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Cu planul pe
opt luni îndeplinit
Brigada condusă de 

Gheorghe Buhuțan, 
la I. M. Vulcan

g?

Hărnicie în abataje
In cinstea marii sărbă

tori naționale a poporu
lui nostru —- 23 August 
— consemnăm zi de zi as
pecte care denotă mobili
zarea de excepție a mi
nerilor în vederea înscri
erii de noi succese in 
activitatea productivă,

Din nou, în graficele de 
•producție a trei între
prinderi miniere sînt con
semnate depășiri ale sar
cinilor preliminate. Ne 
referim Ia ziua de 1.3 au
gust, cînd de la minele

(Continuare în pag. a 2-a)

7 200 tone de cărbune extras suplinien- 
,____ • Productivitatea muncii a fost depăși

tă cu 3000 kg de cărbune
Pentru minerii din bri

gada condusă de Gheor- 
ghe Buhuțan, din secto
rul I al minei Vulcan, 
înmînarea diplomei de o- 
noare în întrecerea socia
listă pe primul semestru 
al acestui an a coincis cu 
un alt eveniment semni
ficativ: îndeplinirea sar
cinilor de plan pe opt 
luni.: Frontaliștii Anton 
Arcan, Nicolae Mihoci, 
Nicolae și Vasile Batcu, 
Alexandru Anghel, Ion 
Moșilă, Mihai Stoichici, 
Nicqlâe Ciobanu și Pali 
Istvan și ceilalți — îndru
mați cu competență de 
șefii de schimb Miluță

pe post.
Roșu, Ștefan Buleandră, 
Constantin Gînceanu și 
Dumitru Anton — consi
deră că evenimentul nu 
este întâmplător, el în- 
cununînd efortul și abne
gația brigăzii de a-și de
păși lunar sarcinile de 
plan. Dacă, la începu
tul anului, brigadierul 
Gheorghe Buhuțan și or
tacii săi se angajează să 
realizeze, în 1986, 1000 to
ne de cărbune peste plan, 
iată că, în șapte luni, an
gajamentul nu numai că 
a fost realizat, ci și de-

Revenim la I. M. Petrila
pe urmele promisiunilor făcute

Inginerul șef IOSIF DRUMUȘ afirmă 

,Vom extrage cele 90000 
tone, cît ne-am angajat

>♦

Cu două luni în urină, inginerul șef al minei 
Petrila, ing. Iosif Drumuș afirma: „...vom depune e- 
forturi pentru creșterea randamentelor pe post. In 
felul acesta ne vom apropia foarte mult de sarcini
le zilnice de plan".

La ora actuală, pe luna august minusul s-a 
ridicat la peste 10 500 tone de cărbune, cel mai 
mare minus acumulat de vreo mină în această pri-
mă parte a lunii. Intr-un nou interviu, inginerul șef 
al rninei prezenta noua

— Cauzele sînt aproxi
mativ aceleași cuinele de 
la începutul aiyilui. pro
blema efectivului rămîne 
în continuare o” problemă 
nerezolvătă încă și nici 
nu este ușor de rezolvat. 
Acestei lipse de efectiv i 
se adaugă — absențele ne
motivate. Am întreprins 
acțiuni pentru reducerea 
absențelor nemotivate și 
vom continua. Acum avem 
linie de front excedentară, 
dar nu o putem plasa co
respunzător. Acesta este 
motivul pentru care am 
căutat să asigurăm efecti
vele necesare’ la locurile 
de muncă cu posibilități de 
creștere a productivității, 
locuri de muncă la care 
ne străduim să asigurăm 
și o aprovizionare mai 
bună.

— Tovarășe inginer 
șef in iunie afirmați 
„calea cea mai sigură de 
depășire a dificultăți
lor .inclusiv a lipsei de 
personal, este crește
rea randamentelor pe 
front". Care este acum 
situația ?

— Product i vi tățile 
lizate nu sînt slabe, 
fiind foarte aproape
sarcina planificată. Dova-

1 situație:

da cea mai concretă o ofe
ră creșterile de pro
ducție de la o zi la alta. 
Am ajuns de la 2500 la 
2900 tone producție medie 
zilnică. Și în continuare 
vom insista pe creșterea 
productivității muncii și 
a producției astfel îneît la 
sfîrșitul acestei luni să 
realizăm cele 90 000 tone 
de cărbune cît ne-am an
gajat în fața conducerii 
combinatului. In paralel 
vom acorda o mare aten
ție creării de noi capaci
tăți de producție realizîn- 
du-ne programul de des
chideri și pregătiri. In a- 
ccșt scop în trimestrul IV 
vom introduce două com
bine de înaintări iar în a- , 
numite zone; unde condi
țiile vor fi prielnice, vom 
mecaniza și lucrările din 
abataje. Dar va trebui să. 
depunem strădanii, și o 
Vom face, pentru o mai 
bună întreținere a lucră
rilor miniere pentru 
bunătățirea 
a minei.

Interviu 
Dorin
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Uricani — cartierul Bucura.

PRESEI ROMA N E
In urmă cu 55 de 

apărea, în condiții de grea 
ilegalitate, primul număr 
al „Scînteii", tribună de Afirmîndu-se 
luptă, prin cuvîntul scris, 
a Partidului Comunist Ro
mân, partid pe atunci tânăr 
ca existență, dar deja ma
turizat în confruntarea cu 
forțele reacțiunii, ale cla
selor exploatatoare. Data 
de 15 august 1931 s-a gra
vat astfel în conștiința con
temporanilor, ca un eve
niment cu profunde semni
ficații pentru evoluția po
porului român, cu multi
ple implicații politice. In 
semn de omagiu, ziua de 
temelie a „Scînteii" a de
venit, în anii socialismu
lui, sărbătoare a presei ro
mâne, prilej de bilanț al 
victoriilor dobîndite

ani, edificarea celei mai drepte 
orînduiri din istoria uma
nității.

dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Pre
sa, radioteleviziunea tre 
buic să reflecte pe larg 
activitatea partidului, a 
statului, a întregului po
por, să aibă un rol activ 
în unirea forțelor poporu
lui pentru înfăptuirea po
liticii interne și externe, 
să prezinte, în forme speci
fice lucrări și programe ar
tistice, cu un bogat conți 
nut de idei și un profund 
caracter educativ".

Condeierii din Valea Jiu
lui, redactori, colaboratori 

ziarului 
„Steagul roșu", își îndepli 
nesc o înaltă îndatorire P- 
lustrînd năzuințele și iz- 
bînzile minerilor, ale pre
paratorilor, consf ruclori- 
lor, ale celorlalți oameni • 
ai muncii, realizîhd astfel, . 
cu fidelitate, cronica edi- 

-ficării socialiste, cofitinu- 
înd, prin mobilizarea oa
menilor muncii la împli
nirea mărețelor obiective a- 
le politicii partidului. a 
prețioaselor îndemnuri și 
indicații ale secretarului 
general al partidului; . to
varășul Nicolae Ceausescu, 
la îmbogățirea valoroasei 
tradiții a presei democrati
ce și revoluționare româ
nești. Fiecare număr al 
ziarului, cu un bogat con
ținut formativ-informativ 
se constituie într-o eloc
ventă pledoarie, într-o en- - 
tțlziastă chemare pentru 
împlinirea, : responsabilei 
misiuni încredințate de 
partid, ziarul, realizat, cu 
aportul cititorilor pentru

în viața 
social-pojitică a națiunii 
noastre, ca tribună activă 
a democrației socialiste, ca 
eficient mijloc de educa
re politică și culturală a 
oamenilor muncii, de mo
bilizare a tuturor forțelor 
pentru înfăptuirea înțelep- 
tei politici a partidului, 
presa română î.și îndepli
nește astfel nobila misiu
ne de a reflecta străluci
tele realizări ale celei mai , ...___ __ ___
fertile perioade din istoria și corespondenți ai 
neamului nostru, intrată în 
conștiința noastră, ca semn 
de omagiu, sub 
„Epoca N i 
Ceaușescu". In 
prezentat la 
XIII-lea Congres al P.C.R., 
societarul general al parti-

denumirea 
co 1 a e 

raportul 
cel de-al

(Continuare tn pag. a 2-a)

n pagina a 3-a
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PRESA 
cronica vie a 

mărețelor înfăptuiri 
socialisteActivitate intensă la exploatarea cărbunelui din cariera „Victoria1 

nei Lupeni. Foto: Al. TĂTAR
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(Continuare în pag. a 3-a)

La I. M. Amnoasa utilajul trebuie să producă !

tm-
stării tehnice

realizat de 
GIIEȚA

(Continuare în pag, a 2-a)

.„Performanța", avansa- 
s rea cu 4 m într-o lună, a- 
parține unei forițiații de 
la mina Aninoasa care fo
losește un complex de mică 
înălțime pentru strate sub
țiri și înclinare mare. La 
cei 4 m de avansare nici 
producția realizată pu pu
tea. fi altfel decît proporțio
nală cu „recordul" respec
tiv de viteză — aproxima
tiv 500 de tone. Care sînt 
cauzele? La această între
bare și la cele ce vor ur
ma am solicitat răspuns 
din partea șefului secto
rului III, Petru Bârleânu, 
care are în dotare utilajul 
amintit.

— Una din cauze o con
stituie noutatea tehnică. 
Nu am mai avut pînă a- 
cum un astfel de tip de 

. complex și prin urmare. 
nici oamenii -nu erau pre-

gătiți să-1 mînuiască în 
condiții de eficiență ridi
cată.
puri
avut

De fapt nici alte ti
de complexe nu am 
în sector, .
Cei care v-au livrat 

complexul — am reținut 
că-i vorba de mina Pe
trila — nu v-au sprijinit 
Și cu specialiști ?

— Ba da. Pînă acum am 
avut un maistru electro-, 
mecanic de la Petrila ca
re ne-a ajutat foarte mult 
și âncepînd de astăzi (13 
augușt — n.n.) vom avea 
trei oameni, tot de la Pe
trila, dintre cei care cu
nosc utilajul, pe trei schim
buri. .'" -i-i <';

— Ceea ce ne-ați pre
zentat pînă acum constituie 
un motiv serios, dar este 
singurul ?

— Nu! Nu-i sipgurul mo
tiv. Zona in care a fost in-

trOdus, mai exact de unde 
am pornit complexul nu 
era cea mai potrivită pen
tru un astfel de utilaj. In 
primul rînd era o zonă tec- 
tonizată, în imediata apro-. 
piere a unei falii, iar dea
supra am avut o lucrare 
veche de unde s-a infiltrat 
apă. Acoperișul friabil și 
cu apa de infiltrații ne-a 
pricinuit mari • necazuri, 
chiar și surpări pe abataj. 
De aici și vitezele mici de • 
avansare și consumul ma
re de forță de muncă

— Nu era cunoscută a- 
ceastă zonă ? Sau nu exis
ta altă soluție ?

— Zona era cunoscută, 
iar soluția ar fi fost să 
exploatăm abatajul cu una 
din tehnologiile clașice. 
Dar și mecanizarea tre
buie : folosită. Este adevăț 
rat insă, că nu . în orice 
condiții... :

— Care este situația a 
cum la complex ?

— Sperăm să fi depășit 
zona rnai dificilă. Am 
prins un acoperiș mai bun 
și oamenii au început să 
se obișnuiască, să se pri
ceapă mai bine să-1 mî
nuiască. Oricum țoală lu
mea este cu ochii pe aba
taj. Pe lîngă oamenii re
partizați de la Petrila, a- 
sistența tehnică este asigu
rată și de locțiitorii șe
fului de sector și de repre
zentanți ai „combinatului. 
Și asta, pe fiecare sch&â». 
Sperăm să fie bine, sau o- 
1'icum mai bine decil pină 
acum. Utilajul trebuief să 
producă !

Interviu realizat de 
G. DORIN



Din marea epopee
desăvîrșirii unității naționale

Ca tînăr sublocotenent 
de rezervă am avut cinstea 
de a comanda Compania 
7-a/Regiment 18 — Gorj, 
pe atunci la începutul răz
boiului din 1916, coman
dat de colonelul Constan
tin Jippa.

Compania 7-a/Regimen- 
tul 18 — Gorj a plecat la 
luptă d n Arsuri — Gorj, 
unde cantonase un an de 
zile, avînd în efectiv, -la
data de 14 august 19.16 un

tre au fost aruncate — 
scoase în fugă — afară: 
echipamentul și munițiile. 
Către asfințitul soardlui, in 
marș forțat, Compania a 
străbătut — fără vreun 
popas — lungul drum pî- 
nă la Vama Păiuși și pe 
la ora 3 dimineață am a- 
juns din urmă batalionul 
1/ Reg. 18 Gorj — plecat 
din Tureinești — Gorj. Ba
talionul I era culcat pe

număr de 365 soldați și 
gradați și 3 sublocotenenți 
comandanți de plutoane : 
Ion Vîlcu — profesor, O- 
vidiu Vodă —- din Zărnești 
— Făgăraș și Sebastian 
Staneiu din Cristior.
Sublocotenenții Vodă 
Stanclu. făceau parte 
grupul de opt elevi 
clasei a VIII-a care

' și 
din 

ai
au

EVOCASE
Din carnetul de campanie 
al sublocotenentului de 
rezervă Nicolae Pătrășcoiu, 
comandantul Companiei 

7/Regimentul 1.8 — Gorj, 
azi general maior în 

retragere

ridicat drapelul românesc 
pe catedrala din Blaj ' și 
care apoi „au trecut în 
țară pe calea luptei". Ei 
au absolvit Școala pregăti
toare de ofițeri activi din 
București — Dealul Spirei. 
.Acești foști elevi ai liceu
lui românesc din Blaj au 
căzut eroic în luptele pen
tru unițatea națională, din 
august-octombrie 1916.

In după-amiaza zilei de 
14 august 1916, Compania 
7-a se găsea în serviciul 
de siguranță la Poiana Mi- 
liai Viteazul (2 km . nord 
Schela — Gorj) și a primit 
ordinul „pregătitor de 
marș", prin defileul Jiu
lui, la „punctul inițial" 
Vama Veche, unde trebuia
să se găsească, echipată de 
război, la orele 24.

Părăsind drumul lung.

mafginea șoselei, deci în 
„haltă mare". Am lăsat 
comanda Companiei subit. 
Ion Vîlcu și am plecat 
îndată la „capul avangar- 
dci", unde locotenentul 
Gheorghe Bălăcescu cdt. 
Comp. I/Reg. 18 Gorj aș
tepta raportul patrulei sa
le. (Iii timp de pace fuse
sem comandant de pluton 
în această .companie și. mai 
toți oamenii mă cunoșteau). 
Am plecat mai departe și 
am ajuns la podul de fier 
din graniță, la Polatiște. 
Podul eră .aruncat în apă. 
Se lumina de ziuă. Aproa
pe de pod, un gradat cu 
patru oameni stăteau adă
postiți după o st.încă. Nu 
primiseră foc de pușcă și 
nu văzuseră nici-o mișca
re* l-am luat sub epnian-

sișul pădurii și, escaladînd 
stînci, am descoperit o 
„grupă mică" așteptând pe 
șosea ivirea trupelor noas
tre.

Ne-am tîrît pînâ la înăl
țimea ei și am tras cu ca
rabina, de la 20 de pași. 
Inamicul a suferit pierderi 
și s-a retras spre Surduc. 
Am urmărit cu focuri pe 
cei fugiți și, la circa 200 
m în fața noastră a exploa- 
dat o mină. Podul a fost 
aruncat în aer și 25—30 i- 
namici au fugit spre nord. 
Era clar: Iuțisem primul 
contact. Colonelul C'oco- 
răscu, comandantul Grupu
lui Jiu a primit astfel, că
tre ora 6 dimineața, în 
15 august 1916, primul ra
port, de luptă și primul 
prizonier de război; reali
zări ale Companiei a 7-a/R. 
18 Gorj, comandată de sub
locotenentul de rezervă Ni
colae Pătrășcoiu. Către ora 
7 dimineața âu apărut la 
Surduc companiile 1 și 
7/R. 18 Gorj în întregime 
și ne-am împărțit pe loc 
misiunile: compania 1 va 
ataca în lungul șoselei, că
tre Livezeni — Petroșani, 
iar Compania a 7-a, în stin
gă ei va ataca în direcția 
Iscrorii — Aninoasa către 
nord — nord-vest de Petro
șani. '

] Inamicul ne-a întâmpi
nat cu-o ploaie de gloanțe 
și am avut pierderi. Dar 
noi am continuat atacul și 
l-am izgonit pe inamic 
spre nord, spre Petroșani 
și la nord de Petroșani.

In plina activitate, tricotoarea Ana Stoica — o muncitoare fruntașă a 
întreprinderii de tricotaje Petroșani,

„Hazul e la el acasăt£
ALEXANDRU LULESCU, 

fără... Nicu Constantin, la 
Petroșani în spectacolul 
„Tempo... tempo... pe sta
dion", al Teatrului satiric 
muzical „Constantin Tuna
se". Pentru cititori, replici 
consemnate în goana con
deiului.

— Cum se simte Alexan
dru Lulescu printre mi
neri ?

— Publicul prezent în 
număr mare la spectacol 
ne dovedește, din nou, că 
sîntem așteptați cu bucu
rie. Și pentru noi e aceeași 
mare bucurie de a veni la 
Petroșani, la sărbătoarea 
minerilor, •

— Proiecte 7

— Joc într-un spectacol 
de revistă „Gong ’86“ la 
grădina Boema. Un proiect,

Oaspeți 
ai Văii Jiului

dacă vrei, Un spectacol u- 
moriștie de autor cu care 
aș vrea să vin și aici, la 
Petroșani.

— Ați mai fost oaspete 
al Văii Jiului. Cum vi se 
pare Petroșanîul în această 
zi de sărbătoare ?

— Oraș superb. Ce con

trast față de trecut 1 M-a 
uluit. Iar publicul este 
receptiv, dornic să rîdă. 
Aici hazul e acasă.

— E greu să-l faci pe 
om să rîdă ?

— Foarte greu. Omul — 
pentru a rîde, pentru a 
gusta gluma, trebuie să-l 
faci să iasă <1 in ale lui. 
Cu un zîmbet vindeci de 
multe ori, o rană. Dacă 
ar fi după mine, i-aș pune 
unei țesătoare o inimă de 
pisică, unui director o i- 
nimă de girafă, iar unui 
actor, o inimă de rîs, că 
tot sîntem noi „de rîsul 
lumii".

Micro-interviu consemnat 
de H. ALEXANDRESCU

în serpentină, prin satul 
Schela ani alergat în fuga 
mare pe potecă, pe culmea 
Gruiul Muierilor — ll.ir.i- 
bor — Arsuri, unde am 
descins magazia de mobi-

dă. După prima cotitură 
știam că este pichetul de gră
niceri unguresc. A-Iai mult 
prin apă și peste 
r ti p l u r i 1 c po
dului mn trecut malul drept 
al Jiului. Am intrat în dc-

Cu planul pe opt luni îndeplinit
(Urmare din pag. 1)

Uzare. Pe ușă și pe feres-

„Vom extrage cele 90000 
tone, cit ne-am angajat"
(Urmare din pas. I)

— Ce veți întreprin
de pentru a rezolva 
problema efectivului ?

In primul rînd am 
intensificat acțiunile de 
recrutare și stabilizare a 
('ădrelor. In al doilea rînil, 
ne preocupăm intens de ca
lificarea, perfecționarea și 
policalificarea personalului 
muncitor Ne-au ieșit multi ; 
mineri buni la pensie, iar 
cei care le-au luat locul 
— mai ales la nivelul șe
filor de schimb — nu au 
experiența Celor plecați. 
Aici Va trebui să insistăm 
mai mult.

— Am reținut că veți 
realiza cele 90 000 tone 
cit v-atî angajat?

— Da, și asta înseamnă, 
o producție eu 7000—8000 
de tone mai mare decît 
cea obținută în lunile an
terioare.

— Tovarășe inginer 
șef, o ultimă întrebare. 
Tot în iunie precizați că 
din septembrie vă veți 
realiza sarcinile de plan.

— Incepînd cu decada a 
doua a lunii septembrie a- 
vem condiții și șanse de a 
ne realiza sarcinile de plan. 
In mod normal nu ar tre
bui să avem probleme ca- 
rg să ne împiedice să ne 
realizăm planul.

pășit.. Cantitatea de căr
bune extras suplimentar 
în această perioadă tota
lizează 7241 tone.

La baza realizării aces
tui plus’ si a celui ;dm 
august — aproape 300 de 
tone — a stat depășirea, 
lună de lună, a producti
vității muncii cu măi bine 
de 3000 kg de cărbune pe 
post. Este o brigadă des
pre care șeful sectorului 
1. tehnicianul Văsile Bric, 
no spunea că „își face pe 
fiecare schimb ciclul, a- 
dică dirijează, împușcă, 
evacuează cărbunele". Es

te doar unul din „secre
tele" care explică de ce 
din abatajul frontal din 
stratul 7, blocul VII, pa
noul 5—6 preliminarul 
zilnic este depășit, în 
medic, cu "0—80 tone de 
cărbune'.'-'ț,' ■

In momentul de față, 
datorită plusului, „calen
darul de producție" al bri
găzii lui Gheorghe Bu- 
huțan indică a doua ju
mătate a lunii septem
brie. Și, desigur, nu va 
constitui o surpriză dacă 
brigadierul și ortacii săi 
vor sărbători Revelionul 
mult mai devreme. (Gh. 
ULTEANU)

Animație la ștrandul Preparatorul din Lupeni. Foto: Al. TĂTAR

vă informăm
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I BRIGADA ȘTIINȚIFI- 
ICA. Ieri, brigada științi

fică a Casei de cultură din 
I Petroșani s-a deplasat la 
' I.M. Livezeni. A avut loc

o dezbatere pe tema „Cer- 
I cetarca științifică în mine- 
[ rit" la care au participat

muncitori și cadre tehnico- 
inginerești din întreprin
dere .precum si specialiști 
din C.M.V.J. si l.C.P.M.C. 
(Al. H.) ’

VITR1NA DE CARTE. 
La librăria „Ion Creangă" 
au fost amenajate două vi
trine de carte social-politî- 
că dedicată zilei de 23 Au- .
gust. Sînt expuse și lucrări vor fi desfăcute prin uni
de istorie și artă militară ....... ~
apărute în ultimii ani. 
Acțiunea face parte din 
ciclul de manifestări gru
pate sub genericul „Zilele 
cărții social-politice" -des
fășurate între 11 si 14 au
gust. (Al. II.)

SEMIINDUSTRIALIZA- 
RE. După cum ne infor
mează Gheorghe Stăncule- 
te, șeful secției de semiin-'

dustrializare de la Live
zeni,. pînă la această oră 
au fost conservate 90 tone 
de. castraveciori și. 190 to
ne de varză, produse care

culturale din Valea Jiu
lui.' Cei 15 tineri, foști e- 
levi, 
turism. împreună de

tățile ICSLF.
EXCURSIE. Apariție 

solită, zilele trecute în 
troșani cei 15 tineri

in-
Pe- 

„ , ... ... __. ___ . din
Breaza, județul Prahova, 
pasionați ai turismului. 
După ce străbătuseră tot 
masivul Paring, se îndrep
tau spre Retezat, dornici de 
a cunoaște priveliștile mi
nunate ale patriei, obiec
tivele social-economiee și

astăzi studenți, fac 
. ’ s la

vremea pionieriei. Aveau 11 
ani cînd s-au constituit în . 
cercul lor de turism. (Al.H).

„CUPA ELIBERĂRII". 
Au început întrecerile în 
competiția de fotbal dota
tă cu „Cupa Eliberării". 
După cum aflăm de la
prof. Ionel Grecu, metodist 
la CMEFS Petroșani, la
competiție participă echi
pele din- campionatul 
dețean (seria Valea Jiu
lui). Finala va avea

ju-

loc

(Urmare dip pag. I)

Lonea, Lupeni și Valea 
de Brazi au fost livrate 
suplimentar 784 tone de 
cărbune. . .

• Cel mai mare plus 
— 544 tone de cărbune a

Hărnicie în abataje
• Cu ritmicitate zilni

că în depășii’ea sarcinilor 
planificate se prezintă, de 
la începutul, lunii, și co
lectivul minei Valea de 
Brazi. Minerii de aici au 
raportat, la sfîrșitul zi
lei de 13 august, depăși-

fost realizat de minerii rea cu 155 tone de căr- 
de la LupenL Este a șa- bune a preliminarului, 
sea oară, în această lună ceea ce înseamnă — de 
cînd colectivul I.M. Lu- ia începutul lunii — un 
peni raportează depășirea spor față de plan de 953 
sarcinilor zilnice preli- tone de cărbune., 
minate, fapt de bun au- • Fruntașa lunii, I.M. 
gur care pune în eviden- Lonea, a acumulat, prin 
ță mobilizarea în vede- producția extrasă supli- 
rea recuperării grabnice mentar în această zi, un 
a restanței de plan acu- plus de aproape 1 200 to- 
mulatâ pe luna în curs, ne de cărbune. (Gh. O.)

TELEX • SPORT •
LONDRA 14 (Agerpres). 

Cea de-a 7-a partidă a me
ciului pentru titlul mon
dial de șah dintre marii 
maeștri sovietici Gări Kas
parov și Anatoli Karpov 
s-ă încheiat. remiză. Scorul 
se menține ■egal, 3,5—3,5 
puncte. In partida a 8-a, 
programatei astăzi, Kaspa
rov va avea piesele albe.

BĂILE HERCULANE 14 
(Agerpres). In runda a 9-a 
a turneului internațional 
feminin de șah de la Băi
le Herculane, Gabriela 
Stanciu a învins-o pe Mar
ten Petrova, Elisăbeta Po- 
lihroniade-Rusu pe Cris
tina Bădulescu, Smaranda 
Boicu a pierdut la Ivonna 
Swieczyk, Lidia Semenova 
a cîștigat la Dana Nuțu,

TELEX • SPORT
iar în partida Gisela Fis- 
chdîck — Svetlana Mat
veeva a fost consemnată 
remiza.

In clasament conduc Da
na Nuțu (România) și Svet
lana Matveeva (U.R.S.S.), 
cu cite 6,5 puncte, urma
te de Lidia Semenova 
(U.R.S.S.) — 6 puncte.

MOSCOVA 14 (Agerpres). 
Rezultate înregistrate în 
ultimele meciuri din gru
pele preliminare ale cam
pionatului mondial femi
nin de,baschet: Canada — 
Brazilia 82—75 (40—31);
U.R.S.S. — Coreea de Sud 
90—41 (47—23); Cuba — 
Bulgaria 77—76 (39—35); 
Cehoslovacia — Ungaria 
78—61 (39—31); S.U.A. ■— 
R.P. Chineză 99-74 (50-49).

ră- 
zia-

în ziua de 23 August pe 
Stadionul „Știința".

FĂRĂ SEMNAL au 
mas crîticile făcute în 
rul nostru în privința stă
rii carosabilului dintre Is- 
croni și Aninoasa. Sperăm 
ca aceste rînduri să le rea
mintească celor vizați as
pectul criticat și să pur
ceadă la 
junsurilor 
(Gh. O.)

GROPI. ...
roport, între stațiile 
autobuz Dacia și cap de 
linie, și-au făcut apariția... 
două gropi. Nu sînt din a-

remedierea nea- 
constatate.

In cartierul Ae- 
de

celea pe care, după termi
narea unor lucrări, con
structorii uită să le astu
pe. Sînt de canalizare, dar 
fără... capac. Poate se va 
găsi cineva să le pună la 
loc (am constatat că unul 
dintre ele este rupt). Pen
tru aceasta, mulțumiri an
ticipate; din partea conducă
torilor. auto J (Gh. O.j,

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

£ I

i i 
i
i 
i
i
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AM INTERVENIT LA

COLABORATORII
această oglindă fidelă a reali-A cunoaște viața și activitatea mi

nerilor, a tuturor oamenilor muncii din 
Valea Jiului este o condiție esențială în 
procesul de elaborare a ziarului. Toate 
aceste transformări care se înfăptuiesc 
sub ochii noștri, în toate compartimen
tele Vieții sociale, nu ar putea fi cunos
cute și sesizate de ziariști, în toată com
plexitatea lor, fără contribuția prețioa
să a colaboratorilor și corespondenți
lor noștri, ei înșiși oameni care muncesc 
în întreprinderi miniere și instituții, re
ceptivi la tot ce este nou. Este o trăsă
tură a conștiinței corespondenților și ci
titorilor ziarului, oameni care, semna- 
lîndu-ne diversele aspecte ale vieții și 
muncii de fiecare zi, își manifestă grija 
și responsabilitatea pentru perfecta 
funcționare a mecanismului social.

In fiecare zi, prin scrisori sau prin 
telefon, corespondenții ne transmit o 
diversitate de știri care semnifică insuși 
clocotul muncii și vieții. Ele sînt inte-

grate în 
tații care este presa și care nu și-ar pu
tea îndeplini importantele misiuni po
litice, formative încredințate de partid 
fără cunoașterea cît mai profundă a 
vieții în evoluția ei și fără importanta 
contribuție a oamenilor muncii.

Sărbătorită în preajma aniversării a 
42 de ani de la revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și anti- 
imperialistă înfăptuită la 23 August 
1944, în atmosfera de vibrant patriotism 
din această perioadă marcată de împli
nirea a 21 de ani de la istoricul Congres 
al IX-Iea al partidului, Ziua presei ne 
oferă prilejul de a pune în evidență a- 
portul colaboratorilor, corespondenților 
și cititorilor la realizarea unui ziar care 
să reflecte cu obiectivitate însăși com
plexitatea vieții de fiecare zi din Valea 
Jiului. ’

Tiberiu SPĂTARE

Un „och.iu din mările 
și oceanele lumii

SESIZAREA
DUMNEAVOASTRĂ

ZIUA PRESEI ROMANE
. antiimperialistă, redactori
lor, colaboratorilor și co
respondenților voluntari ai 
ziarului „Steagul roșu", 
să-și exprime, alături de 
ceilalți reprezentanți ai 
breslei scrisului din țară, 
deplina satisfacție de con
deieri ai evului socialist.

(Urmare din pag. I)
O lectură de fiecare 

zi.
cititori, fiind astfel o tri
bună de difuzare și afir
mare a înaltelor calități a- 
le omului de tip nou, con
structor plin de dăruire al 
viitoarelor orizonturi so
cialiste, o oglindă fidelă a 
vieții economice, sociale și să-si reînoiăscă legâmîn- 
poiitice a municipiului nos- țul de a sluji, cu. abnega- 
ȚrtL/ ■■■ ■ ;•’: T-. 1. ■■ ■ ... >•■■. ...

Ziua presei române ofe
ră, așadar, fericitul prilej, 
în preajma glorioasei ani
versări a vi eforiei Revolu
ției de eliberare socială 
națională antifascistă și

ție, prin cuvântul scris, no
bila cauză a partidului, a 
întregului nostru popor, de 
făurire a societății socia
liste multilateral/ dezvol
tate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Economii prin 
acțiunea celor „3

Recuperarea, recondițio- 
narea și rcfolosirea piese
lor auto a devenit o sursă 
sigură a aprovizionării 
tehnico-materiale a unită
ții de transport SUCT Pe
troșani. In acest an numai 
la secția Petroșani, număr tijeii de roți, pompele 

injecție și alimentare, 
lectromotoare, alternatoare, 
saboți de frînă, capete de 
bară de direcție, radiatoa
re, cutii de viteză și alte 
subansamble capătă o no
uă viață în mîinile iscusi-/ 
ților meseriași ca: Gheorghe 
Mihai, Gheorghe Boha, De- 
zideriu Tănăsele, David 
Borșoi, Marius Mititelu, Io
sif. Aradi, Emil Albu, An
ton Kovacs, Marcu Mu- 
reșan, Robert Domokoș, 
Cornel Tilici, Dumitru Pa
vel, Jurca Nicblae și alți 
mecanici strungari, sudori, 
electricieni, vulcanizatori; 
etc.

Așadar, implicîndu-se în
deaproape în acțiunea „3R“ 
oamenii muncii de Ia 
SUCT. recuperează tot ce 
este posibil a fi recondițio
nat, și redat .spre folosire 
în parcul auto.

rul reperelor recondițio
nate din familia S.R. și 
Romăn-Diesel, s-a ridicat 
cu mult față de anii pre- 
cedenți. Valoarea, pieșe- 
lor recondiționate și recu
perate în cele 7 luni tre
cute din acest an se ridi
că la aproape o jumătate 
de milion de lei. Această 
cifră reprezintă rodul mun
cii mecanicilor, electricie
nilor, sudorilor, strungari
lor, vulcanizătbrilor .din 
cadrul acestei secții.

„Nu avem ateliere spe
ciale, de recondiționare, 
dar în schimb avem me
seriași foarte capabili care 
pot să recondiționeze pie
se dîndu-le o întrebuința
re de o eficiență economi
că sporită. Nici nu s-au e- 
laborat tehnologii specia
le, pe repere, dar piesele 
recondiționate și apoi re- 
folosite poartă amprenta 
lucrului de calitate" — 
ne-a spus maistrul de ate
lier Mircea Vesa. ,/■..

Maistrul ține să precize
ze: „Totdeauna am cău
tat să repartizez meseria
șilor piese ce se înscriu în 
limitele de toleranță ad
mise de norme, în vederea 
recondiționau. Astfel bu- 

de
e-

Vasile BELDIE, 
coresp. Petroșani

OMENIE
Un om, lăcătușul Dumi

tru Nistor, de la I.M. Vul
can, a suferit un accident. 
Viața sa se afla în peri
col, datorită pierderilor 
mari de sîn ge. Ortacii săi 
au acționat fără să pre
geți?, donînd la Centrul de 
colectare însemnate can
tități de singe. Primii care 
au venit în ajutorul cole
gului lor de muncă, dînd 
dovadă de omenie, au fost 
minerii Lucian Albu, Ce
zar Mititelu, Carol Rațiu,

Recent, s-a deschis în 
noul centru civic al ora
șului Vulcan, lîngă cine
matograful „Luceafărul", o 
interesantă expoziție care 
cuprinde exemplare rare 
de pești, viețuitoare mari
ne din mările și oceanele 
lumii. Este rodul muncii 
de ani de zile a lui Petre 
Niculescu, un tînăr pasio
nat de tainele mărilor, ca
re a alcătuit această fru
moasă colecție cu sprijinul 
prof. Liviu Macea.

Sînt expuse* aici exem
plare unicat cum ar fi 
Pterophillum Scalare, re
gele peștilor de acvariu, o- 
riginar din Brazilia, pre
cum și exemplarul cel mai 
mare 
nului, 
mele 
rator, 
atinge 10—21 cm lungime. 
Poate fi văzut și un alt 

, pește colecționat de prof. 
Liviu Macea, singurul peș-

din familia școrpio- 
cunoscut sub nu

de Pandimus Impe- 
exemplar african ce

te care urcă în copaci, ori
ginar din Africa. Curioșii 
pot vedea și Gorgonia --- 
ciudatul animal marin sub 
(formă de plantă, originar 
din Oceanul Atlantic^ pre
cum si scoici, melci, pă
ianjeni din Atlantic și 
Mediterana, un exemplar 
ele păianjen uriaș (Nephyla 
Senegalenșis) din Senegal, 
termite africane și multe 
altele. Această colecție 
constituie un minunat pri
lej de a cunoaște unele din 
tainele mărilor, modalita
te instructivă și plăcută 
de petrecere a timpului li
ber. Frumusețea exponate
lor și pasiunea colecționa
rului ne-au determinat să 
trezim prin aceste rânduri 
interesul de a vizita acest 
„ochi", descoperind cîteva 
dintre tainele greu de pă
truns ale mărilor și ocea
nelor lumii.

Accesul 
la magazia 

gării
Intre scrisorile sosite la. 

redacție în ultima perioadă 
se numără și cea semnată 
de conducătorul auto Ho
rea Trif din 1’et.roșani.. In 
numele unui grup de șo
feri de la Secția de trans
port auto a C.M.V.J., care, 
efectuează 
la rampa 
Horea Trif 
tîmpinăm 
din cauza 
gust și cu 
geraț de mari pe care sîn- 
tem nevoi ți să circulăm 
spre, și de la rampa gării 
Petroșani. Porțiunea de 
drum respectivă este în 
permanență inundată, găz
duind o baltă enormă din 
cauza înfundării rețelei de 
canalizare. Denivelările și 
balta dăinuie de foarte mult 
timp".

In continuare autorul 
scrisorii . arată: „De a- 
proape doi ani fac trans
porturi din gara Petroșani. 
Rampa de încărcare-descăr- 
care a mărfurilor de aici 
nu este întreținută cores
punzător, iar accesul spre 
ca este greu, dovedind o 
totală neglijență.

Confrunt înd 'afirmațiile 
din scrisoaie cu realitatea, 
am constatat o concordan
ță totală, fapt ce ne deter
mină să invităm condu
cerea gării petroșani să-și 
îndrepte atenția spre as
pectele semnalate de auto
rul scrisorii și să urgente
ze nțăsurile necesare pen
tru un acces normal la ma
gazia de mărfuri a gării. 
Șeful compartimentului 

tranzit, Ion Blendea, ne-a 
spus că vor fi solicitați lu
crătorii de la l.G.C.L. pen
tru secarea bălții și pentru 
desfundarea canalizării, iar 
cu sprijinul antreprizei de 
construcții din cadrul com-, 
plexului C.F.R., accesul de 
care ne ocupăm va fi în
dreptat. prin pietruire și 
betonnre.

Intenții bune, desigur. 
Sînt așteptate, insă, fapte-

Toroă țAțâRUĂ

trănsporturi de 
gării Petroșani, 
ne scrie: „In- 
inari greutăți 
accesului în- 
deniyelări exa-

Pavel KOVACS, 
corespondent, Vulcan

Foto; Gh. OLTEANU

fi'
1 Jw

Constantin Musceleanu, Va
sile Arseni și Gelu Crăes- 
cu, lăcătușii Anghelache 
BUceag, Florian Oprean, 
Ioan Lazăr, Mihai Raduly, 
Constantin Stirbăț, electri
cienii Gheorghe Măicanuși 
Ion Afloarei, Datorită lor 
și gestului dea dona șînge 
pentru o viață, ortacul Du
mitru Nistor este acum bi
ne. Un gest frumos, o do
vadă de omenie.

Justin STOENESCU, 
coresp.. Vulcan

O bună perioadă de timp 
ceasul electronic de la 
poarta I.U.M. Petroșani nu 
a funcționat. Erau defecte 
cîteva componente electro
nice. S-au găsit oameni i- 
nimoși care au căutat so
luția, fără să apeleze la 
piese de import. Cu miga
lă și pasiune inginerii 
Gheorghe Marc, Vladimir 
Grigorescu, Dumitru Gheor
ghe, Mihai Popov, Nieolae 
Cseka și mai tinerii elec- 
troniști Aurel Pr islopeanu 
și Gabriel Paraschiv, au 
verificat fir cu fir, reușind 
să găsească soluția.

Acum ceasul funcționea
ză din nou. Un cuvînt de 
mulțumire al nostru, al 
tuturor celor ce muncim 
aici, pentru cei care, din
colo de sarcinile curente și 
importante din secțiile în
treprinderii și-au făcut 
timp pentru a se ocupa și 
de... măsurarea timpului, 
ceasul fiind de mare uti
litate tuturor. Un fapt de 
muncă, o dovadă a înaltei 
pregătiri profesionale și a 
pasiunii pentru meserie.

Wilhelm LOJA DI, 
I.U.M. Petroșani

ce fac o dată aspecte: care țin
acum, de această dorință de a-
solici- firmare. Un rol determi-
tova- nant în stimularea iniția-

Robu, tivei tinerilor îl au secre-
'ZZ.-..Z ,i co

mitete care, prin discuții 
cu colegii de muncă, prin 
acțiuni atractive și diver
se îi pot ajuta. De aceea 
în programele noastre de 
activități am acordat în 
această perioadă estivală 

/ mai mult spațiu modului 
de organizare și petrece
re a timpului liber, dar nu 
am neglijat analiza inte
grării și rezultatelor 
ținute de tineri în pro
ducție, disciplina lâ locul 
de muncă și societate..

—- Enumerați cîteva din
tre ele.

— Organizăm dezbateri, 
seri culturale, acțiuni cul
tural-sportive. Am deschis 
șantierul local al tinere
tului cu serii de cite C- 
dc tineri, la care partici
pă elevi și tineri din în
treprinderi. avînd drept 
obiectiv finalizarea unei 
bâze sportive cu două te-? 
rentlri de tenis de cimp.

Dornici să aflăm 
tinerii din Uricani, 
în plină vară, ani 
tat cîteva aprecieri 
rășului Constantin 
secretar al Comitetului o- tarii de organizații și 
rășenesc U.T.C.

— Tot ce întreprindem 
este destinat formării mul
tilaterale a tinerilor pen
tru a răspunde . cerințe
lor ce stau în fața colee-. 
tivelor unde își. desfășoa
ră activitatea. Una dintre 
formele de educare mul
tilaterală o constituie în
vățământul politico-ideolo
gic care are menirea de 
a contribui la formarea 
conștiinței revoluționare a 
tinerilor, a implicării con
știente și efective la so
luționarea problemelor pe 
care viața de organizație 
ie cuprinde. In organi
zarea activității pornim cu 
convingerea că nu există 
tînăr care să nu dorească 
să se afirme, pe care să 
nu-l pasioneze un anumit 
domeniu. Participind la 
adunări generale ale orga
nizațiilor U.T.C. din între
prinderi am remarcat nu

mese 
toa- 

nu 
fiind

teren pentru volei, 
de șah, vestiare. Cu 
te aceste realizări, 
sînteni mulțumiți, 
conștienți de faptul că nu
am găsit peste tot moda
lități de antrenare a ti
nerilor la soluționarea 
problemelor actuale și de 
perspectivă ale producției, 
vieții sociale și spirituale, 
pentru a asigura schim
bul de inline in întreprin
deri. ■■ . ■

Faptul că la Uricani e- 
xistă o preocupare atentă 
față de tineri, constituie o 
garanție a reușitei în a- 
ceastă muncă politico-e- 
ducativă complexă, de 
formare multilaterală, Co
mitetul drășeneșp U.T.C. 
acționînd în acest sens di
namic, continuu, prin mul
tiple forme si mijloace 
pentru -o nouă calitate în 
domeniul conștiinței ace-... 

30 lora care • făuresc, zi de zi, 
noi bunuri materiale 
spirituale, cu 
și

ob^-

dă ruire.

Florin 
coresp.,

și
elan tineresc

BEJAN, 
Uricani
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Schimb de mesaje 
româno»* japonez

TOKIO 14. (Agerpres). 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, a fost 
transmis tovarășului Kenji 
Miyamoto, președintele C.C. 
al P.C. Japonez, un cordial 
salut, împreună cu urări 
de sănătate și de succes 
în. întreaga sa activitate.

Mulțumind, tovarășul 
Kenji Miyamoto a rugat să 
se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un căl
duros salut prietenesc și 
cele mai bune urări de să
nătate, de noi și tot mai 
mari succese în activitatea 
sa consacrată făuririi so
cietății socialiste multila
teral dezvoltată în Româ
nia, cauzei păcii și colabo
rării internaționale.

Schimbul de mesaje a 
avuț loc cu prilejul primi
rii’de către tovarășul Kenji 
Miyamoto a tovarășului 
Miu Dobrescu, membru al 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Colegiului cen
trai de partid, care face o 
vizită în Japonia în frun
tea unei delegații a parti
dului nostru, la invitația 
P.C. Japonez.

In cursul convorbirii 
au fost evidențiate cu sa
tisfacție raporturile tra
diționale de prietenie, co
laborare și solidaritate in
ternațională dintre P.C.R. 

și P.C. Japonez și s-a ex
primat hotărîrea de a ac
ționa în. continuare pen
tru dezvoltarea și adânci
rea lor.

Au fost abordate, de a- 
seihenea, probleme actuale 
ale mișcării comuniste și 
muncitorești și ale vie
ții internaționale, reliefîn- 
du-se importanța întăririi 
colaborării și solidarității 
partidelor comuniste și 
muncitorești ca o condiție 
esențială a unirii tuturor 
forțelor revoluționare, pro
gresist ș lemocratic în 
lupta ‘pentru salvarea o- 
menirii de la . catastrofă 
nucleară, pentru pace și 
progres social.

«•
Tn timpul vizitei în Ja

ponia, delegația P.C.R. a 
avut convorbiri cu o dele
gație a P.C. Japonez, con
dusă de Mitsuhiro Kaneko, 
șeful Secretariatului C.C 
al P.C. Japonez. In cursul 
convorbirilor s-a procedat 
la o informare reciprocă a- 
supra activității și preo
cupărilor actuale ale ce
lor două partide pentru 
aplicarea hotărîrilor con
greselor lor. S-a examinat, 
de asemenea, stadiul re
lațiilor bilaterale, expri- 
mîndu-sc dorința de a ex
tinde conlucrarea dintre 
P.C.R. și P.C. Japonez.

Conferința ministerială
BRIDGETOWN 14 (A-

gerpres). La Bridgetown 
s-au încheiat lucrările ce
lei de-a 19-a ..Conferințe 
ministeriale F.A.O. pentru 
America Latină și regiunea 
caraibiană. Participanții. 
reprezentînd 33 de state 
din această zonă, s-au pro
nunțat împotriva măsuri
lor protecționiste ale ță
rilor occidentale ftiță de 
produsele agricole de ex
port ale acestor state. In 
comunicatul final, citat de

Orientul
..PARIS 14 (Agerpres). 
Recentele ciocniri din Li
ban între membrii conti-

’ gentului francez din cadrul 
UNIFIL și milițiile Amal 
demonstrează o evoluție a 
situației care provoacă în
grijorare, se spune într-un 
mesaj adresat secretarului 
general al O.N.U. de că
tre președintele Franței, 
Francois Mitterrand, in-

Africa Australă
LUANDA 14 (Agerpres). 

Unități militare ale Repu
blicii sud-Africane au pă
truns pe o adîncime de 
300 km pe teritoriul Re
publicii Populare Angola 
în provincia Cuando Cu- 
bando încercând să ocupe 
din nou orașul Cuito — 
Cuanavale — anunță a-

F.A.O.
agenția China Nouă, se 
subliniază că practicarea 
unei . astfel de politici li
mitează considerabil ca
pacitatea de dezvoltare e- 
conomică a țărilor regiu
nii. Referindu-se la cursa 
înarmărilor, ' delegații ,au 
subliniat că este irațional 
să se risipească uriașe su
me pentru înarmări în 
timp, ce o mare parte a 
populației lumii suferă de 
o lipsă acută de produse 
de primă necesitate și 
malnutfiție.

Mijlociu
formează agențiile France 
Presse și United Press 
International.

Francois Mitterrand ce
re secretarului general al 
O.N.U. să ia toate măsuri
le necesare pentru preve
nirea unor incidente de 
acest gen, precizînd că 
Franța va continua să par
ticipe la Forța interimară 
a O.N.U. din Liban.

gențiile internaționale de 
presă, citind postul de 
radio național. Se precizea
ză, totodată, că forțele ar
mate angoleze au respins 
atacul inamicului forțîn- 
du-1 să se retragă. Peste 
20 de locuitori ai orașului 
au fost uciși, numeroși al
ții răniți, iar multe lo
cuințe distruse.

BEIJING 14 (Agerpres). 
In provincia Sichuan, un
de în acest an urmează să 
se realizeze 50 la sută din 
totalul producției de gaze 
naturale a R.P. Chineze, în 
perioada 1986—-1990 se vor 
dubla . fondurile alocate 
dezvoltării acestui sector 
al industriei extractive. 
Astfel, după cum relevă a- 
genția China Nouă, pen
tru . achiziționarea de teh
nologie și modernizarea e- 
chipamentelor existente se 
vor aloca 200 milioane 
yuani. Eforturile sânt con
centrate în direcția pune
rii în exploatare a zăcă
mintelor din .partea estică 
a provinciei. .

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Cobra se întoar
ce; Unirea: Racolarea ; 
Parîngul: Artista, dola
rii și ardelenii.

LONEA: Din prea mul
tă dragoste.

VULCAN — Luceafă
rul: Prieteni fără grai.

LUPENI — Cultural: 
Superman, I—TI.

URICANI: Toate mi se 
întîmplă numai mie.

N.R. Eventualele mo
dificări intervenite în 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

DELIII 14 (Agerpres). 
Corporația indiană de stat 
de petrol și gaze a lansat 
un proiect de gazeificare 
subterană a cărbunelui la 
Mehsana. Printr-o sondă, 
forată la adîncimea de 
800 metri,’ în zăcământul 
de aici vor fi pompate o- 
xigen și. abur supraîncăl
zit, .gazul .obținut pe a- 
cca'stă cale din cărbune 
urmînd să ajungă la sin 
prafață printr-o a doua 
sondă. Gazul va fi folosit 
în industria energetică. 
Specialiștii relevă caracte
rul deosebit de economicos 
al acestei ’ metode de pu
nere în valoare a rezer-ț 
velor de cărbune.

TV.
20,00 Telejurnal.

— In întâmpinarea ma
rii sărbători națio
nale.

20,20 Actualitatea în eco
nomie.

20,35 Nobile tradiții re
voluționare. (II)

— Erou al uiiui timp 
de glorii.

20.55 Patriei în August :
— Emisiune de cînlc- 

ce și versuri.
21,10 Cadran mondial.

(color)
— România -Ceaușescu

— Pace.
1,25 Serial științific, (co

lor)
„Din tainele mări
lor".

1,50 Telejurnal.

LA TOKIO a fost inau
gurată o expoziție antirăz
boinică menită, potrivit 
organizatorilor, să contri
buie la educarea tinerei 
generații nipone în spiri
tul păcii, la creșterea gra
dului ei de mobilizare în 
lupta pentru preîntâmpi
narea pericolului unui 
conflict nuclear. Printre 
exponate se află fotogra
fii și videofilme menite să 
sensibilizeze tineretul ja
ponez față de necesitatea 
abolirii tuturor armelor 
nucleare din viața uma
nității.

UN ALPINIST, rănit în 
cursul unei ascensiuni în 
munții Japoniei, a reapă
rut în mod surprinzător 
după 26 de zile, timp în 
care a trăit intr-o grotă. 
Jn cursul unei ascensiuni, 
Seikichi Kitamura, în vîrs- 
tă de 28 de ani, s-a pră
bușit de la o înălțime de 
300 metri, dar, în mod mi
raculos, a supraviețuit, 
scrie agenția France Pres
se. El a povestit că după 
această căzătură a încer
cat să găsească o cale de 
salvare dar a alunecat 
din nou într-un torent. Din 
cauza unor fracturi a fost 
nevoit apoi să aștepte 26 
de zile într-o grotă pen
tru a i se vindeca rănile, 
după care a reușit să a- 
jungă într-o zonă locuită.

15 zile —■ a spus el — a 
trăit doar cu apă.

DOI ASTRONOMI da
nezi — Poul Jensen și Karl 
Augustesen, de la observa
torul Broffelde, din Hol- 
baek (60 de km de Co
penhaga) — au identificat 
o nouă planetă, pe care au 
denumit-o „Peterson", in
formează agenția France 
Presse.

Potrivit unui purtător 
de cuvînt al observatoru
lui, „Peterson" a fost fo
tografiată aici, pentru pri
ma dată, Ia 24 septembrie 
1984. Pentru a-i certifica 
„existența" și a-i delimi
ta orbita au fost necesare 
însă și alte confirmări. A- 
nalizînd circa 70 000 de 
observații astronomice e

fectuate în diverse regiuni 
ale lumii, cei doi oameni 
de știință au descoperit 
astrul, pînă acum necunos
cut, pe trei fotografii da
tând din 1974, 1979 și 1982.

AGENȚIA TANIUG a- 
nunță începerea lucrărilor* 
de construcție la tunelul 
rutier prin munții Kara- 
vvanken, dintre iugoslavia 
și Austria.

Tunelul va avea o lun
gime de 7 864 metri. Potri
vit ultimelor estimări, con
strucția secțiunii iugoslave 
va costa 140 milioane do
lari, menționează Taniug.

Mica p u
PIERDUT legitimație de 

serviciu nr. 439, eliberată 
de I.C.S.M. Lupeni. O de
clar nulă. (8657)

Doina, Eta și Ovidill, 
nepoții și strănepotul u-

ANUNȚ DE FAMILIE

PĂRINȚII Doina și Gheorghe David, soția Sia 
Și fiica Laura, frații Florin și Marcel, cumnata Iri
na șj nepoata Raluca, unchii și niătu.șile anunță cu 
nemărginită durere încetarea din viață a scumpului 
lor - • ’

DAVID CLAUDIU 
la frumoasa vârstă de 25 ani.

înmormântarea va avea loc azi, ora 16, cortegiul 
funerar pleacă de Ia clubul Lonea.

Multe lacrimi și flori pe mormîntul lui drag. 
(8658)

b I ic it a te
rează scumpei lor Maria
Bărbulescu „La fhtllți ani1" 
și viață lungă cu ocazia 
împlinirii vârstei de 79 de 
ani. (8657)

Duminică, 17 august
11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor

— Telefilmoteca de 
ghiozdan: Vizitato
rii. (color)

12,49 Din cununa cântecu
lui românesc. Muzi
că populară.

13,00 Album duminical, 
(parțial color). Din 
sumar:

— August de epopee — 
poem.

— Virtuozi ai cântecului 
românesc.

— Pămînt al dragostei 
și bucuriei. Muzică 
populară.

— Telesport.
— Mica serenadă pen

tru vioară și orches
tră.

— Cotidianul în 600 de 
secunde.

— Autograf muzical: 
Dida Drăgan.

— Din frumusețile pa
triei. ’

— Lumea' minunată a 
filmului.

— Secvență. telespec
tatorului.

14,45 Contemporanii noș
tri. Din „n" biografii 
posibile.
Reportaj.

lfi.00 Telejurnal.
19,15 Țara mea azi. Ju

dețul Arad în anul 

65 al partidului. (co
lor)

19.35 Cîntarea României, 
(color)

20,20 Film artistic: Cita
dela sfărâmată.

21,50 Telejurnal.

Luni, 18 august
20,00 Telejurnal.
20,20 însemne ale unui 

timp eroic.
20.35 Tezaur folcloric, (co

lor)
20,55 Film serial: Cristofor 

Columb. (color)
21,50 Telejurnal.

Marți, 19 august
20,00 Telejurnal.
20,20 Teatru TV: Jurământ 

pentru ziua de mâi
ne de Ion BUcheru. 
Premieră TV. (color)

21,50 Telejurnal.
: Miercuri, 20 august

20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea,în econo-..' 

mie.
20,40 Epopeea libertății pa

triei noastre. La 
înălțimea faptelor vi
tejești ale strămoși
lor. Documentar. (co
lor)

21,00 Film serial: Străi
nul. Partea a I l-a.

21,50 Telejurnal.

Joi, 21 august

20.00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea în eco

nomie.
20,40 însemne ale unui 

timp eroic, (color) 
21,00 August-biruitor. Cin- 

tece și versuri pa-

PROGRAMUL p/
triotice, revoluționa
re.

21,15 înălțătoare răspântie 
a istoriei noastre. 23
August 1944 în arta 
ecranului românesc, 
(color)

Vineri, 22 august
20,00 Telejurnal.

(color)
20,30 însemne ale unui 

timp eroic. Embleme 
ale epocii de aur a 
României. Documen
tar. (color)

20,50 Un august de victo
rii. (color) Spectacol 
lițerar-muzi cal-core
grafic dedicat celei 
de-a 42-a aniversări 
a revoluției de eli- 

berarc socială și na
țională antifascistă și 
antiimperialistă.

21,30 Cadran mondial. 
România —Ceaușescu 
— Pace. O politică 
externă realistă și 
dinamică, dedicată 
celor mai înaintate

a.spirații ale umani
tății. (color)

21,45 Telejurnal, (color)

Sîmbâtă, 23 august
11.00 Țara în ziua marii 

sărbători naționale. 
Editorial, (color)

11,10 Sub steagul lui au
gust biruitor. Cînle- 
ce .și versuri patrio
tice. revoluționare, 
(color)

11,25 Flacăra revoluției. 
Documentar. O pro
ducție a studioului de 
Film TV. (color)

11.55 Gintă patria-n lu
mină. Program in
terpretat de Muzica 
Reprezentativă a Ar
matei. (color)

12.10 Balada anilor eroici. 
Operâ-balet de Ser
giu Sarchizov. (co
lor)

12,40 Cîntec nou pe plai 
străbun. Muzică popu
lară. (color)

13,00 Telex.
13,05 Album de sărbătoa

re (color). Din sumar: 
— Tn zi de August, zi 

de sărbătoare. Cîn
tec în primă audiție.

— Lumina lui August 
ț vibrînd în poeme.

Muzică și poezie.
— Concert de prînz.
— In numele iubirii de 

țară. Reportaj.
— La porți de soare, 

cîntec de pace. Muzi
că ușoară româneas
că.

— Telesport.
— Te cântăm cu bucu

rie, frumoasa noas
tră- țară. Melodii 
populare.

— Cotidianul în 600 de 
secunde.

— Din frumusețile pa
triei. Documentar ar
tistic.

— Pagini muzicale de 
mare popularitate.

— De dor, de dragoste, 
de țară. Recital Tu
dor Gheorghe.

— Tineri laureați ai 

concursurilor muzi
cale naționale și in
ternaționale. : ■

— Vino pe aleea tran
dafirilor! Moment • 
muzica l-coregrafic’,

17.25 Film în serial: Stră- - 
' . inul. Ultima parte.

18.20 Patriotismul •— acle- 
' vărul de fiecare zi

al faptelor noastre, 
(color)

18.40 Omagiu patriei și
partidului.' Selecțiuni 
din Spectacolul de
gală al Concursului 
Cîntecului Patriotic 
și al Dansului Pio
nieresc, Năvodari 
1986. (color)

19,00 Telejurnal, (color)
— Țara în sărbătoare. -

19.25 însemne ale unui 
timp eroic. România 
în lumină de , au
gust. (color)

19.50 Spectacolul festiv, 
. cultural-sporti v. (co

lor)
20.50 Film artistic: Ziua

„Z". Premieră TV. 
Producție a Casei dc 
filme cinci, (color)

22.20 Telejurnal, (color)
22,30 Flori de cîntec ro

mânesc. Muzică popu
lară. (color)
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