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În semn de înaltă prețuire pentru activitatea
eroică, pusă în slujba propășirii patriei

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU 
i-a fost conferit titlul de 

Erou al Noii Revoluții Agrare0iiLa Palatul Consiliului de Stat a avut loc, vineri, 17 octombrie, solemnitatea înclinării înaltului titlu de „Erou al Noii Revoluții A- grare“ tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România,

La solemnitate au luat parte membri și membri ■ supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R,, secretari ai Comitetului Central al partidului, membri ai Consiliului de Stat, ai Guvernului Republicii Socialiste România și ai Biroului Marii A- dunări Naționale.
_ A

Tovarășului & Ceaușescu i s-a titlul de „Erou al Revoluții Agrare" Hotărîre-Decret atului Politic Executiv Comitetului .Central Partidului Comunist mân și Consiliului de

Nicolae conferitNoii printr-o Comite-- 
al al Ro- Stat

(Continuare în pag. a 4-a)

HOTÂRIRE - DECRET
a Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român și Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România 

privind conferirea titlului de „EROU AL NOII REVOLUȚII AGRARE" 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general 

al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România

Pentru rolul hotărîtor și 
activitatea de însemnăta
te excepțională în stabili
rea strategiei generale de 
dezvoltare economico-so- 
cială a patriei, în elabo
rarea și fundamentarea 
conceptului, profund ști
ințific, privind noua re
voluție agrară în România 
și stabilirea obiectivelor a- 
cesteia.

Pentru contribuția esen
țială adusă la elaborarea și 
înfăptuirea politicii agrare 
a partidului și statului, de 
făurire a unei agriculturi 
intensive, moderne, de înal
tă productivitate,

Pentru rolul determi
nant în adoptarea măsu
rilor privind gospodărirea 
cu maximă eficiență a 
fondului funciar și ridica
rea potențialului produc
tiv al pămîntului, crea-

rea și asigurarea unor se
mințe și soiuri superioare, 
dezvoltarea și moderniza
rea continuă a bazei teli- 
nico-materiale, organiza
rea științifică a producți
ei și a muncii în agricul
tură și obținerea, pe ' â- 
Ceastă cale, a unor produc
ții agricole mari, sigure și 
stabile.

Pentru aportul funda
mental la creșterea tot 
mai accentuată a contribu
ției agriculturii, ca ramu
ră de bază a economiei na
ționale, la dezvoltarea ge
nerală a țării și ridicarea 
*___ ~-'~ZZ. ~ I."..i po-bunăstării întregului 
Por,

Dînd expresie stimei 
recunoștinței întregii 
țiuni pentru - îndelungata 
și rodnica activitate re- 
i oluționară pusă în slujba 
înălțării patriei pe culmi

Șî 
na-

tot mai luminoase ale so
cialismului și comunismu
lui, '■

Comitetul Politic Exe
cutiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român și Consiliul de 
Stat al Republicii Socia
liste România hotărăsc 
si decretează :

ARTICOL UNIC. — Se 
conferă titlul de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare" to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele

' Republicii Socialiste Româ
nia.

Semnează membrii Co
mitetului Politic Execu
tiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Român și. membrii Consi
liului de Stat al Republi
cii Socialiste România.

Plenara Comitetului municipal de partidIeri a avut loc plenara Comitetului municipal de partid cu activul din industrie. Au participat membri și membri sUplean ți ai Comitetului municipal de partid, ai comisiei municipale de revizie, activul de partid din industrie, aparatul Comitetului municipal de partid, activul organizațiilor de sindicat și . U.T.C., secretari ai comitetelor de partid, președinți ai comitetelor sindicatelor, secretari ai comitetelor U.T.C., directori de întreprinderi și alte cadre de conducere.In cadrul primului punct al ordinei de zi, tovarășul loan Resiga, prim-secretar al Comitetului municipal de partid, a prezentat 
Raportul privind preocu
parea organizațiilor de v 
partid și a consiliilor oa
menilor muncii din indus
trie pentru întărirea răs
punderii, disciplinei și or
dinii in înfăptuirea sar-

ciniior de plan pe anul 
1986 în lumina cuvîntării

1 a e 
ge-

Ia 
al 

pro- 
a

tovarășului N i c o 
Ceaușescu, secretarul 
heral al partidului. 
Congresul al III-lea 
oamenilor muncii și a 
gramului de creștere
producției de cărbune. 
Măsurile politice și tehni- 
co-organizatorice ce -se 
impun pentru atingerea 
nivelelor de producție pre
văzute pe trimestrul IV 
a.c. și anul 1987. Plenara a ascultat, totodată, informarea privind preocuparea organelor și organizațiilor de partid, sindicat, U.T.C. și c.o.m. pentru urmărirea și rezolvarea propunerilor, sesizărilor și reclamațiilor , oamenilor muncii,' formulate prin scrisori și audiențe pe 9 luni ale anului 1986,' în conformitate cu hotărîrea C.C. al P.C.R. și Legea nr. 1/1978.Pe marginea materialelor» piezentate au luat cu-

vîntul tovarășii ■ Beno- ne Costinaș, Ilie Păducel, Emeric Kovacs, Constantin Popa, Ion Diaconii, Petru Barb,. George David, Ioan Sav, Cornel Bololoi, Nicolae Vîlcea, șoi.Dezbaterile, într-un climat răspundere și exigență comunistă, au analizat sar- , cinile ce revin organelor și organizațiilor de partid, organizațiilor de sindicat, U.T.C., organelor 'de conducere, tuturor colectivelor de oameni ai muncii din unitățile industriale ale Văii Jiului pentru înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare economico-so- cială a țării, a exigențelor subliniate de secretarul general al partidului privind îmbunătățirea calitativă a activității productive, îndeosebi, pentru creșterea producției de

Petru Șo-desfășuratede înaltă

(Continuare în pag. a 2-a)
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceausescu

Consfătuire la C.C. al P.C.R. 
cu activul din comerțul exterior

au lude

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în ziua de 17 octombrie a avut loc la sediul Comitetului Central al partidului o consfătuire cu activul din comerțul exterior, ia care participat conducerile turor întreprinderilorcomerț exterior, cadre din toate ministerele economice, precum și din alte sectoare de activitate care au atribuții și sarcini în acest domeniu.Consfătuirea, organizată din inițiativa, secretarului general al partidului, a prilejuit o analiză exigentă a căilor și modalităților de îmbunătățire în; continuare a activității de comerț exterior, de sporire a contribuției lui la creșterea avuției naționale, la dezvoltarea generală a țării.In cadrul consfătuirii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus în fața tuturor lucrătorilor clin comerțul exterior sarcini de mare importanță privind ' ridicarea întregii munci la un nivel

superior de calitate și e- ficiență, corespunzător e- xigențelor actualei etape de dezvoltare a țării, cerințelor stabilite de partid, de Congresul al XlII-lea pentru acest sector al activității noastre economice. S-a cerut să se acționeze cu cea mai mare ho- tărîre pentru înlăturarea cît mai grabnică a lipsurilor care s-au manifestat în acest domeniu, pentru realizarea în cele mai bune condiții a exportului, perfecționarea activității ele prospectare și contrăc- .... ...tare, pentru valorificarea gramelor, cît mai bună, în condiții superioare de eficiență, a produselor românești pe piața externă. S-a subliniat necesitatea aplicării ferme și în activitatea de comerț exterior a principiilor autoconducerii și autogestiunii, a acordului global, ridicării nivelului de pregătire și perfecționare profesională a tuturor lucrătorilor din acest domeniu a promovării unui înalt spirit de răspundere, de ordine și disciplină in toate sectoarele care participă la activitatea de comerț exterior și cooperare, economică internațională.
Revenim la I. M. Valea de Brazi

I I/ lie ae aesecare ci uiuru*V rilor de diferite tipuri,. . ....... • . .
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deea s-a născut cu trei ani în urmă. Pentru instalațiile de desecare a ciuru- fășurată cu bune rezultate și apreciată ca atare. Cu trei ani în urmă, însă, din preocuparea stăruitoare' pentru creșterea siguranței în funcționare a instalației, și reducerea
rajul răspunderii. A fost nevoie de o dotare suplimentară minimă și, desigur, de sîrguințâ pentru a transpune în practică ideea novatoare. Or, ceastă sîrguință, capentru mașinile de zețaj din spălătoria prepara- ției Lupeni, recondiționarea șpalturilor, respectiv, a unor site speciale pentru desecarea cărbunelui a devenit o cerință tot mai stringentă. A fost vorba doar de utilaje din import ; deci și șpalturile se aduceau tot pe valută, de la firme- importului, s-a născut o altfel și competența șile furnizoare. Or, uzura idee pe cît de îndrăznea-rapidă a sitelor, produ- ță pe âtît de salutară :cînd frecvente stagnări de a trece de la recondi-în fluxul de preparare, a făcut ca recondiționarea lor să devină în cadrul secției de întreținere a uzinei o activitate de mare importanță.'' ” A fost o activitate des-

a-de
Iscusință de milioane

Însemnări de reporter

inițiativa în muncă, le-au posedat, cu prisosință un ___ __ nucleu de muncitoareționârea șpalturilor uza- pricepute din secția în-te la o fază superioară : treținere, specializate , înconfecționarea lor în ca- recondiționarea șpaltu-drul uzinei.Pentru a realiza acest paș a existat și competență și inițiativă, și.cu-
rilor — Maria Bîrleanu, Ecaterina Polgar și Maria Dospinescu. Lor. li s-au adăugat Viorica Ște-

Apreciind că participarea țării noastre la diviziunea internațională a muticii, la. schimbul mondial de valoți materiale reprezintă o necesitate o- biectivă, o latură importantă a întregii activități economice, secretarul general ăl partidului a cerut să se facă totul pentru realizarea unui comerț activ, modern, echitabil și. . eficient, care să răspundă pe deplin intereselor poporului român, să servească progresului necontenit al patriei, înfăptuirii pfb- _ ’ ț de dezvoltare .e-conomico-sopiălă, ridicării nivelului general de viață și civilizație ăl întregii națiuni.Tovarășul Ceaușescu convingerea menii muncii câte își. desfășoară activitatea în domeniul comerțului or vor acționa cu abnega-. ție și spirit revoluționar pentru îndeplinirea sarcinilor, ce le revin din planul pe acest a» și pe Ijjjbtreîiul cincinal, din do- Wumentele Congresului alXTll-lca al Partidului Comunist Român.

Nicolae și-a exprimat că toți. oa.--exteri-

Ritm înalt la lucrările de investițiiDupă cele 9 luni care au trecut din acest an, revenind la l.M. Valea de Brazi am constatat fapte satisfăcătoare. In această perioadă, la lucrările de investiții s-au realizat nu numai sarcinile de plan, ci și 386 ml lucrări de deschideri peste plan.
— Care sînt, tovară

șe director Carol Schre- 
ter, principalele obiec
tive care au prins con
tur în ultimele luni, ca 
urmare a ritmului 
ținut al lucrărilor 
investiții ?— In primul rînd de menționat faptul am reușit să conturăm mele .rezerve exploatabile. S-a pus în funcțiune prima capacitate de pro-

*'*• l*^11

sus- 
deeste că pri-

fănică, Elena Dospines- cu și Simona Dănuțiu, toate tinere, avînd calificarea de lăcătuș, iar trei și liceul terminat. Li s-a pus la dispoziție o mașină de Confecționare a ocheților de sîrmă. Acestea, fixate pe tije, se presează pînă la 0,8 mm distanță. Toate operațiile țin de meseria de lăcătuș — trasarea, debitarea, găurirea ramelor, sudura și.,.; „pe toate le executăm noi, fetele, ne spune Simona Dănuțiu, una din componentele echipei care, este și secretar adjunct al comitetului U.T.C. pe uzină. Totul este să lucrăm cu precizie, cu atenție, cu răbdare și, desigur,
Ioan DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)
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ducție,. abatajul frontal în care lucrează minerii din brigada condusă de Gheor- ghe Scorpie, abataj cu o capacitate zilnică de 160 tone pe zi. Concomitent, acționăm cu toată fermitatea pentru a pune- în funcțiune la termenul prevăzut primul abataj dotat cu complex de susținere de mare înălțime și tăiere mecanizată, care va spori considerabil producția zilnică-a întreprinderii noastre. ,

. . - - _ - ț
— Pînă la finele a- 

nului, prin plan se pre
vede punerea în va
loare a unor Capacități 
de 250 000 tone. In ce 
stadiu se află lucrările 
de deschideri pentru a- 
sigurarea acestor 
capacități ?—. Au fost finalizate ultimul timp lucrări
Interviu realizat de 

Viorel STRAUȚ

noi

in 
de

(Continuare în pag. a S-a)

Cu planul pe zece luni îndeplinit
Sectorul 1 al I. M. Lupeni
■ 6800 tone de cărbune livrat suplimentar 

de la începutul anului ■ Productivitatea mun
cii pe sector a fost depășită cu 370 kg pe post 
■ 120 mi în plus la lucrările de pregătiri.de Vâsile Iușan, care — prin depășirea productivității muncii cu 1700 kg ■ pe post, a realizat,la începutul anului,

Unul dintre colectivele hotărîte să încheie cu rezultate de excepție și ultimul trimestru al anului este cel al sectorului I de la mina Lupeni. Temeiul acestei afirmații îl constituie realizarea înainte de termen a planului prime- Joi 10 luni ale anulu' Pu- nind un accent deosebit pe creșterea productivități) muncii, indicator care, în cărbune, a înregistrat un spor de 456 kg pe post, iar pe sector de 370 kg cărbune pe post, brigăzile sectorului au realizat, suplimentar sarcinilor de plan de la începutul anului, .6800. tone de cărbune.
Cu rezultate deosebite, rod a! unei exemplare mobilizări muncitorești, se prezintă brigada condusă

de 1400 tone de cărbune suplimentar planului. Utilizarea la capacitate a utilajelor din dotare, disciplina și răspunderea au asigurai minerilor din formația lui Ion Divriceanu un plus de producție totalizînd 1280 tone de cărbune, ob- ț.nut prin depășirea ea 1450 kg pe post-a randamentelor planificate, i De reținut și succesele repurtate de „cameriștii" din b.'igada coordonată de Peter Palatka — plus 1160 tone, obținute prin depășiri de productivitate ce au atins.'2100 kg cărbune pe post. (Gh. Olteanu)
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pionieri din clasa a II-a,
Petri la.

Foto: Ion BARBU

RUGBY, DIVIZIA Bpro-

Vaii această mo- cmo-

contri- morală spiritul dragos-

Radulovici, Consiliului mu- al organ izciției cravata roșie a, fost înmânată

pro- care400 din
a-m, să ex-

Moment solemn, emoționalii. In fața drapelului. 
Școala generală nr. 1

Ritm in altîn viața Jiului au perioadă de toamnă, mente încărcate de ție, prilcjuite.de primirea șoimilor patriei, elevi în rîndurile de eve- copiilor grijă și instituții, în în- rămînînd pentru totdeauna imprimate în memoria’ copiilor., — Pînă acum, ne spunea prof. Ileana președinta nicipal pionierilor, eu tricolor la peste 1000 de copii din Valea Jiului. In < multe școli festivitățile de pri-. mire a noilor pionieri, e- levi cu rezultate foarte bune la învățătură și disciplină, s-au desfășurat în locuri bogate în semnificații istorice. Tot în a- ceasiă perioadă au loc a- dunări de alegeri în detașamentele de pionieri, iar din săptămîna următoare acestea se vor desfășura la nivelul unităților, prilejuind analiza activității educative și evidențiind metodele și formele de acțiune pentru ca organizațiile de copii să buie la educarea a pionierilor, în patriotismului, al tei pentru patrie.Copiii de ia Școala generală nr. 7 .din Petroșani au fost primiți în rîndul picnierilor la monumentul „Lupeni ’29“, iar cei de la Școala generală nr. t> Pelrila la Sarmizegetusa și la Muzeul mineritului.

la lucrările de investiții
su-șoimilor patriei, i clasa a II-a, în pionierilor, Astfel 

nimente din viața sint pregătite cu au loc in treprinderi

cadrul unor excursiiAlba nr.HunedoaraLu- ge- ori la
I n< are au avut, loc la ’uliii (Școala generală5 Pctrila), (Școala generală lir 5 peni), Tg. Jiu (Școala oeială din Anino.isa) in_ timpul unor vizite casele pionierilor și șoimi-

lor patriei și în întreprinderile miniere au avut loc festivități de primire în rîndul organizației de pionieri, încheiate cu . grame artistice sau recitalul) de poezie patriotică. Toate primirile în rîndul- pionierilor constituie mo-

mente cu ample vibrații în sufletul copiilor, simbolul cravatei roșii cu tricolor stimulîndu-i să obțină rezultate foarte bune faîn învățătură, disciplină, activitatea patriotică.
Tiberiu SPĂTARU

deschideri de o importanță deosebită pentru viitorul minei. Printre acestea se numără galeria magistrală de la orizontul spre puțul auxiliar incinta principală și spre puțul nr. 8, circuitul puțului nr. 7. In ceea ce privește lucrările pe verticală, toate puțurile au tins adîncimea de 500 fapt care ne permite ne concentrăm asupra tinderilor pe orizonturi. Pînă la finele acestui an ne-am propus să conturăm în întregime panoul 9 Sud. Vom contura, de asemenea, prin lucrări de deschideri la orizontul 300 noi capacități de producție. Toate , aceste lucrări, de care depinde direct creșterea producției de cărbune sînt plasate cu efective, se a- flă permanent în atenția conducerii- întreprinderii pentru a li se asigura ritmuri susținute de lucru.
— Cum se desfășoară 

lucrările de organizare 
și de dotări din incinta

principală, de Ia 
prafață ?— Aceasta este o blcmă deosebită, de depinde nemijlocit creșterea producției de cărbune de la mina Valea de Brazi. Depunem eforturi susținute pentru a asigura din "timp front de lucru pentru constructorii IACMM. In această ordine de idei menționez că s-a atacat gulerul puțului nr. 2 și urmează să fie început în aceste zile gulerul de la puțul nr. 9 pentru a asigura construcția turnurilor de extracție. Avansează în mod satisfăcător lucrările de construcție . a instalațiilor vitale de la suprafață, din incinta principală. Acordăm în prezent atenție deosebită înfăptuirii măsurilor de prgătire pentru iarnă. Nu ne vom precupeți nici un efort pentru a menține un ritm susținut lucrărilor de deschideri și pregătiri, iar în acest scop înfăptuim neabătut programele de măsuri, pe domenii de activitate.
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Iscusință de milioane j
(Urmare din pag. I)

Plenara Comitetului municipal 
de partid

facem față. Să avem doar sîrma necesară".intr-adevăr, fetele echipa Eeaterinei gar reușesc să facă cu succes cerințelor dueției, ne spune maistrul loan Șindea. Se dovedesc harnice și pricepute, asigurînd șpalturile necesare la intervențiile de Urgență ale spălătoriei, cit și rezerva necesară de piese de schimb. De 3 ani șpalturile pentru ciururile spălătoriei se mai importă, confecționează și condiționează în ■rul uzinei. Dacă, in vedere că la o singură înlocuire la ciururi, sitele de desecare valorează 500.000 lei, și că la 5—6 luni sînt necesare aceste înlocuiri, este cît.- se poate de evident, că recondiționările și confecțiile, deci opera fetelor valorează anual milioane. -Deci iscusință de milioane..’.ceeași
r\

din Pol- față pro-

Ele . se se re- atelie- se are

vedere că fluxul de preparare, transportul cărbunelui între diferitele faze ale procesului tehnologic este asigurat de cele peste 100 de benzi, pentru care sînt necesa- ,• re mii de role de diferite ț tipuri, se poate lesne înțelege însemnătatea muncii celor 8 fete ale echipei, ca sudorițele Viorica Careja, Maria Bodnai, Coca, al- hâr-

V n

(Urmare din pag I)cărbune la nivelul . < țelor economiei naționale.-Participanții la dezbateri au dat glas hotărîrii ferme a comuniștilor, minerilor, a tuturor colectivelor din unitățile industriale ale Văii Jiului de a

iscusință, ne preciza mais- V* tru! loan Șindea, caracterizează și echipa Ilenei Braicu, tot din brigada de întreținere e- lectromecanică, echipă specializată în confecționarea rolelor pentru instalațiile de benzi transportoare. Dacă avem în .. vîntul...

lăcătușii Anișoara Rodica Moangher și lele. Tinere și ele, nice. Cele 10 tipuri nu, role confecționate și condiționate de ele gură ca kilometri benzi de cauciuc să ruleze fără opreliști cu cărbunele supus spălării, purificării, deci înnobilării, înainte de a fi expediat cocseriilor sau cetăților energetice.P reparația Lupeni, ne asigură, Gheorghe culescu, șeful comparti- r atentului tehnic-produc- j ție, a renunțat la toate importurile de piese de schimb. Toate au fost a- similate, toate sînt recondiționate și confecționate de. meseriașii u- zinei. Iar în această activitate complexă și de mare însemnătate, iscusința tinerelor din brigada de întreținere electromecanică își spune cu-

Marți, 21 lui municipal tură) are loc politice și deParticipă
De la

îneheia eu rezultate cît mai bune primul an al ac- cerin- tualului cincinal și a pregăti temeinic producția pe anul 1987, în concordanță deplină eu strategia dezvoltării intensive României socialiste, sată de Congresul XIH-lea al partidului. a tra- . al

**

*

.1

vo informăm
I TINERII LA DATO1UE. Intr-o singură , sâptăniîhă a acestui început, de tombrie, uteciștii din gada de întreținere < tromecanică îh frunte secretarulU.T.C. al Uzinei de prepa- | rare Lupeni, Adrian Ște- | fănică, au colectat și expe- I diat oțelăriilor 21 tone de I fier vechi. Uteciștii din I formațiile de lucru ale lui

oc*
bri-elec-...... * ■■ cu comitetului

Viorel Bîrleanu și Stancu Coropiță, între care Ion Baljca, Constantin Popa, Minei Diaconu, Pavel Pan- țîru, au lucrat în buri prelungite, să execute înainte men schimbareaa rolelor și bandă. (I.D.) CIFRU 7 A- inedit le stă ascensorul blocul Intr-a-

schim- reușind de ter- acțidnă-rii benzii 10, covorului deLIFT CU...-inatorilor deLa dispoziție..;din scara a II-a, 3B3 din Vulcan, devăr, dacă vrei să ajungi la etajul V, die pildă, trebuie să acționezi butonul

Cabinetul municipal 
de partidoctombrie, ora 15, în de partid (sala mică deschiderea cursurilor conducere, filială Petroșani, toți cursanții.

sala Cabinetu- a casei de cul- Universității
reținute permisele de conducere, fiind totodată sancționați contravențional.

ENIGMA DEZLEGATAAgenții de circulație au rămas surprinși. In jurul autovehiculelor cu numerele 3 HD 6450, 1 HD 8904, 2 HD 7869 și 37 B 7925 'mirosea a... alcool. Să fi fost adaptate motoarele lor să funcționeze pe bază de alcool ? Enigmă a fost repede dezlegată, nu motoarele ci conducătorii auto Robert Schuster, Ion Marin, Nicolae Rîșteiu și Florin Gradinei aveau... combustia pe alcool, motiv pentru care le-au fost.cu cifra 3, iar, dacă dorești la cinci, poposești la etajul 7. Și, tocmai cînd ți-ai ziș că ai ajuns la e- tajul dorit, te trezești că ai rămas „blocat" I Cînd te gîndești că ascensorul respectiv a fost dat în .funcțiune doar de vreo două sâptămîni I (Gh. O.)JOI, la clubul din Lo- nea, în cadrul serii cultural-educative pentru tineret a avut loc un concurs gen „Cine știe, cîștigă", pe teme de cultură generală. La fiecare concurs de a- cest gen, pot participa toți

DEPĂȘIRIPentru. . necunoașterea sau nerespectarea regulamentului de circulație, în materie de depășiri, conducătorilor auto Ion Negrei (2 NT 818), Emil O- prea (21 HD 2039), Lazăr Curuț (1 HD 2591) și Va- sile Jitea (1 HD 3026) le-au fost reținute permisele de conducere. Așa se îhtîm- plă întotdeauna cînd nu se respectă regulile, prima manevră indicată este... debarcarea conducătorilor auto.cei ce vin aici pentru a se întîlni cu muzica și dansul.SERVICII. La parterul blocului 61 din Petroșani- Nord s-a înființat, în cadrul cooperativei „Unirea" o nouă unitate de curățătorie pentru haine de blană și argăsătorie. (M.B.)
EXPEDIȚIE. Membrii 

cercurilor „Alpo" și „Speo" 
ale Institutului de mine 
au plecat ieri într-o nouă 
expediție în munții Vîloan. 
Acțiunea are loc în pregă
tirea concursului național 
„Speo-sport" care va avea 

‘ loc în toamna acestui an.

între ambițiiTînăra divizionară B de rugby Utilajul-Știința Petroșani are o poziție onorabilă în seria a IV-a, grupa a II-a,- cu două victorii și o înfrîngere (esaveraj t 8—6), prin însăși evoluția ei demonstrînd că și Valea Jiului se nasc biști. Nu mai puțin șapte titulari sînt juniori de la CSȘ șani, antrenorul Victor Băloi, care rat multă vreme. Științei Petroșani, pregătește lotul cu multă pricepere și pasiune. Duminică, în cea de-a treia etapă, Utilajul Știința a la Carpați Mîrșa, dentă la ocuparea I în seria a’ IV-a, dar după un meci de marc luptă, în care gazdele „au forțat" victtria cu sprijinul arbitrului de centru: 6—0 (0— 0). Din formația învinșilor au impresionat: Marian Fierea, Horia Tril, Lăzăr Ilcpolos, Adrian Șerban,

în 
rug- 

de 
foști 

Petro- 
jucător 
a apă- 
culorile

cedat preten- locului

și condițiiAnton Georgescu, Dan Krunjlac, Dorin Mărmă- neanu și, bineînțeles. Victor Băloi.Mîine, la Petroșani, are loc derbyul divizionarelor B din municipiul nostru, Utilajul Știința Minerul Lupeni. de mare atracție, „necunoscute" în rea învingătoarei, potențialul combinatei din Petroșani ar fi mult mai mare, dacă întreprinderea patronatoare — IUMP, conducerea asociației sportive ar acorda mai sprijin secției de Intre altele, pentru 25 de rugbyști există doar... 13 perechi de ghete, doi sau mai mulți titulari fiind siliți să evolueze în teniși. Oare nu merită sprijinite o idee și o acțiune — generoase -- a forma rugbyști de valoare, o pepinieră pentru divizionara A am Valea Jiului 7 (I.V.)

întîlnind 
Partidă 

cu multe 
stabili- 

De fapt,

mult 
rugby, 

cei

LA PIAȚĂ... deIn dimineața zilei ieri, zi de tradițional tîrg la Petroșani,. în de Iîngă piața mentară, au fost autovehiculele : 2585, 31 CJ 4072 nînd de TOI Cluj, 1 Uricani), 21 HD 3080, HD 2915, 31 HD 4079 (ITA Petroșani), 31 HD 3894 (AUTL Petroșani), 31 HD 4072 și 31 HD 6252 (IĂCMM Petroșani). Intrucît conducătorii auto respectivi au venit să-și facă piața cu ditamai autodubele, autobasculantele sau au- tocam'f anele, propunem deținătorilor de parc auto să taxeze această „meta-

parcarea agroali- găsite31 CJ (aparți- lotul , 21

morfoza" a lor în taxiuri. La care să se adauge pierderile de timp și transporturile neefectuate în acea, dimineață.
☆

Duminică, 19 octom
brie a.c. au dreptul de 
circulație autoturisme
le proprietate persona
lă înmatriculate 
număr CU SOȚ.
Rubrică realizată 
sprijină 

Biroului circulație 
Miliției municipiului 

Petroșani

Sub

cu 
I 
al

TEATRU. Marți, la Pe
troșani, în 
cultură a 
cepînd cu 
„Nottara“ 
ne invită 
cu piesa 
prejurări" 
hotaru. Pe scenă vor 
prezenți Emil Hossu, An
ca Bejenaru, Catrinel Pa- 
raschivescu, Mircea 
ghelescu și alții, 
este semnată de 1 
Scarlat.

IN CASA NOUA. In Lu- 
peni a fost dat în folosință 
Un nou bloc de locuințe.

sala Casei de 
sindicatelor, în- 
ora 19, Teatrul 
din București 
la un spectacol 

„Concurs de îm- 
de Adrian Do- 

fi

i An- 
Regia 

Nicolae

Este vorba de blocul3, amplasat în zona noului centru civic al orașului și construit de colectivul brigăzii nr. 4 a ACM. Noul bloc are 24 de apartamente, iar la parter vor da în comerciale. sefolosință spații
(V.S.)

'realizata deRubrică
Horațiu ALEXANDRESCU

ro informăm
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cultural-educative și sportive dedicate tineretului Văii Jiului Stindardul

IN LIBRĂRII

mijlocul minerilor

mina manifestărilor politico-ideologice

„Sărbătoarea muncii și

Mărturii ale continuității

entuziasmului tineresc

Silviu Stănculeseu, Stela Popescu, Aurel Giuru- mia, Dumitru Rucărea- nu, Ștefan Tapalagă, Vladimir Găitan, Iarina De- mian, Iurie Darie, Șer- ban lonescu și o întreagă pleiadă de stele ale „Tha- liei" — iată un afiș al> Teatrului de comedie din București, colectiv artistic care, cu fiecare prezență artistică la Petroșani, în mijlocul minerilor, reînnoiește o trainică prietenie, o comuniune spirituală între arta profesionistă și marele public din Valea Jiului.Așa a fost șj joi, la Casa de cultură a sindicatelor cînd, cu generozitate, vervă, și haz, ni s-au oferit două excelente piese, gen „comedie
Oaspeți ai Văii Jiului

PE CÎND AL 1OO-LE A ?'

Pe

CEZARA DAFINESCU. Un nume ale cărui începuturi în arta dramatică se confundă cu municipiul Petroșani și prietenii teatrului de aici.
— Ați jucat sub egida 

Teatrului de stat „Valea 
Jiului” 99 spectacole, 
cînd al 100-lea ?— Aici am debutat, 1974. Timp de trei ani blicul din orașul minerilor, prin aplauzele sale generoase, mi-a dat încredere în forțele proprii; pot spune că am urcat aici primele trepte ale afirmă-

în pu-

Spectacol 
cultural-sportivDuminică, baza Clubului sportiv școlar din reședința de municipiu va găzdui ultimul act al săp- tămînii cultural-educative a tinerilor Văii Jiului. In- eepînd cu ora 10 vor avea loc finalele competițiilor Sportive, dotate cu cupa „Sărbătoarea muncii și entuziasmului tineresc".După amiază, începînd 

cu ora 15, muzica, dansul, voia bună și tinerețea se vor reuni într-o amplă manifestare dedicată muncii și hărniciei. Vor participa formații artistice muzică ușoară, folk, recitatori, muzică populară, actori Teatrului de stat „Va- Jiului". Manifestarea va încheia eu un car- 

de interpreți interpreți
de 
ai 
Jea
senaval al tineretului. (Al.H.)

polițistă", aparținînd literaturii universale, „Capcană pentru un bărbat singur" de R. Thomas și „Avea două pistoale, cu ochi albi și negri" de Dario Fo.
„SARMIS ’86“

care de um- re- cul-repre-

„O izbucnire de talent, o gală a rîsului, începînd de la ironie și pînă la ( rîsul . cald, bonom" — sînt cuvinte pe le-am auzit rostite spectatorii care au plut pînă la fuz sala Casei de tură, lă ambele . zentății teatrale.Printre actorii bucureș- teni am încercat să aflăm de ce vin cu atît drag

rii, jucînd alături de soțul meUi George Motoi, piesa „Doi pe un balansoar" — un succes care m-a propulsat spre vîrfurile artei noastre dramatice.
— Apoi ?— La București, ca actriță a „Naționa’ului", au urmat rolul Sa vinei din„Elegie", o piesă Inspirată din viața lui Turgheniev, „Vanda" din „Gaițele" lui Al. Kirițescu, „Alta" din „Act Venețian" de Camil .. Petrescu, „Miza". din „Titanic vals" de Tudor Mu- „Gloria" din piesa

O lume se destamuie in plenitudinea sa. O lume a bărbăției și curajului, a abnegației muncitorești, o lume în care pătrunzi cu sfială pentru a fi preț de cîteva minute martor prin timp al devenirii noastre. Aceasta este lumea în care Muzeul mineritului din Petroșani te invită să pătrunzi și să poposești contemplativ în fața exponatelor, din acea fierbinte dorință de a cunoaște, de a ști.„Muzeul minerituluifost înființat în 1962. Din. 1967 sălășluiește în acest . local — spune profesorul . Dumitru Peligrad, directorul așezămîntului. După știrea mea — adaugă interlocutorul — este singurul muzeu al extracției cărbune. Exponate de nică minieră există și colecțiile muzeuluiIași, precum și la muzeul „Leonida" din București, In județul nostru este deschis șî Hn alt muzeu al mineritului, Muzeul aurului de la Brad.Străbat sălile expoziției

a

de teh- • în din

ni plac oamenii de aici, căldura din privirile lor, dragostea pentru teatru a blicului — simbol tinereții spirituale", vintele „vom reveni leu aici, la izvoare Jiuri" au încheiat și ceasta nouă vizită tică a prestigiosului . lectiv din București.Vă așteptăm, să reveniți, dragi, prieteni, cu aceeași bucurie pe care au trăit-o Spectatorii de la Petroșani, joi; la casa de. cultură, bucurie exprimată prin aplauzele pline de entuziasm ce au însoțit chemările repetate la rampă, din finalul spectacolelor.

în Valea Jiului. Și s-a răspuns : „Ne pu- alCu- me- de a- artis- co-

Petroșani în anii în
rămas la

lui G.B. Shaw, „Nu se știe niciodată" și multe altele.
— Cum a fost revederea 

cu publicul Văii Jiului ?— Emoționantă. Am a- vut trac. „Alta" este un rol complex, în care a trebuit să mă mobilizez la maximum, pentru a arăta prietenilor din _ ce am acumulat care i-am văzut mai puțin. Publicul însă a -----fel de cald și m-a primit cu multă dragoste.
—■ Proiecte ?„Cineva te iubește", o nouă piesă „în doi", tot cu George Motoi. îmi voi aminti astfel încă o dată, de Pelroșani. Altminteri joc zi de zi la „Național", la sediu și în turnee, adu- cîndv-mi modesta contribuție la această minunată corolă a spiritualității noastie. arta dramatică i omenească.
— Pentru cititorii 

tulu? nostru ?— Alese gînduri, stimă și prețuire, multă, multă dragoste și promisiunea că vei reveni cu această nouă piesă „în doi", de care vorbeam.
Interviu realizat de 

llorațiu ALEXANDRESCUde bază. Milenii de istorie a Văii Jiului adunate aici, precum filele unei cărți, operă complexă a unor oameni pasionați de cercetare ; o cronică vie a vieții în această străveche vatră de cultură și civilizație, Valea Jiului. Un va- gonet rudimentar, aparate 
O zi la MUZEUL MINERITULUI

*

de salvare individuale, sfredcle, echipament minier, utilaje din ce în ce mai perfecționate. Jn fapt, urmărind drumul perfecționării echipamentelor mienere în cei peste 125 de ani de minerit industrial în Valea Jiului„ vizitatorul străbate drumul industriei românești, dru- ( mul afirmării prin muncă eroică, a unui popor cu vocația de a crea.O altă sală vorbește pre oamenii din linia a cărbunelui, oamenii au luptat și s-au jertfit pentru ca România să pâ
des- întîi care

lon Neculce, ni spre delectare

Bibliografie 
școlarăPentru astăzi am reținut, spre a le recomanda elevilor și cadrelor didactice, cîteva apariții editoriale prezente în rafturile librăriei „Ion Creangă" din Petroșani. - - ■Editura „Minerva" Oferă: Un volum de versuri, ale Luceafărului poeziei ro- ■ mânești, M i h a i E- minescu. Volumul este e- ciitat în colecția „Arcade", Editura „Facla" ne propune un volum de teatru — lucrări dramatice ale lui I.L. Caragiale. Tot în acest an au fost reeditate cîteva djntre nuvelele lui Barbu Delavrancea.Nestematele de limbă ți gîndire istorică ale cărturarului Ion Neculce, ni Ie oferă spirituală. Editura Minerva prin reeditarea „Letopisețului țării. Moldovei".Tot la capitolul proză amintim romanul istoric „Zodia cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă" de Mihail Sadoveanu, „Pagini de proză", sub semnătura poetului re", nu, munte" — neuitatele gini cu însemnări de lătorie ale lui Hogaș, volumul vele" ale lui- Ion ceanu. Colecția scriitori români" poartă în lumea „< lor potrivite"; două me cu „Versuri" ale lui de la Mărțișor, Arghezi. (H.D.) 

„Migdalelor ama- George Topîrcea- „Pe drumuri depa- că- Calistrăt de „Nu- Agîrbi- „Marii‘ ne .cuvinte- volu- poetu- Tudor (Va urma)
Prof. Ion VULPE

Aspect dintr-una din expozițiile găzduite de foaierul Casei de cultură a 
sindi-ațelor. Foto: Al. TĂTARșeaseă. liber, pe calea comunismului — minerii.Purtînd pecetea timpului, documentele vorbesc despre ce a însemnat jertfa oamenilor din adînc în a- ( nil grei, de cruntă exploatare, stînd mărturie cristalizării, în lupta de clasă,

a conștiinței revoluționa- dacă străbatem orașul.

re comuniste a bravului detașament muncitoresc — minerii Văii Jiului. Fotografii, fotocopii, documente, extrase din presă, mărturii ale tradițiilor de luptă și cultură ale oamenilor Văii cărbunelui.O nouă încăpere. O nouă etapă istorică, : mineritul — azi. Machete și panouri grăind convingător despre uriașele transformări din viața minerilor, a Văii Jiuiui. a țării întregi în perioada istorică a edificării României socialiste, cu deosebire în cei peste 20 de ani care au. trecut de

9 martie 1502. Stâpîn la Curte (azi, satul Curtișoa- ra, comuna Bumbești, județul Gorj, toponim cu reflex slav în hidronimul de la granița piui Petroșani, care înseamnă... ra) era Vîlcan, fiu rudă apropiată a lui Suș- man, care este tr-un act de cancelarie la 5 aprilie 1485. Vîlcan, seniorul de la poalele Vîl- 
canului. Intre voievozii denumiți în Diploma valerilor ioanițî, în — deci acolo unde urmașii de singe și ai „oamenilor lupi" cii — în relații de dență cu regatul s-a aflat Farcaș,

cu munici- Polatiște, Curtișoa- sauevocat în-
ca- Vîlcea trăiau spirit — da- depen- maghiar . . care înlimba vorbită de emițătorul actului înseamnă lup. Antroponime cu sensul de 

lup, se. întîlnesc multe și astăzi în nordul Olteniei, fiind susținute de toponimele Lupoaia (Gorj), Lupșa (Mehedinți), Vîlcănești și 
Bălcești (Vîlcea); bale fiind și rădăcina semantică a numelui de familie al marelui nostru revoluționar de la 1848 dar . și a munților Balcani. Iată de ce ipoteza privind semnificația de piatră, după un . euvînt turcesc a reboteză- rii munților Haemus de către slavi, nu suportă discuții, fiind falsă. De ce nu ar fi respectat cuceritorii tracilor romanizați, la sud de Dunăre, credințele autohtone, mai ales că au trăit împreună, într-o simbioză civilizatorie pentru migratori și să aștepte să vină... turcii să le impună localnicilor un toponim abstract ? Intre consoanele v și b, din vîlk și balk, nu există decît deosebirea sonoritate.

la Congresul al IX-lea al partidului.In mijlocul sălii, macheta reședinței de municipiu, așa cum au văzut-o arhi- tecții. fn bună parte a- ceastă machetă o putem vedea astăzi în realitate,

„Dispunem în expoziția de bază și în depozitul muzeului, de însemnate colecții de exponate privind tehnica minieră, etnografia și. arta populară a zonei. mineralogie, istoria mișcării muncitorești. Periodic, găzduim expoziții de medalii, insigne, plachete, documente minerești, artă plastică" — spunea Dumitru Peligrad „Ne a- jută mult și colecționarii lin municipiu".Dar Muzeul mineritului înseamnă și un adevărat laborator de cercetare a istorici Văii Jiului. Rodul

Lupus, termenul latin, a fost dublat așadar de slavul vîlk. Care să . fi- fost însă substantivul de substrat dac ? Conservatoare, dar generoasă, toponimia Văii Jiului ne o- feră răspunsul, asigurîn- du-și totodată și argumentele mitologiei românești. .
Bar, prin numele, comunei Baru, prin 

Bărișor, iată cheia gării unei enigme,', derută multă vreme

sîr* nu

pîrîul dezle- eonsi- ___ , .______  ______  de nerezolvat. Bar, un corp 'sonor, polisemantic. Am descoperit mai întîi —, prudente, dicționarele îl consideră o etimologie necunoscută — sensul de uliu, într-un joc al copilăriei 
„de-a baru’ și porumbeii". Apoi ne-a cucerit, ba chiar am pledat pentru sensul de 
mlaștină, nămol, lut, cum susține și pasionatul cercetător Viorel Moraru din Lupeni. Argumente— toponimele trace, pe cum Zurobara, însemnînd 
cetate înconjurată de mlaș
tină; hidronimele bești Colubara, Ibar, meroase toponime din Banat. In aromână, băr(ă) , mâi funcționează și astăzi ca substantiv comun — „Ki* cută cu kieută s’fațe bară mare" adică picătură cu picătură se face balta mare. Al treilea sens avea să rămînă ascuns multă vreme, pînă cînd am dezlegat „ecuația" toponimică, mitologică și onomastică Burebista — Petre și Andrei — vîrful Lui Pătru— Baru — Lupeni — Vîl-can — Valea Lupului — Baranga — Paring — Bă
răgan. ■ : , 

si âl

a c e s t e i activități ia1 for m 'a . broșurilor, precum „Valea Jiului — file de istorie", „Istorie și cărbune în Valea Jiului", „Descoperiri monetare în. Valea Jiului" sau. a comunicărilor științifice tipărite în periodice sau în volumele editate de alte muzee din Județ și din țară. Cea mai recentă, comunicarea profesorului Dumitru Peligrad intitulată „Dumitru Borcea despărțămîntul Săliște Astrei" a fost prezentată la Sibiu, cu ocazia sărbătoririi a 125 de ani de la întemeierea Astrei, într-o sesiune științifică omagială desfășurată sub egida Academiei R.S.R. și Societății de științe filologice — filiala Sibiu.Muzeul mineritului, ■îșezămînt de cultură, dracție pentru turiști, in primul t-înd, pentru cei care sîntem chemați să ducem pe ;noi culmi viața Van Jiului, așa cum și-au dorit înaintașii..

Un de dar noi,
H. DOBROGEANU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
i-a fost conferit titlul de 

„Erou al Noii Revoluții Agrare”

Agendă energetică

(Urmare din pag. I)al Republicii Socialiste. România, în semn de deosebită prețuire pentru contribuția • sa determinantă la dezvoltarea intensivă și modernizarea continuă a agriculturii noastre socialiste, la elaborarea unei concepții științifice, de largă perspectivă, -privind rolul și funcțiile a- cestei importante ramuri 
a economiei naționale, la fundamentarea și înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, la progresul
Vizita oficială de prietenie a președintelui 

Republicii Liberia, Samuel Kanyon DoePreședintele Republicii Liberia, Samuel Kanyon Doe, și persoanele care îl însoțesc, au vizitat, vineri dimineața, zona portuară a municipiului Constanța și întreprinderea de con- : strucții navale.Președintelui Liberiei i-au fost înfățișate etapele de extindere și modernizare a celui mai mare port maritim al României. Vizita a oferit, totodată, < oaspeților din Liberia posibilitatea de a cunoaște aspecte privind activitatea portuară, dotarea cu mijloace mecanice de mare randament, modernizarea operațiunilor de manipulare și transport ale mărfurilor.; La întreprinderea de

Schimb de mesaje româno-spaniol Lucrările Congresului mondial 
dedicat Anului Internațional al PăciiMADRID 17 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și a tovarășei Elena Ceaușescu, au fost transmise un mesaj de salut și cele mai bune urări de sănătate și viață lungă tovarășei Dolores Ibarruri, președintele Partidului Comunist din Spania.Mulțumind călduros, tovarășa Dolores Ibarruri a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elenti Ceaușescu salutul și sentimentele sale de stimă și caldă prietenie, împreună cu urări cordiale de sănă

Pacea —Pentru prima oară, în timpul primului război mondial (1914—1918), vastele cunoștințe științifice au fost utilizate în scopuri militare, pentru a crea mijloace de distrugere mult mai puternice și mai eficace decît oricînd pînă a- tunci. Astfel, încetul cu încetul, blindatele au înlocuit cavaleria, iar aviația a fost utilizată ca mijloc de observare, de atac și hărțuire . sau chiar de sprijinire a forțelor terestre. Tot în această epocă a început să se folosească chimia în scopuri militare -și a apărut pentru prima dată submarinul.Ultimul an al celui de-al doilea război mondial a fost marcat de apariția u- 

multilateral al patriei și ridicarea permanentă a nivelului general de . viață și de civilizație al satului românesc,, al întregii țări.Hotărîrea-Decret a fost citită de tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat.Participanții la solemnitate au primit cu profundă satisfacție conferirea acestui înalt titlu tovarășului Nicolae

construcții navale dinConstanța au fost vizitate hala de debitare, docul uscat și platformele de pre- montaj, unde se găsesc în diverse stadii de execuție nave de mare tonaj.Președintele Republicii Liberia a semnat . în cartea de onoare a unității, ex- primînd aprecieri deosebite la adresa industriei navale românești, față de înaltul nivel' tehnic al produselor sale.La amiază, oaspeții Ti- berieni s-aui înapoiat la București.După-amiază, președintele Samuel Kanyon Doe și persoanele care îl însoțesc au vizitat Institutul de cercetări, proiectări și inginerie tehnologică pen

tate .și noi succese în activitatea consacrată cauzei socialismului, păcii, dezarmării și colaborării internaționale.Schimbul dc mesaje a fost prilejuit de primirea dc către tovarășa Dolores Ibarruri a delegației Comitetului luptătorilor și veteranilor de război îm- petriva fascismului, formată din tovarășii Mihail Florcscu și Mihail Burcă, prezentă la Madrid pentru a participa la manifestările organizate pentru omagierea celei de-a 50-a aniversări a creării brigăzilor internaționale de luptă împotriva fascismului în Spania.
o chestiune de viață sau denei arme și mai periculoase— arma nucleară. Noile arme pot distruge în întregime nu numai pe protagoniștii unui război și populațiile lor, ci întreaga 

DIN PRESA STRĂINĂ
(„EL DIA — MEXIC")viață de pe planta noastră. 

Iată de ce este necesar să 
apărăm pacea și să elimi
năm pericolul unui război.Din anul 1945 și'pînă în zilele noastre, pe Terra au fost declanșate peste o sută de conflicte regionale sau războaie limitate, dintre care multe nu s-au stins încă. Fiecare dintre aceste războaie, fără ex

Ceaușescu. . Conducătorul partidului și statului nostru a fost felicitat călduros, cei prezenți la solemnitate dorindu-i multă sănătate și putere de muncă, noi și strălucite împliniri în. activitatea de mare răspundere pe care o desfășoară, ani mUlți de viață pent rit a conduce cu aceeași înțelepciune, clarviziune și cutezanță revoluționară destinele țării, ale națiunii, pe calea luminoasă a .socialismului și comunismului.
Mulțumind pentru înal

tru mecanizarea agriculturii de la ’ Băneasa.Președintele liberian a manifestat interes față de nivelul tehnic superior al exponatelor, apreciind preocuparea specialiștilor români pentru fabricarea de utilaje agricole ce permit aplicarea celor mai eficiente tehnologii de cultură.Șeful statului liberian a vizitat, de asemenea, o expoziție de avioane și e- licopt'ere realizate de industria noastră aeronautică.In continuare, președintele Republicii Liberia a vizitat Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România.Expoziția „Dovezi ale

COPENHAGA 18 (Agerpres). — In cadrul dezbaterilor din Congresul mondial dedicat Anului Internațional al Păcii, ce se desfășoară la Copenhaga, delegația României a expus poziția țării noastre potrivit căreia problema fundamentală a epocii contemporane o constituie oprirea cursului periculos al evenimentelor spre o catastrofă nucleară, necesitatea de a se face totul pentru trecerea la dezarmare și, în primul rînd, la dezarmarea nucleară, pentru asigurarea păcii în lume, a dreptului suprem al oamenilor, al popoarelor la libertate, la viață și 
cepție, constituie o sursă posibilă de generalizare a conflictului la scară planetară.Omenirea n-a fost capabilă, pînă în . prezent, să 

împiedice utilizarea știin- țci m scopuri distructive. Medicina, de pildă, care a reușit eradicarea variolei în lume,-creează acum, în colaborare cu chimia, noi arme de distrugere în masă. Astronautica, știință > a cărei complexitate face apel la multiple discipline, ne permite în mod cert să dezlegăm mistere-

tul titlu ce i-a fost confe
rit, a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.Cuvîntarea conducătorului partidului și statului nostru a fost urmărită . cu viu interes și subliniată cu puternice și îndelungi aplauze.In încheierea solemnității, tovarășul NicolaeCeaușescu s-a întreținut cordial și s-a fotografiat cu cei prezenți.

dragostei, înaltei stime și profundei prețuiri de care se bucură președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, ale amplelor relații . de prietenie și colaborare dintre poporul român și popoarele'altor țări", a fost urmărită cu deosebit interes de președintele liberian.Cu deosebită atenție au fost parcurse, de asemenea, secția de istorie străveche a muzeului, precum și Lapidariumul — unde se păstrează copia monumentului antic Columna lui Traian —- și sala’ tezaurului.In încheierea vizitei, președintele liberian a semnat în cartea de onoare a muzeului.

pace. Au fost reliefate inițiativele și demersurile tovarășului Nicolae Ceaușescu în direcția înfăptuirii unor acțiuni concrete de dezarmare, subli- niindu-se importanța a- doptării unui program complex de dezarmare generală, care să prevadă lichidarea armelor nucleare, precum și reducerea, pînă în anul 2000, cu minimum 50 la sută, a armamentelor convenționale, efectivelor și bugetelor militare. In a- cest context, a fost prezentată hotărîrea României de a reduce încă din acest an cu 5 la sută armamentele, efectivele și cheltuielile militare. ■
moartele Universului, dar, în același timp, este folosită la producerea de arme nucleare din ce în ce mai sofisticate și tot mai periculoase. In-ce privește mijloacele de comunicație, ele joacă, de asemenea, un rol preponderent în scopuri militare.întrebat asupra, manierei în care ar imagina un al treilea război mondial, Albert Einstein a răspuns: tot ceea ce știu este că în al patrulea război mondial oamenii vor lupta cu pietre. Independent de brutalitatea sa, acest răspuns dovedește un exces de optimism din partea autorului lui. Carc-i ființa ce ar putea să le mai a£ iun ce ?

O instalație industrială 
experimentală, alimentată cu energie solară, a fost pusă la punct de specialiștii -din R.P. Angola. Un asemenea prototip, pentru uscarea peștelui, funcționează deja în provincia Tomba. Agenția panafri- cană de informații PANA relatează că acesta este primul proiect de utilizare a energiei solare în Angola și în alte țări membre ale SADCC — Conferința pentru coordonare și dezvoltare a țărilor din sudul Africii. , . 'Se menționează că acest proiect va fi prezentat și în cadrul Conferinței internaționale pentru utilizarea energiei solare, ce se va desfășura în . anul 1987, lă Hamburg (RFG).

☆
Specialiștii sovietici au creat prototipul unui nou tip de acumulator de e- nergie electrică, care poate . „depozita" timp de pînă la 4 zile o mare cantitate de energie electrică practic fără pierderi, relatează agenția TASS. Un asemenea acumulator . ar putea servi la furnizarea . unui supliment de energie în orele de vîrf, cînd consumul crește.
mîaiiE

FILME..PETROȘANI — 7 No
iembrie : Vînătorul de căprioare ; Unirea : Cei șapte fantastici; Parîn- 
gul : Ca-n filme.PETRILA : Superpoli- țistul.LONEA: Noi, cei din linia întîi, I-II.VULCAN — Luceafărul: Artista, dolarii și ardelenii.LUPENI — Cultural ! 
O floare și doi grădinari.URICANI: Furtună în Pacific.N.R, Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

I. 6. C. L. Petroșani
INCADREAZA

- pensionari (proiectanți, topografi, de
senatori) pe durată limitată.

Relații suplimentare la sediul IGCL Pe
troșani, strada M. Eminescu nr. 15, telefon 
41920 - 41921, biroul proiectări.

Mica publicitate

ANUNȚ DE FAMILIE

Soția, copiii, nepoții și strănepoții anunță cu 
adîncă durere încetarea din viată a scumpului lor 

AVRAM MAXIM (75 ani)
Inmormîntarea va avea Ioc duminică, 19 octom

brie, ora 15. Cortegiul funerar pleacă de la domi
ciliu, din Uricani. (9117)

Acumulatorul se corn - pune dintr-o bobină avînd înfășurarea dintr-un superconductor — fir de nio- biu mai subțire decît firul de păr de om. Conductorul : respectiv se află introdus într-un tub din metal sau masă plastică prin care se trece heliu Ia temperatura de minus 260—290 grade Celsius. Gazul servește în acest caz și drept izolator. In această situație, conductibilitatea specifică a niobiului crește.
☆

întreprinderea de stat 
„Petroleos do Brasil" (PETROBRAS) a anunțat descoperirea primului ză- cămînt important de țiței din regiunea amazo- nică braziliană — s-a anunțat oficial la Brasilia. S-a precizat că el este situat pe rîul Urucu și că produce, în prezent, aproximativ 950 barili de petrol pe zi, de la un singur' puț.Producția medie de petrol a Braziliei a fdst estimată în luna august la peste 599 000 barili pe zi, din care 422 000 au fost extrași din platforma, continentală Bahia de Campos și Potiguar.

TV.13,00 Telex.13,05 La sfîrșit de săpță- mînă (color).— Melodii populare; Gala desenului a- nirnat;—- Tot ce are țara mai frumos;-A O sîmbătă la... Sîm- băta;— Tablouri din Galeria Națională;— Cîntecul cuvintelor —< Moment poetic;— Farmecul muzicii;— Tablouri din Galeria Națională;— Telesport;— Autograf muzical.14.45 Săptămîna politică. 19,00 'telejurnal.19,20 Teleenciclopedia. (color). . <19.45 Toamna la varietăți, (color).20,30 Film artistic: 
„Triumful rațiunii* 1.

) ASTĂZI cînd pe se-j
1 ninul cer al vieții tale l 
( va străluci prima stea, < 
i dragul nostru Alexan-1 
* dru Căpățînă îți urăm i 
ț „La mulți ani !“, Buni-t 
i ca, mama și tata. }

Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 50-a aniversări; familia Costache urează celei mai bune șiv iubite prietene Mihoc Rozalia,

22,00 Telejurnal. =

„La mulți ani !“ și multă fericire. (9086)VIND Dacia 1300, neridicată. Informații, Lonea, strada AUșelului nr. 13 (colonie). (9115)PIERDUT legitimație de serviciu pe nunlele Chifor Virgil, eliberată de IUM Petroșanii O declar nulă. (9119)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Carp Vasile, eliberată de i.M. Bărbătenj. O declar nulă. (9120) .
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