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■ SPORT

în ziarul de azi :
Din activitatea consiliilor populare : 

Dezvoltarea, buna gospodărire și înfrumuse
țare a localităților.

■ Manifestare culturală de ținută.
■ Rubrica „Vă: informăm".
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■ La rubrica „Bărbați care onorează

titlul de miner" : Despre un om, fără cifre 
și procente. ,

■ Ancheta noastră : Cînd se face un lu
cru de mîntuîală...

ANUL VIUL. NR. 10 548 JOI, 14 AUGUST 1986 * 4 PAG. — 50 BANI (Pag. a 3-a)
ÎN jNTiMPINAREA GLORIOASEI 
ANIVERSARI A ELIBERĂRII PATRIEI

980 tone peste prevederiMinerii din abatajele minelor Lupeni, Aninoasa, Paroșeni, Lonea și Valea de Brazi înscriu în a- ceste zile noi sUcce.se în cronica întrecerii pentru a da țării cît mai mult cărbune. In cinstea glorioasei aniversări a eliberării patriei, din abatajele acestor mine, în ziua . 12 august, au fost expediate la suprafață 980 tone de cărbune peste prevederi.Cea mai mare cantitate

de cărbune extrasăplus față de preliminarul zilei — 409 tone a fost raportată de, minerii de la Lupeni. Pe primul loc în întrecere se situează colectivul I.M. Lonea, care de la începutul lunii august și-a depășit sarcinile ,___ de plan zi de zi, acumu-. de lînd un plus de producțiede 1100 tdhe de cărbune, iar pe locul secund se a- flă minerii de la Valea de Brazi, cu un plus de 797 tone de cărbune. (V-S)

Revenim la I.M. Aninoasa pe urmele promisiunilor
făcute și... optimismul persistă

,Nu avem nici un
ne realizăm planulsa nu

motiv
44

a lunii iulie, mai

I 
perspectivei J Intr-ațîta se „îndătinase” ; șirul insucceselor în sectorul III, îneît spectaculoasa performanță din primul șe-..tai măcar n-a fost sesizată la nivelul__  ____ l, I acest sector s-a clasat pe locul

1 III în întrecerea socialiș- 
i tâ pe combinat, cu plus ’ 8231 tone de Cărbune,

i
t mcstru nici; fost sesizată ia niveiui ) ;Atninei , Vulcan. Mai mult, 
I cînd s-a aflat căSector s-ă clasat >

Armoniile cu vârfuri frecventa <]<- )10, IBrigăzile frontaliștilor l lui Gheorghe Păduraru / (plus 3000 tone în pri- > mul semestru), Petrică l
la

Rezultate 
meritoriiOamenii muncii deIPSRUEEM Petroșani. întâmpină marea sărbătoare de la 23 August cu rezultate meritorii în activitatea de producție. Astfel, de la începutul lunii au-Bălan (plus 2832) aude-t. gust, sarcinile de plan tile monstrat că planul re- > perioadei au fost depășite.prezintă o anume cotă ț calitativă a muncii, care l poate fi depășită prin J profesionalism și dărui- ț re, prin disciplinarea și ‘ omogenizarea formațiilor. ; Saltul a fost evident, j chiar și la ortacii lui î Teodor Urzică/(minus 296). ț De la „se poate” s-a i fi fruntaș pe combinat, ajuns la „trebuie", " în ă acest sens reacția de am- j ! biție a cameriștilor lui (■ Gheorghe Monoranu și / i Ioan Bud s-a concretizat i , în plus 593, respectiv, 1■ 2176 tone. Și totuși a-t. ceste rezultate n-au revăr- I sat matca entuziasmului, i Dimpotrivă. („ , - - „ , — Producția sub ,'ta- Jung- Fodor. De fapt, de van de rezistență atinge )80 de procente, revine in- i ginerul Fodor. Vom a- J corda și în continuare 1 credit acestei tehnologii (, născute în Valea Jiului. J Revirimentul are la ba- V ■■■ zâ și un alt factor dc- | ,

printr-o anonimă prietenească, pe adresa inginerului Andrei Fodor, șeful sectorului, cineva se întreba malițios: cum poțifără a fi luat în seamă 
în întrecerea pe mină ?! Acesta este însă adevărul, între timp plusul s-a majorat la 2132 dintre care 700

1 na august.— Colectivul și-a re-- găsit „cadența” din . noiembrie 1985, precizează
tone, în lu-

i cînd și-a dat
I producția este
t rilor miniere. In fronta- ’ lele, scurte, din stratul 
ț III, ș-a acordat o aten- 
1 ție deosebită poditurii cu ) : grinzi GS A. prinderii 
y plasei și astfel în acest

cînd și-a dat seama .. ’ : deter mi-,. nata de calitatea lucră-.III, ș-a acordat o aten-plasei și astfel în acest 
I , an productivitățile mun- / cii s-au stabilizat în ju- 
V rul a 8—9 tone pe post.cii s-au stabilizat io ju-

de Pe- ini- s e, sărau

Cu angajamentul 
îndeplinitColectivul de constructori din brigada nr. 3 U- ricani a Antreprizei construcții căi ferate troșani raportează portante s u c c e In comparație cu cinile de plan eirealizat, de la începutul a- nului pînă în prezent, o producție suplimentară de peste 460 000 lei,, care se y . concretizează în noi , iu- .<,i crări de construcții și mpn- . taje. Acest harnic colectiv și-a onorat astfel în întregime, cu 10 zile mai devreme, angajamentul a- sumat în întrecere în cinstea zilei de 23 August,Ș-au evidențiat în mod deosebit în obținerea a- cestui succes constructorii din formația. coordonată de maistrul specialist Constantin Călinoiu și cei" din echipele complexe conduse de Victor Cosmaniuc și Gonstantin Nica. (V.S.)

la producția marfă, cu peste 400 000 de lei. Au fost livrate, în plus, uni- , taților miniere, două tuși 1 ne de utilaje tehnologice,r. ’ 42 de stîlpi hidraulici șipiese de schimb în valoare de 110 000 lei.O contribuție de seamă la obținerea acestor succese au avut-o muncitorii de la SSII Vulcan din secțiile service și parații electrice. (S.B.)

In ultima decadă ... ,...... . .......
exact marți, 29 iulie, în ziarul nostru nr. 
10 534, în cadrul unui interviu, ingine
rul șef al minei Aninoasa, Andrei Loy, 
după o expunere a posibilităților exis
tente pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe luna respectivă și trimestrul III, 
preciza: „DECI, IN TRIMESTRUL III, 
NE VOM REALIZA PLANUL LUNA 
DE LUNA”. La data respectivă mina nu 
avea sarcinile de plan realizate și pe 
bună dreptate insistam : „TOVARASE 
INGINER SEF, O ULTIMA PRECIZA
RE: VEȚI REALIZA INTEGRAL SAR
CINILE PLANIFICATE PENTRU TRI
MESTRUL III ? Răspunsul a fost 
prompt : „AM SPUS-O SI O REPET : 
NE VOM ÎNDEPLINI LUNA DE LUNA 
SARCINILE DE PI.AN 
PENTRU TRIMESTRUL

— Tovarășe inginer șef, 
sarcinile de pian nu au 
fost realizate conform pro
misiunilor făcute in ultima 
parte a lunii iulie. De 
ce ? Ce anume a interve
nit intr-un timp atît de 
scurt și nu putea fi pre 
văzut ?— De data aceasta, în momentul de fața chiar că

PARTE DIN MINUSULRECUPERA O 
ACUMULAT". 

. Cum au fost 
uni-angajament „___  ______ _

IN PRIMA LUNA A TRIMESTRU
LUI III, IN IUNIE, lună în care pla
nul trebuia realizat — așa era promi
siunea — SARCINILE NU AU FOST 
ÎNDEPLINITE CU APROAPE 4100 TO
NE DE CĂRBUNE. IN LUNA AUGUST, 
LA ZI, MINA . ....___......
NOU nerealizAri, MINUSUL

onorate aceste promisi- 
pînă acum ?

RAPORTEAZĂ DIN 
_________ FI

IND CEVA MAI MIC — DOAR 1137 
TONE DE CĂRBUNE. Trebuie să spu
nem însă că în această lună, mai ales 
în ultimele două zile, media realizări
lor a fost superioară sarcinilor de plan. 
Prin urmare, din nou la Aninoasa, pe 

STABILITE urmele promisiunilor făcute de îngine- 
III ȘI VOM rul șef al minei și un nou interviu*

-»»

nem însă că în această lună, mai ales

nu mai avem nici un felde probleme...
— Dar și atunci spuneați 

la fel și totuși...— Cum să o luăm, sectoare, sau...
— Cum doriți!— Speram să obținem producții și productivități mai mari cu un complexmecanizat de mică înălți- (Continuare in pag. a 2-a)

P£

ine pentru strata subțiri, și înclinare mare. Dar am avut necazuri la . pornire. Zona unde a fost introdus avea acoperișul friabil și viituri de ape. Din -a-
Interviu realizat de

Dorin GHEȚA

Ion VULPE

(Cont, in pag. a 3-a) ț

Producția sub ta- i atinge are majora -

PREPARAȚIA LIVEZENI

toy a- șecre-
cel nivelul deEchipa „service" 

datorie, în atelierul de 
profil al I.M.; Uficani.

Rolul conducător al organizațiilor de partid, 
înfăptuit cu răspundere și consecvență

Angajare exemplara pentru respectarea 
termenuluiLucrările de construcții și montaje de la noua pre- parație care a prins contur pe platforma industrială Livezeni au ajuns într-o etapă decisivă. Constructorii din 'brigada nr: 2 Livezeni a IACMM, specialiștii din cadrul 1AMSAT București, prima formație de lucrători care formează nucleul, viitorului colectiv al preparației, reprezentanții beneficiarului depun eforturi susținute pentru înfăptuirea nilor înscrise în„In ansamblul lor. sarci- grafic. lucrările de construcții și mon-

de punere în funcțiunerare, se pun la punct stațiile de transformatoare pentru alimentarea instalațiilor cu energie electrică și se conectează celulele și dispozitivele de comandă și de urmărire . producției. Conform vederilor. înscrise în fie, la 30 septembriecrarile vor fi finalizate. Colectivul nostru esteferm hotărît să respecte termenele de predam la beneficiar a obiectivelor din program".
.. V,S.. FENEȘANU

taje de ție sîrit porție de mal bine de 90 la șută — ■ ne-a spus ing.la noua preparâ- finalizate în pro-
INVESTIȚIILE 
ANULUI 1986

a pre- gra- lu-Nicolac Bogdan, șeful brigăzii nr. 2. Dar au rămas circă 10 la sută din lucrări care stat de o complexitate deosebită. In prezent se derulează un program de rodaje a utilajelor de pe viitorul flux de prepa- (Continuare in pag a 2-a)

„De perfecționarea per- mențiomnd la loc central manejntă a pregătirii pro- direcții de acțiune și.mă- fesionale a oamenilor de- suri concrete in vederea ridicării permanente a pregătirii profesionale.Unu dintre acestea . — strîns legată . de practică, de viața și necesitățile minei — o constituie diversificarea permanentă a formelor de perfecționare profesională, ■ răspun'zînd astfel cerinței de a fi în pas cu evoluția tehnicii, a științei. cu introducerea mecanizării, a noilor tehnologii în extracția cărbunelui.„Invățămintul liceal și profesional de special it a- . te nu asigură necesarul de cadre calificate, in special pentru meseria de miner. Sistemul de calificare la locul <le muncă in meseriile de mineri. mecanici extracție, electricieni:, mineri-lâcătuși, electromecanici, : a mecanici pentru utilaje, a dus - la calificarea în cincinalul trecut a 722 de tineri — us-

pinde. in bună măsură, creșterea calității producției noastre. Mineritul de astăzi nu se măi poate face cil diletante lată ceea ce ne preocupă în mai înalt grad la fiecărei organizații partid".Cuvintele aparțin râsului loan Lupu,tarul comitetului de partid al,minei Dîlja și ilustrează una- dintre preocupările fundamentale ’ ale comuniștilor din lectiv minier, permanentă a profesionale și, tent, a gradului ință muncitorească a turor oamenilor muncii.Este una. dintre problemele in rezolvarea căreia se implică permanent, cu simț de răspundere și eficiență — așa cum constatat cu ocazia montării ; n o a s —organizați partid, fiecare manifestă

acest, co- ridicarea pregătirii concdmi - de conști- tu-
am docu- 

t r e a decomunist, Se manifestă concret rolul conducător al organizațiilor de pari id. planurile de muncă ale acestora Ilorațiu ALEXANDRES! U

(Lontiiuiâre in pag. a 2-a)
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Petroșani-Nord.

Din activitatea 
consiliilor populare

eu al și dincu

latransfor- i Valea Piața

de muncă de la. dispensarul policlinic și magazinul

t, buna gospodărire 
și înfrumusețarea localitățilorIn aceste zile premergătoare aniversării a 42 de ani de la actul revoluționar înfăptuit Ia 23 August 1944, consiliile populare din Valea Jiului; sprijinul larg, activ, deputațiior, cetățenilor unităților economice teritoriu, acționează fermitate pentru realizarea ritmică a obiectivelor planului de dezvoltare e- <onomico-socială a municipiului. : — împlinirile remarcă-., bile din Valea Jiului în cei 21 de ăhi de la Congresul al IX-lea al 'partidului și perspectivele luminoase ale viitorului stimulează activitatea consiliilor populare. pentru continua dezvoltare a a- cestui important bazin carbonifer al patriei, ne spunea ing. Miron Hor- ga de la Consiliul popular municipal. Printre o- biectivele cele mai importante ale acestei perioade se află cele djn domeniul in vestiți ilor din tre care amintesc magazinul . general din Aninoasa — unde se lucrează la finisaje, existînd posibilități 

de punere cîț mai degrabă îu folosință. Alte obiective : extinderi de a'.imen- , țări cu apă potabilă,, centrul stomatologic din Pe-

• .troșani, la această din urmă lucrăre înregistrîndu-se însă mari rămîneri îri urmă din pâftea constructorilor, însă ritmul de lucru s-a intensificat în ultima perioadă, acum efectuîn duse zidăriile de închidere . a parterului, totodată lu- crîndu-Se și la structura de la etajul I. Urmărim în mod constant ritmul

general, care sînt în construcție la Uricani, la hala agroalimentară (acum se lucrează la structura de rezistență) și magazinul u- niversal din Lupeni. Fără îndoială, că mai sînt multe alte obiective sociale (extinderea halei la piața agroalimentară din Petroșani, construirea unor . depozite moderne, sală de jocuri sportive la Petroșani etc), cărora consili- . ile populare municipal, o- rășenești și comunale, le acordă o atenție permanenta pentru a fi finalizate eît mai curînd.O preocupare Continuă a consiliului popular muni-

tcipal este aceea de a realiza un confort urban nivelul marilor 1 mări edilitare, din Jiului. Astfel, in - Victoriei din Petroșani se realizează, după un proiect elaborat de ICPMC, o fîntîriă arteziană la con- ) slrucția căreia participă ihal multe unități . economice (ACCF,. ACM,IACMM) cafe au promis că o vor termina în cel mai scurt timp, :In păstrarea ordinii și curățeniei în localități, . consiliile populare sînt sprijinite de > cetățfeni, a- . sociații de locatari, EGCL, de elevi care muncesc pe „Șantierul tineretului" și de multi alți tineri din licee și unități economice. In acest fel, prin munca . ” tuturor cetățenilor și a întreprinderilor, s-au împlinit ideile, propunerile și inițiativele cetățenești, acțiunile de întreținere a zonelor verzi .continuînd și în aceste zile. In spiritul unor frumoase tradiții ale minerilor din Valea Jiului, oamenii muncii înscriu în cronica întrecerii socialiste, în cinstea zilei de 23 August,, noi și noi fapte de muncă pentru dezvoltarea, înfrumusețarea și buna gospodărire a localităților.
T. SI’ATARU

Nu avem nici un motiv 
să nu ne realizăm planul"
(Urinare din pag. I)ceasta Cauză am avut și surpări pe abataj, Practic, abatajul se umplea cu piatră.

— Zona nu era cunoscu
tă, din lucrările de 
gătiri ?— Știam. că aVem nă tccțonizată, dar

pre-

Preocupare majoră
(Urmare din pag. I)

Manifestare 
culturala 
de ținutăUna dintre manifestă- j rile . culturale care au reținut atenția la începutul lunii a fost , expoziția filatelică interjudețeană deschisă în primele zile ale lunii august în holul casei de cultură a sindicatelor. Panourile expoziției au cuprins timbre și întreguri poștale cu tematică minerească, Printre expozanți ș-au aflat ■ Ioniță Pădure cu panourile reunite sub genericul „Lecția de topografie", V. Banciu, din Brad, cu „Flori de mină", Aron Popa, care a abordat te- .

I"— Da. Acum vor funcționa în paralel.
— Tovarășe inginer șef, 

acestea au fost motivele 
lunii trecute. Acum, care 
sînt, că din nou mina 
sub plan ?— In această lună aveam nici un fel de bleme cu realizarea satci- nu ne-

estenu pro-o zo-  nu ne așteptam la asemenea probleme. Aveam o lucrare veche, dar nu ea ne-a creat probleme, ci zona din coperiș. Practic, într-o lună am avansat 4 metri și am realizat o producție de aproximativ 500 de tone. Puțin I Foarte puțin I Cind noi ne așteptam să epuizăm abatajul în 2—-3 luni... • ’ ' - ..._________ ';>■(N.R. Cît eră de „necunoscută" această zonă vom preciza într-unul din numerele viitoare ale ziarului nostru),
— Aceasta ar fi o cau

ză! Altele?— In sectorul I am reușit- să punem în funcțiune un complex SMA 2, abia în ultima parte trecute ș.avansatru.

nilor de plan, dacă intervenea o avarie prevăzută și aia cauza căreia am rămas sub plan cu peste 1000 de tone într-o singură zi. Altfel a- veam peste sarcinile planificate aproximativ de tone de cărbune, te complexele sînt
practică a celor ce .urmează să lucreze cu noile, u- tilaje, Se acordă atenția necesară și perfecționării pregătirii cadrelor co-inginerești.Organizațiile. de analizează periodic tatea de perfecționare, cu deosebire a (clei la locul de muncă, fără scoatere din producție și, judecind după numărul celor calificați in meseriile de bază, după rapiditatea cu . care aceștia se încadrează ' . ' " ’ Iaabsolvire, se poate aprecia că la mina Dîlja, ca ur-

lăzi danteni de nădejde ai. mineritului" — ne mai spunea secretarul de partid. Dar acest proces ntȚ putea avea calitatea necesară fără o comuniștilor specialiștilor viitoarelor cadre, care ce presupune pregătire profesională de excepție a celor care con- «luc cursurile . de perfecționare, cunoașterea deplină a noutăților în minerit procesul, productivcît și o participare a- j-m-—.... fectivă, a instructorilor eo-. -muniști din întreprinde- mare a..preocupării asidue rea noastră, maiștri, teh- ~ .nicieni, ingineri, cadre c.u 
o bogată experiență în producție și cu un înalt nivel politic care coriști-j 
tuie exemple concrete, vii pentru cei ce se pregătesc sâ devină generația mîine a minei. Astfel cadre — comuniști,

iniplicare a a tuturor în formarea iinpli- ațît o

de de oa-■ meni cu simț de răspundere deosebit, sînt. șefii de brigadă Nicolae Toma, V alepian Maxim, vie Varga, Dan Gheorghe Matei, Dumitru Oprea, Ludo- Măstase, inginerii . JoanReiss, loan Solga, Rein- hold Knebel ș.a. •/In cincinalul care a debutat în preocupările organizației de partid se situează pe același loc de frunte continuarea procesului de perfecționare a forței de muncă, de formare de noi cadre, proces 
care dă garanția creșterii calității producției și 
a productivității muncii. Sînt planificați pentru perfecționare, peste 2000 de muncitori, puriîndu-se 
un accent deosebit pe pregătirea teorețică și

tehn.i-partid aetiyi*

: a organizației de partid, a eforturilor concertate ale c.o.m. și organizațiilor de masă și obștești, schimbul de mîine 'al colectivului este asigurat la un ridicat nivel de pregătire teoretică și practică.
Lăcătușul Costel Posto- 

laehe, unul dintre tinerii 
evidențiați în secția „tuburi 
de aerai" din cadrul SSH 
Vulcan.

loto: Al. TATAR

si nu cu el am decît a lunii putut, 1 me-
care preco-

în

(Urmare din pag. I).Specialiștii în montajele instalațiilor de automatizare, coordonați" de ing. Sabin Popescu și Leone Geapana, după un program lumină", trăind ing. lucrează „de zi ______ ......, ___ ..... momente de mare încordare. -Sint rezolvate pas cu pas, pe diferite faze ale spălătoriei și flotației, probleme diverse. Se fac racorduri la instalația de alimentare cu energie electrică, montări de dispozitive și blocuri de comandă automatizate. In actualul' stadiu, de o deosebită imjror- tanță este asigurarea uleiurilor pentru angrenajele utilajelor ce sînt supuse rodajelor și pentru instalațiile transformatoarelor electrice. După cum i

constatat la fața lot u- uleiurile nu sînt asigurate la nivelul necesarului. Tot față de necesar, trebuie asigurată în cel mâi scurt timp eanti-

— Este cel 
nizați că va funcționa 
parale] cu cel existent...finalizarea acestor lucrări la stațiile de filtre, pompe, decantoare și alte puncte vitale viitoarei instalații de parare a cărbunelui.

Angajare exemplară
tatea, deloc neglijabilă, de în magazia ’ brigăzii se a- 3000 litri ulei, care se flau în ziua de 6 supune și filtrării înainte de a fi utilizat. O problemă deosebită o constituie, r de asemenea, livrarea întregii cantități bitum, pentru rea unui mare izolații. Printr-un .șeful de brigadă ne-a demonstrat că sînt necesare55 tone de bitum pentru

kgac., doar 700 turn IPreocupată rea din timp ilor și pentruproblemelor specifice exploatare încă din peri-
august 

de blprelua-de
a instalați- rezolvarea de

pmom| APARTAMENTE. In o- Irașui Vulcan au fost construite în acest an 52 de | apartamente, ațnplasate >în principal pe bulevardul „Victoriei",. Pînă la sfîr- fi de noi căror faze a-
Pînă la| șitul anului vor mai construite alte 162

I apartamente, ale
I lucrări se află înI vansate de execuție. (V.S.)

CONCURS. Expresie a dorinței conducerii Teatrului de stat „Valea Jiului" de a-și îmbogăți repertoriul cu lucrări dramatice care necesită un număr mai mare de inter- preți, la sfîrșitul lunii, in ziua de 28 august, se va organiza la sediul binecunoscutei instituții de cultură uiî concurs pentru o- cuparea unor posturi eorp-ansamblu. (Al.H.jȘTRAND. Cam tîrziu, dar mai bine decît deloc, la Petrila s-a deschis ștran-

300Toa- ,,în plin", avem noi capacități gata pregătite care vor prelua producția din abatajele epuizate. Practic, de acum chiar că nu a- vem nici un motiv să nu ne realizăm sarcinile «le plan și să nu recuperăm o parte din minusul acumulat.Deci, rămîn la convingerea că ne vom realiza sarcinile prevăzute pentru trimestrul IU.N.R. Vom reveni eu alte materiale de la mina Aninoasa privind posibilitățile de realizare a. sarcinilor planificate.

EXPOZIȚIE 
interjudețeană 

DE FILATELIE»me ca „Istoric și tradiții minerești" petrol", „.dustrie minieră", Balasz din Baia. Gheorghe Olariu ___Cluj-Napoca, I. Canelli și T. Svoboda din Petroșani, Carmen Boșoancă din Moldova Veche,, județul Caraș- Severin, Ion Crăciunescu Gheorghe Cusmanov, t<\ din Petroșani, Octavian O- lariu din Cluj-Napoca.Arii solicitat cîteva; cuvinte tovarășului Dan; An- ghelescu, membru al comisiei tematice a AER, prezent la vernisaj : „O expoziție bine realizată, cu cîteva exponate deosebite, cu altele care pot fi dezvoltate și cu unele de talie internațională. Surprinde neplăcut lipsa de participare a unor județe care au exponate în domeniu, deși au primit invitații, iar expoziția este parte integrantă a planului AFR. îmi pare rău că avem o singură, participare din partea tinerilor și aceea nu din Valea Jiului, deși cercul „Minerul" are activitate meritorie. Prin filatelie se face cu adevărat educație patriotică, estetică, se formează un înalt grad de - cultură. Iată de ce trebuie atrași mai mul ți; tineri. In ansamblu, am asistat la o manifestare bine gîndită. bine organizată, o manifestare de ținută". (H. Dobregeanu)

", „Geologie și Județele cu iri- Tiberiu Măre, din

în cadrul căruia sînt ' încadrați 4 maiștri și 111 muncitori. Atelierul este comius de ing. Nicolae Ludinașiu. Cu contribuția acestui nucleu de oameni, care cunosc problemele de exploatare de pe linia de preparare, pe viitorul flux s-au făcut o serie de modificări și îmbunătățiri.Aceste preocupări dovedesc angajarea exemplară a oamenilor care răspund direct de respectarea, termenului de punere în funcțiune a noii capacități de preparare de la Livezeni de care depinde în mod hotăritor valorificarea superioară a cărbunelui brut, îndeosebi la importantul sortiment de producție marfă de huilă
definaliza-volum de _ ___ ____ _______ ___ -i calcul oada de rodaj a utilajelor, conducerea 1PCVJ a înființat pe platforma prepa- rației Livezeni uri atelier spălată pentru șemicacs.

dul orașului. ,Soare este, apă este, invitația rămî- ne deschisă. (M.B.)TABERE. Membrii cercului de speologie „Piatra Roșie" se vor întruni' sîm- bătă. 16 august a.c., de la ora 17, la sediul secției Livezeni a IPSRUEEM. Cu acest prilej se finaliza acțiunile de

ALT CEAS... RÂU. Dacă ieri scriam că ceasul de la. poșta din Petroșani a- rată mereu ora 12,15, azi informăm edilii orașului Vulcan, că în fața Complexului , de alimentație publică ceasul, frumos dealtfel, indică (de ani de zile I) aceeași oră — 10,25 Multe merg înainte, doar acele ceasului din Vulcan nu ! (M.B.)

generală nr. 5 Petrila, vor le un container volumi- A noș. Fiind inoxidabil, n-a I ruginit. Curios este însă 1 faptuî că, deși în coloa- nele ziarului nostru s-a mai scris despre acest container părăsit, nimeni nu și-I revendică. Al cui este, totuși containerul ? (V.S.)
vororganizare a unor tabere de cercetare' pentru zilele de numește echipajul format tului „.23 și 24 august. (V.S.) «... .. .

porni mîine într-o expediție pe traseul Jieț, O- bîrșia Lotrului, Oașa, Sebeș, Șuriariu, Aușelu, Lunca Florii. Scopul expediției este de a cunoaște fibra și fauna din zonele ce vor fi străbătute în aceste frumoase zile de august. (T.S.) '
II

CONTAINER P1ERDUȚ? „TEMERARII", cum se In apropierea restaurau- .Dîmbovița" din Pe din 10 elevi de Ia Școala troșani zace de ani de zi
Rubrică realizată de

Dorin GHEJA
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„Acum cincisprezece ani — zice — am venit 35 de oameni din județul Neamț, să ne „încadrăm • la mina l’etrila. Era imediat după Anul Nou. Prin mai, dacă-mi aduc bine aminte, am rămas singurul dintre cei care veniserăm. Și ani â- cu- și oamenii mă. cunosc pe mime’*/ ;Manole Pădurarun-are mai mult de 60 kg și nici mai mult de 1,60 m. Nu-i dai mai mult de :35 de ani. De fapt are 44, „Peste 6 ani ies la pensie", zice, șr nu-ți vine -să crezi ' privindu-1. la din Pe- lu- Și CU C.

rămas, iată, 15 ani, cum sîfit petrilean,. pose lumea de aici . :

Gîndul mă poartă treptele răsturnate sectorul V al minei trila. Omul acesta a crat 15 arii în mină, încă, într-o brigadă renume, a lui Radu Ioan. Pare incredibil.— E un schimb de nădejde — ne spune Radu C. loan. Costică Radu, Manole păduraru și Jean Baban sînt mineri destoinici pe care mă bazez la orice oră. Ei nu glumesc cu cărbunele, de fapt, să știi matale, nici nu e de glumit cu cărbunele. Trebuie ținut pasul cu straturile de „negreață". Și noi îl ținem. Este

J

I 
l

Cînd se face un lucru deAncheta noastră a pornit de la un telefon primit la redacție prin care un cititor --- .iubitor al teatrului — ne invita să vedem starea în care se găsec atît interioarele — sala de spectacol, sălile de repetiții, cele două foaiere, cabinele clădirii teatrului, cit și exterioarele , în mod deosebit partea dinspre nord a acestora.însoțiți de directorul adjunct al instituției, Vasi- te Chirculescu, am parcurs fiecare sală, constatând cu stupefacție faptul că, deși au trecut numai trei ani de la terminarea reparațiilor capitale pe care clădirea teatrului le-a suferit, starea ei este total necorespunzătoare, ieșind, la iveală grave deficiențe. Intr-unui din colțurile sălii de spectacol, dată fiind izolarea necorespunzătoare a acoperișului, apa a pătruns, dezlipind lemnul cu care a fost placat peretele. „Pînă de curînd a plouat și în scenă I — ne spune tovarășul Vasile Chirculescu. Am improvizat cu forțele noastre o reparație a acoperișului pentru că la adresele trimise către IGCL Petroșani și GIGCL Deva, pur și simplu nu ni s-a răspuns".: i 7 ■Tot din cauza izolării necorespunzătoare apa pătrunde pînă în plafonul casei scării și al grupului sanitar de Ia parter, fă- eînd ca acesta să fie de nefolbsit.Din cauza slabei calități a lucrărilor de reparații a acoperișului apa a pătruns în peretele exterior al foaierului, , deteriorîn- du-1 și provocînd întreruperea parțială a funcționării becurilor din foaier. .Starea copertinelor nordice este dezastruoasă, ceea ce a dus Ia avarierea streșinilor șl, implicit, la deteriorarea imobilului. Orga de lumini are, de asemenea, de suferit din a- ceeași cauză, „Și aceasta nu e totul — ne informează directorul adjunct al teatrului. In timpul iernii ne luptăm pur și simplu cu frigul. Multi dintre spectatori ne-au mărturisit că ar veni mult

* Armoniile perspectiveiun om, fără cifre și procentedacă ne putem imagina, aceeași situație ca atunci cînd fanfara cîntă marșuri. vesele pe stradă, iar trecătorii își potrivesc, fără să vrea pasul după ritmul vioi. Așa e și Cu cărbunele, află de la mine—Sintem de acord cu Radu C. loan și revenim la Manole l’ăduraEu. „Boțul" acesta de om, 
BĂRBAȚI CARE ONOREAZĂ 

DE MINERTI T LU Lcare arată ca un puști și mai are 6 ani pînă la pensie... , „Nu trebuie să fi masiv, ca să fii solid", încearcă să ne explice minerul Manole Păduraru. Vremurile cînd minerul lucra numai cu mușchii sînt pierdute în negurile anilor. Acum se lucrează și eu... capul, „că doar de-aia îl purtăm pe umeri". Vorbăreț foc, iute, cu priviri scrutătoare, în stare să se și certe cu cine ar îndrăzni să afirme că există altă meserie mai frumoasă decît mineritul. A lucrat el și pe la Galați, ca oțelar, acum îi place să se laude că le dă „pita" oțelurilor —' cărbunele lui e de calitate, „nu 
mai des la teatru în timpul iernii dar, de frica tremuratului din,sală, preferă să rămînă acasă. Frigul afectează, desigur, și calitatea fiecărui spectacol".Am întrebat cum s-a a- juns în această situație și mai cu seamă cum s-a făcut recepția lucrărilor exeutate cu numai trei ani în urmă ? Ni se pune la dispoziție un dosar voluminos eonținînd adrese și răspunsuri la adrese, minute și note de constatare, în majoritate aparținînd GIGCL Deva, Institutului

de proiectări Hunedoara- Deva, secției tehnice de investiții a Consiliului popular județean Hunedoara,. acte semnate, ștampilate, înregistrate, puse la dosar și uitate acolo, linele datînd de peste doi ani. In acest timp localul teatrului se degradează, iar spectatorii și actorii suferă de pe urma neglijenței. „Sîntețn sătui de promisiuni. Nu mai știm cui să no adresăm" — adaugă tovarășul Vasile Chircu- lescU. .-ț- ■ 'Citim ' la întâmplare una dintre minutele încheiate între teatru și GIGCL Deva, avînd numărul 256 din 11 aprilie 1984 IIDocumentul menționează reparațiile ce urmează a fi făcute ca urmarea executării lucrărilor, „așa, ca să fie...** De ce o fi fost nevoie de reparații, la mai puțin de un an după... reparații 7 De ce nu au fost executate lucrările de la început, temeinic, conform normelor de calitate ?Cităm conținutul minu- tei : „Se vor efectua următoarele : 1. Remedierea copertinelor nordice de protecție a streșinilor, inclusiv a aticului șj revizuirea jgheaburilor; 2. Refacerea fațadei degradate din infiltrarea apei ;3. Desfacerea tencuielilor pe zona infiltrării igrasi- ei în cabinele actorilor 

cum fac ■ alții, care pun cărbune peste piatra din vagonețeL.“ Și iar vorbește, că-ți vine greu sări urmărești. „Păi, stai, ■tovarășe, să-ți explic. Eu sînt comunist de peste 20 de ani, sînt , și în biroul organizației de bază. Pe mine nu mă duce nimeni cu zăhărelul; mai vin tinerei pe la mină si încearcă sa se

/înIacinemai fofilezp. La noi brigada lui Radu, Alba, sau la Rotaru intră în joc, joacă. Cine nu, să se ducă unde-o vrea !“.O paranteză: la conducerea sectorului V, ne interesăm de rezultatele, brigăzii din care face parte Manole Păduraru. ful sectorului, ing. d rian Minghiart ne cifre și procente. Stă ne brigada, dar
Se- Ă- dă bi-oame- nii țrebuie cunoscuți dincolo de cifre și procente.Să tot fie vreo 5 ani cînd au venit trei tineri, de pe la Slatina, la noi în brigadă. Erau retrași, mai „scăpau" cite o nemotivată. Și zic eu — măi femeie, ia șă

pînă la uscarea ziilăriei și refacerea tencuielilor și zugrăvelilor; 4. Montarea de robinete, și colțari pen- Iru apa caldă și rece sub lavoare ; 5. Amenajareasubsolului pentru care se impune un proiect de modificare a instalației de încălzire și montarea unui sifon de pardoseală și a unei canalizări necesare golirii instalațiilor de încălzire.Dintre aceste măsuri ce urmau a fi luate au fost e- xecutate numai cele de la punctul „doi", dar ne- fiind executate în prealabil cele de la punctul „unu", situația a ajuns rapid în stadiul inițial. A- dică alți bani, „altă distracție".Un alt document, pur- tind numărul 1060, emis în 21 iunie 1984, emitent Il’H Deva, către secția tehnică de investiții a Consiliului popular județean și semnat de arhitectul Constantin laremschi, director și șeful atelierului instalații, ing. Marius Go- ia, arată că aeroterma cu care este dotat teatrul nu funcționează pentru că temperatura agentului termic este mai mică de plus 95 grade, clădirea teatrului fiind racordată la sursă secundară de agent termic și nu Ia sursă primară. Se recomandă IGCL Petroșani să racordeze instalația teatrului la sursă energetică primară. Oare nici acest lucru nu s-a știut de la început ? .Se adaugă la lista deficiențelor executarea necorespunzătoare de întreprinderea „Marmura" din Siineria a placării scărilor, precum și calitatea mediocră a lucrărilor de tîm- plărie interioară.Dosarul deficiențelor este impresionant, dar nu a- jută cu nimic. Timpul este încă favorabil. Se ■ poate lucra la remedierea a- cestor deficiențe, iar noi și iubitorii teatrului: așteptăm un răspuns, , nu neapărat încă un răspuns în scris sau încă o minu- tă, adică alte hîrtii, ci upul concret. Nu-i păcat să se distrugă frumyșețe de clădire ? I»an ȘTEEAN 

te pregătești tu, că duminică mergem la Lunca Florii. Se bucură nevasta, dar cînd mă vede cu cei trei după mine, se miră. I-,am dus ia cabana noastră, am mâncat bine cu ortacii, am băut o bere, am Jucat fotbal... Nu le-am zis nimic din cc-aveam de gând. A doua zi, la șut, erau alți oameni. Așa e cu tineretul, vin aici, cîștigă bani, dar trebuie să-i învețe cineva și ce să facă cu ei... Să știe și ei de rușinea cuiva, să se apropie de cineva, să nu se simtă singuri. Acum sînt mineri, au și ei familii șj mă invită ei la Lunca. Florii......Acesta este, fără cifre și procente, minerul Manole Păduraru, din sectorul V al minei Pe- trila. Un om care lucrează de un deceniu Și jumătate în subteran, nu-i dai 35 de ani, dar mai are 6 ani pînă la pensie. Mic și îndesat, tare ca stînca și iute, precum curge cărbunele, din treptele răsturnate, bat care onorează tr-adevăr, titlul de ner. Noroc bun, Manole Păduraru ! Să trimiți un ziar la Piatra Neamț, la ai tăi de-acasă. Au cu cine se niîndri !
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IMircea BUJOKESCU |

bar- în- mi-

La Campionatele mondiale de natație de la Madrid, competiție care. a. început astăzi cu întrecerile de polo pe apă, România va fi prezentă în concursul de înot, la care vor participa sportivele Tamara Costache, Noemi Lung, Carmen Bunaciu, Anca Pătrășcoiu și Stela Pura.Primele probe la care vor lua startul înotătoarele românce vor avea loc duminică.
La sfîrșitul lunii august, un lot de atlete junioare din țara noastră va întreprinde un turneu de concursuri în R.P. Chineză. Vor face deplasarea medaliatele ediției inaugurale a Campionatelor mondiale de atletism pentru juniori, desfășurate cu o lună în urmă , lă Atena: Ana Pădurean, Cleopatra Pălăcian, Alina Asțafei, Adriana Dumitru și Dorina. Calenic.

(Agerpres)

(Urmare din pag. l> * cisiv, de esență subiectivă, muma cu oamenii. In trecutul nu prea îndepărtat, chiar mineri, precum Aurel Ticoiu, Vasile- Tîrșe, Laszlo Călin și alții, foarte buni profesional, erau „abonați", în anume zile, la nemotivate; în ultimele luni cota nemolivatelor a scăzut substanțial.Că omul sfințește locul, morala acestei înțelepte butade e demonstrată de activitatea din abatajul cameră nr. I. In nouă luni s-au perindat trei șefi de brigadă,, nici ultimul, Ion Spulber n-a reușit, deocamdată, să prindă, vorba șefului de sector, „cadența", dar se simte o schimbare a opticii. Lupta dintre nou și vechi, mai ales în conștiința oamenilor . durează ; • acumulările cantitative atrag, însă după sine noua calitate. De la „se poate" la „trebuie" s-a ajuns la concluzia că sectorul va merge bine numai dacă foaie formațiile sale vor avea K-ul de cel puțin 1. In acest context, pedalîndu- sp.. pe factorul conștiință, s-a urmărit, totodată, o mai bună organizare a locurilor de muncă, aprovizionarea ritmică, deși - sectorul depinde de frecventele oscilații ale transportului.— Am mai învățat un lucru, cochide. ing. Fodor.

MOSCOVA 13 (Agerpres) — Rezultate înregistrate în ziua a patra a campionatului mondial feminin de baschet, ce se desfășoară în diferite orașe din URSS : Cuba — Brazilia 93—78 (45—46); URSS — Canada 77—76 (45—39);Bulgaria — Coreea de Sitei 7 4—63 (33—33); SUA. — Australia 76—50 (40—22); R.P. Chineză — Ungaria 90—63 (47—25). c i -ln clasamentele celor două grUpe preliminare conduc, neînvinse, selecționatele URSS și SUA, cu eîte 8 puncte.
BĂILE HERCULANE4J (Agerpres). — După . opt runde, în turneul internațional feminin de șah de la Băile Herculane conduce maestra româncă Dana Nuțu, cu 6,5 puncte, urmată de Svetlana Matveeva (URSS) — 6 puncte, Lidia 'Semenova (URSS) —. 4.5 puncte (1), Cristina Bâdulescți (România), Gi

De la plus 4900 in februarie am căzut în aprilie lă minus 2601, iar plus 1083 in mai. minus 1152 în iunie. Căderile se înregistrau la trecerile in folii noi. La ultima n-am mai avut însă cădere;. am dat chiar .194 tone suplimentar în iunie, de-acum .știm cum să acționăm, cîndanume, am dobândit deci știința prospectivei luci-Da, perspectiva constituie de acum direcția prioritară, concret lucrările de pregătiri ale brigăzilor lui Constantin Pureariu și loan Oprea, pentru conturarea, cit mai devrenie, . a panourilor din stratul 5, bloc 11 și stratul 7, care vor fi exploatate concomitent și, ceea ce este remarcabil, cu complexe mecanizate. Se acționează cu perseverență în acest scop pentru ca din primul trimestru al anului viitor, -sectorul III să treacă de la media de 750 tone zilnic la cel puțin 1800. Iată deci că dialectica maturizării: colectivului se îmbină fertil cu mecanizarea și .modernizarea fluxului tehnologic, în scopul creșterii producti- vităților și producției, co- hiondainent lansat de. secretarul general al partidului, Minerul ele Onoare al țării, tovarășul . Nicolae Ceaușescu, pentru asigurarea bazei energetice a economici noastre socia-1 iste.— Nu neglijăm prezentul. detaliază șeful de sector ambițiile ortacilor. Cum primul loc in întrecerea socialistă pe sectoare e deja „rezervai", luptăm să ne păstrăm poziția ; pentru aceasta trebuie să obținem suplimentar încă odrttă plusul primului semestru. Cînd te obișnuiești eu succesul, ambiția crește; în folosul colectivului, al fiecăruia dintre noi.

sela Fischdick (R.F. Germania) și Anett Wagner (R.D. Germană) — cu cite 4,5 puncte.In îuțida a 8-a, Dana Nuțu a . învins-o pe Ligia Jicman, Eugenia Ghindă a pierdut la Annett Wagner, Cristina Bădulescu a cîștigat la Gabriela Stan- ciu, Gisela Fischdick la Marlen Petrova, iar partida Svetlana Matveeva — Ivonna Șwieczilc s-a încheiat i’eriiiză.
■ . Ap:;—.-SOFIA 13 (Agerpres). — In cadrul turneului pe ca- re-1 întreprinde în Bulgaria, echipa de fotbal O- monia. Nicosia, viitoarea adversară a formației Sportul studențesc în „Cupa UEFA", a jucat la Sofia eu echipa locală Sredeț. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 3—1 (2—1), prin punctele însci'ise de Penev (2) și Cervenkbv. Golul formației cipriote a fost, marcat de Savidis, din lovitură de la 11 m.
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CARNET CULTURALsocialiste pentru agenda

viitoarei sesiuni a

Manifestări peste hotare dedicate 
zilei de 23 AugustPR AGA ■13 (Agerpres). — In cadrul acțiunilor consacrate aniversării Revoluției de eliberare socială și națională, antifascis- In sala Teatrului mută și antiimperialistă .. de nicipal din - Nampho, RPD la 23 August 1944, în orașul Luhakovice — localitate. eliberată de Armata română — se desfășoară; „Zilele culturii românești".La deschiderea manifestărilor grupate în cadrul „Zilelor culturii românești", a avut loc o adunare festivă. In alocuțiunile rostite a fost subliniată semnificația actului istoric de la 23 August 1944, fiind înfățișate totodată succesele poporului român în construcția socialistă, precum și dezvoltarea continuă a relațiilor româno-cehoslovace în spiritul înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel.La Monumentul Eroilor Români căzuți în luptele pentru eliberarea localității au fost depuse coroane de flori în semn de profundă recunoștință pentru jertfele aduse și. contribuția armatei iromâ- A ■ '

amplu proiect de restaurare a acestui templu.După ce vor fi înlăturate urmele poluării și ale trecerii timpului, Parthenonul va fi re- asamblat în forma inițială. Părțile lipsă ale fațadelor acestuia, în special frizele decupate în 1701, aflate i acum British Museum, vor

Adunării Generale creațiicreații ale Cpmencini, A-| Ultimele
I lui LUigiI lain Resnais, Ken Loach, Theo Angelopoulos, Mano- el de Oliveira și James Ivory vor fi prezentate în cadrul ediției din a- cest an a Festivalului filmului de la Veneția, care se va desfășura în perioada -30 august — 10 septembrie. In cadrul ! secțiunii „Venezia 43", i au fost selectate oficial 1 27 de filme, dintre care j 23 vor fi prezentate în 1 competiția respectivă, I iar restul în afara con- 
I cursului. De asemenea, | 17 pelicule au fost alese I pentru secția „Venezia l speciali", consacrată re- 1 alizărilor de o structură ) deosebită. Intre acestea figurează „Al Be- daya“, producție franco- egipteană regizată de1 Salah Abou Seif, „Miss Mary“, de Maria Luisa Bamberg (Argentina) și „Acta General de Chile", turnat anul trecuti în Chile, în clandestinitate, de Miguel Lit tin.

ne la eliberarea . Ceho* versări a .revoluției de e- slovaciei. liberare socială și națio-* ; nală, antifascistă și anti-PHENIAN 13 (Agerpres). ‘imperialistă, la Buenos -■■■■-■■■ Aires a avut loc o Imani-festare culturală. In cest cadru au fost zentate comunicări , vind cultura și a avut loc o gală . filme documentare,
☆ ~. BERLIN 13 (Agerpres). —- In cadrul manifestări- .... ______ ...: - 23August, la clubul „Urania", din Berlin, un numeros public a luat parte la - prezentarea, prin diapozitive, a unor imagini revelatoare pentru prezentul socialist al țării noastre. Au fost reliefate, cu acest prilej, marile realizări ale poporului român, îndeosebi, în anii ce au urmat alegerii, în fruntea partidului și a statului nostru a tovarășului Nicolae Ceaușescu. A fost evidențiată, totodată, profunda dorință de pace ; a poporului nostru, ce își găsește o elocventă expresie în1 politica externă, de largă rezonanță internațională, a României socialiste. Imagini redîncl frumusețile patriei, tradițiile noastre folclorice au întregit manifestarea de la clubul „Urania”.

a-pre- pri- românească deCoreeană, a avut loc o a- dunare festivă dedicată marii sărbători dc la 23 August. ;Au fost evocate pe larg însemnătatea evenimentului, precum și marile înfăptuiri înregistrate ‘ de __poporul nostru îndeosebi jor dedicate zilei de după Congresul al IX- lea al P.C.R., cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales să conducă desti-, nele partidului și - ale țării. ■A fost reliefată evoluția ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare româno-coreene, în a căror continuă amplificare și adîncire un rol determinant îl au frecventele întîlniri dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu tovarășul Kim Ir Sen.
☆BUENOS AIRES 13 gerpres), — In cadrul țiunilor consacrate marcării celei de-a 42-a ani-
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Crearea
ținui sistem de

securitate 
internațională, NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — La inițiativa unor țări socialiste, s-a cerut secretarului general al O.N.U. înscrierea pe ordinea de zi a celei de-a 41-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. a problemei privind unui sistem de securitate nală". Intr-o

Știri tehnico-științificei NAIROBI 13 ’(Agerpres) -+- Făină produsă ăl ga de mare c----sub numele științific .ispirulina" va putea folosită cu succes în mentația populațiilor lor din estul Africii, rea este anunțată de revistei „African Business", care subliniază că un grup de oameni de știință din Kenya lucrează în prezent la o metodă de cultivare pe scară largă a acestei alge. Cu un conținut foarte ridicat de proteine. vitamine, minerale și fluor, „spirulina"este utilizată în mod curent în alimentație de populația din Ciad,

i din sțiga de marc cunoscută de fi ali- țăi'i- Sti-
tru de torace. Placa este separată de țesuturile învecinate cu ajutorul unui material biologic inert. O a doua placă se fixează paralel pe dinafara toracelui. Datorită atracției reciproce permanente dintre plăci, țesutul osos al toracelui copilului tra

il tal este menținut intr-o poziție corectă, iar, după îndreptarea deformației, se scoate întregul mecanism.

„Crearea cuprinzător internați o- ..— . ....... scrisoare a miniștrilor de externe ai R.S.S. Bieloruse, R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovace, R.D. Germane, R.P. Mongole, R.P. Polone, Republicii Socialiste România, R.S.S. Ucrainene, R.P. Ungare și U.R.S.S. se exprimă convingerea că un sistem atotcuprinzător de securitate internațională, care ar include atît domeniile militar și politic, cît și cele economic și urna- . riitar, ar corespunde inte- I reselor vitale ale tuturor i statelor. I

la I , --------  . .. fi .înlocuite cu copii ampla- I sate la locul lor inițial, i Latura estică a clădirii; ,] urmează să fie restaura- , tă complet, pînă la sfîr- șitul acestui an. Activitățile au inclus tratarea a peste 1 000 de piese de marmură, cîntărind circa 100 de tone fiecare.au precizat vorba de o a Parthe- de o restau-

I

RESTAURARE

•kMOSCOVA 13 (Ager-' .preș), — Specialiștii sovietici au propus folosirea magnetului pentru îndreptarea unor deformări organice și funcționale în organismul uman, relatează. agenția TASS, citind revista „Nauka v SSSR". Dispozitivele magnetice sînt deosebit de eficiente pentru îndreptarea deformărilor congenitale ale toracelui la copii.In acest scop a fost pus la punct un sistem netomecanic special,se compune, dintr-o placă care se fixează pe dinăun-
mag-E1

☆BEIJING 13 (Agerpres).— In localitatea Lănzhou este în curs construcția celei mai mari instalații din . R.P. Chineză pentru cercetări în domeniul ionilor grei — anunță agenția China Nouă. Este vorba de un ciclotron care va permite oamenilor de știință efectuarea de cercetări sofisticate în diferite domenii ale fizicii, ca și ale medicinii.Construirea ciclotronu- lui arată că tehnologia chineză în sfera . instalațiilor de acest gen a atins practic nivelul mondial, a declarat directorul Institutului de fizică modernă din Lanzhou. Fondurile destinate realizării instalației se ridică la peste 100 milioa- _ ne yuani.

RECHINII SI... :
ELECTRICITATEA IOare să aibă rechinii gusturi... electrice ? Este ceea ce pare să reiasă, potrivit agenției France Presse, dintr-un raport al companiei telefonice americane ATT, realizat pentru firma japoneză Kokusai Denshin Denwa (KDD), în legătură cu cele trei defecțiuni succesive survenite în funcționarea cablurilor submarine de telecomunicații realizate din fibre optice de către. partea niponă și amplasate în apropiere de Insulele Canare. Potrivit acestui document, lă originea defecțiunilor respective s-ara- fla... rechinii. Ei âu „atacat" permanent cablurile ce se întind pe o distanță de 120 km pe fundul mării, între cele două insule ale arhipelagului Canare, dețerminîndîntreruperi temporare ale aprovizionării cu curent electric. Ca argument se menționează că au fost descoperite pe întinse porțiuni din ca-" bluri urme ale mușcăturilor de rechini.O serie de specialiști în domeniul faunei' submarine au estimat, în legătură cu aceasta, că rechinii

. par să fie atrași de e- lectromagnetismul cablurilor respective. De Altfel, ei sînt sensibili în obișnuit la curentul lectric „produs" de rie de pești pentru paraliza pradă sau ■îndepărta urmăritorii.
mod■ e- 0 se- â-și a-și

CAPRICII 
ALE NATURIIin timp ce în nord-estul Chinei se întreprind acțiuni pentru combaterea efectelor inundațiilor, în provincia Fujian din estulinfor- No- este una pre* din tempe- a lip-

FILMEPETROȘANI — 7 No
iembrie: Cobra se întoar- , ce; Unirea: Racolarea; 
Parîngul: ■Artista, dolarii și ardelenii.PETRILA: Hangar ’18.LONEA: S-a pierdut un elefant.VULCAN ■— Luceafă
rul: Prieteni fără grai.LUPENI — Cultural: Superman, I—II.URICAN1: Confruntarea decisivă.

N.R. Eventualele mo- ' dificări intervenite în Ț" programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara. ■' 
J ■?'TV. /■■■'.'■20,00

■ « ___

20,20 în
Telejurnal.In întîmpinărea marii sărbători naționale.Actualitatea. economie.20,35 Nobile, tradiții voluționare cumentar (21,25 Timp al înfăptuiri ționare :— Festivalul„Cîntarea

re- do- (color). marilor revolu-naționalRema

niei" — cadru democratic de afirmare a creației actuale — documentar.21,40 însemne ale unui timp eroic.21,55 Telejurnal. ;
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FESTIVAL

Specialiștii că nu este reconstruire nonului, ci rare a acestuia, care nu va afecta arhitectura sa veche de 2 500 de ani.
In perioada 20—23 august va avea loc a 23-a ediție a Festivalului internațional al cîntecului de la Sopot, relatează a- genția PAP. Festivalul va cuprinde două concursuri, unul fiind rezervat numai participanților’ străini care vor trebui să interpretezeExperți în arheologie din Grecia lucrează în prezent la demontarea g. interpreteze două piesă cu piesă a Parthe- partituri de muzică u- nonului în cadrul unui .șoară poloneză.agențiaafectate, notează mențioriată.Țin întreaga zonă afec-, tată de secetă au fost a- doptate măsuri de urgență.

OPERAȚIUNE
ANTIDROGoperațiune antidrog1 pe aeroportulO operațiune antidrog efectuată pe aeroportul Fiumicino a dus la aresta- rea a trei persoane și confiscarea unei cantități de 7,7 kilograme de mari- ■ juana. Cei trei, un bărbat și două femei, sosiți în cursul dimineții la Roma, aveau reținute locuri la un avion italian care pleca i " '

NUMĂRUL PERSOANELOR puse sub detenție în acest an de autoritățile rasiste de la Pretoria a ă- juns la 13 000, relevă ă- genția Reuter. Intre a- a-

imediat către Londra.
INCENDII 

DE PĂDURIIn Spania s-au înregistrat anul acesta peste .4 000 incendii de păduri, în urma cărora au fost distruse terenuri împădurite pe o suprafață însumînd 113 000 ha — arată cifre o- ficiale date publicității la Madrid, citate de agenția Reuter. Catalonia — din nordul țării — a fost regiunea cea mai afectată, urmată de Galicia și Ex- tramadura. dficialități spaniole afirmă că o mare

țării se înregistrează secetă prelungită, ;mează agenția China uă. Această provincie în mod tradițional dintre regiunile cu cipității abundente China. Din cauza - râturilor ridicate și soi de precipitații, culturile dc orez de pe o suprafață de 313 000 ha au fost compromise. Cea mai afectată zonă este situată în jurul orașului Quarr- ... .. ..........._.... _ ........_zhou, unde circa 70 000 hă parte a acestor incendii au cultivate cu orez au fost fost provocate intenționat.
pu b I icit a t eMicaPIERDUT legitimație de serviciu pe numele Maca- vei Mariana, eliberată de I.U.M. Petroșani. O declar nulă. (8654)PIERDUT legitimație .de serviciu pe numele Rusu Vasile, eliberată de I.M. Paroșeni. O declar nulă. (8653).PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ciu- rea Ilie, eliberată de I.U.M. Petroșani. O declăr rulă. (8652) 'PIERDUT diplomă școală profesională in meseria de zidar, pe numele Csaki Gheorghe, eliberată de Școala profesională Deva

anul 1967, O declar nu-(8651)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Vlădu- țu Maria, eliberată ■ de I.U.M. Petroșani. O declar nulă. (8650)PIERDUT legitimație de
ANUNȚ DE FAMILIE

m lă.

genția Reuter, Intre cestea 10 000 au fost restate în virtutea stării de urgență, declarată de regimul rasist la 12 iunie, pește 2 200 ca urmare a aplicării așa-zisei legislații de securitate, iar 631 reținute anterior sub diferite motive.IN JAPONIA NUMĂRUL FALIMENTELOR continuă să sporească relatează agenția Associated Press, citind o statistică dată publicității la Tokio, potrivit căreia, în iulie, 73 de y firme nipone au fost nevoite să-și înceteze activi- I tatea din pricina dificultăților financiare, ceea ce reprezintă un nivel lunar record. Pe ansamblul primelor zece luni ale anului în curs numărul companiilor ce au devenit insolvabile s-a ridicat, la 292.
scrviciu pe numele Goin- ' boezi Andrei, eliberată de I.M. Paroșeni. O declar nulă. (8649) >PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ciocan Ileana, eliberată de Fabrica de, mobilă Pefrila. O declar nulă. (8655)

SIMINA, soție și Sorin, fiu, mulțumesc cu pro
funda recunoștință Consiliului municipal al sindi
catelor Petroșani pentru compasiunea cu care ne-a 
înconjurat în clipele grele și prețiosul sprijin acor
dat în dureroasa și incredibila pierdere a scumpului 
nostru

BUCIUMAN NICOLAE
(8656)
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