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ȚĂRII, Cfr MAI MULT CĂRBUNE!

Revenim la ancheta de la început de an
Azi, răspund cadre de conducere de la I.M. Dîlja

Cartierul Petroșani-Nord — așa cum se prezintă el oaspeților municipiu
lui nostru din poarta feroviară a orașului. Foto: Al. TATAR

1. Ing. EMERIC 
KOVACS, directorul 
întreprinderii; 2. ION 
LUPU, președintele 
consiliului oamenilor 
muncii ; 3. IOAN
CORNEA, președin
tele comitetului de 
sindicat

Afirmațiile 
decît

Angajamentele optimis
te de la începutul acestui 
an, formulate și asumate 
în numele întregului co
lectiv, de cadrele de con
ducere ale întreprinderii, 
nu au fost confirmate de 
realizările înregistrate, 
decît parțial, respectiv, 
doar- în ceea ce privește 
demararea și finalizarea 
unor acțiuni de ordin teh
nic și organizatoric. In 
ceea ce privește realizarea 
prevederilor de plan... a- 
cestea nu au fost îndepli
nite, întreprinderea acu- 
mulînd un minus de' la 
începutul anului de peste 
.75 000 tone de cărbune.

Cauzele acestor nerea-

REAMINTIM din afirmațiile făcute 
în luna ianuarie 1985

Ing. Emeric Kovacs : „Capacitățile de producție 
create și puse în funcțiune la sfirșitul anului tre
cut și la începutul acestui an ne asigură posibilitatea 
realizării integrale a planului de producție la cărbune 
extras".

Ion Lupu : „Atit consiliul oamenilor muncii cit și 
comisiile pe probleme vor impulsiona întreaga noastră 
activitate, vor determina o eficiență sporită muncii 
noastre, vor contribui nemijlocit la îndeplinirea prevede
rilor de plan".

loon Cornea : „Toate acțiunile noastre vor fi că
lăuzite spre un țel unic — realizarea integrală a pla
nului de producție".

optimiste nu au avut > 
parțial acoperire

lizări le aflăm dc la ace
iași conducători

1. Ing. Emeric Kovacs : 
„Am schimbat metoda de 
exploatare la sectorul II. 
Am trecut la abataje fron
tale cu tavan de rezisten
ță. Nu am obținut însă 
productivitățile . scontate, 
iar pe lîngă acestea timpul 
de execuție a fost mai 
mare decît ne-am așteptat. 
O altă cauză o constituie 
lipsa minerilor calificați 
care nu ne-a permis să 
plasăm optim locurile de 
muncă". (N.R. Celelalte mă
suri pe care conducerea le 
preconizase s-au realizat). 
La mina Dîlja producția 

medie zilnică a început să 
crească în această lună a- 
jungînd de la 1100 tone 
în august, la peste 1300 
de tone în octombrie. Cu 
toate acestea productivi
tatea muncii planificată 
în abataje nu se realizea
ză cu 1200 kg de cărbune 
pe post

2. Ion Lupu : „Ne-am
preocupat de întărirea or
dinii și disciplinei, de îm
bunătățirea climatului de 
muncă. Ceea ce trebuie 
însă făcut cu mai multă 
răspundere este întărirea 
coordonării, la toate nive-

Dorin GHEȚA 

(Continuare în pag. a 2-a)

In sectorul II al
I.M. Aninoasa

Vrednicie minerească
Minerii din sectorul II 

al minei Aninoasa acțio
nează cu toată energia ’ și 
priceperea pentru reali
zarea sarcinilor de plan 
în acest ultim an al ac
tualului cincinal. Deși nu 
s-au confirmat rezervele 
din stratul VI, ne spunea 
ing. Gheorghe Negruț, șe
ful sectorului, prin deschi
derea stratului V, blocul 
1, și pregătirea stratului 
V din blocul zero, se ob
țin rezultate economice 
remarcabile. Astfel, prin 
mobilizarea exemplară a 
grupelor conduse de mi
nerii Bokor Miklos — un 
adevărat expert pe stratele 
subțiri — și Florea Iones- 
cu, s-a realizat și depășit 
planul, în condiții deose
bite de zăcămînt, recupe- 
rîndu-se din minusul sec
torului 600 tone de căr
bune. In formațiile din 
sector muncesc mineri 
harnici cum sînt Mihai 
Cîmpeanu, Andrei Ambruș, 
Czeresznesy Ladislau, Va- 
sile Gîdioi, Mircea Manole, 
Mihai Lungu care, printr-o 
dăruire exemplară și cu 
permanentul sprijin al 
conducerii întreprinderii 

și-au realizat sarcinile de 
plan muncind și prin 
suprapunerea schimburi
lor pentru a încheia ope
rațiile din ciclul de lucru, 
punîndu-și în valoare spi
ritul organizatoric și pregă
tirea profesională. (T.Ș.)

Ziua Armatei
Republicii Socialiste România

La 25 octombrie 1985 — 
data împlinirii celor 41 de 
ani de la eliberarea ulti
mei palme de pămînt ro
mânesc de sub ocupația 
horthisto-hitleristă, între
gul nostru popor sărbăto
rește cu sentimente de 
înaltă vibrație patriotică 
Ziua Armatei Republicii 
Socialiste România.

Sărbătorirea Zilei Ar
matei oferă prilejul subli
nierii roiului de mare în
semnătate pe care armata 
română, la chemarea parti
dului comunist, slujind cu 
devotament interesele po
porului, t-a avut în des
fășura] ea victorioasă a 
unuia din evenimentele 
de importanță decisivă 
alo celui de -al doilea răz
boi mondial, capitol me
morabil din istoria patriei.

In zilele de foc și eroism 
din august 1944, oștirea 
țării, sprijinită de forma
țiunile de luptă patrioti
că, de întregul popor, a 
zdrobit forțele dușmanului 
cotropitor de pe întregul 
teritoriu de sud, centru și 
de vest al țării, nimicind 
sau capturînd peste 61 Q00 
de militari naziști, provo
când, in același timp, grele 
pierderi materiale, inami
cului. Urmînd în continua
re, îndemnurile și chemă
rile înflăcărate ale Parti

dului Comunist Român, vi
teaza noastră armată, dînd 
'dovadă de un înalt simț 
al datoriei, a luptat cu 
abnegație, alături de glo
rioasa armată sovietică, 
pentru eliberarea părții 
de nord-vest a României 
de sub ocupația trupelor 
hitleriste și horthiste. Ră- 
mîn pentru totdeauna în 
conștiința poporului nostru 
eroismul, curajul și spiri
tul de sacrificiu ale bra
vilor ostași români care, 
în crîncenele încleștări 
cu dușmanul la Sfîntu 
Gheorghe, Tirgu Mureș, 
Oarba de Mureș, Păuliș, 
Turda, Cluj, Oradea, Că
rei au înscris cu litere 
de aur în filele cronicii e- 
liberării întregului terito
riu al patriei — simboluri 
vii de fierbinte patriotism.

De la Marea Neagră pînă 
la Podișul Boemi^i, arma
ta română a străbătut prin 
lupte, peste 1700 km, a 
eliberat aproape 4000 de 
localități, între care 53 
de orașe importante, a for
țat 12 cursuri mari de a- 
pă, a traversat 20 de ma
sive muntoase, a provocat 
inamicului pierderi cifrate
Lt. col. loan NĂZNEAN 

comandantul Centrului 
Militar Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)

Brigada condusă de Vasile Leuță (mijloc), o for
mație fruntașă in cadrul sectorului I al minei Paroșeni. 

j în ziarul de azi ~j 
| B Săptămîna economiei

IH Medicul ajută, bolnavul se vindecă
(In pagina a 2-a) |

■ Rememorări ale parțicipanților la răz- 
I boiul antifascist : Cu ochii ațintiți înainte...

B Ansamblul „Maramureșul11 în Valea 
Jiului

B Programul TV
(In pagina a 3-a)

I B ACTUALITATEA IN LUME
(In pagina a 4-a)

OAMENI AI MUNCII!
Înlăturînd risipa de ener

gie electrică la locul de muncă 
sau în gospodăria dumnea
voastră, contribuiți la reali
zarea de economii și la des
fășurarea în bune condiții a 
procesului de producție din 
unitățile economice !

CETĂȚENI!
Evitarea risipei, gospodă

rirea judicioasă a fiecărui 
kilowatt-oră constituie o da
torie patriotică a noastră, a 
tuturor, căreia trebuie să-i 
acordăm maximum de 
atenție !

La Vulcan — raid prin unitățile comerciale

Se poate și cu mai puține becuri
Miercuri, 23 octombrie, după ora 17,30, 

am insoțit pe tovarășul Ion Belea, șef de e- 
chipă în cadrul punctului de exploatare Vul
can al CDEE Petroșani, într-un raid prin 
unitățile comerciale ale orașului. Scopul : 

LUMINĂ SUFICIENTA
Ora 17,40. Magazinul a- 

limentar cu autoservire nr. 
44. O primă constatare :• 
iluminatul interior este re
dus la jumătate. Cele pa
tru corpuri fluorescente 
de iluminat din sală se 
dovedesc a fi suficiente 
pentru ca servirea cumpă
rătorilor să se facă în bu
ne condiții. Singurul as
pect negativ constatat i 
într-o magazie funcționau, 
fără rost, două tuburi de 
neon a 20 W fiecare. Inso-

modul in care se respectă Decizia nr. 
176/1985 a Comitetului Executiv al Consiliu
lui popular municipal. Aspectele surprinse, 
in cele ce urmează :

țitorul nostru a atras aten
ția asupra acestui fapt. A 
recomandat șefei de uni
tate, Victoria Pali, ca lu
crătoarele de la fiecare 
raion să aibă responsabili
tăți și pe linia economisi
rii de energie electrică.

Faptul că preferințele 
clienților pot fi satisfăcu
te și în condițiile reduce
rii la jumătate a ilumina
tului ni-1 dovedește și u- 
nitatea nr. 130 cofetărie. 
Din cinci becuri, funcțio
nau două. Si acestea a-

vînd puterea de 60 W fie
care. Vînzătoarea Viorica 
Podea ne conduce prin 
spațiile anexă. Nici un 
bec nu ardea în zadar. Nu 
observăm nici prezența 
vreunui alt consumator 
de energie electrică.

MAȘINA DE PE 
STRADA E DE VINĂ

In vitrina unității nr. 
146 „Menaj", ne atrage 
atenția un tub fluorescent 
de 20 W. De ce ? Cele trei 
tuburi de 40 W din inte
riorul magazinului pot cu

Raid realizat de
Gh. OLTEANU 1

(Continuare în pag. a 2-a)
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„SĂPTĂMÎNA ECONOMIEI"
Potrivit tradiției, stator

nicite în anii socialismului, 
în țara noastră se organi
zează în fiecare an, în pe
rioada 25—31 octombrie, 
„Săptămîna economiei1*. 
Ultima zi a acestei săptă- 
rnîni — 31 octombrie — 
corespunde cu „Ziua mon
dială a economiei", mani
festare inițiată cu mai 
bine de 50 ani în urmă 
de mai multe case de e- 
conomii din lume. In ca
drul „Săptămînii econo
miei" se organizează am
ple acțiuni și manifestări 
menite să stimuleze fru
moasele tradiții de chib
zuință. bună gospodărire 
Și economisire ale poporu
lui’ 4 român. Este semnifi
cativ faptul că acțiunea 
de economisire la CEC a 
căpătat de acum un carac
ter de masă. In sprijinul 
acesiei afirmații stă faptul 
că în prezent, din punct 
de vedere statistic, fiecare 
locuitor al țării este deți
nător al unui libret de e- 
coriomii.

Această amplă acțiune 
are la bază, fără îndoială, 
politica înțeleaptă a parti
dului nostru de creștere 
continuă a veniturilor popu
lației, a disponibilităților 
bănești. In același timp 
depunătorii s-au convins 
pe deplin de avantajele și 
drepturile pe care le ofe
ră economisirea la CEC,
determinate de 
statului asupra 
depuse, secretul

garanția 
sumelor 

operațiu
nilor, dreptul la dispozi
ție cît și dobînzile și cîș- 
tigurile ce se acordă. Și, 
ca o consecință a acestor
principii, au crescut an de 
an . valoarea economiilor 
bănești ale populației păs
trate la CEC. Astfel, com
parativ cu perioada cores
punzătoare a anului tre
cut. în acest an soldul ge
neral al economiilor popu

Medicul ajută 
bolnavul se vindecă (II)

Constituția și reactivita
tea sînt laturile esențiale 
ale naturii organismului 
uman. Ele poartă ampren
tele caracteristice speciei 
umane și fiecare din noi 
avem în plus particulari
tăți proprii, în parte moș
tenite de la părinți și în 
parte dobîndite ca rezultat 
al mediului și modului de 
viață.

Felul conștient și activ 
în care ne comportăm fa
tă de sănătatea noastră 
sau în caz de boală, con
știinciozitatea cu care ne 
tratăm, depind de cultura, 
educați» și deprinderile 
noastre. Teama de unele 
investigații, oarecum neplă
cute, chiar de o injecție, 
nehotăriiea în fața unui 
tratament mai radical sau 
în fața recomandării de a 
ne opera țin și ele de ca
racterul. curajul. tempe
ramentul. cultura și edu
cația individului.

In apariția și evoluția 
multor boli, tulburarea me

lației a crescut cu peste 
10 la sută.

De fiecare dată pentru 
noi, lucrătorii din acest 
domeniu, „Săptămîna e- 
conomiei" a constituit un 
prilej de bilanț și de jalo
nare a activității de viitor. 
Ceea ce caracterizează 
munca noastră este preo
cuparea permanentă pen
tru îmbunătățirea activi
tății organizatorice, de 
servire a populației și de

O manifestare 
internațională

popularizare largă
a drepturilor și a- 
vantajelor economisirii 
organizate pe instru
mente CEC. In acest con
text arr pus accent pe 
dezvoltarea rețelei proprii 
și mandatare. In prezent 
în județ, la dispoziția 
populației pentru a efec
tua operațiuni pe librete 
CEC, sînt 267 unități pro
prii și mandatare (oficii 
poștale, cooperative de cre
dit și ghișee CEC). Ne-am 
preocupat, totodată, să a- 
propiem acțiunea de eco
nomisire de locul de mun
că al oamenilor. In felul 
acesta prin cele 47 ghișee 
CEC din întreprinderile și 
instituțiile municipiului, 
mai bine de 4500 oameni 
ai muncii depun cu regu
laritate/ pe bază de con- 
simțămînt scris și prin re
țineri direct pe statul de 
retribuire, economiile bă
nești. De asemenea. se 
dezvoltă și depunerile în 
conturile curente persona
le. formă modernă care, 
pe lîn.gă actul de econo
misire, asigură și plata 
prin unitățile CEC a unor 
cheltuieli gospodărești, ta
xe, impozite etc.

Lucrătorii noștri au a- 

canismului care asigură e- 
chilibrul dintre organism 
și mediu este datorită toc
mai modificărilor produse 
de influența mediului asu
pra constituției și reactivi
tății organismului. După 
cum un antrenament fizic 
poate modifica pozitiv con
stituția corpului, tot așa 
imobilitatea, sedentaris
mul excesiv, subalimen- 
tarea sau supraalimentația 
pot modifica negativ con
stituția fizică. Educația, 
la rîndul ei poate schim
ba însuși tipul de sistem 
nervos al omului, particu
laritățile funcționale ale 
secreției creierului, iar 
reactivitatea organismului 
se poate modifica și ea în 
raport cu influența mediu
lui și dezvoltarea conștiin
ței, cu modificările siste
mului nervos central și pe
riferic, cu cele funcționale 
ale glandelor cu secreție 
internă.

Dr. Bogdan V. MURARlU 

cordat atenție continuă și 
dezvoltării în rîndul tine
rei generații, în special ia 
elevi și studenți, a deprin
derii spiritului de econo
misire. Astfel au fost puse 
la dispoziția acestora in
strumente specifice și le-au 
fost prezentate drepturile 
și avantajele ce li se oferă.

O latură deosebit de 
importantă a. muncii noas
tre o constituie sprijinirea 
prin credite a populației 
care își cumpără sau con
struiește locuințe proprie
tate personală. Este edifi
cator în acest sens faptul 
că soldul creditelor acor
date pe întreaga țară era 
la 1 octombrie de peste 
24 miliarde lei.

In vederea realizării la 
un nivel calitativ superior 
a sarcinilor privind servi
rea promptă și conștiin
cioasă a depunătorilor am 
avut în atenție perfecțio
narea continuă a pregăti
rii profesionale a lucrăto
rilor noștri, modernizarea 
și dotarea unităților CEC, 
diversificarea operațiuni
lor. A crescut gradul de 
operativitate, solicitudine 
și corectitudine în munca 
de servire a depunătorilor.

Și în continuare atenția 
noastră este orientată spre 
lărgirea acțiunii de econo
misire, de creștere conti
nuă a nivelului calitativ 
al întregii noastre activi
tăți, fiind convinși că nu
mai astfel vom putea în
făptui sarcinile ce ne re
vin că vom contribui la 
îndeplinirea istoricelor o- 
bieclive stabilite de Coti
gi osul al XIII-lea al PC.R.

Georgeta JOST1NAȘ, 
director al Filialei CEC 

Petroșani

Echipa de lăcătuși 
condusă de Iosif Iakab, 
executind reparații în 
atelierul I.F.A. „Vîsco- 
za‘‘ Lupeni.

Urmare din pag • ■

ușurință să-l suplinească. 
„L-a montat cooperativa, 
ne spune Veronica Tă- 
tărcan, responsabila maga
zinului. Normal ar tre
bui să se aprindă cînd 
se .lasă seara, dar, nu știu 
ce are, că funcționează și 
ziua. Apoi, cînd trece cite 
o mașină, ba se-aprinde, 
ba se stinge !“.

FARA consumatori
Ioana Despa, lucrătoare 

la punctul de preparare a 
gdgoșilor din cadru] unită
ții nr. 18 „Straja1 oprise 
friptoza cam de vreo ju
mătate de oră. N-are rost 
s-o mai țin cuplată; ne 
zice, că, și-așa, clienți nu 
mai sînt. In magazie nici 
un sunet specific care să 
indice prezența unui agre
gat frigorific, „Sînt cum
va goale?", o întrebăm pe 
Elisabeta Bueătură, bucă
tar șef. „Nu, zice, și no 
arată frigiderul plin cu 
carne de pui, ficat etc., dar 
îi dau drumul doar dimi
neața vreo 3 ore și seara, 
tot atît. îngheață ca lu-

Din activitatea 
organizațiilor U.T.C. 

Cu planul anual 
depășit

Cu două luni înainte de 
terminarea anului, uteciș- 
tii din numeroase organi
zații din municipiul Pe
troșani raportează reali
zarea și depășirea sarci
nilor de plan anuale la 
muncă patriotică finan
țată. Printre acestea se 
numără organizațiile U.T.C. 
de la I.M. Vulcan cu un 
plus de 50 000 lei, I.M. 
Lonea, cu peste 30 000 lei, 
I.M. Lupeni, 30 000 lei, 
I.M. Paroșeni cu peste 
20 000 lei, I.M. Uricani, 
10 000 lei, I.M. Petrila cu 
un plus de peste 5000 lei. 
La acestea se adaugă or
ganizațiile U.T.C. din li
ceele din Petroșani și Lu
peni care, de asemenea, 
raportează importante su
me realizate peste preve
deri. De remarcat că pînă 
la sfîrșitul anului, prin 
organizarea unor noi ac
țiuni de muncă patriotică, 
în special pentru recupe
rarea materialelor refolo- 
sibile, uteciștii din orga
nizațiile amintite vor ob
ține încă 500 000 lei peste 
lealizările actuale. (G.C.) 

mea și apoi nu mai ai 
treabă cu el". Nu mai 
comentăm. Cine citește să 
se... inspire !

LA STRICTUL 
NECESAR

(1 notă bună pentț’u cel 
maj mare magazin ali

Se poate 
și cu mai puține becuri

mentar cu autoservire din 
Vulcan — nr. 10 „Unic11. 
In magazie, iluminatul era 
asigurat doar de un tub 
de 65 W. Deci, strictul ne
cesar. Responsabila, Iulia- 
na Tudorică, ne arată cele 
trei dulapuri frigorifice. 
Toate erau pline cu pro
duse, dar numai două, in 
care se aflau unt și me
zeluri, erau în stare de 
funcționare.

Măsuri vizînd reduce
rea consumului de ener
gie electrică am constatat 
și la unitatea nr. 145 „E-
lectrice". In plus, ne rela
tează responsabila Elena

Afirmațiile optimiste 
nu au avut decit parțial acoperire

(Urmare din pag. I) 

lele, a întregii activități. 
Dacă se iau măsuri ele 
trebuie urmărite pînă la 
finalizare". (N.R. Pînă 
acum cine i-a împiedicat 
pe tovarășii de la Dîlja 
să o facă ? Pentru că de 
eficiența celorlalte acțiuni 
vorbesc... nerealizările de 
plan).

3. Ioan Cornea : „Nu
ne-am străduit suficient să 
stabilizăm cadrele de mun
citori. Am avut și foarte 
multe nemotivate — peste 
11 000 de la începutul a- 
nului". (N.R. Și numai a-

INGENIOZITATE
Meseriașii de la IPSRUEEMP au reușit să pună 

; la punct un nou sistem de asigurare a apei calde 
i și încălzirii, prin adaptarea cazanelor și focarelor 
i locomotivelor C.F.R. pe cărbune casate. Două astfel 
i de instalații vor asigura apa caldă la băile mineri- 
i lor de la I.M. Uricani, cea de-a treia, ne informea- 
; ză dr. ing. Anton Bacu, directorul întreprinderii, 
î urmînd a rezolva problema încălzirii și a apei cal- 
i de la Atelierul mecanic Livezeni al IPSRUEEMP, 
: Așadar, cu cheltuieli minime, adaptînd instalații 
i deja casate, meseriașii de la IPSRUEEMP contribuie, 

cu eficiență la obținerea unor însemnate economii
i de combustibil sau energie electrică. (LV.)
L.......................    (.........  ™

Chiceanu, ne-au fost sigi
late cîteva prize, rămînînd 
doar cele necesare probării 
aparaturii electrice. La fel 
stăteau lucrurile și în ca
zul cantinei-restaurant nr. 
64. La parter, funcționa 
doar un dulap frigorific. 
Fiind aproape de ora in- 

chiderii, în bucătărie era 
pornită numai una din 
plite. Tigaia basculantă 

era oprită. Reținem însă 
un aspect deloc de negli
jat, sugerat de Ion Belea, 
însoțitorul nostru : nece
sitatea dotării tuturor u- 
nităților, care utilizează 
astfel de aparate electrice 
de gătit, cu cartea tehnică 
a aparaturii respective.

Sugerăm ca ideea să fie 
reținută și de cei care ar 
putea să o materializeze.

UN ELEMENT 
POZITIV

Magazinul alimentar eu 

ceastă ultimă cifră este 
suficientă pentru a de
monstra cît de eficiente 
au fost măsurile între
prinse).

■ir
Este adevărat că la mina 

Dîlja, așa cum mai spu
neam, producția medie zil
nică a început să crească 
dar aceasta abia după no
uă luni din acest an, timp 
în care minusul s-a acu
mulat lipsind industria e- 
nergetică de însemnate 
cantități de cărbune. Spe
răm că ultimele afirmații 
vor avea o acoperire mai 
temeinică în fapte.

LUCRARE 
UITATĂ ?

Lucrarea de betonare a 
șoselei din Uricani a depă
șit eu mai bine de 2 km 
pîrîul Bulzului. Podul de 
peste pîrîul cu pricina n-a 
fost însă finalizat. Mai e 
de turnat acolo doar asfal
tul. In pofida sprijinului 
acordat de Consiliul popu
lar al orașului Uricani, dis
trictul Livezeni al între
prinderii de Drumuri si 
Poduri întîrzie executarea 
acestei lucrări. (V.S.) 

autoservire nr. 58. Gestio
narul Maria Mareș este 
de acord cu reprezentantul 
CDEE asupra faptului că 
în sala de autoservire se 
mai poate reduce ilumina
tul cu un tub de 65 \V. Un 
element pozitiv; in fieca
re din cele două camere 
frigorifice funcționa doar 
cite un element frigorific. 
Ne-am convins că produ
sele aflate înăuntru erau 
înghețate. Dovadă că de
cuplarea a cîte unui ele
ment nu afectează cu ni
mic buna lor păstrare,

VA SUGERAM...
In raidul nostru am mai 

reținut cîteva puncte in 
care mai există posibili
tăți de reducere a ilumi
natului. Este cazul unită
ții nr. 22 „Pescărie", unde 
se poate renunța cu ușu
rință la două tuburi fluo
rescente a 65 W, al celei 
nr. 128 (un tub a 40 W) și 
al magazinului genera) nr. 
9, unde, printr-o mii judi
cioasă repartizare a tubu
rilor fluorescente, se poa
te asigura iluminatul op
tim al întregului magazin.

uă blocuri cu garsoniere. 
(V.S.)

I
I 
I 
I t

CONSTRUCTORII 
orașul Uricani 
pentru recepție un 
bloc 
Este 
din 
care 
date 
tamente în blocul 23. Pînă 
la sfîrșitul acestui an, 
cartierul Bucura vor 
predate beneficiarului 256 
de noi apartamente • și do-

au pregătit 
nou 

cu 40 apartamente, 
vorba de blocul 31, 

cartierul Bucura, în 
recent au mai fost 
în folosință 10 apar-

in
fi

ANSAMBLUL ARTIS-
C „Rapsodia Română11 

din București va fi din 
nou oaspete în Petroșani. 
Spectacolul intitulat „Cînt 
de dor că-mi place viața", 
va avea loc la Casa 
cultură a sindicatelor, 
ziua de 29 octombrie, 
cepînd cu ora 20. 
soliști amintim pe 
Dragomiroiu, 
nescu, 
Constantin Cocriș,

Apostol, Ileana 
lena Pascu, Dumitru 
stantin. Dirijor — 
Budișteanu. (A.II.)

Sfetcu, E-
Con-
lonel

de 
în 

în- 
Dintre
Maria 

Maria Cor- 
Elena Merișoreanu, 

Maria

PROBE. Zilele trecute, 
în noul hotel din orașul re
ședință de municipiu au 
fost efectuate probele la 
instalațiile de apă caldă 
și de termoficare. Urmea
ză ca în perioada imediat 
următoare să fie finalizate 
operația de racordare a 
instalației la punctul ter
mic din cartierul „Car- 
pați" și de izolare a con-

ductelor, acestea repre- 
zentînd o nouă etapă, deo
sebit de importantă, pentru 
darea în folosință a noului 
liotei. (Gh. S.)

mai 
Pe

troșani se află în curs -de 
renovare fațadele exte
rioare ale vitrinelor, în 
special la cele de la parte
rul blocului Hermes. A- 
ceastă acțiune 
jii permanente
păstrarea unui aspect es
tetic în conformitate cu

RENOVĂRI. La 
multe magazine din

modernitatea magazinelor 
întregește condițiile de 
desfășurare a unui comerț 
modern, civilizat, 
coi danță cu 
populației, lucru 
care gospodarii 
merită aprecierile

în con- 
cerințele 

pentru 
orașului 
noastui’.

Iscroni al CPVILF. Peste 
500 de elevi muncesc în 
fiecare zi, în două schim
buri, pentru a contribui 
la însilozarea produselor * 
destinate consumului oa
menilor muncii în perioa
da iarnă-primăvară. (T.S.)

rod al gri- 
pentru

PRACTICA ELEVILOR. 
In această săptămîna, e- 
levii Liceului industrial 
din Petrila participă la 
sortatul produselor ce sînt 
însilozate în depozitul din

Rubrică realizată de 
Gheorghe CIllRVASA

I 
I
I
I
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Ziua Armatei Republicii Socialiste R o du «inia

u oc 11 ațintiți înainte
Articolul pe care îl am 

în față a apărut în 
„România liberă" < 
octombrie 1944, sub 
nătura 
(r) Costin Murgescu 
poartă titlul 
dezrobitorii", 
sînt evocate 
jești purtate 
mâni pentru

i ziarul 
din 28 

sem- 
sublocotenentului 

Și 
„Au venit
In articol

luptele vite- 
de ostașii ro- 
eliberarea 

rașului Tîrgu Mureș, 
citit articolul la 
timp după apariție, 
cînd întreg teritoriul Tran
silvaniei era eliberat, iar 
noi continuam lupta. ni
micind pas cu pas fascis
mul pe cîmpiile Ungariei. 
Reproduc un fragment din 
articolul amintit mai sus : 

....In adevăr, pe front, 
în preajma Tîrgu Mureșu
lui armatele eliberatoare 
dau asaltul din ce în ce 
mai viguroase pozițiilor 
ocupate de cotropitori. Vî
nătorii de munte ai gene
ralului Dumitrache, în 
cea mai strînsă colabora
re cu trupele unui Corp de 
Armată Sovietică atacă de 
pretutindeni inamicul ne- 
îngăduindu-i nici un mo
ment de răgaz pentru a 
se regrupa. Pădurile, dea
lurile și satele din preaj
ma marelui oraș transil
van sînt cucerite, pe rînd, 
de înaintarea impetuoasă 
a oștilor aliate. Șirurile de 
prizonieri germani 
conduse în urmă...".

Mult mai tîrziu, în 1969, 
în ..Magazinul istoric" 
9, la rubrica 
eliberării", 
rînduri referitoare la 
bucurîndu-mă de 
noașterea mei ițelor 
tre... „La extremitatea 
cealaltă a sectorului, acolo 
tinde Nirajul se încredin
țează Mureșului. Corpul de 
Munte al generalului Ion 

f 
ț 
i

L umitrache se bate așa 
cum știu să o facă vultu
rii înălțimilor. La 28 sep
tembrie, Tîrgu Mureșul își 
salută eliberatorii. Cu încă 
un efort — al cîtelea ? — 
vînătorii trec rîul, înstă- 
pînindu-se într-un cap de 
pod, de neprețuit pentru 
cele ce vor urma...".

ferit de un dezastru total! 
Veștile ce le aveam ame
nințau cu urgiile ; eram 
informați despre aresta
rea în masă a românilor, 
vinovați numai pentru că 
erau români. Știam că ma
gazinele au fost devastate, 
obiectivele strategice mi
nate.

t

E

K
I

o- 
Am 

puțin
Pe

sînt

nr.
„Din cronica 

am citit cîteva 
noi, 

recu- 
noas-

Rememorări ale participanților la 
războiul antifascist

Acum, aplecat peste coa
la de hîrtie, ca 
toamnă cînd pot 
acele meleaguri, 
emoția zilelor de 
septembrie 1944. 
te ceasurile de veghe 
încordare maximă, într-un 
decor de toamnă bucovi
neană. Mulți dintre noi e- 
rau refugiațî din părțile 
locului, dorind și mai ar
zător să ajungă cît mai 
curînd acasă 1 Comandan
ții cunoșteau starea de 
spirit a subalternilor. îm
părtășeau frenetic 
ța lor, dar 
frontului îi 
să repete :

— Băieți, 
tem dușmanul cît mai re
pede ! Atenție, însă, la e- 
fectivele noastre ! Cît mai 
puține pierderi ! Avem ne
voie de fiecare luptător !

După ce la 8 și 13 sep
tembrie am eliberat orașe
le Sf. Gheorghe și Odor- 
heiul Secuiesc, am văzut 
distrugerile mari pricinui
te de dușmani în retra
gere. Prin satele și comu
nele următoare, același de
cor sinistru : case incen- 
!;ate, linii de căi ferate 

distruse, traverse arse, po
duri făcute țăndări.

Tîrgu Mureșul trebuia

în fiecare 
merge pe 

retrăiesc 
25—28 

Țin min- 
Și

dorin- 
împrejurările 

obligau mereu

trebuie să ba-

Turnee artistice
Ziua de 28 octombrie 

Se anunță încă de pe a- 
iCum bogată pentru sce- 
nele Petroșaniului.

' La Teatrul de stat „Va
lea Jiului", începînd R.I 
orele 10 și 14, secția de 
copii a Teatrului de Stat 
din Oradea ne invită la 
două spectacole cu mu- 
sic-hall-ul „Cînd rîde un 
copil". Din distribuție fac 
parte, printre alții, Mi
oara și Petru Diaconu, 
Ioan Oros, Marlena Pri- 
goneanu. Regia artisti
că este semnată de Katy 
Găbor, iar conducerea 
muzicală de Ludovic Bo- 
ross. Scenograf — Maria 
Hațeganu.

In aceeași zi și pe ace
eași scenă, dar la orele 
17 și 19,30, Teatrul „Ale
xandru Davilla" din Pi- II. DOBKOGEANU

tești ne invită la come
dia muzicală „Dragostea 
și papucii", un libret și 
o regie semnate de Ale
xandru Darian. Pentru 
tineri, recomandăm spec
tacolele de muzică ușoa
ră date sub egida Casei 
de cultură a tineretului 
din Drobeta Turnu-Seve- 
rin, de către actorul Ion 
Dichiseanu și grupul vo
cal-instrumental „Șah- 
Mat" și care se vor des
fășura în aceeași zi, în 
sala de spectacol a casei 
de cultură din municipiu, 
începînd cu orele 17 
20.

Iată că ziua de 28 
tombrie se dovedește

Și

oc- 
o 

zi plină, o zi a evenimen
telor artistice.

Duminică, 27 octombrie

11,30 Telex.
11.35 Lumea copiilor.

Telefilmoteco de ghioz
dan —. Prietenii văilor 
verii, (color)

12,40 Din cununa cîntecului 
românesc — muzică 
populară, (color)

13,00 Album duminical, (par
țial color)

— Fotografii pentru ini
mă.

— Muzică ușoară.
— Muzică și poezie.
— Mic concert pentru o 

trompetă și orchestră.
— Cascadorii risului.
— Surprize... muzicale.
— Telesport.
—- Meridianele cîntecului 

și dansului.
— Pagini din istoria fil

mului.
— Cotidianul in 600 de 

secunde.
— Secvența telespectato

rului.

t

i

i

i1 
J

14,45 Roadele bunei chib
zuințe. (color) 
Reportaj realizat cu 
prilejul „Săptăminii e- 
conomiej".

19,00 Telejurnal.
19.20 Tîrgul internațional 

București, (color)
19.35 Cîntarea României, (co

lor)
20,15 Film artistic — Cintă- 

rețul. (color)
21.35 Farmecul muzicii,

21,50 Telejurnal.

Luni, 28 octombrie

20,00 Telejurnal.
20.20 Orizont tehnico-științi- 

fic.
20.35 Tezaur folcloric, (color)

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

21,50 Telejurnal.

în

sfîrtecînd
O

puternică 
în aceeași

sută de tunuri 
loc. Călăii au 
aer apeductul 

urinat uzina

niile succesive de rezisten
ță inamică, toată noaptea 
de 27 spre 28 septembrie 
a fost o neîntreruptă luptă 
și jertfe ; înaintam cu pier
deri, spre culmea dealului 
de sud-vest, pe unde di
mineața am și pătruns în 
periferia orașului. Cu pu
țin timp înainte, dușmanii 
aruncaseră în aer frumoa
sele poduri de peste Mureș. 
Concomitent cu noi a in
trat în oraș și o coală so
vietică, de pe direcția o- 
pusă nouă, după ce stră
bătuse pădurile mărgina
șe de la sud.

Orașul purta pecetea dis
trugerii. Nu însă o distru
gere totală, cum au plănuit 
naziștii. Dezlănțuirea noas
tră era încălzită de flacăra 
iubirii de țară, de încrede
rea în viitor.

(Urmare din pag. I>
mili-
forța
efec-

Cînd ne-am apropiat de 
oraș, o detunătură, neo
bișnuit de puternică, zgu
dui văzduhul,
apusul de soare. A fost 
bubuitură mai 
decît tragerea 
secundă a o 
"rele la un 
aruncat
orașului. A 
electrică, apoi alte și alte 
explozii.

Cu ochii ațintiți înainte, 
numai înainte, zdrobind li-

Aurel D. CÂMPEANU, 
ofițer în rezervă, 

fost voluntar antifascist, 
luptător in Batalionul 

Vînători de munte 
Deva — Zalău

ia peste 136 000 de 
tari, slăbind astfel 
Wehrmachtului eu 
tivele echivalente a 14 divi
zii. In marile încleștări cu 
mașina de război germană, 
ostașii români au acoperit 
de glorie drapelele de luptă 
ale unităților. Ca o recu
noaștere a eroismului și 
biruinței dovedite în lupte 
de trupele române o con
stituie numeroasele ordine 
de zi prin care acestea au 
fost citate de către Minis
terul de război și coman
damentele de armată și 
de arme române ; citarea 
loi prin 7 ordine de zi ale 
Comandamentului suprem 
sovietic și prin 21 comu
nicate de război sovietice ; 
ordinele de zi, scrisorile de 
mulțumiri și aprecierile 
verbale și scrise ale co
mandantului Frontului 2 
Ucrainean și ale altor co
mandanți de mari unități 
sovietice. Peste 300 000 de 
ostași și ofițeri români au 
fost decorați cu ordine și 
medalii românești, sovie
tice, cehoslovace și ungare.

Evocînd glorioasele eve-

Ansamblul „Maramureșul" in Valea Jiului

Arta populară la izvoa

Octombrie 1911, pe drumurile de luptă din Nord-Vestul Transilvaniei 
bătute de vînătorii de munte. <

nimente de acum 41 de 
ani, poporul nostru aduce 
un fierbinte omagiu arma
tei române și gărzilor pa
triotice, tuturor militari
lor și patrioților care s-au 
jertfit pentru libertatea și 
independența patriei.

Armata României socia
liste este moștenitoarea și 
continuatoarea demnă a 
glorioaselor tradiții de 
luptă dreaptă, de patrio
tism și spirit de jertfă, do
vedite de înaintași în mo
mentele grele prin care a 
tiecut poporul român în 
istoria sa multimilenară, 
pentru apărarea gliei stră
moșești și păstrarea ființei 
naționale. Pusă în slujba 
intereselor popo

rului, armata noastră 
nu art și nu poate avea 
aite scopuri decît acelea 
de a apăra independența 
pan iei. cuceririle revolu
ționare. de a servi cauza 
socialismului și comu
nismului. In acest sens, 
Comandantul suprem, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
aprecia : „Ceea ce a carac
terizat dintotdeauna ar
mata noastră, a fost lupta 
de apărare a ființei națio
nale a poporului, a gliei 
strămoșești, a libertății, 
independenței și suverani
tății patriei. Aceasta con
stituie și astăzi și va con
stitui întotdeauna trăsă
tura definitorie, funda
mentală a armatei noastre1*.

Cu convingerea de ne
zdruncinat în măreția și 
justețea pe care o slujesc, 
militarii de toate gradele 
își reînnoiesc legămîntul 
ferm de a îndeplini cu ho- 
tărîre, sarcinile încredin
țate de partid, de coman
dantul nostru suprem, de 
a fi permanent la înălți
mea misiunii sacre de a- 
părare, împreună cu în- 
treaga națiune, a înfăptui
rilor socialiste, a indepen
denței și suveranității pa
triei.

tur- 
folclo- 

Ba- 
în.- 
un 

cu-

momente 
populară. Ne-a 
mod deosebit 

ansamblului, di- 
măiestrie de A- 
Viman, o forma-

Astăzi se încheie 
neul ansamblului 
ric „Maramureșul" din 
ia Mare, turneu care a 
semnat, fără îndoială, 
succes. Spectacolele,
prinzînd cîntece și dansuri 
populare din Maramureș, 
dar și din alt& zone ale 
țării, au fost primite cu 
deosebită căldură de pu
blicul spectator din Valea 
Jiului, mineri, construc
tori de mașini miniere, oa
meni ai muncii din cele
lalte sectoare de activita
te.

Am apreciat calitatea 
artistică a spectacolelor, 
preocuparea tuturor celor 
prezenți pe scenă de a

oferi adevărate 
de artă 
plăcut în 
orchestra 
rijată cu 
lexandru 
ție care știe să fie la ace
eași cotă valorică, atît in 
momentele de acompania
ment cît și în momentele 
muzicale proprii.

Dansurile s-au 
prin autenticitate și 
zență scenică.

Soliștii vocali și instru
mentiști s-au dovedit a fi 
buni cunoscători ai folclo
rului și, în același timp, 
interpreți care știu să 
creeze în sală o atmosfe
ră plăcută, vie.

remarcat
pre

Angela Buciu și frații 
Petreuș — nume cunoscu
te în întreaga țară — au 
oferit momente de folclor 
muzical autentic, aplau
zele care au răsunat in 
sălile de apel, dar și în 
sălile de spectacol ale a- 
șezămintelor de cultură din 
„Vale", răsplătind nu nu
mai calitatea interpretă
rii, acuratețea intonațio- 
nală, deplina cunoaștere a 
specificității muzicale a 
fiecărei zone folclorice, cît 
și preocuparea permanen
tă pentru aducerea pe 
scenă de noi piese muzi
cale populare, culese chiar 
de către interpreți. Au 
plăcut, de asemenea, Nicu

luminii .
Moldovan, Viorica Groza- 
Lar, Titus Perșe.

Un spectacol unitar, plă
cut, regizat de Nicu Mol
dovan, o adevărată paradă 
a costumului și cîntecului 
popular.

Un punct aparte l-a 
constituit prezența instru
mentiștilor și dansatorilor 
din ansamblul „Parîngul" 
al Casei de cultură a sin
dicatelor din Petroșani, ca
re, iată, au fost și de a- 
ceastă data la nivel artis
tic profesionist, spectaco
lele constituindu-se ca o 
adevărată simbioză a ar
tei profesioniste și de a- 
matori.

H. alexandkescu

Marți, 29 octombrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în econo

mie.
20,35 Toți tinerii României — 

album coral, (color)

20,35 Sentimentul de patrie 
Emisiune de versuri.

20,45 Tribuna TV — dezba
teri politico-ideologice.

21,05 Film in serial — Calul 
Savolta — ultima par
te. x

PROGRAMUL Țy
mlMfUmUHUHtllllllllUHIIIIlllIlllIlllirillnuiiimlulllin)

20,45 A învăța să fii revolu
ționar, patriot, bun ce
tățean al patriei tale, 
(color)

21,00 Teatru TV — Actorul 
din Hamlet — de Mi
hail Sorbul.

21,50 Telejurnal.

Miercuri, 30 octombrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în econo

mie.

21,50 Telejurnal.

Joi, 31 octombrie

20,00 Telejurnal.

20,20 Actualitatea în econo
mie.

20,35 Amfiteatrul artelor — 
emisiune de informații 
culturale.

21,00 Ziua mondială a econo
miei — Reportaj.

21,05 Memoria documentelor, 
(color)

21.20 Invitație in studiourile 
rodioteleviziunii. Pa
gini celebre din opere 
și operete, (color)

21,50 Telejurnal.

Vineri, 1 noiembrie

20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea în econo

mie.
20,40 Ritmuri.., ritmuri cu 

orchestra de muzică u_ 
șoară a Radioteleviziu- 
nii. (color)

21,05 Cadran mondial, (co
lor)

21,25 Serial științific — Pla
neta vie. (color)

21,50 Telejurnal.

Simbâtă, 2 noiembrie

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

nă. (parțial color)
Din sumar :

— Melodia săptăminii in 
primjț audiție.

— Micile povești ale ma
relui ecran : „Tom De
gețelul”.

— Atlas muzical.
— Rădăcină de stejar..1

rădăcină de fag...
— Cîntece de pe' Io noi.
— Teatru scurt : „Cinte- 

cul lebedei".
— Telesport.
— Autograf muzical.

14,40 Octombrie — Cronica 
evenimentelor politice.

19,00 Telejurnal.
19,20 Teleenciclopedia.
19,45 Varietăți ca-n lilme. 

(color)
20,30 Film artistic — Charlot

te 2. (color)
22,05 Telejurnal.
22,15 Mondovisio".
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Acțiuni peste hotare prin 
care este marcată Ziua Armatei 
Republicii Socialiste România

■ TELEX • SPORT ♦ TELEX • SPORT ■

Plenara Adunării Generale a C.N.U.

Ceremonie specială consacrată 
celei da-a 40-a aniversări a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 24 
(Agerpres). In plenara A- 
dunării Generale a avut 
loc la 24 octombrie — ziua 
tradițională a Organizației 
Națiunilor Unite — o ce
remonie specială consa
crată celei de-a 40-a ani
versări a O.N.U. Au parti
cipat șefi de stat și de gu
vern sau reprezentanți spe
ciali ai acestora la sesiunea 
jubiliară, șefii delegațiilor 
celor 159 de state membre, 
funcționari superiori ai 
Națiunilor Unite și ai in
stituțiilor specializate ale 
organizației mondiale.

Din partea țării noastre 
a luat parte reprezentantul 
special al președintelui Re
publicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la sesiunea ju
biliară consacrată împli
nirii a 40 de ani de la cre
area O.N.U., tovarășul Ma
nea Mănescu vicepreședin
te al Consiliului de Stat.

In mesajul adresat cu 
acest prilej de președintele

Ample manifestări în favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară

WASHINGTON 24 (A-
gerpres). In perioada 18—23 
octombrie, la Washington 
s-a desfășurat o nouă run
dă a consultărilor sovieto- 
americane în problema ne- 
proliferării armelor ' nu
cleare — anunță agenția 
TASS. Părțile au examinat 
un cerc larg de probleme 
privind rezultatele celei 
de-a treia conferințe pen
tru examinarea modului 
de aplicare a tratatului 
privind neproliferarea ar
melor nucleare. O atenție 
deosebită a fost acordată 
întăririi regimului inter
național de neproliferare, 
creșterii în continuare a 
eficienței tratatului, inten
sificării controlului asupra 
exporturilor nucleare și 
creșterii rolului Agenției 
internaționale pentru e- 
nergia atomică în asigura
rea neproiiferării armelor 
nucleare.

ROMA 24 (Agerpres). La 
Castiglioncello (Italia) se 
desfășoară o reuniune in-

Noi scăderi ale cotelor 
dolarului

WASHINGTON 24 (A-
gerpres). In urma acordu
lui intervenit, luna trecu
tă între Statele Unite, Ma
rea Britanic, Franța, R.F.G. 
și Japonia în legătură cu 
necesitatea reducerii valo
rii dolarului pe piețele 
financiare occidentale,
cursul „biletului verde" a 
scăzut cu aproximativ 7 
la sută față de marea vest- 
germană și francul fran
cez, cu 9 la sută în schim
burile cu yenul japonez și 
cu 4 la sută comparativ cu 
lira sterlină.

David Mulford, ministru 
adjunct de finanțe al 
S.U.A., a estimat că, în 
continuare, sînt de prevă
zut noi scăderi ale cotelor 
dolarului în raport cu ce
lelalte principale monede 
occidentale..

actualei sesiuni a Adună
rii Generale, Jaime de
Pinies, s-a subliniat că, 
la 40 de ani de la înființa
rea ei, Organizația Națiu
nilor Unite rămîne „o spe
ranță pentru edificarea u- 
nei lumi mai bune", un 
forum care a încorporat 
în Carta sa „aspirațiile fie
cărui popor de pace, și 
dreptate".

In cadrul ședinței fes
tive a fost adoptată o rezo
luție, la care este coautoa
re și România, prin care 
anul 1986 a fost proclamat 
în mod solemn, „Anul In
ternațional al Păcii" — act 
prin care Organizația Na
țiunilor Unite, la cea de-a 
40-a aniversare a ei, își 
reafirmă mandatul prin
cipal, de înaltă răspunde
re, încredințat de popoare
le lumii — acela de a feri 
generațiile viitoare de fla
gelul războiului, de a pro
mova obiectivele înțelege
rii, colaborării și păcii 
între toate națiunile lumii.

ternațională a oamenilor 
de știință pe tema „Arme
le nucleare și. controlul 
armamentelor în Europa". 
Potrivit agenției ADN, la 
reuniunea organizată de 
„Uniunea italiană a oame
nilor de știință pentru 
dezarmare" iau parte ex- 
perți în problemele dezar
mării, atît din Est, cît și. 
din Vest.

☆
TOKIO 24 (Agerpres). 

Consiliul organizației ni
pone a victimelor bom
bardamentelor atomice a 
cerut Franței să pună ca
păt experiențelor cu arme 
nucleare de pe poligonul 
din Oceanul Pacific, sub
liniind că aceasta ar răs
punde doleanțelor popoa
relor din regiune. Intr-o 
scrisoare remisă unui re
prezentant al guvernului 
francez — informează zia
rul „Akahata" — se subli
niază necesitatea unor e- 
forturi reale pe plan in
to. național în vederea pre- 
întîmpinării unui război 
nuclear.

TOKIO 24 (Agerpres). — 
Cercetătorii japonezi au reu
șit punerea la punct a unui 
procedeu de utilizare a e- 
nergiei solare — conservată 
sub formă de apă încălzită 
în cursul lunilor de vară — 
pentru topirea zăpezii care 
blochează, iarna, rețelele de 
căi ferate — informează pu
blicația „Popular Mechanics". 
Cu prilejul unor teste repe
tate, s-a reușit colectarea e- 
nergiei solare pentru încălzi
rea unui recipient cu o ca
pacitate de 10 000 tone de 
apă, la temperatura de 90 
grade Fahrenheit. In lunile 
de iarnă, apa a fost folosită 
cu succes pentru deszăpezi
rea liniilor de cale ferată,

In diferite țări ale lu
mii continuă să se desfă
șoare acțiuni prin care 
este marcată Ziua Arma
tei Republicii Socialiste 
România.

La Muzeul Militar Cen
tral din Moscova al Forțe
lor Armate ale U.R.S.S. a 
fost deschisă o expoziție 
dedicată evenimentului. •

La Tokio a fost organi
zată o gală de filme înfă- 
fișînd acțiunile de luptă 
ale Armatei române pen
tru eliberarea țării noas
tre de sub dominația fas
cistă și preocupările ac
tuale pentru creșterea ca-

Autoritățile israeliene continuă să confiște 
terenuri din teritoriul ocupat

In pofida protestelor 
populației, autoritățile is- 
raeliene de ocupație conti
nuă acțiunea de confiscare 
a terenurilor aparținînd 
populației palestiniene 
d i n Cisiordania, te
ritoriu ocupat de Israel. 
Potrivit agenției WAFA,

BONN 24 (Agerpres). Re
prezentanți ai conducerii 
Uniunii Sindicatelor Vest- 
Germane, printre care și 
președintele organizației, 
Ernst Breit, au avut o con
vorbire cu ministrul apă
rării al R.F.G., Manfred 
Worner, în cursul căreia 
au cerut să fie abordate 
noi căi în politica de pace 
și securitate a R.F.G. Po
trivit agenției ADN, E. 
Breit a relevat că tot mai 
mulți cetățeni din R.F.G. 
își pun întrebări cu pri
vire la justețea unei poli
tici prin care anual sînt 
risipite miliarde pentru 
arme și armamente, în 
timp ce, pe de altă parte, 
există un șomaj de masă 
și oamenii sînt amenințați 
tot mai mult de sărăcie și 
mizerie. „Acești oameni 
— a relevat el — ne aver
tizează că trebuie să depă
șim concepția bazată pe 
descurajare care duce la 
arme tot mai multe și mai 
eficace". In locul acesteia 
este necesară o politică 
nouă, de securitate, a a- 
preciat E. Breit.

Agendă energetică
iar zăpada topită a fost re
cuperată și pompată din nou 
în cisterne speciale. Testul a 
dovedit că, în perioada apri- 
lie-septembrie, prin acest pro
cedeu poate fi valorificată o 
cantitate de energie solară 
de 34 000 gigacalorii — re- 
prezentînd echivalentul a 
22 500 barili de petrol. Siste
mul poate fi adaptat și pen
tru conservarea aerului rece 
în timpul iernii, utilizabil în 
zilele călduroase de vară, 
pentru climatizarea încăperi
lor.

PARIS 24 (Agerpres). — 
Sistemul hidroenergetic fran
cez a fost profund afectat de 
seceta înregistrată în țară a- 

pacității de apărare a pa
triei.

La Phenian au fost or
ganizate, de asemenea, o 
gală de filme cu tematică 
militară și o expoziție do
cumentară de fotografii. 
Tot în R.P.D. Coreeană, în 
cadrul complexului de 
școli militare „Kan Gen", 
a avut loc o adunare fes
tivă.

La manifestările consa
crate evenimentului au 
participat persoane oficiale 
cu munci de răspundere, 
ofițeri, ostași.

(Agerpres)

locuitorii așezării Sour Ba- 
her din sudul orașului Ie- 
ruszlim — amenințați cu 
exproprierea — au anun
țat că vor rezista presiuni
lor exercitate de autorități 
care intenționează să le 
confiște terenurile de la 
periferia localității.

Patrule ale armatei is- 
raeliene de ocupație au să- 
vîrșit persecuții și în Ga
za. Astfel, cu prilejul unei 
percheziții efectuate în- 
tr-un autobuz cu populație 
palestiniană, soldații israe- 
lienl au rănit 13 persoane, 
relevă agenția citată.

(Agerpres)

FAPTUL DIVERS

CEL MAI LUNG TABLOU 
DIN LUME

Un artist plastic japonez a 
„pictat" cel mai lung tablou 
din lume. După cum relevă 
cotidianul „Yomiuri", citat de 
agenția France Press, „pic
tura" a fost realizată pe o 
pînză lungă de 3,8 km și lată 
de un metru. „Opera" a fost 
realizată, de asemenea, in
tr-un timp record — patru 
ore. Autorul este Takumi Fu
rukawa, în vîrstă de 35 de 
ani.

TRATAMENTE MEDICALE 
CU... PETROL

In stațiunea climaterica 
Naftalan din apropierea ora
șului Kirobobad din Azerbaid
jan, se fac tratamente medi
cale cu... petrol. Specialiștii 
au constatat că petrolul ex
tras din apropierea stațiunii 
are proprietăți curative în 
vindecarea unor boli ale pie
lii. De asemenea, din petro
lul de aici se fabrică medi
camente împotriva bolilor sis
temului nervos periferic.

nul acesta — notează ziarul 
„Le Monde". Energia electri
că produsă de centralele hi
draulice, care au asigurat, în 
1984, 21,7 la sută din nece
sități, s-a redus în prezent la 
jumătate, iar coeficientul de 
umplere a barajelor era, la 
începutul lunii octombrie, de 
75 la sută, față de procentul 
normal de 85 la sută.

BELGRAD 24 (Agerpres). —• 
în sud-estul Iugoslaviei va în
cepe în curînd construcția a 
15 microhidrocentrale. Noile 
unități energetice vor contri
bui la punerea în valoare a 
potențialului energetic al nu
rilor Nisava și Visocica.

LONDRA 24 (Agerpres) — 
Agențiile internaționale de 
presă anunță că, în urma u_ 
nei hotărîri a Federației In
ternaționale de Fotbal (FIFA), 
meciurile Anglia — Irlanda 
de Nord și Turcia — Româ
nia, din cadrul grupei a 3-a 
europene a preliminariilor 
campionatului mondial de 
fotbal, se vor disputa în a- 
ceeași zi, 13 noiembrie. Par

FILME
PETROȘANI — 7 No- 

ieirfbrie: Joe Limonada; 
Unirea: Jandarmul și ex
traterestrii; Parîngul: 
Masca de argint.

LONEA: Sosesc păsă
rile călătoare.

ANINOASA î Declara
ție de dragoste,

VULCAN — Luceafărul: 
Piedone în Egipt.

LUPENI — Cultural l 
2X.casă

URICANI: Rîdeți ca-n 
filme.

N.R. Eventualele modi

Institutul de mine 
Petroșani 
ORGANIZEAZĂ, 

în data de 11 noiembrie 1985,

CONCURS

pentru ocuparea postului de director econo- 
mic-gospodăresc.

Condițiile pentru ocuparea postului :

— studii medii economice și o vechime 
de 14 ani în funcții economice sau

— studii superioare economice și o ve
chime de 11 ani în funcții economice.

Retribuirea se face în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 57/1974 republicată.

Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune zilnic la biroul plan-retribuire, perso
nal pînă în data de 5 noiesabrie 1985, unde 
se pot obține și relații suplimentare. Telefon 
42580, interior 136.

întreprinderea minieră
Dîlja-Petroșani

strada Cărbunelui nr. 20

încadrează direct sau prin transfer:

— un macaragiu autorizat pentru macara 
turn

— un șef depozit
Informații la biroul OPIR al întreprinderii.

Mica publicitate
VIND casă. Strada Karl 

Marx nr. 15 Petroșani. In
formații strada Carpați 
bloc 2, sc. III, ap. 5, tele
fon 42877, după ora 16. 
(2182)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Abuza- 
toaie Neculai, eliberată de 
I.M. Dîlja. O declar nulă. 
(2181) 

ANUNȚ DE FAMILIE

COLEGII din serviciul aprovizionare al I.U.M. Petro
șani sint alături de familia îndoliată în urma încetării 
din viață a celui ce a fost

MĂRGÎNEANU CAILLS (2185)

tida de la Londra va începe 
la ora 19,00, ora locală, în 
timp ce meciul de la Ankara, 
între România și Turcia, se 
va disputa de la ora 20,30, 
ora locală. Astfel, acest din 
urmă joc se va încheia, da
torită decalajului orar, cu a 
jumătate de oră înaintea în_ 
tilnirii Anglia — Irlanda de 
Nord.

ficări survenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu- 
ned oara.

TV.
20,00 Telejurnal.
20.20 Ziua Armatei Re

publicii Socialiste 
România
(color).

21,05 Cadran mondial 
— România și pro
blemele lumii con
temporane 
(color).

21.20 Serial științific >
Planeta vie.
Episodul 16 
(color).

21,50 Telejurnal.

PIERDUT autorizație 
cantaragiu pe numele Far- 
kaș Maria, eliberată de- 
Metrologia Deva cu nr. 
12060/1982. O declar nulă. 
(2180)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cichi 
Mircea, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. O declar nulă. 
(2183)
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