute la ni
velul anului 1945. Este perioa
da cînd un nou bilanț stabi
lește existența a cinci peșteri 
ce depășesc doi kilometri, iar 
peștera Comarnic deține re
cordul național cu cei 4 040 
m ai săi.

în 1950, la 7 aprilie, ing. 
Bogomeri Bella, îndrumat de 
minerul Dumitru Bodea, des
coperă peștera „Vîntului" de 
la Șuncuiuș, pe locul de Ia 
Frînturi, cavitate ce avea să 

devină în scurt timp un re
cord in materie.

In perioada 1950 — 1956 
clasamentul se schimbă sub
stanțial de la un an la altul. 
Astfel, 14 peșteri depășesc 
2 km. Peștera de la Izvorul 
Tăușoare (descoperită de înv. 
Leon Bîrte) depășește 5 km, 
iar peștera Topolnița depă
șește 10 km. Este perioada 
cînd se cunoșteau circa 1 000 
de peșteri, iar în arena spe
ologiei românești’ intră speo
logii amatori și se pun ba
zele acestei pasiuni sportive 
prin formarea de colective 
organizate ca: Cercul de 
speologie Cluj-Napoca, 1966 ; 
Cercuj „Emil Racoviță" Cluj- 
Napoca, 1965, „Emil Racovi
ță" Petroșani, și „Emil Raco
viță" București, 1969 ; „Focul 
viu" București 1969 ; „Piatra 
Roșie" Petrila, 1968 ; „Lilia
cul" Arad, 1968 ; „Stendhal" 
Alba lulia, 1968. Organizate 
astfel, cercurile au preluat, în 
mare parte, activitatea de ex
plorare și cunoaștere speolo
gică a teritoriului țării. Ca
valcada descoperirilor speolo
gice din ultimii ani devine și 
mai impresionantă, aspect a- 
supra căruia vom reveni cu 
amănunte într-un viitor nu
măr al ziarului.

(Va urma)

Romulus VENȚEL, 
președintele Clubului de 
speologie „Piatra Roșie" 

Valea Jiului

Veniți
(Cronică

Aceste două vechi cuvinte, 
ce nu pot a-ți ieși din minte, 
că nici nu știu de unde vine 
expresia ce te inhibă, 
birocratismul... „Vino mîine!"

La un examen, bunăoară, 
i-a spus profesoru-ntr-o 

doară :
„Păcat, că ai și cap și

pană..."
Și-a zis studentul : „Să vin 

mîine ?"
El i-a răspuns : „Să vii la... 

toamnă”
Pe-un gestionar, la aprozar, 
ce mai „ciupea" și nu prea

rar, 
obișnuit cu lucruri „fine", 
cînd ii pică „financiarul" 
le-ar fi șoptit să... vină mîine.

In dimineți sau seri senine 
stau navetiștii-n stații și 
cînd așteptările-s depline 
își zic cu toții : „Autobuzul 
mai mult ca sigur, vine...

mîine".
De-o oră, la restaurant, 
tot oșteptînd, într-un sfîrșit 
ai vrea să poți să fi servit.
Cînd ospătarul strigă :

„Vineee..."

Cititorii fotografiază

„Tună" oile din munte. Foto : Ioan CIUR

Cronică nerimată
(163)

• Cariatidele. Numai un 
arhitect răutăcios a putut pu
ne atîta greutate în spinarea 
femeilor.
• Din experiența unui ac

tor. E mai ușor să fi leu pe 
scenă decît om în viața de 
toate zilele.

• Fii demn. In tine s-au 
strîns și trăiesc- toți strămoșii 
tăi.

B. VAL.

mîine!
rimată)

E lucru cert că vine... mîine.

Soția îl așteaptă-acasă, 
cum e firesc e furioasă 
că e tîrziu și nu mai vine 
bărbatul ei ce s-a-nvățat 
cu ore mici. Deci... vine 

miine.

La Mobilă-ai solicitat 
un model nou, mai căutat, 
avînd demult această 

„boală".
Și ei ți-au zis : „Să... veniți 

mîine

dar... nu veniți cu mina
goală I" 

De cum se puse puțin ger 
la croitor m-am dus, stingher, 
știind că șansele-s puține. 
Acesta avea chef de glumă, 
spunîndu-mi că e gata...

mîine.

Dar iotă, toamna-mbătrinește, 
și frunza-n jur se veștejește 
iar ploaia din înalturi vine... 
Cînd IARNA-mi va bătea la 

ușă 
am s-o poftesc să... vină 

mîine.

Mircea ANDRAȘ

Disco top SR. (Steagul ro u)
SECȚIA ROMÂNĂ

1. Ești totul pentru mine — COMPACT. 2. Pe 
i Pămînt pace — SFINX. 3. Așteptare — AURA UR- i 
î ZICEANU. 4. Cînd amintirile — CRISTAL. 5. Tele- i 
î ionul — ACUSTIC.

SECȚIA STRĂINĂ I
1. Live Is Life — OPUS. 2. Diamonds Never Made ; 

I A Lady — MODERN TALKING. 3. Colder Than Ice i 
■ _ FANCY. 5. She Made My Day — SHORTS. 6. Hot | 
j Sun On Video — A LA CARIE. ț

= Acest clasament este 
I alcătuit pe baza scrisori- 
ț lor primite la redacția 
î ziarului „Steagul roșu", 
; pe adresa: strada N. Băl- 
I cescu, nr. 2, Petroșani, cu 
■ indicația PENTRU RU- 
j BRICÂ „DISCO TOP 
î S.R.“. Clasamentul va a- 
î părea în fiecare dumini- 
j că, însoțit de scurte in- 
; formații din muzica u- 
Ș șoară românească și in- 
î ternațională și de răspun- 
1 suri pentru cititori. Pie-
• sele muzicale prezente 
; în „DISCO TOP S.R.“
I sînt opțiuni ale tinerilor 
} ce frecventează discoteca
* (și nu numai ale lor I)

Casei de cultură a sindi
catelor din Petroșani.

Pentru început, un scurt 
comentariu asupra celor 
două topuri. La secția ro
mână, prezența pe lito
ral a cîtorva nume
(SFINX, COMPACT, 

î CRISTAL, ultimele două 
! la Costinești) și-a pus 
| amprenta și asupra tine- 
j rilor din Valea Jiului 

prezenți în această vară 
la mare... COMPACT din 

Cluj-fJapoca (cu simpati
cul solist vocal Paul 
Cs'V-si. r'îsti"â'o 
lui I la Festivalul muzi
cii rock de la Costinești) 
este cel mai popular grup 
din România la ora ac
tuală. SFINX, Aura Ur- 
ziceanu și gălățenii de 
la CRISTAL sînt repre
zentanții vechiului val, 
iar ACUSTIC din Petro- 
>ani este grupul care se 
im pune.

La secția străină aus
triecii de Va OPUS cu 
„Live Is Life" domină 
numeroase topuri europe
ne, cei doi vest-germani 
Dieter Bohlen și Thomas 
Anders reuniți sub nume
le artistic MODERN TAL
KING sînt, ca și FANCY, 
cele mai dansabile forma
ții estivale, SITORTS, care 
au fost oaspeții țării noas
tre, revin cu superbul reg
gae „She Made My Day" 
după debutul în 1983 cu 
„Comment Ca Va“, iar 
trioul feminin olandez A 
LA CARTE se circumscrie 
acestor succese ale verii 
1985.

DISC — JOCKEY

| Știați c ă...
I ...Autorul primei cărți im

primate în limba greacă es
te Lascaris (Constantin)? Ea 
a fost realizată în anul 
1476. Născut la Constanti- 
nopol în 1434, Lascaris a 
fost prizonier la turci. După 
ce izbutește să fugă, se sta
bilește în Italia și publică 
rezumatele celor opt părți 
ale discursului de la Mila
no.

...Averoes, după numele 
său arab Abu-al-Walid-lbn- 
Eochad, născut pe pămînt 
spaniol (1126 —’1198), și-a 
legat numele de interpreta
rea operei lui Aristotel în 
lumina' Coranului ? El a e- 
xercitat, de altfel, o influen
ță considerabilă asupra tu
turor curentelor de gîndire 
din Evul Mediu.

...Elia Kazan, marele re
gizor american, autor al 

unor filme binecunoscute în j 
întreaga lume, printre care 
și „America, America", nu j 
este, cum cred mulți, j 
de origine americană ? A- 
devăratul său nume, de turc, 
este Elia Kazanjoglous.

...Capitala Egiptului, Cai- i 
ro, nu este numai o mare 
metropolă a Orientului A- 
rab, ci și un oraș cu împor- j 
tante muzee și monumente, î 
din toate epocile de artă i 
musulmană ? între acestea j 
se numără moscheele Ami ; 
(secolul al Vll-lea), Ibn-Tu- 
lon (secolul IX), Alazhar (se- ; 
colul X), mausoleul Kala- j 
wun (secolul XII) și colegiul j 
sultanului Hassarr (secolul ț 
XIV). Dintre muzee, unele ■: 
dintre ele printre cele mai i 
mari din lume, cităm Mu- = 
zeul copt, Muzeul de artă i 
arabă. Muzeul de artă mo- ț c
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Știam că în clasamentul a- 
devărului mișcarea biologică 
e vicelider în timp ce miș
carea mecanică — monoto
nă și stereotipă — e lanternă 
roșie. De aceea am vrut să 
mă fac doctor mare, să vin
dec în dreapta și stînga. în- 
tîmplarea a făcut să ajung 
inginer, ba încă unul care 
solicită doctorii cu o consec
vență demnă de o soartă mai 
bună.
— Dar cum in ciuda diplome
lor pasiunea rămîne pasiune, 
ori de cite ori intru într-o 
uzină văd marea analogie cu 
organismul uman. Poarta este 
gura uzinei. Cam mare o să 
spuneți. Dar nici uzina nu e 
mică. Portarii sint pe post de 
amigdale. E suficient să pă
trundă în incintă niște corpuri 
străine (oameni cu probleme, 
inspectori, delegați din cen
trală) că se declanșează o 
amigdalită acută. Portarii se 
fac roșii ca racul, pun mina 
pe telefon alertînd anticorpii, 
oameni bine intenționați, ca
re te neutralizează fie dîndu- 

te pe ușă afară, fie luîndu-te 
de braț (fagocitoza) și con- 
dueîndu-te peste tot pe unde 
e bine și foarte bine. Mai 
demult în cazurile grave cînd 
infecția nu ceda sub terapia 
cuvintelor se făcea uz de 
vaccin cu fiole de Murfatlar.

L°.lleton Anatomia uzinei
Dar asta a fost pe vremuri 
cînd medicina era abia la 
inceput și nu avea la înde- 
mînă pe „D 400".

Mi-aduc aminte, cu zece 
ani în urmă o puternică for
mație cu streptococi a pă
truns într-o uzină surprinzînd 
total nepregătit sistemul imu- 
nitar de la poartă. Streptoco
cii au pătruns printr-un por 
al epidermei, adică tehnic 
vorbind printr-o gaură din 
gard. S-au constat grave tul
burări metabolice. Cheltuielile 
legate de anabolism depă

șeau mult cheltuielile cata- 
bolice. S-a afirmat că o glan
dă n-ar merge preo 
bine. Conducerea a 
intrat în panică. Ter
mometrele arătau 41,2 grade 
Celsius în toate secțiile, iar 
la forjă și turnătorie era chiar 

mai mult. S-a încercat în 
disperare un vaccin de import 
(Martini), dar streptococii e- 
rau imuni la așa ceva.

Diagnosticul unanim stabi
lit a fost : tumoare malignă 
la creier. Delegații au pă
truns în cutia craniană, adică 
în cabinetul fostului director 
pe care l-au declarat organ 
rudimentar pe deasupra atro
fiat, l-au pus în spirt și l-au 
trimis la laborator pe post 
de șef. Cabinetul a fost ae
risit cu grijă o săptămînă în
treagă după care s-a efectu

at grefa, adică a fost adui 
un director tînăr care a în
ceput să ungă cu Gerovital 
toate articulațiile ruginite șî 
lucrurile au încetat să meri 
scîrțîie. O uzină sănătoasă 
trebuie să aibă plămîni pu
ternici (cuptoare Siemens); 
inimă (stația de compresoa— 
re) și stomac (birou de ra
portări statistice).

Operația de mai sus a fosî 
urmată de alte transplan
turi mai mici (un rinichi, doi 
dinți incisivi). Uzi
na s-a însănătoșit to
tal, certificatele medicale 
au dispărut cu desăvîrșire, au 
fost recuperate toate 'ămî-1 
nerile în urmă, conform pro
verbului Mens sana in cor'țfâ- 
re sano.

Aș mai fi scris ceva, dar 
chiar acum au adus pe masă 
o stație compactă de la com
bină. Cu alte cuvinte ope
răm. Unde o fi sora ? Oare 
o fi pus la fiert trusa de șu
rubelnițe ?

Valeriu BUTULESCU

I
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întrevederea dintre 
președintele S.U.A. și ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S.

Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceausescu 

și secretarul general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 28 

(Agerpres). Cu prilejul par
ticipării la lucrările celei 
de-a 40-a sesiuni a Adună
rii Generale, tovarășul Ște
fan Andrei, ministrul afa
cerilor externe al Româ
niei, a avut o întrevedere 
cu secretarul general al 
O.N.U, Javier Perez de 
Cuellar.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise 
secretarului general al 
O.N.U. un salut cordial, 

precum și urări de succes 
în activitatea pe care o 
desfășoară la conducerea 
Organizației Națiunilor U- 
nite.

Acțiuni în favoarea păcii, pentru dezarmare nucleară
BRUXELLES 28 (Ager

pres). Comisia pentru e- 
nergie, cercetări științifi
ce și tehnologie a Parla
mentului (vest)-european a 
respins orice participare 
vest-europeanâ la „Iniția
tiva de ApăraTe Strategi
că" a S.U.A., program de 
cercetări militare cunoscut 
sub numele de „războiul 
stelelor". Un purtător de 
ru'-'înt ăl Parlamentului 
(vest-) european, citat de 
agenția France Presse. a 
precizat că votul comisiei 
S-a produs asupra unui a- 
mehdamenf înaintat de un 
grup de parlamentari în 
Care sînt evocate „rațiuni
le politice, economice, ști
ințifice și etice" pentru o 
respingere a proiectului a-

Negocierile 
de la Cairo

CAIRO 28 (Agerpres). 
Intr-o declarație făcută 
presei, șefii delegațiilor e- 
gipteană și israeliană la 
negocierile de la Cairo în 
problema zonei Taba au 
anunțat că s-a ajuns la un 
acord în ce privește șgen- 
4ia discuțiilor, relevă agen
țiile U.P.I. și A.P., adău
gind că negocierile vor fi 
reluate săptămina viitoare 
tot iîn capitala egipteană.

Zona Taba este un teri
toriu situat în Peninsula 
Sinai. în apropierea Golfu
lui Aqaba, pe care Israe
lul a refuzat să-l părăseas
că la evacuarea trupelor 
sale din Sinai, în 1982.

După cum ne comuni
că Institutul de meteoro
logie și hidrologie, luna oc
tombrie va fi din punct 
de vedere termic ceva mai 
caldă decît în mod obiș
nuit.. Regimul pluviometric 
va fi deficitar, iar pe alo
curi în sudul țării se va 
apropia de normal.

In prima decadă va pre
domina o vreme frumoa
să, exceptînd zilele de 
mijloc cînd se vor produ
ce înnourări temporare și 
pe alocuri va ploua slab, 
in rest, ploile vor avea 
caracter izolat. Vîntul va 
sufla slab pînă H mo
derat, iar în zona de 
munte va prezenta intensi
ficări pînă la 60 km pe o- 
ră. predominînd din sud-

Mulțumind cu căldură 
pentru mesaj, Javier Pe
rez de Cuellar a rugat să 
se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu cele mai 
sinceie urări de sănătate și 
fericire personală, a evo
cat cu multă plăcere con
vorbirile fructuoase pe 
care le-a avut în România 
cu șeful statului român și 
a dat o înaltă apreciere 
sprijinului pe care pre
ședintele României îl a- 
cordă creșterii rolului 
O.N.U. în viața internațio
nală, în promovarea ideilor 
dezarmării, păcii, securită
ții și colaborării între po
poare.

merican. Sursa menționată 
relevă, totodată, că amen
damentul se pronunță în 
favoarea unui program 
vest-european de cercetări 
destinat exclusiv unor 
scopuri pașnice.

WASHINGTON 28 (Ager
pres). Conducătorii unui 
număr de 45 de organiza
ții obștești, antimilitariște, 
religioase și sindicale din 
S.U.A. au adresat Admi
nistrației americane o scri
soare prin care îi cer să 
răspundă prin reciprocitate 
moratoriului instituit de 
U.R.Sî.S. asupra oricăror 
explozii nucleare, relatea
ză agenția TASS. In scri
soare se subliniază că o 
asemenea măsură ar sepa- 
te din impas negocierile

• CAIRO. Președintele 
Egiptului, Hosni Mubarak, 
a hotărît prin decret in
terzicerea contractării de 
noi împrumuturi în străi
nătate, informează agenția 
Taniug. Potrivit noului de
cret, singurele excepții sînt 
cazurile cînd este vorba de 
proiecte vitale pentru e- 
conomia țării.

• WASHINGTON. Sta
tele Unite au procedat la 
o nouă experiență nuclea
ră subterană, la poligonul 
din Nevada; s-a anunțat 
oficial la Washington, după 
cum informează agenția 
United Press International.’ 

Vremea în luna octombrie
est. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 2 și 
12 grade, loca] mai coborî - 
te în centrul și nord-estul 
țării, unde se va produce 
brumă, iar cele maxime 
între 12 și 24 de grade, 
mai ridicate în sudul ță
rii. Dimineața, local, se 
va semnala ceață.

In a doua decadă vre
mea va avea un pronun
țat caracter schimbător. 
Cerul va alterna între în
seninări și înnourări de 
scurtă durată. Vor cădea 
ploi locale, care vor avea 
și caracter de aversă, mai 
ales în zilele de mijloc a- 
le decadei. In zona de 
munte se va semnala la- 
poviță și ninsoare. Vîntul 
va predomina din nord-

WASHINGTON 28 (Ager
pres). Președintele S.U.A., 
Ronald Reagân, l-a primit, 
la 27 septembrie, pe Eduard 
Șevârdnadze, ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S. 
Ministrul sovietic — rela
tează agențiile TASS, A.P. 
și A.F.P. — i-a transmis 
președintelui Ronald Rea
gan un mesaj din partea 
lui Mihail Gorbaciov, secre
tar general al C.C. al 
P.C.U.S., în care ' sînt pre
zentate opiniile și propune, 
rile concrete ale acestuia 
în legătură cu programata 
întîlnire sovieto-americană 

la nivel înalt, din luna no
iembrie de la Geneva. A- 
ceste considerente se referă, 
în primul rînd, la proble
mele ce fac obiectul tratati- 

de la Geneva privind ar
mamentele nucleare și cos
mice.

■dr
BERLINUL OCCIDEN

TAL 28 (Agerpres). Parti
dul Liber-Democrat din 
Berlinul occidental s-a 
pronunțat împotriva parti
cipării la realizarea Iniția
tivei de Apărare Strategică 
(S.D.I.), proiect al S.U.A. 
de înarmări spațiale, in
formează agenția A.D.N., 
citind o declarație de pre
să a acestui partid. P.L.D. 
cere ca proiectul S.D.I. să 
fie obiect de negocieri în
tre S.U.A. și U.R.S.S. la 
Geneva și, totodată, apre
ciază că aceste negocieri 
trebuie să ducă la o nouă 
fază a politicii de destin
dere.

• ROMA. Balanța de 
plăți a Italiei a înregistrat 
în perioada ianuarie — au
gust un deficit de 3 335 
miliarde lire (1,6 miliar
de dolari), față de 680 mi
liarde lire în aceeași pe
rioadă a anului trecut, se 
arată într-un raport oficial 
dat publicității 'la Roma, 
citat de agenția A.N.S.A

• BONN. In centrul o- 
rașului Munchen a avut 
loc o demonstrație cu tor
țe în semn de protest îm
potriva reactivizării ele
mentelor fasciste, relatează 
agenția T.A.S.S. Demonstra
ția a fost urmată de un 
miting, în cadrul căruia 
vorbitorii s-au referit la 
pericolul pe care îl prc: 
zintă neonazismul.

vest și va prezenta inten
sificări de scurtă durată 
pînă la 70 km pe oră. Tem
peraturile minime vor fi 

cuprinse între zero și 10 
grade, izolat mai coborî- 
te în regiunile intracarpa
tice, iar cele maxime în
tre 12 și 22 grade. La sfîr- 
șitul decadei se va semna
la ceață. Pe alocuri, se va 
produce brumă în centrul 
și nordul țării.

In a treia decadă, vre
mea va fi răcoroasă, ce
rul va prezenta înnourări 
mai accentuate în prima 
parte a decadei, cînd ploile 
vor avea și caracter de a- 
versă, fiind mai însemna
te cantitativ. In a doua 
parte a decadei, ploile se 
vor restrînge ca arie, de

velor de la Geneva cu pri
vire la armele nucleare șl 
cosmice.

S-a convenit ca schimbul 
de păreri pe aceste teme și 
asupra altor probleme le
gate de pregătirea întîlnirii 
la nivel înalt să fie conti
nuat. Ambele părți, preci
zează TASS, au apreciat 
convorbirea ca importantă și 
reciproc utilă.

De asemenea, la Washing
ton a avut loc o nouă în
tîlnire între secretarul de 
stat al S.U.A., George 
Shultz, și ministrul sovie
tic de externe, E. Șevard- 
nadze. Pe lîngă un larg 
cerc de probleme referi
toare la limitarea și re
ducerea înarmărilor, au
fost abordate o serie de 
probleme regionale. Au
fost examinate, totodată, 
unele aspecte ale relați
ilor dintre U.R.S.S. și 
S.U.A., inclusiv modalită
țile de reglementare a a- 
cestora în cadrul pregăti
rilor întîlnirii sovieto-a? 
mericane la nivel înalt.

în capitala 
Mexicului viața 

și-a reluat 
cursul normal
CIUDAD DE MEXICO 28 

(Agerpres). In capitala Me
xicului viața și-a reluat în 
mod practic cursul normal, 
după ce șansele de a mai 
fi salvate și alte vieți ome
nești de sub dărîmăturile 
provocate de cutremure 
s-au redus aproape la ze
ro. Echipele de salvare 
și-au încetat sau sînt în 
curs de a-și înceta complet 
activitatea, acum punîn- 
du-se accentul pe demola
rea clădirilor nesigure și' 
curățirea orașului de mo
loz. Transporturile, atît ce
le urbane cît și cele in
terurbane, au fost restabi
lite, ca și celelalte rețele 
de servicii către populație 
— energia electrică, apa, 
gazele, salubritatea, teleco
municațiile, poșta, corner- , 
țul, etc.

Se estimează, din surse 
oficiale citate de agenția' 
France Presse, că bilanțul 
definitiv al pierderilor de 
vieți omenești va depăși 
cifra de 10 000, 

venind locale. In zona de 
munte și, izolat, în regiu
nea deluroasă din nordul 
țării, ploile se vor tran
sforma pentru scurtă du
rată în lapoviță și ninsoa
re. Vîntul va prezenta u- 
nele intensificări spre mij
locul decadei, la început 
din sud-est, apoi din sec
torul nord-vest. Tempera
turile minime vor fi cu
prinse între minus 2 și 
plus 8 grade, izolat mai 
coborîte în nordul țării, 
iar cele maxime între 10 
și 20 grade, mai ridicate în 
sudul țării în primele zi
le. Pe alocuri, se va pro
duce brumă, iar în nordul 
țării îngheț la sol.

(Agerpres)
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FILME
i Duminică, 29 septembrie

PETROȘANI — 7 No-, 
j iembrie: Rocky II ; . Uni- 
i rea : Kramer contra Kra- 
i mer ; Parîngul : Acasă.

PETRILA: O lumină la
i etajul X.
I LONEA: Adela. 

ANINOASA : Cireșarii.
VULCAN — Luceafărul:

Provocarea dragonului.
LUPENI — Cultural i

î Ciuleandra.
i URICANI: Acordați cir-
i cumstanțe atenuante.

i Luni, 30. septembrie
î PETROȘANI — 7 No- 
î iembrie: Moara lui Căli-
i far; Unirea: Rîpa, I-II;
i Parîngul: Piedone în E-
i gipt.
i PETRILA: O lumină
i la etajul X.
i LONEA : Șerpii roșii.
: VULCAN — Luceafă-
i rul: Domn pentru o zi.

LUPENI — Cultural:
; Cînd o să vină tata.

Întreprinderea minieră
Valea de Brazi

cit sediul în orașul Uricani,
Aleea Trandafirilor nr. 6

încadrează direct sau prin transfer 
muncitori sau pensionari

— fochiști
— revizori locomotivă Diesel

Retribuția conform Legii nr. 57/1974.

I. C. S. Alimentara 
și Alimentație Publică Petroșani 

/ 
încadrează de urgență

— un paznic
— un fochist încălzire centrală
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

conforme Legii nr. 57/1974 și Legii nr. 12/1971.

Mica publicitate
VIND Skoda Ș 100, Da

cia 1300, motor Dacia nou. 
Petroșani 43592. (2039)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pasca
le Dumitru, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (2038)

PIERDUT vițea șapte 
luni, culoare brună, Petri- 
la, Traian Vuia 11 A. A- 
ducătorului recompensă. 
(2040)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Hotico Că
lin, eliberat de Institutul 
de Mine Petroșani. II de
clar nul. (2032)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rădu- 
canu Nicolae, eliberată de

ANUNȚURI DE FAMILIE

Colegii de la S.U.C.T. Petroșani anunță cu pro 
fundă durere dispariția devotatului lor coleg 

BtiKO ȘTEFAN
și sînt alături de familia îndoliată. (2036)

PRIETENII Antonela, Erica, Viorel și Ionel sînt 
alături de Boko Adrian la încercarea grea pricinuită 
de dispariția tatălui său

BOKO ȘTEFAN

Familia anunță cu durere împlinirea a șase luni 
de la dispariția scumpului nostru fiu

NOGYGORGY IOSIF
Nu-1 vom uita niciodată. (2037)

URICANI: Incendiu la 
Kong Yung.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

TV.
Duminică, 29 septembrie
11,30 Telex.
11.35 Lumea copiilor :

— Telefilmoteca de 
ghiozdan, (color) 
„Prietenii văilor 

verzi". 
Episodul 4.

12,40 Din cununa cînte- 
cului românesc — 
muzică populară, 
(color)

13,00 Album duminical.
(parțial color)

14,45 Viitoare cetăți e- 
conomico-sociale. (co

lor).
19,00 Telejurnal.
19,20 Țara mea azi — re- = 

portaj. (color)
19.35 Cîntarea României, i 

(color)
20,15 Film artistic: „Des- i 

tin", (color).
21,50 Telejurnal.

I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (mp) <

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Iorda- 
che Claudiu, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Peter 
Dor^l. eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă, (mp)

PIERDUT legitimație .de 
serviciu pe numele Ichim 
Alexandru, eliberată de 
I.M. Bărbăteni. O declar 
nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pasen- 
ciuc Mihai, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (mp)
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