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In apropierea noului an de învățămînt

Controlul oamenilor muncii

necesitate prioritară 
cu acordată

Dulgherii Ion Popescu și Mihai Pavel „împle
tesc" țesătura de metal de la primul nivel al noului 

bloc turn ce se înalță în viitorul centru al Petroșa- 
niului. Foto : Ion LICIU

o: activitatemaiim-

ANUL XXXIV, NR. 8 083

Productivități 
sporite, producții 

superioare
Muncă,

• LA I.M. LUPENI, o- 
norîndu-și angajamentele 
anuale asumate în între
cerea socialistă, s-au re
marcat în mod deosebit 
sectorul III care a extras 
peste prevederi 1 753 tone 
cărbune, sectorul V cu un 
plus de 738 tone, secto
rul VII cu 265 tone și sec
torul I cu 221 tone extra
se peste prevederi.

Importantele sporuri de 
producție au fost obținute 
pe seama creșterii pro
ductivității muncii.
. • LA I. M. VULCAN, 
sectorul VII a acumulat 
de la începutul anului: un 
plus de 1462 tone 
ne. O contribuție’ însem
nată în realizarea 
pășirea sarcinilor 
cate au adus-o brigada lui 
C onstantin Popa, dintr-un 
abataj dotat cu complex 
mecanizat, și brigada con
dusă de Ion Calotă.

Sectorul IV a livrai, de 
asemenea, în cele opt luni 
ale anului, 891 tone de căr
bune peste sarcinile de 
plan.

In sprijinul : 
activității subterane

Cercetătorii și proiectan- 
ții de la I.C.P.M.C. rapor
tează in acest an rezultate 
prestigioase în activitatea 
pusă în slujba mineritului 
Văii Jiului. Printre altele 
ei au perfecționat 
trucția tavanului 
al la straiele groase 
înlocuirea plasei de 
mă de 2,5 mm cu una mult 
mai rezistentă și coasere 
continuă în abatajele 
front lung dotate cu 
ținere mecanizată.

iar

i I 
i 
I I ț I 1

Să construiești o fabrică. O fabrică în care vor lucra sute de oameni, care va produce anual 13 mii de garnituri de mobilă...O fabrică pc locul unde altădată erau eîte- va case de colonie, într-un oraș unde întreaga viață economică însemna exploatarea și prepararea cărbunelui. . La Petrila, pe malul drept al Jiului se înalță o fabrică.Inginerul Petru Bor- dea, șeful șantierului, un tînăr blond cu alură

de sportiv, a lăsat altora să continue construcția fabricii de bere de la Hațeg și...— Am venit „să facem" fabrica de mobilă din Petrilași o s-o terminăm înainte de termenul stabilit -— ne spune el.— Chiar așa, ați venit „să faceți"?— Nu e deloc impropriu zis. Așa ne exprimăm noi, nu e o prețiozitate, este exact ceea ce simțim și, nu e vorba de egoism sau laudă de sine, dar ia anul, în iu-

cînd o să fie gata fabrica nu ne va lipsi dreptul de a ne mîndri cu munca nostră și, de ce nu, vom spune : „Fabrica asta , noj am făcut-o !“. Pentru că e iodul frămîntărilor noastre, al zilelor și nopților noastre de planuri, căutări de soluții tehnice a- deevate și multă, multă muncă. -■ '— In ce stadiu sînteți cu lucrările ?
Priorități 
de muncă

pe agenda 
a școlilor

(Conl. în pag. a 3-a)

prompt și eficient!

cons- 
artifici- 

prin 
sîr-

„Controlul oamenilor muncii acționează ca un 
factor de educație civică, contribuind la dezvolta
rea unei atitudini înaintate a personalului munci
lor din unitățile de servire publică, la generalizarea 
experienței bune, la combaterea manifestărilor de 
neglijență, nepăsare și lipsă de răspundere față de 
interesele populației și de păstrare a avutului obștesc, 
la respectarea legalității socialiste*/

(Legea nr. 6/1972 privind organi
zarea și funcționarea controlului oamenilor muncii)Luni, 28 august am treprins un raid prin leva unități comerciale alimentare, localuri de limentație publică O.L.E., I’.T.T. și cooperație meșteșugărească dinPetroșani și Vulcan, inideca de a afla modul în care sînt respectate

în- cî-
a- și

vederile Legii nr. 6/1972, mai ales în ceea ce privește activitatea echipe
lor de control al oamenilor 
muncii.

Bine, și chiar 
foarte bineIn general, s-au mai bine zis la majoritatea

nilăților comerciale, urmărind registrul unic de control constatăm că e- chipele de contrbl al oamenilor muncii își fac datoria în temeiul legii. Unitățile sînt controlate-, rubricile . registrului, de la prima și pînă la ultima, sînt completate corect. U- nele unități sînt contro- unități- 17, . Pelt) iar da mul
nele unități sînt late trimestrial - le T.C.S.A. și A.P. nr. nr. 5, și O.L.F. nr. 1 troșani și O.L.F. nr. și 17 din Vulcan '—, altele aproape lună lună și chiar de mai te ori în aceeași lună. De exemplu. în opt luni, unitatea „Tic-tac" de 4 ori iar terasa „Minerul" de 7 ori ori (în ultima parte

Anchetă realizată de
Dorin GHEȚA si 

Constantin GRAURE

■ i

Brigada lui Ilie Chiron de la sectorul VIII investiții al minei vulcan a reali
zat pe acest an o depășire de 660 mc. Foto : Gh. OLTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

pDă informăm
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PLANUL DE CON
TRACTĂRI ÎNDEPLINIT. Țăranii cu gospodării individuale din raza comunei Banița și-au realizat sarcinile la contractări pe șapte luni din a- cest an predînd la fondul de stat 62 tone carne bovine, 3 tone carne ovine, 73 tone carne porcine, 201 hectolitri lapte

de vacă, 95 hectolitri lapte de oaie și 8 tone lină.
BILANȚ RODNIC.Harnicul colectiv de laS. D. E. E. Petroșani a executat în perioada scursă din acest an lucrări importante. Enumerăm doar punerea în funcțiune a trei stații de transformare de 110 KV, 10 posturi de transformare, 25 km rețea electrică, au pozat 25 km cabluri subterane, au efectuat re

vizii la 225 posturi transformare și 179 lule electrice. de ce-
(C.D.)

A FOST STABILIT amplasamentul și vor începe, în aceste zile, lucrările la nou obiectiv. Este vorba despre viitoarea tipografie ce va fi amplasată în Petroșani, strada N. Bălcescu. (I.M.)
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In întreg sistemul de învățămînt din Valea Jiului apropierea lui 1 septembrie ■— zi din care începe numărătoarea inversă pentru noul an școlar — determină, după o perioadă mai liniștită în timpul verii, intensă orientată în multe direcții, toate portante prin conexiunile implicate. La ordinea zilei se află acțiuni de pregătire a noului de învățămînt de care detașează, cu caracter urgență, terminarea crărilor de întreținere, parații și amenajări lare. Deși aceste lucrări au ‘ început odată cu sfîrșitul precedentului an școlar (sau chiar înainte, în Linele cazuri) și trebuiau isprăvite pînă la 1 septembrie, se constată restanțe, mai ales acolo unde s-au efectuat lucrări de extinderi' estecareIul copii din Petroșani), tîrzierile provin din respectarea graficului execuție din partea

complexe
an se . de 

lu-re-șco-

și reamenajăfi (cum noua grădiniță-creșă vă : funcționa în loca- f ostului spital de Inner de lucrătorilor sectoarelorE.G.C.L. care, în cele mai multe școli, au avut de efectuat doar zugrăveli și reparații. Concentrarea forțelor de muncă existente la sectoarele E.G.C.L.

este oîn aceste zile, paralel o mare atenție calității lucrărilor.Pînă la începerea anului de învățămînt în viața școlilor din municipiu vor avea loc și alte evenimente de larg interes : examene pentru treptele I și II (între 2 și 4 septembrie), înscrierile la cursurile serale,. acțiunea de reorientare școlară și completarea locurilor mai sînt la școlile ; sionale.școlară este încărcată eu acțiuni importante care vor fi finalizate în mod corespunzător Exigenteloror- și coordonarea a muncii ca- cadrul fiecărei unități de învățămînt. A- sigurarea cu manuale, pregătirea și recondiționarea materialului didactic, pregătirea claselor pentru a-și primi elevii sînt alte direcții care rețin atenția tuturor cadrelor ~ didactice din toate școlile.Invented din 2. septembrie, în 20 de școli din municipiu vor avea loc examene destinate oamenilor muncii care-și completează studiile. In această țiune sînt implicați factori care trebuie col aboreze cadrele didactice, cei

ca re profe- Așadar, : agenda
aetuale numai prin gan izarea desăvîrșite dcolor din

IN ZIARUL DE AZI :• Calea principală pentru recuperarea restanțelor la I.M, Petrila : Creșterea productiv tații 
muncii.

• Activitatea arhivistică presupune obl gații 
multiple.

• Rubricile noastre : Intre noi femeile, Contraste 
și Carnet tehnic.

Orașul mărgăritareste fie- aici me-
nea că uricânenii se scoală înainte de cîntatul cocoșilor și adorm sea-

ac- 
trei 

să încontinuu i careîși completează studiile și conducerile întreprinderilor. In întreprinderi a- ceastă acțiune trebuia considerată ca parte integrantă a procesului de
T. SPATARU

(Continuare in pag. a 2-a)

Uri can iul de azi de nerecunoscut. De care dată poposesc cu plăcere și găsesc reu ceva nou. Am coborîtdin autobuz la Uri cam într-o dimineață cînd soarele dogoritor dădea o lumină nouă orașului. Și de această dată m-a în- tîmpinat noul cartier Bucura, cu apartamente și magazine impunătoare, casa cultură, căminele tru tineri, școlile tru copii. Este
moderne, de pen- pen- un oraș frumos ,curat și prosper, pentru că oamenii îi sînt harnici. Cineva spu-

ra numai după ce rezolvat treburile, șui are oamenii Iui, nerîi lui, gospodarii poeții și artiștii lui... Mina este cel mai important obiectiv economic al orașului, unde minerii din brigăzile lui Sores- cu sau Scorpie își întrec zilnic planul, fiind cu

și-au Ora- mi- lui,

Va- lNeag, || și Ba- |! locului | gospo- | con- | pro- |

noscuți în întreaga■' le.In. Cîmpu lui Slerminos, Mailat • lomir, băștinașii și-au durat noi dării individuale, tractează cu statul duse agricole.Orașul trăiește o nouă viață. Ceea ce simt acum pentru orașul meu este un sentiment de mîndrie, de împlinire sufletească. De aceea l-am asemuit cu un mărgăritar ce face parte din salba de briliante a Văii Jiului.
Valeriu COANDRAȘ



2 Steagul roșu Miercuri, 30 august 1978

CREȘTEREAConsiliul oamenilor uiun- . cii de la I.M. Petrila a 
<0us în centrul preocupări
lor sale creșterea produc- tivității muncii fizice, ca fecior determinant al sporirii producției de cărbune. U Aceasta nu pe seama intensificării mun
cii fizice, ci pe seama introducerii noului, a mecanizării lucrărilor în subteran,

(1 analiză .întreprinsă re
cent de; organul colectiv 
de conducere a reliefat 
fejjțul că planul produc- tfeității muncii a fost realizat în acest un doar 
în proporție de 98,1 la su
tă, înregistrîndu-se un mi- wus de 31! kg/post. A- «easta i. influențat negativ realizarea sarcinilor 
de extra ;ție, astfel, că de 
ia ir.eepu1 al anului mina Petrila a rămas datoare economiei naționale. cu 
44 329 tone cărbune. Din 
cele cinci sectoare de producție, doar două, sectorul I și IV, au realizat și 
depășit productivitatea muncii planificată restul sectoarelor înregistrînd ră- anîneri în urmă.Analizele întreprinse în ultima perioadă la nivelul sectoarelor, discuțiile pur
tate cu. factorii răspunzători de la I.M. Petrila au scos în evidență o serie 
de deficiențe. Consiliul oamenilor muncii nu a urmărit în permanență realizarea unor sarcini de strictă necesitate iar formațiile de lucru din subteran, nu au manifestat preocuparea necesară pen
tru organizarea corespunzătoare a locurilor de mun
că. Astfel o serie de complexe mecanizate n-au fost țntse la timp în funcțiu
ne. eu altele nu s-au realizat avansările preconi-

Acțiuni■ Comitetul orășenesc al femeilor din Dricarii a i- mițiat în acest an mai multe acțiuni de colectare 
a sticlelor, borcanelor și deșeurilor. Valoarea o- biectelor colectate se ridică la 3 170 lei. Contribuția cea mai substanțială 
au adus-o comisiile de femei din cartierele I și II ale căror responsabile sînt Eugenia Roșu și Angela

(Urmare din pag. I)

a lunii iunie chiar de trei ori). Demnă de laudă, în acest sens, este activitatea echipelor de control posesoare ale legitimațiilor colective nr. 227, 203 și 133 din Petroșani și nr. 95 și 96 din Vulcan. Demne 
de laudă, repetăm, nu numai prin periodicitatea controalelor efectuate ci mai ales prin tematica pe care au abordat-o, prin temeinicia controlului e- fectuat, a problemelor sesizate, a propunerilor făcute, propuneri care și-au găsit rezolvarea în termen și care au condus la îmbunătățirea activității din unitățile respective, deficiențele fiind înlăturate.
.Cînd și cînd, cîte un 
, control sau... deloc1 Nu peste tot echipele de control își îndeplinesc însă obligațiile așa cum 
le-o cere legea. De exemplu, localul „Familial" a fost controlat o singură dată, în luna august, deși s-a deschis încă 
din martie, Alimentara 
nr. 18 în trimestrul I nu 
a fost controlată nici mă-

PRODUCTIVITĂȚII munciizale, datorită unor deficiențe de natură organizatorică ,a deselor defecțiuni care n-au fost remediate la timp. S-a simțit și se simte nevoia oamenilor calificați. Astfel, două combine din stratul 3 și 13 n-au atins parametrii proiectați din lipsa e- lectrolăcătușilor, care trebuiau să supravegheze funcționarea acestora și
Calea principali 

pentru recuperarea 
restantelor la 
I.M. Petrila

HllliriHIIIIIHIIIMIHtHMIlIIsă înlăture eventualele defecțiuni. Acest lucru a contribuit în mare măsură la nerealizarea sarcinilor de plan. Acolo unde a existat preocuparea pentru buna organizare a producției și a muncii s-au văzut și rezultatele. De pildă, cu complexul mecanizat și combinele, la sectoarele I și IV, s-a realizat o productivitate a muncii de peste 8 to- ne/post. Aceasta a făcut 
ca minerii din sectoarele I și IV să-și realizeze sarcinile de producție și să obțină peste plan 1476 și, respectiv, 1612 tone cărbune.Slaba organizare a producției și a muncii a făcut ca din cele 47 de bri- gâzi doar 14 să-și îndeplinească sarcinile de plan pe primul semestru al anului. Brigăzile conduse de Ion Moldovan, Andrei Radu, Mihai Crîș- rnaru. Ion Apostol, Marin Gbizdăvescu au manifes-
rodniceRoșu. Printre entuziastele participante la aceste acțiuni se numără Maria Trosnai, Maria Robu, Maria Cocean .și Elisabeta Monori. Comitetul orășenesc Uricani al femeilor și-a prevăzut ea pînă la finele lunii august să realizeze, prin colectări de sticle și deșeuri, 5 000 lei, deci obiectivul fixat pe întregul an. (C.D.).

car o singură dată, ca de altfel nici cofetăria „Nufărul", toate din Petroșani. La Vulcan, la' unitatea nr. 11 Gostat nu s-a efectuat nici un control în a- ■cest an. Același lucru la atelierul de reparații radio TV al cooperativei meșteșugărești, iar la A- limentara nr. 58... un singur control, în 20 aprilie..
Controlul oamenilor munciiOare la unitățile amintite activitatea se desfășoară perfect ? Chiar dacă este așa, tot trebuiau controlate pentru că e- chipelor de control al oamenilor muncii, pe lingă obligația de a face cel puțin un control trimestrial, le revine și sarcina de a contribui „Ia generalizarea 

experienței bune".
„Registrul este la 
șeful. Și șeful..."Dacă am vorbit de activitatea echipelor de control al oamenilor muncii nu putem să trecem cu vederea și lipsurile unităților comerciale, mai ales în ceea ce privește obligația, conform aceleiași legi, ca 

tat puțină preocupare în organizarea muncii la nivelul schimburilor, au tolerat acte de indisciplină. Numărul absențelor nemotivate la nivelul întreprinderii s-a ridicat la 5 599 de la începutul a- niilui, reducînd coeficientul de prezență la 83,4 la suta. Unele sectoare au neglijat gospodărirea rațională a utilajelor și mașinilor, a aprovizionării ritmice cu materiale - necesare, n-au fost asigurate la timp reviziile și reparațiile curente și anuale, fapt care a produs stagnări în procesul de producție.Organul colectiv de conducere a analizat cu răspundere problema creșterii productivității munții fizice. S-a întocmit și un program concret de acțiune, care a fost defalcat pe sectoare, cu termene și responsabilități precise. Ca urmare, în prima decadă a lunii august, planul de producție a fost depășit cu sute de tone de cărbune. Patru din cele cinci sectoare de producție își realizează ritmic planul zilnic. Ră- mîne ca toți factorii răspunzători să dovedească 
preocupare și in continuare 
pentru înfăptuirea acestor măsuri, pentru realizarea sarcinilor de producție.

Valeria COANDBAȘ

„La cererea echipelor, con
ducătorul unității, persona
lul acesteia sau membrii 
cooperatori din unitatea 
controlată sînt obligați să 
prezinte actele și să dea 
relațiile solicitate, în con
dițiile prevăzute de lege, 
precum și să pună la dis
poziția acestora aparatura 
de control necesară pen
tru efectuarea verificări

lor". Insistăm, obligația o are conducătorul unității dar și personalul a- cesteia. Am făcut această precizare pentru că la unitatea C.L.F. nr. 4 din Petroșani, vînzătoarea lor* dache Olimpia susținea că registrul unic de control este la... întreprindere ; la Alimentara nr. 13, tot din Petroșani, registrul se a- Ila la șeful și șeful... era plecat la depozit, iar la complexul de alimentație publică „Minerul" de a- semenea, registrul se a- fla închis în biroul șefului care era plecat la ședință. La Oficiul de poștă din Vulcan, personalul de serviciu, la solicitările noastre ridică din umeri

Priorități pe agenda de muncă 
a școlilor

• (Urmare din pag. 0perfecționare moral-politică a oamenilor muncii de pregătire generală superioară, caracteristică a profilului minerului-tehnician. Iată, pentru ce, pe lingă problemele curente de producție, în organizațiile de partid din întreprinderi trebuie să se urmărească cu consecvență, mai ales în școlile pe care Ie patronează, prezentarea tuturor la examene.In cadrul acestui program un loc distinct îl au activitățile organizate cu elevii care, în timpul puținelor zile care au mai rămas din vacanța de vară, vor participa la acțiuni social-gospodărești specifice perioadei. Dornici să se întîlnească eu școala în care se pregătesc și însuflețiți de gîn- dul de a fi folositori, e- levii, de la cei mai mici pînă la cei din liceu, trebuie atrași spre activități care să le satisfacă, prin îmbinarea plăcutului cu 
O ILUSTRATA PE ADRESA...

...meseriașilor de la spital care au venit să repa
re instalațiile de apă de Ia circumscripția comasată 
din cartierul Aeroport Petroșani.

Au venit, au văzut, au spart și... au plecat.
Și a trecut o lună... f
Și tot de atunci așa arată un cabinet medical, 

care, orice s-ar spune, nu e deloc în ton cu... 
profilaxia. ■*

nedumerit, ...„bănuind" doar că un astfel de registru (?!) ar putea să aibă „șefa", iar la cofetăria 130, din același oraș, nici măcar nu exista registrul unic de control.Și dacă nu există registru unic de control sau este la întreprindere sau ia „șeful" și șeful este plecat, unde să-și con
semneze aprecierile, observațiile sau propunerile de remediere a deficiențelor constatate echipele de control sau alte organe de control ?
In loc de concluzii... 
alte cîteva deficiențeSuccint vom prezenta alte cîteva deficiențe constatate, care, deși nu sînt de „fond" ei de „formă", demonstrează ,în bună parte, superficialitatea în control, lipsa unei teriîel- nice instruiri și o slabă cunoaștere tocmai a legii care călăuzește activitatea echipelor de control al oamenilor muncii. .Am în- tîlnit echipe de control ca

utilul, așteptările care le au de la ultimele zile de vacanță. Antrenați, potrivit posibilităților pșilio- fiz.ice, în gospodărirea școlilor, cartierelor și orașelor, elevii trebuie să fie coordonați și îndrumați permanent de cadrele didactice. In același timp elevii mari vor participa la șantierele de muncă patriotică în lucrările de construcții din Valea Jiului, activitate cu adinei sensuri formative pentru personalitatea lor.Viața școlilor din Valea Jiului intră într-o e- tapă; specifică începutului fiecărui nou an de învăță mint, de activități intense și diferite, de la cele de specialitate, pînă la altele de natură gospodărească. Toate, însă, sînt subordonate unui singur scop : pregătirea unui nou an care, prin eficiența instructivă și educativ- formativă, să contribuie la pregătirea temeinică a tineretului Văii Jiului.

re nu trec în registru numărul legitimației colective ci doar „echipa de control de pe 1 în ga I.M. Dîlja sau I.U.M.P.". Unele nu trec data efectuării controlului, iar cînd trec data scriu doar „control tematic" fără să spună și ce anume urmăresc, sau, în loc să completeze rubricile din registru, întocmesc pe o filă un „proces verbal". Nu am în-, tîlnit încă la unitățile controlate sau nu s-a specificat „realizarea unor con
troale comune cu consiliile 
de control muncitoresc și 
organele de control speci
alizate ale statului", care să urmărească „Ia unități
le controlatei soluționarea 
operativă a propunerilor 
făcute ca urmare a con
trolului" și nici „măsurile 
luate de conducătorii uni
tăților controalte" consemnate „în registrul unic de 
control, precizîndu-se ter
menul de executare și per
soana care răspunde de 
îndeplinirea lor".Aceste deficiențe, ca și cele semnalate anterior, ar trebui să constituie prilej, de analiză pentru comisiile de coordonare și îndrumare a activității, de control al oamenilor muncii.

i i l"
I RECORD TRIST 'In loc să pună pe pri- I I mul plan preocuparea 1 pentru asigurarea fon- I dului de marfă necesar și servirea civilizată, . conform normelor și re-
Igulilor comerțului nos- ■ tru socialist, Rodica I- I ! sai, de la fostul Cafe-Bar > * „Intim" din Vulcan, a I I confundat gestiunea cu * avutul personal. .După I Idoar 6 luni de „aciivita- I te", folosind diferite | tertipuri a delapidat | 1 17000 lei. Un adevărat ■„record" în ale înșelă- I I ciunii și necinstei..., îndauna avutului obștesc. I 
I Organele de cerceta- ■ re i-au mai reținut ca I (învinuiri .dovedite, pe I lîngă delapidare și in- I ■ fracțiunile de fals, uz J * de fals, abuz în ser- J | viciu și neglijență în I • serviciu. Un record trist, J 
I pentru care va da so- I coteală în fața instan- •I țel—

CINE O GIREAZĂ?In urmă cu numai șase luni, Elisabeta Tul- bureanu, lucrătoare în I comerț, a săvîrșiț o in- I fracțiune în dauna a- I votului obștesc. S-a fă- I cut „luntre și punte", I sub oblăduirea unor șefi | de-ai ei, și a ieșit a- > tunel „basma curată", | plătind pe loc dauna. !
I Curios lucru însă e că I i s-a încredințat în * continuare — de către | cine ? — mînuirea u- I 

nor valori de gestiune ■ 
la restaurantul „Stra- | ja". Drept urmare, la .

1 timp relativ scurt. în j urma unui control i s-a 1 descoperit la „casa de bani a liniei de autoservire, într-o singură „tură" 415 lei lipsă. Cine o mai girează acum ? I
ZI NEFASTAAceeași zi, 19 iulie, ■ l-a îmboldit pe Ionel I Carculea din Petrila, la ■ o faptă nesăbuită. A- I | flîndu-se sub influența • alcoolului, a încercat să-și dovedească dragostea „subită" unei tinere întîlnite întîm- plător. Tentativa de ■ viol a fost înfierată a- | tît de oamenii în ro- , bă, dar și de cetățenii | care au luat parte la • procesul cu publici ta- | te lărgită, desfășurat a I Idoua zi. Pedeapsa ad- J ministrată (4 luni) îi | Iva readuce aminte că j relațiile dintre oameni, j I oficializate, au la bază ,sentimente trainice, nu 1 porniri animalice, die- ■ Itate de o minte răvă- |șită de alcool. I

| PE BUNA DBEPTATE ! | IUn control inopinat în .orașul Vulcan în una 1 din primele zile ale a-l Icestei luni a surprins • „în flagrant" grave în- j călcări ale rpgulilor de I comerț. Intre altele, la I magazinele nr. 43 și nr.44 Alimentara, vînză- ■ Itoarele Ileana Hușzar I și Margareta Ulrich au ’ fost surprinse vînzînd I | pîinca intermediară nu * I cu 6,40 cit era prețul, I I ci cu 7,20 lei. Indignați, Imai mulți cetățeni își I exprimau cu glas tare | opinia că astfel de „Iu- ■ crători" n-au ce căuta I în comerțul nostru socialist. Le dăm întru- I I totul dreptate șj ce- • I :■■■!' Direcției I.C.M. I I Vulcan să ia de urgen- Iță măsuri pentru a se I I descotorosi de . aseme- Inea vînzătoare; J
V.S. FENEȘANU, - | 

| cu sprijinul maiorului . 
I loan ȘOTlNGA I 
Ide la miliția din 1 

Vulcan I
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în de- securi- și ma- cererea celor care le solicită, pentru rezolvarea unor crări, inclusiv pentru liberarea actelor de chime în cîmpul muncii. In același timp, trebuie să se ocupe, întocmirea evidenței terialelor documentare intrate deja în depozite.In școpul asigurării u- nei activități uniforme de creare, evidență și păstrare a documentelor, de-

Progresul înregistrat de activitatea arhivistică din țara noastră, sarcinile și perspectivele acesteia pentru viitor, sînt reglementate prin Decretul 472/ 197.1 (republicat). Noțiunea de Fond Arhivistic Național cuprinde toate documentele create și deținute de organizațiile obștești, cultele religioase, precum și de cetățeni. Se subliniază că oricare ar fi deținătorul unor astfel de materiale documentare, ele sînt bunuri de interes național, cărora statul le acordă protecție specială. Prevederile legislației arhivistice cu privire la e- vidența, păstrarea, selecționarea și folosirea documentelor ce din Fondul Arhivistic Național în scopuri politice, științifice și practice s« referă atît la materialele documentare vechi, cît și la cele care se crează în zilele noastre.Decretul se referă la toate problemele activității arhivistice și stabilește răspunderi clare pentru toți factorii care eonlucrea- care le prevedeză în acest activitate. El se 
ză în primul rînd, drelor de conducere organizațiile socialiste, care trebuie să ia măsuri e- nergiee pentru selecționarea și buna tiare a arhivelor, cît la întreaga activitate arhivă. Se adresează șefilor de secții, de vicii și alte compartimente. care trebuie să predea toate dosarele și registrele create în anul anterior la arhiva instituției, inventariate, pe termene de păstrare. In fine, decretul se adresează arhivarilor sau responsabililor cu munca de arhivă. Aceștia sarcina de a asigura

dinea și curățenia poziiele de arhivă, tatea documentelor nipularea lor, la
lu- 

e- 
ve-

aceștia 
de 

ma-

ce duce la pierderea u- nor documente sau la posibilitatea de a nu putea elibera cetățenilor actele de vechime, punîndu-i pe aceștia pe drumuri. A- mintim în această categorie Grupul de șantiere pentru construcții, întreprinderea minieră Petrila, Preparația cărbunelui peni, întreprinderea nieră Pâroșeni, popular Vulcan, rativa „Unirea" șani, și altele, unde condițiile de păstrare duc degradarea
Lu- mi- Consiliul Coope- Petro-

Activitatea arhivistică

fac parte

domeniu de 
adresea- 

ca- 
din

evidența, păs- și de apoi ser-

auor-
Sport

Minerul

crețul prevede, în anexe, modele de nomenclatoare, indicatoare, registre, inventare și alte categorii 
de acte. Este, credem, momentul cel mai potrivit pentru fiecare conducător de întreprindere și instituție de a face o analiză sonțretă a situației arhl - vei proprii, în raport sarcinile i ’

la documentelor.Se știe câ istoria acestor ani glorioși e cuprinsă în documentele de arhivă, iar dacă azi se în- tîmplă unele greutăți înscrierea istoriei veacurilor trecute — din lipsă de documente — nu trebuie să permitem ivirea acelorași neajunsuri pentru generațiile viitoare.

crfetul.Există
t euși răspunderile de-

Prof. Ion FRAȚILA, 
directorul Filialei județene 

a Arhivelor Statului 
Hunedoara

Din inițiativa organi
zației U.T.C. de la a- 
telîerul electromecanic 
al minei Dilja un grup 
de tineri entuziaști, sub 
îndrumarea maistrului 
Ion Doană, au realizat 
în incinta minei o fru
moasă fîntînă arteziană.

Carnet tehnic
NOI MAȘINI ȘI INSTALAȚII MINIERE

în Jiului 
socia-

Valea multe organizații liste care au amenajat depozite de arhivă corespunzătoare. Printre a- cestea amintim Combinatul minier Valea Jiului, I.M. Uricani, Preparația Petrila, Banca Națională, Institutul de cercetări și proiectări miniere în cărbune și altele. Sînt însă altele care nu au creat condiții corespunzătoare de păstrare a materialelor documentare, nu crează arhiva curentă dupănomenclator, nu pregătesc materialele pentru predare la depozitul de arhivă: .conform prevederilor ‘Decretului 472 și nu țin o evidență a arhivei, fapt
Constructorul

Vulcan 1-0campi-o în-Debutul în acest onat a început cu frîngere pentru Minerul Vulcan de către o echipă modestă, Constructorul din Tg. Jiu. Cu toate câ echipa s-a prezentat incomparabil mai bine de- cît în meciurile de antrenament, cu o pregătire fizică superioară, avantajul terenului și-a spus virilul. Dacă meciul încheiat doar cu unzultat la limită, aceasta se datorește unei bune tații a fundașilor Haidu, celor cîteva tervenții salvatoare
cu-
s-arepres-Greu și in- ale

Cum se înaltă o fabrică
— Bun. Am terminat organizarea de șantier, a- vem asigurată partea de utilaje, .deși mai sînt necazuri cu proiectantul, I.C.P.I.L. București, care întîrzie cu unele proiectel Acum lucrăm la hala de fabricație, la care am ridicat deja primul nivel.Inginerul Bordea, ne vorbește apoi de oamenii săi, despre „familia" sa de constructori. O mînă de oameni, 50 la număr, oameni de toate categoriile și meseriile, betoniști, lă- sudori, oameni

Tg. Jiu
(0-0)și jocului lui Bălan, de laex-lui Șarpe celent al înaintare.După prima repriză, cheiată cu scor- alb, dele insistă mai mult atac și reușesc scrie unicul gol dei, prolitînd de un -marcaj defectuos al rilor. Rezultatul poate fi modificat nici constructori, dar nici mineri, pentru că Iacov și Nemeș (după ce cîștigă un duel cu doi adversari) ratează.

i, m- gaz- în în-săal parti-apărăto- mai de denu

C. IOVĂNESCU

Iscusința la ea acasă. Instantaneu din laboratorul 
de preparate reci din Petroșani.

câtuși, montori, mecanici, șoferi, care s-au angajat cu toată dăruirea la realizarea obiectivului înainte de termen. Vorbea despre dulgherii din echipa condusă de Dumitru Grigoraș, cei care pornesc trueția, „pionierii" care „dau formă" rului obiectiv. Oameni de nădejde ca Valentin Biliuț, Ionel Andronache, Dumitru Țărmure, care, din proprie inițiativă, fără să le ceară cineva, lucrează nu 10, ci chiar 12—14

cons-ei, ceiViito-

ore zilnic. Apoi, despre e- chipa de sudori-montori a comunistului Mihai Cojocarii, care execută structura de rezistență a fabricii, montaje de prefabricate și confecții metalice, din care îi enumera pe Augustin Stăncioiu, Ema- noil lovănescu și Rusalim Stoica, despre echipa de fierar-betoniști, condusă de Gheorghe Țiplea, care va lucra ciirînd la nivelul superior al halei de fabricație. I-a evidențiat pe muncitorii Ion Rostoș și Viorica Manolache.Să construiești o fabrică ! Privim șantierul și oamenii lui. Sînt oameni obișnuiți și totuși, prin ceea ce fac, prin munca lor, prin structura- lor sufletească, ni s-au părut deosebiți. Oameni care și-au făcut din muncă o profesiune dință, din bine spre bine rațiunea de Sînt oameni noi ai rilor noastre noi, niști de omenie care a construi nu numai menire profesională ci legea dintîi a gîndului și faptei.

de cre-mai ă trăi, vremu- comu- pentru înseamnă

Pentru înfăptuirea exemplară a amplului program stabilit de conducerea de partid și de stat, în vederea ridicării gradului de mecanizare a muncii în exploatările carbonifere și de minereu ale tării, colectivele de muncitori și specialiști din unitățile Centralei industriale de utilaj minier și petrolier au asimilat, anul acesta, un număr de 35 de no>J mașini și instalații, din care au și livrat beneficiarilor o cantitate de circa 60 000 tone — succes pe care l-au consacrat sărbătoririi Zilei de 23 August.Printre altele au fost finalizate, construcția u- nui transportor cu raclete, cu acționare pneumatică, pentru minele de cărbuni, și două instalații pentru forarea de puțuri și suitori, destinate exploatărilor miniere. De asfnenea, a început fabricația unui com- plex mecanizat de susținere a abatajelor, a grinzilor articulate și a agregatelor hidraulice de înaltă presiune pentru susținerea metalică. In afară de acestea, se află în stadiu de pregătire a fabricației o combină minieră modernă, cu ajutorul căreia producția și productivitatea muncii în subteran vor crește de cîteva ori, în comparație cu realizările medii ale a- nului 1977. s
MATERIAL ANTICOROZIV ȘI ANTI ABRAZIV.Un nou material anticoroziv și antiabraziv, de-- osebit de rezistent, a fost realizat de un colectiv de specialiști ai Institutului de cercetări și proiectări pentru minereuri și metalurgie neferoasă din Baia Mare.Acesta înlocuiește metalul, puțind fi utilizat la confecționarea diferitelor piese, care lucrează în medii puternic abrazive șicorozive ca de exemplu; rotoare și căptușeli pentru pompe centrifuge, învelișuri de hidrocicloane, statoare și distribuitoare, plăci de căptușire pentru celulele de. flotăre.De remarcat faptul că practic s-a dovedit că rotoarele din acest nou material au atins o durată de funcționare de 10 ori mai mare decît cele similare din metal. Prin utilizarea acestui material înlocuitor de metal,obține o economie anuală în valoare de circa milioane lei.

canumai în industria minieră se60
INTRE NOI, FEMEILE 0 INTRE NOI, FEMEILE 0 INTRE NOI, FEMEILE

Cum ajung copiii să se in
toxice ? Spre deosebire de a- 
dulji la copii întoxicațiile sînt 
întotdeauna involuntare. Ei 
beau o soluție otrăvitoare 
găsită în casă, așa cum o- 
bișnuiesc să bea apă, mă- 
nîncă tablete, gîndind că 
mănîncă bomboane, beau 
produse alcoolice : lichior, a- 
finată, vișinată, bere, țuică, 
vin, că le găsesc la îndemî- 
nă în casă și așa au văzut 
pe „cei mari“ din jurul lor 
că beau. Le beau pentru că, 
eventual, le este sete sau 
sînt curioși să le afle gustul

Sfatul medicului

feriți copiii de intoxicații!
să afle „ce se întîmplă". In 
majoritatea cazurilor, ‘ copiii 
care vin ia spital intoxicați 
sînt 
ani, 
ani 
ani.

A
sau 
fără 
rinjilor și a celor din jurul
lor.

de vîrstă între 1 și 5
mult mai rar între 6 10 

și foarte rar peste 10

cui e vina, a copilului 
a părinților ? Desigur, 
tăgadă, vina este a pă

Fără îndoială, un rol 
portant îl are educarea_
piilor încă de la vîrstă frage
dă, cu perseverență, cu răbda
re; copilul învață de mic ce e • 
voie și ce nu este voie.
Țot atîț ,de important este 

ca'părinții și cei din jurul 
copidor să nu consume bău
turi alcoolice în prezența 
copiilor, pentru că, din spi
rit de imitație, vor face și

im- co-

Rețete cuiinare de sezon
Dulceață

•Se alege coaja groasă de la un pepene verde de cca 10 kg, se curăță bine de partea roșie și de coaja verde, în așa fel încât rămînă numai partea bă a cojii. Se spală apă rece de taie apoi în de un deget ță cu cuțitulte). Cojile astfel tăiate pun la fiert într-o oală cu multă apă în care, adăugat 100 gr oțet vin și un vîrf de cuțit de

din coajă de pepene verdeSe fierbe pînă cînd sticloasesa al- cu Segroasecîteva ori.felii(de preferîn- de tăiat fruc- ses-ade

sare de lămîie. la foc potrivit cojile devin (transparente). Se consideră că sînt bine fierte dacă, înțepate cu o scobitoare, bucățile cad ușor de pe ea. Se scurg pe un șervet curat, circa două ore. Intre timp se face siropul, ca pentru orice fel dulceață, considerînd kilogram de zahăr și pahar de 150 gr apătru fiecare kilogram de
deununpen-

coajă. Cînd siropul este bine legat, se adaugă cojile de pepene, fierte și scurse bine. Se dau în clocot și se iau de pe foc 1/4 de oră, apoi se pun la foc iute pînă devin sticloase. Se adaugă, a- proaipe de terminarea fierberii, încă un vîrf de cuțit de sare de lămîie și vanilie după gust. Se lasă să se răcească și se așează în borcane cu feliile în lungime. Se leagă eu celofan.
Maria DINCA

ei ce vor face și vo> ajunge 
la sticla cu băutură alcooli
că. Foarte rău este obiceiul 
de a îndemna copiii să con
sume băuturi alcoolice. Pen
tru că, nu în puține cazuri*,- 

dintre acești copii se „recru
tează" multi din cei care a- 
jung intoxicați la spital.

Nesănătos este și să raci 
depozit de medicamente în 
casă, plecînd de la boli rece
le, dar de mai multe ori și 
închipuite; din acest depo
zit se „înfruptă" copilul și se 
intoxică.

Părinții și cei din jurul co
pilului trebuie să se gîn- 
dească întotdeauna la into
xicație, în împrejurările cînd 
știu că au scăpat copilul de 
sub .supraveghere. Ei vor 
căuta „corpul delict", daca 
a mai rămas ceva, dacă nu, 
vor căuta „ambalajul" aces
tuia și-l vor prezenta medi
cului împreună cu copilul in
toxicat. Astfel vor fi de cel 
mai mare ajutor medicului 
în punerea diagnosticului șȚ 
tratamentului corect de intoxi
cație, pentru salvarea vieții 
copilului și pentru evitarea 
unor consecințe grave. Aduși 
cît mai repede la spital, co
piii intoxicați pot fi salvați 
aproape întotdeauna.

Dr. Teodor PONOVA 
medic de copii
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Reuniunea pregătitoare a Conferinței
O.N.U. asupra interzicerii și limitării 

unor tipuri de arme

Kurt Waldheim 
despre independența Namibiei

GENEVA 29 (Agerpres). —- La Geneva se desfă
șoară, cu participarea delegațiilor din 62 de țări a- le lumii,, lucrările unei reuniuni pregătitoare în 
redarea convocării, în 1979, 
a Conferinței Națiunilor Unite asupra interzicerii și limitării utilizării anumitor arme convenționale ca
re pot li considerate excesiv de vătămătoare sau pot avea efecte nedescri- rnînatorii. Astfel de ar
me au fost folosite în toate războaiele din ultimii

O rezoluție 
a Comitetului

35 de ani, prorocind mai multe pierderi de vieți, decît armele atomice.Intr-un mesaj adresat a- cc-stei reuniuni, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, atrage atenția asupra faptului că „dacă nu este întreprinsă o acțiune urgentă, tehnologia armelbr moderne poate crea o situație în care considerentele de ordin militar pot deveni preponderente în fața altor preocupări". Secretarul general a apreciat că succesul ei ar reprezenta o contribuție importantă la cauza dezarmării, a păcii și securității internaționale.

VIENA 29 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, ă ianunțat, luni seara, la Viena, <ă va prezenta în următoarele zile Consiliului de Securitate o serie de propuneri privind procesul obținerii i ndepe n de n - ței Namile-i. In urma întrevederii sale cu Marții Ahtisaari, reprezentantul său special pentru Namibia. care i-a prezentat un raport asupra contactelor și convorbirilor sale în Namibia, Kurt Waldheim va elabora un raport propriu, care va fi înaintat .Consiliului de Securitate. Conținând propuneri și recomandări, raportul se va referi, printre altele, la mandatul și sarcinile forțelor O.N.U. pentru.

menținerea păcii în Namibia și administratorilor civili, urmărind să- pregătească și să supravegheze desfășurarea de alegeri libere în teritoriu.Kurt Waldheim a declarat că este imperios necesar ca Națiunile Unite să. acționeze rapid pentru trimiterea acestor contingente de menținere a păcii in Namibia și. pentru instituirea unei administrații civile. Deși nu a putut anunța O dată pentru desfășurarea. alegerilor. secretarul general ăl O.N.U. și-a exprimat convingerea că un acord asupra acestei chestiuni Va fi realizat în cele din ur-

NOUL GUVERN 
PORTUGHEZ A 

DEPUS JURĂMÎNTUL
LISABONA . 29 (Ager- P.rfes). — Noul guvern al Portugaliei, în frunte cu primul -ministru Alfredo Nobre da Costa, a depus marți jurămîntul în fața președintelui Republicii, Antonio Ramalho Eancis.In alocuțiunea rostită cu acest prilej, șeful statului portughez a opinat că „acum este în puterea partidelor politice să. opteze între încheierea unui acord politic susceptibil să a- sigure o stabilitate guvernamentală și convocarea de alegeri anticipate".La rîdul său, premierul da Costa a declarat că dorește să coopereze activ cu partidele politice. :Situația din Nicaragua

O.N.U. pentru 
decolonizare
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). — Comitetul O.N.U. pentru decolonizare a adoptat, cu 22 voturi pentru și două abțineri, o rezoluție prin care cere tuturor guvernelor țărilor membre să se abțină de la orice colaborare cu Africa de Sud care ac permite regimului de la Pretoria să obți

nă materiale nucleare și 
să producă arme atomice. Totodată, Comitetul condamnă acele țări occidentale care colaborează cu Africa de Sud în domeniul nuclear.- Documentul cere, de a- semenea, tuturor statelor 
să nu efectueze nici un fel 
de investiții și să nu a- corde nici un fel de împrumuturi regimurilor ra
siste din Africa australă și să renunțe la orice a- corduri sau măsuri tinzând 
la promovarea relațiilor comerciale cu acestea..Rezoluția condamnă politica acelor guverne care continuă să colaboreze e- 
conomie exploatează resursele naturale, umane ale teritoriilor din aceas
tă zonă a Africii, contribuind astfel la consolida
rea regimurilor rasiste minoritare.

activități in
COSMOSEchipajul complexului : orbital de cercetări ști-■ fnțifice „Sal iu 1-6“ ----- „Sb-î 1117.-29“ — „Soiuz—r31": și-a început marți acti- : vitatea la ora 8,00, ora ; Moscovei. Programul zi- ; lei a cuprins explorări î medicale, experiențe teh- j nologice și biologice.L La bordul complexu- H lui îșt desfășoară activi- î lalea trei. cosmonăuți so- | vietiei —■ Vladimir Ko- : valionok, Alexandr 1 van- : cenkov. Valeri Bîkovski B — și cercetătorul cos mo-. : naut Sigmund Jahn din ; R.D.G. Valeri Bîkovski și. : Sigmund Jahn, urmează ș să se întoarcă peste cî~ ; teva zile pe Pământ cu ș ajutorul navei „Soiuz-29". j Echipajul complexului■ orbital a și început pre- 1 gătirea acestei nave pen- 5 tru drumul spre Terra.I. SURSA DE ENERGIE: 

I VALURILE MARIIIn Xnuujwe a fost realizată o instalație o- riginală care utilizează c valurile mării ca sursă ș de energie. Construcția j se aseamănă, în ansam- | blu, cu un tanc petrolier,

Pentru reglementarea pașnică 
a problemei rhodesiene

DAR ES SALAAM 29 (Agerpres). — Robert Mugabe, copreședinte al Frontului Patriotic Zimbawe, a condamnat manevrele regimului rasist al lui Ian Shiith, care urmăresc dezbinarea mișcării de eliberare națională.
Criza 

guvernamentală 
din Danemarca

COPENHAGA 29 (A-gerpres). — Primul ministru danez, Anker Juergensen, liderul Partidului Social Democrat, și Henning Christophersen, liderul Partidului Liberal, au a- nunțat, luni seara, realizarea unui acord asupra unei declarații comune a celor două partide în vederea formării unui cabinet de coaliție.Textul declarației, convenite după negocieri care 
au durat mai multe săptămâni, va fi dat publicității numai după aprobarea lui de către partidele respective.

La încheierea convorbirilor pe care le-a avut la Dar Es Salaam cu președintele Tanzaniei, Julius Nyercre, Mugabe a declarat că .este gata să participe la tratativele vizând reglementarea pașnică a problemei rhodesiene pe baza propunerilor- britanice și americane numai în cazul în care condițiile puse de Frontul Patriotic pentru. o asemenea participare vor fi acceptate. El a cerut desființarea forțelor armate ale regimului de la Salisbury.
IN JAMAHIRIA ARA

BA LIBIANA Populară Socialistă a fost dală în exploatare, într-un cadru festiv, șoseaua Tarhuns— Beni Walid, construită de întreprinderea românească „Contransimex". In cuvântul rostit la inaugura-, re, ministrul libian al transporturilor rutiere, Nouri Medani Fitouri, a subliniat calitatea deosebită a lucrărilor de construcții executate de specialiștii și muncitorii români.
Faptul divers 

pe globavîrid O lungime de 80 metri, o lățime de 12 metri și o greutate de 500 to. Pe „navă" sînt amplasate generatoare de electricitate, puse în mișcare de turbine speciale, care pot furniza fiecare 200 kilowați. Pe măsură ce nivelul apei crește, a- erul este împins în turbine apoi iese, ur- mînd evoluția descendentă a valurilor.Această centrală plutitoare prezintă și a- vantajul că liniștește valurile acolo unde este ancorată, putând fi folosită astfel în zona porturilor sau acolo unde se află crescătorii de pește în apele mării.Noua centrală va fi remorcată în apele portului Tsuruoka, iar primele experiențe vor începe la sfârșitul lunii august.
AISBERGEșuînd într-u.n fiord în apropierea localității

groenlandeze Jakobshavn, ; un aisberg gigantic, cu ; înălțimea de circa 200 ■metri, s-a sfărâmat, dând j naștere unor talazuri u- i riașe care au provocat daune in zonă. Astfel, o ? serie de ambarcațiuni au ; fost aruncate pe țărm, i iar lanțul ancorei unui • vas a fost rupt.
PIRAMIDA KHUFUO construcție asemenea piramidei Khufu, de i la Giza, in Egipt, ar pu- ! tea fi construită intr-un i interval de cinci ani, la un cost total de 125 miliarde yeni (563 milioane dolari S.U.A.), folosin- du-se cea mai modernă tehnologie de construcții civile japoneză — este de părere o firmă de construcții din Tokio.Piramida Khufu, cea mai mare din lume, are o înălțime de 146,6 metri, o bază de 230,4 metri, iar volumul de 2,6 milioane metri cubi. Se consideră că la construcția ei au lucrat, timp de 30 de ani, circa 200 000 persoane, piramida fiind ridicată în jurul- anilor 2590-2568 î.e.n.

MANAGUA 29 (Agerpres). — După cum informează agențiile Associated Press și France Presse, â- utoritățile din Nicaragua au anunțat, la Managua, dej uearea unui complot vi zi nd răsturnarea de la putere a guvernului Anastasia Somoza. Potrivit precizărilor făcute de atașatul de presă al armatei, colonelul. Aquiles Aranda, complotul a fost organizat de membri ai Gărzii Naționale (forțele militare și polițienești . njearaguane), la care au participat și persoane civile. Colonelul Aranda a afirmat că mișcarea pucistă se pregătea de mai multe zile pentru a trece la acțiune, dar autoritățile au ripostat, a- restînd luni conspiratorii

în cursul „unei acțiuni ce nu s-a soldat cu victime". O junta militară prezidată de patru colonei a fost numită pentru a proceda la o anchetă asupra complotului. Totodată, unități militare din capitală sînt ținute în stare de alertă pentru a putea interveni prompt. ‘Noua încercare de forță de la Managua intervine în. condițiile în care în Nicaragua au loc cele mai mari manifestații de protest împotriva regimului dictatorial al președintelui Anastasie Somoza, precum și cea mai puternică grevă generală care paralizează, de mai multe zile, aproape întreaga activitate economică a țârii.

LA GENEVA s-a deschis a 18-a sesiune a Consiliului Unctad. Pe ordinea de zi a reuniuni se află probleme ale cooperări internaționale, in vederea extinderii comerțului internațional și dezvoltării relațiilor economice interstatale.
PREȘEDINTELE C C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Jlua Kuo-l'en, a sosit astăzi la Teheran, pentru o vizită oficiala de prietenie în Iran, la invitația șahinșah.ului Mohammad Reza Pahlavi Âry- ainehr. După cum informează agenția China Nouă, oaspetele a fost -întâmpinat la aeroport de șeful statului iranian, de alte persoane oficiale..
LA BUDAPESTA s au încheiat lucrările celui de-a! X-lea Congres internațional de drept comparat, la care au participat peste 700 de delegați din 41 de state, între care și România.
AUTORITĂȚILE RASIS

TE de la Salisbury, au in

stituit un embargo asupra oricărei menționări în piesă, lă radio și televiziune a Frontului Patriotic Zimbabwe, . conducătorilor și reprezentanților lui. Cei ce se vor face vinovați de încălcarea acestui embargo sînt pasibili de o amendă în sumă de 15 000 dolari sau de cinci ani închisoare.
UN- COMUNICAT difuzat de agenția M.E.N. informează că președintele Republicii Arabe Egipt, Anwar- El' Sadat, va face, o vizită la Paris; la 4 septembrie, înainte de întîlni- rea tripartită de la Camp David, la care vor mai participa, după cum este cunoscut, președintele S.U.A., Jimmy Carter, și primul ministru al Israelului, Me- nahem Begin.
LA PARIS a avut loc o reuniune la care au participat delegații ale partidelor comuniste din Marea Britanie, Spania și Franța. Delegațiile celor trei partide — se spune in comunicatul dat publicități — au precedat la u* schimb de vederi asupra consecințelor acordului de fuzionare intervenit recent între societățile de automobile Peugeot (franceză) și Chrysler (americană).

Mica publicitateVIND casă, strada Vilelor 24, Petroșani. (511)
ANUNȚ DE FAMILIEVăduva HAJDU ANA din Vulcan, strada Republicii 18, mulțumește pe

această cale tuturor celor care pe data de 30 august 1977 l-au condus pe ultimul drum pe soțul iubit
HAJDU ȘTEFANAmintirea lui va dăinui veșnic în inima mea. (470)
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PETROȘANI — 7 iembrie : Prințesa; bobtij <Republica baților ; Unirea : Podul.'
PETRILA : Alt bărbat, altă femeie;
LONEA ; E atît de a- proape fericirea ; '
ANINOASA : Republica din t’zice ;

. VULCAN : Trans-america Express ;
LUPENI — Cultural: Cîntă pentru mine 

Muncitoresc: Furnicarul ;
URICANI: Ti'ci în vacanță. «' •
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9,0010,0010,10i Tcleșcdală.Șoimii patriei.' Reportaj de scriitor : „Măreția griului" — de Traian Coșovei.i Antena vă aparține — Spectacol prezentat de jud. Iași.i''Telex;■ inel ii', ierna programului.Fotbal: Steaua — Monaco — meci retur în „Cupa Campionilor Europeni"... i 'transmisiune directă de la Stadionul Steaua.i „Trofeul Tomis"la volei niascu-lin — finalul în- tîlnirii România — Brazilia.. Transmisiune directă de la Constanța.18.00 Viața rațională :Bolile de nutriție.18.10 Tragerea pro- ndexpi-es.Flori din grădina cînteeului. Melodii populare. Forum cetățenesc. 1001 de seri. . Telejurnal.Noi, femeile !Telecinemateca „Revolta pe Bounty". Premieră pe țară —. Producție a studiourilor gleze.22.10 Telejurnal.22.20 Campionatele u rope ne de tism. Selecțiuni înregistrate de la Praga.22,40 închiderea gramului;
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Stația meteorologică 

Petroșani comunică:Ieri, temperatura maximă . a aerului la Petroșani a fost de. 22 de grade, iar 10 grade, maxima a grade, iar 6 grade. .
Pentru

24 de ore :Vremea va fi în general frumoasă, răcoroasă noaptea și dimineața. Vîntul va sufla slab din sectorul nordic, iar dimineața i- zolat se. va semnala peațăr ' .i~-

minima . deLa ’ Paring fost de 14 minima de
următoarele
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