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Fapte din cronica întrecerii minerești

căr- 
po- 

bună

colectivele
III, V și VII 
Lupeni. Fie 
înregistrat 
de 1644 tone, 
respectiv,

Suplimentar,
4233 tone cărbune

însemnate realizări au 
înscris în cronica fapte
lor acestor zile de sfîrșit 
de lună, 
toarelor 
la mina 
sector a 
un plus 
tone și, 
tone cărbune.

Brigăzile conduse de 
loan Budiliceanu, Laszlo 
Matyus, Martin Vincze, 
Florea Barbu au obținut 
cele mai bune rezultate.

Sectorul II al minei U- 
ricani a realizat în luna 
august peste prevederi un 
plfcs de 4233 tone 
bune. Aceasta a fost 
sibil printr-o mai 
organizare și aproviziona
re a locurilor de muncă.

Realizări de seamă peste sarcinile de pian obți
ne și brigada lui Nicolae Opre de la I.M. Bărbăleni. 
In imagine : șeful de brigadă împreună cu ortacii 
Alexandru Chelaru și Nicolae Cornaciu.

Foto : Gh. OLTEANU

Cărbune

♦ Minerii nu mai 
ci „sectorul hoștru“.

recuperat
Luna august s-a în

cheiat cu un bilanț fa
vorabil pentru prepara
tori la indicatorul re
cuperare: Astfel, de 
la începutul lunii, pre
paratorii de la Coroești, 
printr-o accentuată pre
ocupare în urmărirea 
cărbunelui pe fluxul 
tehnologic, au reușit să 
recupereze din steril o 

tone 
re
cii 

mai 
obți-

recupereze din 
cantitate de 2 423 
cărbune, depășind 
cuperarea globală 
1,1 puncte. Cel 
mare succes l-au 
nul însă la recuperarea 
în cărbune pentru 
și semicocs, care 
îmbunătățit cu 
puncte, ceea ce a 
semnat o cantitate 
plimentară de 2 752 
ne de cărbune 
siderurgie.

Un rezultat de 
semenea meritoriu 
înregistrat și 
torii din Lupeni 
cele 0,8 puncte 
celași indicator, 
prezentînd 1 200 
sortul de cărbune pen
tru cocs și semicocs.

cocs 
s-a 
1.3 
în- 
su- 
to- 

pentrU

a- 
au 

prepara- 
prin

a- 
re- 

tone la

la

<77/7 informăm
AMENAJAREA 

zone de agrement 
un gînd împărtășit 
locuitorii orașului Petri- 
la. Cu sprijinul I.M. Pe- 
triia, care a efectuat ri
dicările topografice ale 
zonei (aflată în spatele 
Liceului), consiliul popu
lar preconizează ca lu
crările să înceapă în 
orimăvară. Artistul plas- 
;ic amator Ladislau 
Schmidt a și realizat ma- 
:heta acestei viitoare 
:one de agrement, (T.S.).

unei 
este 

de .

MECANIZAREA, DAR MAI ALES OAMENII 
au hotărlt Ieșirea din Impas a sectorului

♦ Producția medie zilnică extrasă este in 
continuă creștere — de la 371 tone, la început 
de lună, la peste 500 de tone în ultimele zile, 

spun „abatajul nostru“,

sec- 
calea

a 
de 

Dacă

Colectivul sectorului II 
al I.M. Dîlja a fost greu 
încercat în acest an, cînd 
minusul înregistrat creș
tea îngrijorător de la 
zi la zi. In ultima parte 
a lunii august însă 
torul a pornit pe 
redresării economice, 
îndeplinrii sarcinilor 
plan și recuperării, 
în ziua de 21 producția 
cu cate, rămăsese dator e- 
conomieî naționale în lu
na august era de peste 
3 100 de tone, în diminea
ța de 28 august, restan
ța de plan scăzuse la 
2 500 de tone. Productivi
tatea muncii pe sector a 
înregistrat, de asemenea, o 
creștere, în perioada a-, 
mintită fiind superioară 
sarcinilor planificate cu a- 
proape 100 kg/post.

Așa cum ne declara 
rectorul minei, ing. 
Vasilescu,. „începî’nd

di
Ioan 

cu 
luna septembrie sectorul 
II al minei are asigurate

PETRU SALVAREA 
SEMENILOR. Can ti Latei 
de sînge' recoltată în a- 
cest an la Laboratorul: 
de recoltare și conserva
re a sîngelui din Petro
șani se apropie de 1100 
litri. Din această can
titate, peste 900 litri au 
fost recoltați de la do
natori onorifici. In to
tal au fost recoltate 
3281 prize de sînge a- 
tît de necesar pentru sal
varea vieților omenești 
aflate în pericol. (C.D.).

UN REMARCABIL suc
ces obținut de taxime- 

toate condițiile pentru 
realizarea ritmică a sar
cinilor de plan, pentru a 
da cărbune suplimentar, 
existînd posibilitatea, tot
odată, 
nusul
an să , ___ __
cum, datorită și redresă
rii situației economice la 
sectorul II, mina Dîlja a 
trecut de . la minus 2047 
tone, cil avea în 19 au
gust. la plus 27.8 tone în 
28 august".

Obținerea acestor rezul
tate și mai ales certitu
dinea succeselor viitoare 
se datorește mecanizării 
abatajelor — la ora actu
ală sînt în funcție ' două 
combine de abataj ui
mind să fie introdusă în 
curînd și cea do a treia. 
Tehnologiile noi de lu
cru aplicate — tavanul de 
rezistență — și-au dove
dit și ele eficiența în 
batajeie minei Dîlja. 
vanul de. rezistență

ca o parte din mi- 
acumulat în acest 
fie recuperat. Ori-

triștii din Petroșani : ma- 
nifestind conștiinciozita
te profesională, răspun- 
zînd cu promptitudine 
cerințelor crescînde ale 
populației, taximetriștii 
din cadrul I.T. Petroșani 
au realizat de la începu
tul acestui an 44 mii lei 
beneficii peste plan. Ve
niturile totale obținute 
din utilizarea taximetre- 
lor au fost depășite cu 
15,6 la sută față de sar
cina planificată. (V.S.).

1!

informăm

O contribuție remarca
bilă în obținerea acestor 
rezultate au adus-o mi
nerii din brigăzile condu
se de Constantin Sorescu, 
Laurențiu Kelemen, Gheor- 
ghe Drănău și Ștefan 
Nagv.

Realizări în investiții
In cadrul sectorului XI 

investiții de la I.M. Pe- 
trîla toate cele cinci 
gâzi au fost dotate în a- 
cest an cu mijloace me
canizate de încărcare. U- 
tilizînd cu iscusință mij
loacele din dotare, în pri
mul semestru al anului 
colectivul sectorului a de
pășit cu 21 la sută pla
nul valoric. Numai în lu
na iulie au fost executa
te lucrări de deschideri to
talizând 239 ml, adică cu 
15 ml peste prevederi.

Șirul succeselor conti
nuă. In luna august, toa
te cele cinci brigăzi și-au 
depășit sarcinile de plan.

extins pe 250 metri do a- 
bataj și alte două brigăzi 

. vor mai aplica aceasta 
tehnologie' pe 200 metri 
de abataj. Se va asigura 
în trimestrul IV tavan de 
rezistență la toate aba
tajele do mare. produc
tivitate ale sectorului. Con
comitent se va pune ac
centul pe buna organiza
re a muncii.

Dar factorul principal.' 
generator de noi succese 
în producție este tăria co
lectivului, puterea sa de 
mobilizare. Pe bună drep-

Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-al

împletitorii în metal „țes“ viitoarele apartamente ale blocurilor cane pe zi 
trece schimbă „fața" Văii noas*r» Foto : Ion LICIU
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Foto : I. LEONARD

Armonie și flori, caracteristicile noului centru 
civic al Petrosaniului.

DISCIPLINA
înseamnă și respectarea 

programului de lucru 
principalele posibilitatea 

ritmică 
plan o

indiscutabil, 
programului 

Pentru 
măsură se 

de program, 
intrarea

Una * din
Căi de realizare 
a sarcinilor de 
constituie, 
respectarea 
de lucru. Pentru a vedea 
in ce măsură se respectă 
orele de program, res
pectiv' intrarea și ieșirea 
din schimb, am întreprins 
miercuri, 30 august, la in
trarea în schimbul 111, un 
raid-anchetă. în două din
tre unitățile miniere din 
Vale : Paroșeni și 
noasa. :

FRUNTAȘII NU
DEZMINT

La I.M. Paroșeni

Ani-'

SE

am 
fost însoțiți în această ac
țiune de tehnicianul Hu
ria Hotar, ofițerul de 
serviciu. La . baia maiș
trilor tinde am fost pri
ma dată, deja la orele 
17,10 nu se mai găsea 
nimeni. Același lucru s-a 
întâmplat și la baia mun
citorilor. Pe la 17,30 ne 
aflam în sala de apel, de 
unde marea majoritate a 
oamenilor plecaseră spre 
abataje. Ultimii se gră
beau să prindă colivia, 
astfel că la ora 17,45 se 
făcea ultimul trarispoft de 
personal, după care nu 
mai intră nici un i:rtî. Pî- 
nă la 18,15, cînd aveam

la primul 
personaj, 
ochii din nou p< 
ie, incintă 
unde nu am văzut 
pe nici o mișcare, 
nem aproape . pentru 
totuși, înainte-cu 15

să asistăm 
transport âo 

ne-ani aruncat 
la ba-.

și lămpărie,, 
aproi-i 
Spu- 

nu- 
liute de terminarea se,him-' 
bului 11, în baie își făcu-, 
seră apariția loan Dum
bravă, electrician la sec
torul IV, și mecanicul de 
locomotivă Pavel' Moru- 
țanri din sectorul HI;

Așadar, cu toate că .1* 
schimbarea turelor sînt 
prezente de obicei cadre 
din conducerile sectoare
lor și întreprinderii, mai 
există, pe ici, pe colo, • 
cile unul care se strecoară 
neobservat, ciuntind cî- 
țeva minute bune dlh pro
gramul de lucru, 
derînd Că nu i se 
lipsa în abataj.

conși- 
simte

TIMP,PIERDERILE DE 
ÎNSEAMNĂ TONE DE 
CĂRBUNE NEEXTRAS
In general, aceeași si-, 

ttiăție am întîlnit-o și 1»'
Raid-anchetă realizat de 

Constantin GRAURE, 
Constantin IOVANESCD

(Continuare în pag. a 2-aj]



Steagul roșu 1 septembrie 1978

SCIPL1
(Urmare d«n pag.

Pe agenda organizațiilor 
de partid

Propaganda vizuală, 
in sprijinul 

îmbunătățirii calității 
cărbunelui

Discuțiile individuale 
cu membrii de partid 

din
1»), 
a- 

g<>
care

N A
Faptul 

face 
diree"

producția

citi colivie). Cum de fapt ordine, după cum ne nud
s a și întîmplat Ia 1^,15 turista loan Sinuonea
prima colivie adueș ; din de schimb în brigada ivi
adine manipulanții de Fetru Roman și Ioan Jur-
benzi, muncitorii din ea, șef de schimb la
regie și de Ia transj:)orț. torul V, sector care ■■"îd.:

Intre timp în baie își această lună are un plus
considerabil la 
de cărbune.

l.M. Aninoasa. 
<a pontajul nu se 
in sala de apel, ei 
ia locui de imună. în su:>- 
U»an, ii obligă pe oameni 
să „apese ma- m-i’i acce
leratorul", în îl sa ajun
gă la timp in âbiaj A- 
ctsla este, motivul pen
tru care atît la baia maiș
tri loi cîț și la cea ,t mun
ci to iilor e.a liniște depli
nă după ora 17,30. Nu 
înseamnă că eiacă baia 
era părăsită, toți oamenii 
ajunseseră la locurile de 

puțu- 
în a- 
găseau 

care,

UM ABATOARE 
INVERSA

Timp de patru 
măcelarul Oetav 
tu, de la unitatea 
50 din Vulcan, nu 

la serviciu, 
din cartier 
însă um- 
două cărări, 

Sesiza- 
mi- 

des- 
repede „sursa"

Din 
unității lip-

chiar u- 
schimbul 

Pe lîngă Vasile Dia- 
si Ion 
VIU), 
două 
mod 

afla și 
sec- 

după:.
l-ar fi ' tri-

făcuseră apariția 
nii oameni din
II.
blue (sectorul III) 
Corehezăn (sectorul 
care ieșeau după 
schimburi, deci îq 
justificat, se mai 
Geza Fekete, de la 
torul IV, pe care, 
cum susținea, 
mis maistrul Pândele Lin
ca pentru a, da un telefon; 
însă între timp își depu
sese lampa și masca . de 
gaze, cu toate că ușile de 
aici sînt închise între o- 
rele 17,45—18,15. Am vrut 
să știm cînd ies 
abatajelor. Aceștia 
fac apariția abia 
ora 18,30, cînd la 
le de muncă totul

prezentat 
Cetățenii 
l-au văzut 
blind... -pe 
cu mare chei, 
tă de acest lucru, 
liția din eraș a 
coperit 
veseliei chefliului, 
gestiunea 
seau 3 000 lei. In plus, 
în cele patru zile o 
însemnată cantitate de 
carne s-a stricat. Pentru 
faptele sale O.B. va 
trebui să răspundă eu... 
punga proprie. Fiind
că organele de cerceta
re penală au stabilit o 
numărătoare inversă în 
vederea recuperării par 
gubei de la vinovat.

între-
între-

scos 
ce-

O nouă ediție, la fel de 
atrăgătoare ca multe al
tele, și-a făcut apariția la 
gazeta de perete a comi
tetului de partid al mi
nei Petrila- Sub genericul: 
wClt4>t*te* producției — 
sarcină majoră a introgu- 
■M eoloctiv", ediția reti
me atenția cititorilor prin 
tratarea unor problem i 
specifice ale întreprinde
rii, ancorate în cerința
•generală a trecerii de la 
acumulări cantitative la o 
ealitate -nouă, superioară. 
Iteferindu-se la importanța 
calității 
-articolele 
Marcu Androne, 
rul comitetului de 
pe mină, 
inginerul șef, Horațiu Că- 
lugăru, artificier și Ni- 
colae Terentică, maistru 
4a sectorul de transport, 
scot în evidență influența 
deosebită pe care o are, 
asupra eficienței econo- 
muce, preocuparea forma
țiilor de lucru pentru 
ducerea __conținutului 
cenușii și a umidității 
volumul producției 
trase, pe căi ce sînt 
patern cunoscute — pușca- 
rea selectivă, alegerea șis
tului vizibil, întărirea 
controlului
Landa de 
suprafață, 
întărirea 
benzile 
subteran. Ediția gazetei 
de perete accentuează 
iul crescînd ce revine 
ganelor și organizațiilor 
de partid, grupelor

, dicale, organizațiilor
tineret pe linia intensifi
cării muncii educative în 
.vederea îmbunătățirii ca- 
Sității cărbunelui extras 
și, implicit, creșterii e- 
ficienței economice a acti
vității întreprinderii.

!••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••« •••••!•••••*••••••••••••••••••••••••/•••••••••••
țară, 
stu- 

i-

Recent, comuniștii 
organizația de bază nr. 
de la J.M. l’etrila au 
nalizat, in adunarea 
nerală, medul în
au decurs discuțiile indi
viduale purtate de la în
ceputul anului, cu membrii 
de partid. A reieșit 
biroul organizației 
bază s-a preocupat

cărbunelui, 
semnate de 

seereta- 
partid 

Ion Mîrlogeăn,

vizibil,
.de calitate 
claubaj de 
concomitent 
controlului 

colectoare

că 
de 

mai 
mult «a în anul precedent 
ca această acțiune șă do
bândească eficiență : 
în prezent, cu toți 
40 de membri ai organiza
ției s-a discutat, stimu- 
lînd în mod constructiv 
aportul fiecăruia la rea
lizarea sarcinilor de plan, 
contribuind la întărirea 
combativității față 
unele neajunsuri, la 
bunătățirea conținutului 
adunărilor generale și în- 
vățămîntului politico-ideo- . 
logic. Analiza întreprin
să în adunarea generală a 
subliniat importanța a- 

' cestui aspect al vieții in- 
_ terne de partid, 

tuînd necesitatea 
cutiile individuale 
membrii de partid 
permanent desfășurate.

Eugen STRIKBERGER, 
L M. Petrila

pînă 
cei

de 
îm-

accen- 
ca dis- 

cu
șă fie

nurtă. In rampa 
lui Nord și 
țara lui, se 
încă destui 
■după toate 
nu mai aveau nici o șan
să să ajungă pînă la ora 
18 în abataj. Apariția o- 
fițerului de serviciu, ing. 
loan Lăban, i-a determi
nat să se îndrepte rapid 
spre intrare, unde semna- 
listul*Gheorghe Olaru, în-- 
găduitor ca de obicei, ac
ceptă intrarea chiar pînă 
la orele 18. De acest lucru 
ne convinge întîlnirea cu 
măsurătorii de gaze Fă- 
nică Ciulei și Mihai Schus- 
tei. Prezența noastră este 
reperată și transmisă, bă
nuim, în subteran, unde 
cei mai. grăbiți se aflau 
deja prin apropiere, guta 
să ia primul (a se

chiar
mai i 
oameni 

probabilitățile,

minerii
îșl 

după 
locuri-

Raidul-anchetă 
prins la cele două 
prinderi miniere a 
în evidență cîteva 
rințe. Astfel, efectuarea
pontajului în subteran ar 
putea fi generalizată și la 
alte mine. Altfel, progra
mul de intrare și ieșire cu 
coliviile se respectă cu u- 
nele mici abateri, gene
rate de îngăduința unor 
semnalișți care nu țin cont 
de faptul că această gra
bă vitregesle sectoarele 
de însemnate tone de căr
bune pierdute prin ne- 
respectarea programului 
de lucru de către unii oa
meni certați cu disciplina.

I
I
I
I
I
I

I
I 
I 
I
I
I I
I

MUZICALA

din cadrulInstantaneu de la unitatea nr. 15 
lui complex comercial din Petrila.

Foto : Ion LEONARD

1 Duminică, 3 septembrie
do-8,00

. 8,15

.'9,10
'■ 9,20

0 • I i
16.40

tS,56

te,5«

b»,40
«9,00

M
te,55
I»,*

Gimnastica la 
miciliu. 
Tot înainte !
Șoimii, patriei.
Film serial 
copii : Cărțile 
glei. Episodul
Pentru căminul dum
neavoastră.
Viața satului. 
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Telex.
Album duminical — 
Din cuprins: Ora 
veselă ; Woody, cio- 
eanitoarea buclucașă 
— desene animate ; 
Muzică populară cu 
Dumitru Farcaș și 
Maria Ciobanu ; Bal 
la operetă ; Finala 
„Trofeului Tomis" la 
volei masculin.
Transmisiune 
recită de la 
tanța ; Teatru 
sel
Republica San 
rino — film 
men tar.
Fotbal ■ Steaua — 
Politehnica Timișoa
ra (divizia A — re
priza a Il-a. Trans
misiune directă).
Film serial 
maritimă 
Episdul 54. 
„Copiii din 
Telejurnal.
Roadele politicii par
tidului — București 
pe magistralele 
cialismului.
Publicitate.
Film artistic „Cazul 
lui LyFah Clare".

pentru 
jun-

2.

di- 
Cons- 

ve- 
de dtipă-amiazâ.

Ma- 
docu-

„Linia 
Onedin".

1978“.

so-

țațe se spune că la secto
rul II minerii nu țnai vor
besc de „locul nostru de 
muncă", de- „abatajul nos
tru", ci de „sectorul nos
tru" și acesta este, poate, 
cel mai mare câștig, câș
tigul unității și coeziunii 
colectivului. Un exemplu 
edificator. In 6 august, de 
ziua minerului,, o formație 
de 12 oameni de la 
ferite abataje, 
cu maistrul 
Bîrlea au 
teran mai 
schimburi 
balajul in 
ra intr-o dificilă 

o galerie 
și au stat 
jx'ricol de 
înlăturat.

orice
fost
amintind u-1

i pe mais-
Bulea

di- 
în frunte 

minier Iosif 
muncit în sub-
mult de trei 

consecutiv. A- 
care lucrau e- 

situație
— trecea peste 
transversală —• 
pînă cînd 
surpare a

Dar, 
n u in a
trul minier lo.,if 
ea un exemplu de hărnicie 
am face o nedreptate pen
tru că și alți maiștri mi
nieri ca Mihai Cozma, loan 
Sirbu și loan Andrciea, 
sau maiștrii electromeca
nici Ioan Suciu și loan

cu a-
răspun- 

să nu-i 
de bri-

Borbeli muncesc 
ceeași dăruire și 
dere. Nu putem 
amintim pe șefii 
gadâ Vasile Blag, Sigis
mund Dane, Valentin Pa
duraru sau Ghcorgbe Ma
tei, pe șeful brigăzii 
tineret Ionel Ciontu — oa
meni de nădejde care nu 
precupețesc nici un efort 
pentru a da cît mai mult 
cărbune. Nu putem să nu-i 
amintim pe clei Holăcătu- 
șii care veghează la buna 
funcționare a utilajelor, 
intervenind prompt și e- 
ficient atunci cînd situa
ția o cere, eleetrolăcătuși 
cum sînt Vasile Damian, 
Mihai Preda, Ioan Lă- 
(ătu.șu. Ștelan Pană și 
Framisc ilegeduș. Nedrept 
ar fi dacă nu am 
denția activitatea 
rului Constantin 
nu sau a șefului < 
tor, a tînarului 
Virgil lonescii. 
permanentă căutare de 
noi soluții, de noi me
tode pentru perfecționarea 
întregii activități din a- 
bataje și sporirea pro
ducției de cărbune.

de

i evi- 
ingrne- 
Groșa- 

de see- 
inginer 

oameni în 
căutare 

de noi

Odiseea iui Mircea Zom- 
fir, de fel, de prin Lu- 
penl, ar merita povestită 
înîr-un serial muzical da
că laptele sale ar fi sen
zaționale. „Eroul" nostru 
este insă un „găinar" de 
profesie, care a înșelat 
încrederea celor ce-i pro
puseseră să a bă o mun
că cinsMă, într-un atelier 
a! cooperativei „Deservi- 
—" A „muncit" în sfii 

iicâ a spart 
atelierul, însuș ndu-și un 

i, o trusă 
de scule etc. Cum tonul 
face muzica, urmă.oarea 
melodie preierata ia a- 
dresat lui Iosif H. din Lu- 
penr: „Ce-ai avut cu bi
cicleta mea ?“ A ajuns și 
prin Capitală, acoio unde 
lucrătorii de- m liție ii 
cîntau de zor : „Spune-mi 
unde, /Spune-mi undez Pot 
să te mai văd odată". 
L-au reîntîinit. după atî- 
tea „spectacole", pe „sce
na" unei noi premiere (ă 
se citi furi). A epuizat... 
repertoriul la cererea ex- 

a opiniei publice, 
nu îngăduie 

| de recitaluri.

I

I
I
Irea". A „moi 

personal. Ad

I atelierul, însuș
rad.o-casetofon, 
H» cri 11a atr-

I
II1
I
I
I
I
| presa
■ care as!fe1

I

I I 
I

I

I
I
I
I
I

Premieră pe 
Coproducție a 
diouri|or engleze, 
tali.ene și americane.

22,00 Melodii pentru toa
te vîrstele.

22,45 Telejurnal. Sport. ;
Luni, 4 septembrie
Telex.
Emisiune în lim

ba maghiară. 
Arii și scene cele
bre din operete. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Panoramic.
Roman foileton : „Pu
tere tară glorie--. E- 
pisodul 2.
Mai aveți o întreba
re ?
lntilniri pe portativ. 
Cadran mondial — 
Unitatea dialectică 
dintre politica in
ternă și cea externă 
a Partidului Co
munist Român și a 
României socialiste 
— Comentariu.
Telejurnal.

15,55
16,00

19,00

21,15

21,45
22,00

22,20

9,00
10,00

10,55

17,05

Marți, 5 septembrie
Teieșcoală.
Antologia 
pentru copii și
neret : „Anii de 
ai comediei". 
In alb și negru 
luare). 
Telex. 
Telex. 
Teieșcoală. 
Matineu de 
„In mările 
(XV). 
La volan, 
ne pentru 
eătorii auto.

filmului 
ti- 

aur

(re-

vacanță 
Sudului"

Emisiu- 
condu-

17.20 Moștenire pentru 
viitor „C. Negruzzi--..

18,05 Muzică populară. 
18,30 Tribuna TV 

tivitatea 
ideologică 
conducerea 

. torească.
18,50 Lecții TV

lucrătorii din 
cultură.

19.20 1001 de seri.

IC, 45

si

— Ac- 
politico- 

au to
rn unei-

pentru 
agri-

17,15

18,25

18,45

Atenție la... ‘neaten
ție !
Telecronică pentru 
pionieri.
Publicitate.
Arta
românească în 
fruntări 
nale.
Reportaj 
dîncimi.
Tragerea

interpretativă
con- 

internațio-

IV A-

prohoex-

PROGRAMUL ȚY
Telejurnal. 
Ancheta TV. 
Seară de teatru 
gete trac" de 
pide, premieră 
țară, 
alizat
cu Teatrul de 
din Oradea.
Melodii românești 
de ieri și de azi. 
Telejurnal.

„Re- 
Euro-

pe
Spectacol re-
în colaborare 

stat

22,00

22,20
Miercuri, 6 septembrie

Teieșcoală.
Șoimii patriei.
Antena vă 
ne — Spectacol 
zentat de 
Vrancea.
Tribuna TV.
re,.
București., pe 
gistralele 
mului. 
Telex. 
Telex.
Teieșcoală.
Din țările socialiste.

10,10

11,10

11,30

41,55
16,00
16,05
16,35

aparți- 
pre- 

județul

(relua-

ma-
socialis-

Levschi 
fia, 
„Cupa 
Europeni",
a H-a și

Spartak So- 
meci retur în 

Campionilor 
reprizele 
a IlI-a.

Transmisiune directă. 
19,20 1001 de seri. 

19,30 
19,50

20,05
20,50

Telejurnal.
La ordinea zilei 
economie.
Ora tineretului.
Film artistic „Tînă- 
ra directoare". Pre
mieră pe țară. O 
producție a studio
urilor din R.P.D. Co
reeană.
Telejurnal.

Vineri, 8 septembrie

în

preș.
Festivalul 
României-' 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Noi, femeile ! 
Telecinemateca 
xamenul". 
pe țară, 
a studiourilor j 

’ eeze.
22,20 Telejurnal.

Joi, 7 soptembrie
16,00 
16,05

18,55

16,20

16,55

17,15

17,40

„Cîntarea

„E-
Premieră 
Producție 

iran-

ju-

dv.
vă recoman-

Telex.
Corespondenții 
dețeni transmit...
Pentru timpul 
liber, 
dăm...
Reportaj pe
Brazilia.
Stegar al 
ții.
Film serial 
copii : „I 
rinarul",
Hochei pe 
Steaua

glob

demnită-

pentru 
.Sindbad ma- 
'. Episodul 5. 

gheață i 
București -—

9,00
10,00

11,50

16,50

18,50

19,20
19.30
20,00
20.30

21,50

22,20

Teieșcoală.
Telecinemateca 
luare).
Un fapt văzut de a- 
proape — reportaj, 
Telex.
Telex.
Seara televiziunii 
bulgare.
Emisiune în limba 
germană.
Seara televiziunii 
bulgare.
1061 de seri.
Telejurnal.
Prim plan.
Seara 
bulgare.
tistic
Premieră
Muzeul colecțiilor de 
artă.
Telejurnal.

(re-

televiziunii 
Film ar- 
„Chirurgii1*. 
TV.

Sîmbătă, 9 septembrie
12,00 Telex.
12,05 Roman foileton „Pu-

tere fără glorie". 
Reluarea episodului 
2.

13,00 Concert distractiv. 
13,45 Reportaj TV.

Toamna pe șantiere.
Muzică populară 
românească din toa
te regiunile țării.
Clubul tineretului li. 
Giurgiu. ■•
Agenda culturală.
Fotbal! F.C. Ar
geș — F.C. Baia Ma
me (divizia A).
Transmisiune directă.

17,50 Republica Populară 
Democrată Coreeană 
— Film documentar.

18,15 Publicitate.
18,20 Săptămîna 

internă și 
ționaiă.

18,35 Antologia

14,05

20,00
20,40
20,45

politică 
interna-

filmului
pentru copii și tir
neret „Anii de aur
ai -comediei".
Telejurnal.
La ordinea zilei în

bo-

economie.
Te leenci elo ped i a. 
Publicitate.
Film serial: „Om
gat, om sărac11. Epi
sodul 13.
Intîlnire cu satira și 
umorul.
Telejurnal.

românești de
22,05
22,15 Melodii 

ieri și de azi.
22,50 Campionatele , bal

canice de gimnasti
că — exerciții liber 
alese. Selecțiuni în
registrate la Cluj-Na- 
poca.



Vineri, 1 septembrie 1978 Steagul roșu

Statul nostru alocă în 
fiecare an fonduri impor
tante pentru construirea 
de blocuri cu apartamente 
confortabile, menite să 
asigure condiții opti
me de locuit celor ce tră
iesc și muncesc. în Valea 
Jiului. Fiecăre locatar a- 
re obligația de a îngriji 
eu responsabilitate acest 
bun obștesc dat lor spre 
folosință, iar atunci cînd 
apar unele defecțiuni, sec
toarele E.G.C.L. trebuie 
să intervină cu prompti
tudine spre a le înlătu
ra.

Secția de la Vulcan 
sectorului E.G.C.L. 
peni răspunde însă
mare întîrziere Ia cereri
le oamenilor muncii, ia» 
atunci cînd totuși răs
punde, o face de mîntuia
lă. Cîteva spicuiri 
sesizările trimise 
dâeție din orașul 
sînt elocvente 
sens.

„Mă numesc 
Kurlender și sînt 

comitetului 
nr. 6 de

M.

catadicsit să vina nici pî- 
nă azi. Există neajunsuri 
și de altă natură, 
cui nostru există 
re fluctuație de 
Unii vin, distrus
montele, apoi pleacă, 
te imperios necesară 
ventarierea apartamente-

In blo- 
o nia- 

locatari. 
aparta-

Es- 
in-

aparia- 
luna 

a- 
deplo-

a
Lu-

cu

din 
la re- 

Vulcaiî 
în acest

ședințele 
Ia blocul 
strada 
Partidul și statul 
ne-au creat condiții 
time de locuit în blocuri 
cu apartamente conforta
bile. Dar la blocul nos
tru sînt conducte defecte 
incit subsolul s-a umplut 
cu apă murdară care 
constituie un adevărat fo
car de infecție. In cali
tate de președinte al co
mitetului de bloc am fost, 
incepînd cu luna octom
brie 1977, în repetate rîn
duri la E.G.C.L. Vulcan 
solicitînd să repare con
ductele și să evacueze a- 
pa de Ia subsol, dar n-au

Mihail 
pra

de 
pe

Emineseu.
nostru 

op-

m-am mutat în 
mentul respectiv în 
aprilie 1976. Starea 
partamentului era
rabilă. O parte din defi
ciențe le-am remediat per
sonal. Am însă un mare 
necaz cu baia, deoarece de 
mult timp, prin tavan se

Fondul de locuit este un bun

De te nu este înțeleasă șl la Vulcan 
această cerință ?

Pornind pe urmele unor scrisori

mai 
foruri- 

a 
lamă 

din 
pu- 

zone

Ier la pleearea fiecărui 
locatar și cei vinovați de 
stricăciuni să plătească 
reparare* lor. Am 
solicitat sprijinul
lor competente pentru 
primi un tractor cu 
spre a nivela terenul 
jurul blocului spre a 
tea să amenajăm
verzi, de joacă pentru co
pii, dar nu am fost spri
jiniți nici în această di
recție. Ne punem deci pe 
bună dreptate întrebarea : 
Pe cînd rezolvarea 
leanțelor noastre ?".

„Subsemnatul Gheor- 
ghe Pavel, domiciliat în 
orașul Vulcan, strada Re
publicii nr. 27, blocul 
S 63, apartamentul 34 vin 
cu următoarea reclamație :

do-

înfiltrează apa incit ten
cuiala de pe pereți a în
ceput să cadă, iar igrasia 
și-a făcut apariția și în 
camera alăturat*. Deși am 
depus numeroase cereri 
la E.G.C.L. Vulcan, ulti
ma din 25 aprilie 1978, 
înregistrată eu nr. 766, 
abia în 22 iunie au venit 
doi instalatori sanitari ca
re au spart peretele și au 
concluzionat că deficien
ța este sus, la baterie. Au 
pus un blind.
Dragoș, care locuiește 
supra apartamentului i 
a scos blindul și a 
o baterie. Acum apa 
ge din nou. Cum era 
firesc m-am dus din nou 
la E.G.C.L. A venit

muncitor, a betonat sus, 
dar apa continuă să cur
gă. In 21 iulie * venit din 
nou e lucrătoare să as
tupe spărtură din baie. 
Bineînțeles că nu am fost 
de acord deoarece con
ducta nu era reparată așa 
cum probabil s-a raportat. 
Vă rugăm să interveniți 
pentru rezolvarea acestui 
caz".

Sesizări 
deficiențe ce dăinuie 
mai mult 
mit și de 
pe

• 25, 
tul 
tin 
de 
cu 
ruia îi curge apă 
mitor și baie.

Pornind pe urmele 
castor sesizări am < 
tatat la fața Tecului 
utenticitatea celor 
te. Se pune însă tn 
firesc întrebarea i 
rezolvă E.G.C.L. 
cererile oamenilor 
oii și cum exercită 
sonalul îndrituit cu 
trolul executării lucrărilor 
calitatea acestora ? 
cu privire la aceste 
bleme' vom reveni, 
atunci așteptăm însă, 
aceasta cît mai. 
un răspuns din 
secției Vulcan a 
lui E.G.C.L.

cu privire la 
de 

pri-timp am 
la ion Pană, de 
Republicii nr.
G, apartamen- 

de la Constan- 
din blocul nr. 6

Emines- 
27, 
•în

strada
blocul
nr. 7,
Radu,
pe strada M.
apartamentul că- 

dor-

a- 
coris- 

a- 
relata- 

mod 
cum 

Vulcan 
mun- 

i per- 
con-

CITITORII AU CUVÎNTUL
Reparațiile s-au terminat, 

molozul
'Au trecut mai bine de 

două luni de cînd s-au ter
minat reparațiile la blo
cul nostru. De atunci și 
pînă în prezent nu s-a 
găsit timp și mijloace pen
tru transportarea molo
zului oare oferă un as
pect neplăcut împrejuri
milor blocului. Am sesi
zat acest fapt tovarășului 
Lungu de la asociația de 
locatari, și împreună 
ne-am deplasat la mais
trul ce se ocupă de a-

Program da, apă caldă ba
Potrivit programului, în 

ziua de 26 august blocul 
nostru ar fi trebuit 
aibă apă caldă timp
două ore. Ar fi trebuit dar 
n-a avut decît vreo șase 
minute, apoi i-au „secat" 
izvoarele. Fiind responsa
bil de scară, locatarii au 
venit și mi-au sesizat a- 
cest neajuns. M-am de
plasat la centrala termi
că să văd care este cau
za lipsei 
de vorbă 
Homoșan, 
poate da

O

a rămas
ceste probleme, dar ne-ăni 
ales numai cu promisiuni. 
Acestea fiind nemulțumi-, 
rile noastre, ne 
redacției spre a 
în aj utor.

Cit privește 
reparațiilor ele

adresăm 
ne veni

calitatea 
sînt fă

cute de mîntuială, fapt 
pentru care vă rugăm să 
ne vizitați spre a vă con
vinge.

Locatari ai blocului 23, 
cartierul 8 Martie Petrii*

sâ 
de

Stînd
Ion 
nu 
în

continuare deoarece nu 
are decît o singură pompă 
în stare de funcționare, 
cealaltă fiind stricată de 
mai bine de două luni.: 
Deci, după spusele fochis
tului, această este cauza 
pentru care noi n-am avut 
apă caldă în nenumărate 
rînduri; totuși nimeni nu se 
sinchisește să repare sau 
să înlocuiască pompa de
fectă. Așteptăm ca cele 
sesizate să se remedieze 
cît mai curînd.

Constantin DUMINICA, 
blocul 11—4, Uricani

Familia
dea- 
meu, 

pus 
cur

și tretinerea 
tiv.

Dar 
pro- 
Pînă 

și
repede, 

partea 
sectoru- 

Lupeni cu 
privire la modul în care
s-au remediat deficiențele 
semnalate în cele patru 
scrisori, și, bineînțeles, 
toate neajunsurile pe ca
re le sesizează cetățenii 
orașului în legătură cu în- 

fondului loca-

D. CRIȘAN

soțul meu 
și am doi copii;
ducem o via- 

fără griji. Do-

• MIRAI FOCA, Pe- 
trila : In măsura să vă 
acorde un ajutor con
cret este executorul ju
decătoresc. In cazul 
dumneavoastră situația 
este însă complicată, 
deoarece cetățeanul 
Gavril Ilieș nu-i în
cadrat în muncă. In
sistați după ce dator
nicul ya fi obligat să 
se încadreze în muncă. 
Recomandăm acest răs
puns spre consultare și 
petentului Emil Tătar 
din Lupeni.

• GHEORGHE ȘI- 
ROȘI, Lupeni, Intenți
onăm să publicăm o 
consultație pe tema ve-

muncă și a 
acesteia 

drepturi
mun-

Imagine pastorală ?
Aș ! Cadru cotidian 

pe artera principală a 
Petroșani.ului în prii 
mele ore ale dimineții.

Foto : Ion LICIU

de apă.
cu fochistul
am aflat că 
apă caldă
întrebare pentru conducerea 

l.C.S.A.
august a.c. în- 
10—10,45 mă a- 

an umi te treburi
C.F.R. Petroșani.

și A.P.
priză : cînd am cerut vîn- 
zătoarei de serviciu con
dica de sugestii și recla- 
mații, explieîndu-mi ne
mulțumirea, 
tot așa : 
de vină.
iar de condică

Joi, 10 
tre orele 
flam cu 
in stația 
Vrînd să-mi astîmpăr foa
mea, am apelat la vînză- 
țoarea de Ia toneta ins
talată pe peronul stației. 
Am cerut o brînzoaică că „este plecat
(costîndu-mă 1,75 iei ?! , și 
nu 1,60 lei cît este pre
țul). Dar am avut și ne
plăcuta surpriză să 
tat " 
vechi de cel puțin 
zile, fiind uscat. Am 
rut lămuriri vînzătoarei, 
aceasta răspunzîndu-mi 
că nu e ea de vină, așa le 
primește. Am aflat apoi, 
că toneta de pe peron a- 
parține de chioșcul I.C.S.A. 
și A.P. din incinta stației. 
Aici însă, o a doua sur-

cons -
că acest produs era

2—3 
ce-

mi-a răspuns 
„NU șîntem noi 

Așa le primim", 
spus 

șe-
ini-a

cu ea
ful unității".

Nedumerirea 
probabil și a 
tățeni care trec prin 
ția Petroșani este 
loarea : să nu fie 
nimeni de vină pentru ca
litatea reproșabilă a pro
duselor desfăcute de toneta 
de pe peron ? Ce răspun
de la această întrebare 
conducerea I.C.S.A. și 
A.P. ?

Alexandru TATAR, 
Lupeni

nlea 
altor

Ș1 
ce- 

sta-: 
urniâ- 
chiar

chimii în 
influențelor 
asupra unor 
ale personalului 
eitor. Urmăriți, deci, 
ziarul nostru.

• MIMAI
Vulcan :

I întreprinse conduc la 
aprecierea că nu este 
corect stabilită ultima 
chirie de 127 de lei pe 
care o plătiți. Am 
mit asigurări 
E.G.C.L. Lupeni 
reanaliza cazul și 
va stabili chiria în 
fermitate cu 
derile legii.

• ION MARINCAN,
Petroșani : Prezenta
ți-vă cu decizia de 
pensionare și cuponul 
de pensie la contabi
litatea E.G.C.L. pen
tru o eventuală recalcu
lare a chiriei. Criteri
ile de care se ține 
cont în stabilirea chiri
ei sînt : venitul, nu
mărul de persoane și 
confortul apartamen
tului; iar blocul 16, 
ea și altele din stra
da Unirii •— Petroșani, 
are gradul I de con
fort.

Mă numesc Steluța Pîr- 
ciu, am 26 de ani și lo
cuiesc în Petroșani, stra
da Aviatorilor, blocul 
S 2, apartamentul 47. 
Mă adresez redacției cu 
o mare rugăminte. Sînt 
căsătorită, 
este miner 
în familie 
ță fericită,
resc însă din toată inima 
să-mi găsesc mama pe ea-

O tînără își caută
re n-am avut prilejul s-o 
cunosc încă. De la părinții 
mei adoptivi, Filip Neag, 
care m-au crescut 
jă de cînd aveam 
și mi-au făcut un 
viață pentru care 
recunoscătoare 
mă, am aflat
mea se numește Angelica 
Savu și locuia pe atunci 
pe strada Ciobanilor din 
Vulcan și că lucra la 
l.F.A. „Vîscoza" Lupeni.

cu gri-
9 luni
rost în 
le sînt 

din ini- 
că mama

mama
După cum reiese din cer
tificatul de adopțiune, am 
fost trecută
stării
liul popular
Vulcan la data de 24 iu
lie 1953 cu nr. 850. Tot 
de ia părinții mei adop
tivi am aflat că mai am' 
o soră, care, de asemenea, 
a fost adoptată. Închei a- 
ceste rînduri în speranța 
că voi fi ajutată să-mi gă
sesc mama și sora.

în registrul 
civile de la Consi-.

al orașului

PROCÎ,
Verificările 
conduc

pri
ci 
vă 
vă 

con-
preve-

I
I
I

I
I

I
I

La clubul căminu
lui de, nefamiliști Dîl- 
ja a avut loc de curînd 
un spectacol ciudat: „un 
unic și interesant pro
gram de două ore cu ex
plicarea exactă și în
tocmai a fiecărui nu
măr prezentat, sugestie, 
iluzie, magie, telepatie, 
clarviziune, prestidigita
ție, momente vesele, sus
ținute (toate !?!) de 
estrul Florine" ; 
5 lei. Cine este 
maestru Florino ? 
caută cu asemenea 
trapazlîcuri 
min de nefamiliști, un-, 
de acțiunile culturale 
trebuie să aibă alt 
racter ? Cine i-a 
bat plasarea 
holul căminului 
strada ce duce 
na Dîlja ?

• In cartierul 
tie din Petrila, în 
stației din fața școlii ge
nerale nr. 5 nu arde nici 
un bec, îneît călătorii aș
teaptă autobuzele E.T.P.

»ma- 
intrarea 

acest 
Ce 

ma- 
într-un că-

ca- 
apro- 

afișului în 
și 
la

pe 
mi

8 Mar- 
jurul

I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I

Semne de întrebare
—----- —--- F
vor face oare șefii șo
ferului în cauză ? (C.D.).

trarea în strada Primă
verii din Petroșani a fost 
plantat un indicator prin 
care se interzice accesul 
camioanelor. Un „bine
voitor" a rupt indicato
rul. Din propie inițiati
vă locuitorii au pus al
tul în loc. Zadarnic de
oarece unii șoferi, con
travenind regulilor cir
culației, nu respectă in
dicatorul. Așa a făcut 
și șoferul de 
pe camionul 31-HD- 
1109. A intrat pe stra
dă, a descărcat, din ca
mionul plin, vreo 30 de 
seînduri noi, fasonate, 
de circa 3 metri lungi
me, a lăsat un tînăr să 
le păzească apoi a plecat. 
S-a întors după o oră 
cu camionul gol, a încăr
cat scînd urile și a ple
cat. Nimeni însă nu s-a 

INTERZIS. La cere- întrebat ce destinație au 
rea locuitorilor, la in- seîndurile respective. O

într-un desăvîrșit în
tuneric. Nu face nimeni 
lumină ?

• Pe strada Saturn 
din Petroșani, în văzul 
tuturor, este amplasat un 
fel de chioșc mobil des
tinat colectării deșeuri
lor de hîrtie. Dar tot de 
atîta timp stă părăsit, 
nefiind niciodată des
chis. Care i-o fi rostul ?

• Continuă seria 
pariției afișelor 
de gust. Astfel 
maț ia „Intim XX" 
ce oare XX ? — e 
ba de 20 sau de doi de 
x, deci de două necu
noscute ?), ne anunță o 
seară de dans printr-un 
afiș 
pect 
rile

a-
lipsite 

for- 
(de 

■ vor-

total lipsit de as- 
grafic (nici rîndu- 
nu-s drepte !).

Bujor MIRCESCU

PROGRAM DOAR DE 
DRAGUL PROGRAMU
LUI ? Luni, 28 august, 
ora 12. La unitatea a- 
limentară nr. 2 Petro
șani, în locul zimbetului 
gestionarei Elena Bul- 
bucan, te întîmpinau... 
trei lacăte și un pro
gram care prevede — 
deschis, pentru ziua de 
mai sus, între orele 
6,30—14. Nici o altă in- 
dicăție nu te dumirește, 
nici măcar obișnuitele a- 
nunțuri laconice „plecat 
în concediu1', „caz de 
boală", „sînt la ședință", 
„am primit marfă". De 
ce era închisă unita
tea la ora respectivă ?

troșani există un ate
lier de cismărie. Foarte 
bine. Rău este că nu se 
știe cui aparține 
atelier pentru că 
nici program de 
ționare, și nici o

' cît de cît, niei
una scorojită și ștearsă 
ca la unitatea nr. 
„Mărunțișuri" din 
diata vecinătate.

acest 
nu are 

func- 
firmă 

măcar

78 
ime- 

(C.G.).

DE CINE APARȚINE 
CISMARIA ? Pe stra
da Aurel Vlaieu din Pe-

refarathle 
făcut, dar... 
va sectorului 
Petroșani de a 
planșeele blocurilor din 
strada Vasile Roaită es
te deinnă de toată lau
da. Pe lîngă bitum s-a 
folosit și o soluție 
a fost trasportată 
în niște butoaie, 
erările s-au executat 
cum vreo 4 luni, 
butoaiele au fost 
te pe unele scări 
încurcă circulația 
tarilor. Să nu mai 
oare sectorul 
nevoie de aceste butoaie?

S-AU 
Inițiati- 

E.G.C.E.
repara

care 
aici 
Lu- 

a- 
dar 

lăsa- 
încît 
loca- 
aibă

E.G.C.E.
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Lucrările Conferinței Națiunilor Unite 
privind cooperarea tehnică intre 

țările in curs
’ BUENOS AIRES 31 (A-
gerpres). In sala de confe
rințe a modernului centru 
cultural Sân Martin din ca
pitala Argentinei .s-au des
chis lucrările. Conferinței 
Națiunilor Unite privind 
cooperarea tehnică între ță
rile in curs de dezvoltare. 
Participă peste 2 500 dele
gați din 145 de țări, precum 
și reprezentanți ai unor or
ganisme guvernamentale și 
neguvernamentaie de resort. 
Este prezentă și o delega
ție a țării noastre condusă 
de Gheorghe Apostol, am
basadorul României în 
Argentina.

Deschizând . lucrările con
ferinței, secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, 
a arătat că prin conținutul 
tematic al problemelor în
scrise pe ordinea de zi, 
prin finalizarea pe care 
și-o proputțo, - reuniunea 
este chemată să deschidă o 
etapă nouă în procesul pro
movării unei cooperări 
largi și active între țările 
în curs de dezvoltare. El a 
expus principalele căi me
nite să accelereze coopera
rea între țările în curs de 

’ dezvoltare în toate sferele 
pertinente, inclusiv în, sfe
ra comercială, monetară și 
de finanțare a dezvoltării, 
transporturilor și comuni
cațiilor. Vorbitorul a subli
niat, totodată, că actuala 
conferință promovează cli- 

. matul eforturilor naționale 
proprii în dezvoltare și â e- 
vidențiat caracterul urgent 
al măsurilor ce trebuie să 
fie luate de guvernele tu-

de dezvoltare
aleturor țărilor, inclusiv 

țărilor industrializate.
S-a trecut apoi la adop

tarea ordinii de zi și la 
consti tuirea grupelor de lu
cru, Paralel cu lucrările în 
plen, vor fi analizate ședin
țe speciale în patru dome
nii, de cooperare: tehnolo
gie,;; studii și proiecte ; fi
nanțare și pregătirea 
drefor de specialitate.

ca-

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Sandokan, ti
grul Malaeziei ; Unirea: ■ 
New York, New York

PETRILA : Alt 
bat, altă femeie ;

LONEA : Ziua
(riei Â.

ANINOASA: Mama;
VULCAN : Iarba ver

de de acasă; . ■
LUPENI — Cultural :

Pentru patrie, seriile 
I-II ; Muncitoresc : Me- 1 
lodiile nopții albe ;

URICAN1 : Murk po
| lițistul.
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Menahem Begin a men
ționat ;,ca poziua Israelu
lui l,-i Gamp David se 
bazează pe planul . îsrae- 
lian de pace, prezentat 
recent, puțind fi -accep
tată, eventual, și „o 
uă formulare" 
El a apreciat 
rea ifipartită 
portantă, dar 
toare". 
situației 
pro pi at.

In altă 
Menahem 
că el se 
potriva prezentării 
plan de pace de către Sta
tele Unite, care nu sk... 
parte în conflict, 
ția din Orientul 
ciu — a spus el — tre
buie să fie soluționată nu
mai de către părțile in
teresate:

Pe de altă parte, minis
trul israelian de externe, 
Moshe Dayan. a afirmat 
eă, la Câmp David, Israe
lul va adopta „o poziție 
de deschidere și de com
promis".

(Agerpres).
avut 
pre-
Șa-

CAIRO 31
— La Ismail ia a 
loc sub conducerea, 
ședintelui Anwar El

i Consiliii- 
Naționaie

i Arabă E- 
definitivarea ■ 

înaintea 
întâlnirii tripartite la ni
vel înalt de la Camp Da
vid, care urmează să se 
deschidă la 5 septembrie.

După cum relatează a- 
genția M.E.N., membrii 
Consiliului au examinat 
un plan care se referă la 
toate aspectele crizei 
Orientul Mijlociu și 
care îl va prezenta par-

Situația din
■ /MANAGUA 31 (Ager
pres). — ln Nicaragua 
continuă schimburile in
tense de focuri dintre e- 
fective ale Școlii Milita
re de Infanterie din Ma
nagua, constituită ' în „ba
talion de șoc“ represiv 
sub conducerea fiului dic
tatorului Somoza, Anas- 
tasio Somoza Portocarrero, 
și forțele Frontului San- 
dinist de Eliberare 
țională, 
tru răsturnarea 
lui dictatorial 
■Autoritățile au 
feetivele care
potriva insurgenților, ce 
-dețin de mai multe zile 
controlul asupra unor 
cartiere din orașul Mata- 
galpa, considerat în pre
zent drept centrul rezis
tenței populare nicara- 
guane. Unitățile regimu
lui au continuat bom
bardamentul și tirul de ar
tilerie, inclusiv asupra u-

I nor edificii cu, caracter ci-

Na- 
pen-care luptă

regi mu-' 
din .țară, 
întărit <• ■ 
luptă îm-

i

FuneralHle președintelui Kenyei
■; NAIROBI 31 -(Agerpres).
Joi au avut loc la Nai-

' naționale 
Kenyei, 
decedat

au 
reprezentanți 

țări
Euro-

robi funeraliile 
ale președintelui
Jomo Kenyatta,

■ recent. La funeralii 
participat 
din partea a 32 de 
din Africa, Asia și 
pă, între care opt șefi de 
stat sau guvern. Peste o

băr-
dat, o reunire a 
Iui Securității 
din Republica 
gipt pentru 
poziției egiptene

pentru
din

șt „o no- 
a acestuia, 

că intilr.i- 
este „im- 

nu hotărî- 
soluționarea 
Orientul A-

glo-

din
pe

/ PQ-
inclu- 

la 
soluțio-
Ierusali- 

în

la securitatea 
precum 

stat 
în 

unor

Nicaragua
vil, cum sînt sediul Cru
cii Roșii, spitalul, centra
la de 
multe
re. Au
meroși

Știri 
leva, totodată, 
festațiile

telecomunicații, mai 
locuințe particula- 
l'ost înregistrați nu- 
morți și răniți, 
din .Managua

, că
re- 

mam- 
antidictatoriale, 

mitingurile de protest, gre
vele și acțiunile de re
zistență populară armată 
s-au extins și la Rivas, 
Estcli, Granada, Jinolepc, 
Leon și . chiar în capitală. 

Actuala situație din ța
ră — a declarat presei 
un patriot nicaraguan — 
reflectă opțiunea majori
tății populației pentru o 
alternativă care să . ex
cludă atît dictatura lui 
Somoza. cit și acțiunile 
forțelor extremiste. A- 
ceastă soluție, a spus el, 
este de esență democra
tică. iar scopul ei este re- 

. construcția țării.

L.-t.’

tea egipteană. Planul de 
P'Sce egiptean — se spu
ne într-un comunicat pu
blicat Ta sfîrșițul reuniu
nii— cuprinde, ca elemente 
de bază, necesitatea re
tragerii trupelor israelie- 
ne din teritoriile arabe o- 
cupăte, recunoașterea drep-. 
tarilor legitime ale 
porului palestinian, 
siv a dreptului său 
autodeterminare, 
narea problemei
mulul și includerea sa 
cadrul unei soluții finale 
referitoare 
statelor din zonă, 
și dreptul fiecărui 
din regiune de a.trăi 
pace. în interiorul 
granițe sigure.-

Comunicatul 
că principalele 
ale participării 
la reuniunea de 
David sînt : realizarea u- 
nei reglementări cuprin
zătoare', în sensul res
pingerii oricăror acorduri 
parțiale sau bilaterale, și 
obținerea unei soluții
permanente și echitabile, 
cu alte cuvinte neăccep-

: tarea nici unei soluții pro
vizorii sau interimare.

' ir--'-
TEL AVIV 31 ’ (Ager

pres). — „Israelul merge 
la Camp David, cu fer
ma intenție de a se a- 
junge la un acord'l — a 
declarat premierul Mena- 
fiem Begin, după o reu
niune a cabinetului 
s-i'ctață definitivării 
ziției israeliene la 
tîlnîrea tripartită la ni
vel înalt, „Dorim pacea 
și avem ne' cie de ea ■— 
a spus premii rul israelian 
— iar Egip.ul are, de 
semenea, nevoie de pac

reafirmă
obiective 
egiptene 

la Camp

con

ordine de 
Begin a 
pronunță

idei, 
arătat 

im
un ui

■ sînt 
Situa- 
Mijlo-

I 
I

TV
. 9,00 Teleșeoală.

. Teiucinemațeca.
Ln lupt văzut de

■ proapu.

jumătate de milion de 
persoane l-au însoțit pe 
ultimul său drum pe pre
ședintele Jomo Kenyatta, 
care a condus destinele 
poporului Kenyan timp de 
15 ani. Corpul defunc
tului a fost depus; într-un 
mausoleu construit în ime
diata vecinătate a Parla
mentului Kenyei. U.

PREȘEDINTELE REPU
BLICII Populare Angola, 
președintele M.P.L.A. •—
Partidul Muncii, 
ho Neto, l-a primit 
Bohuslav Chnoupek, 
nistrul 
ne al R.S. Cehoslovace, 
care efectuează o vizită la 
Luanda. Convorbirea care 
a avut loc cu acest, prilej 
s-a referit Ia probleme ale 
relațiilor dintre cele do
uă țări și la unele ches
tiuni internaționale de in
teres comun.

Agostin-
pe 

mi- 
afacerilor extern-

” .Ă' -

BEIRUT 31 (Agerpres)/ 
-- intre forțele creștine 
amplasate în sudul . Li
banului ș.i Forța interi
oara a O.N.U. în Liban 
(UNIF1L) a intervenit un 
acord referitor la instala
rea a două birouri ale 
UNIF1L în Marjayoun.. și 
Bin t-Jbeil — principalele 
enclave ale forțelor creș
tine în regiune 
mează un comunicat 
Națiunilor Unite.

Acordul urmează să 
tre în . vigoare înaintea 

. tîlnirii tripartite Ig..
vel înalt
Israel și S.U.A.) de la 
Camp David.

10,00 
11,55 

a-
12,15 Telex.

16,Ou Telex. 16,05 Ma
tineu de vacanța : 
mările’ Sudului, Episo
dul XIV. 16,30 . Jama- 

. hiria. Arabă Libiana So
cialistă. i 16,40 Muzica 
populară. 17,00 Emisi
une în limba : germa- 

. nă. 19,00 Rezultatele 
tragem loto; 'Fes
tivalul „Cîntarea Româ
niei1'., 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal.

- 19,50 Tribună TV. 
20,20 Film artistic: „O- 
tliello". Producție a 
studiourilor engleze.

22,30 
europe- 

Selec- 
de

22,20 Telejurnal.
■ Campionatele 
ne de atletism, 
țiuni înregistrate 
la Praga:

—in for
ai RADIO

in- 
în- 
ni- 

(dintre Egipt,

5,00 Buletin de 
5,05 Kitmuii 
6,00 
dimineții. 7,00 
jurnal. 8,00 
presei. 8,TO

știri, 
ma’tinale. 

Radîdprogramul

a ■ r .
i
î 'Neurochirurgii din Gru- 
| •. zia au pus la punct o me- 
| todă de tratare a unor 
|; maladii ale coloanei ver- 
a . tebrale prin înlocuirea 

; vertebrelor bolnave. O 
ș. maimuță căreia i-â fost 
; făcută o operație de tran- 
: splant al unei vertebre 
i întregi în regiunea lomba- 
; fă, în urmă cu doi am, 
i este sănătoasă și nu și-a 
f pierdut mobilitatea în 
i comparație cu cea dinain- 
r tea intervenției.
.1. Pentru transplant au 

fost folosite vertebre con
servate într-un mediu în 
compoziția căruia s-a fo
losit mierea. Mediul res- 

I pectiv permite menține
rea îndelungată a verte
brelor fără alterarea .pro
prietăților fiziologice nor
male.

TRANSPLANT
Faptul divers

pe glob

s

fotografii
DIN COSMOS

turale din zonele respec
tive; :

Iii vederea studierii me
diului ambiant, costno- 
nauții realizează experi
mentul „Biosfera". In ca
drul lui se fotografiază 
zonele mai poluate cu 
fum și praf ale atmosfe
rei terestre, pic cum și fe
nomenele meteorologice.
I’E URMELE LEGENDEI 

ln largul insulei japo
neze ShikokU au început 
cercetările pentru desco
perirea unui oraș legen
dar, înghițit de apele Pa
cificului eu circa 1 300 de 
ani în urmă. O echipă 
formată din șase persoa
ne, între care profesorul 
universitar Jiro Katto, 
specialist în geofizică, a 
sosit în zona de cerce
tare la bordul a trei am
barcațiuni speciale, dotate 
cu echipamente electroni
ce și aparatură pentru e-

Echipajul complexului 
spațial sovietic „Saliut-6" 
— „Soiuz-29“ — „Soiuz-31“ 
a realiza joi o nouă serie ________ „
de fotografii ale suprafe- fectuarea de scufundări,
ței terestre în regiunea 
Pani irul ui, Caucazului și . 
Mării Caspice în interesul 
prospectării resurselor na-

Legenda care 1 circulă 
printre localnici relatează ' 
că orașul japonez, locuit

de circa o mie de familii, 
a fost înghițit de apele o- 
ceanului în urma unui 
cutremur de pămînt. Se 
mai spune că, în urmă cu 

15 ani, rămășițe ale așe
zării scufundate au fost 
descoperite pe fundul 
cranului
/ ' TOKOMAK-20

După cum relatează 
genția TASS. spe”:-u 
sovietici pro eiteâză 
instalație inar p..-;..; 
decît cea cunoscută sub 
numele de „Tokomak-10", 
în care plasma va putea 
fi încălzită pînă la tem- ’ 
peratura de 50 milioane 
grade Celsius. Pentru în
fășurările electromagneți- 
lor se prevede folosirea’ 
unor materiale supercon- 
ductoare..

Noua instalație, care se 
va numi „Tokomak-20", 
are în vedere demonstra
rea unci react ii termonu
cleare îndelungate. ;
Conducătorul progra

mului, academicianul Bo
ris Kadomțev, ă declarat 
că pînă la sfîrșițul aces
tui secol vor deveni o 
realitate centralele elec
trice ; termonucleare. .

o- ,

I

5

j

24 august, a dus miercuri, 
pe aeroporturile franceze, 
la anularea a 60 de zbo
ruri, in special pe curse 
de distanță medie, 
aminate, totodată, 
roase . aterizări .și 
Greviștii solicită 
tățirea 
ță și de muncă. Ei au 
făcyt cunoscut, totodată, 
că, în activitatea lor, sînt 
confruntați cu dificultăți 
care nun grav în pericol 
securitatea transporturi
lor de pasageri.

ADUNAREA NAȚIO
NALA de Stat a Republi
cii Sri Lanka a aprobat 
noua constituție a țării. 
Noua lege fundamentală 
urmează să fie promulgată 
de președintele Republi
cii, Junius Richard Jaya- 
wardene, la 7 septembrie, 
intrînd astfel în vigoare.

IN LANDUL RENANG 
droleord — Westfalia, cel 

indus
trial al R.F. Germania, 
au fost declarate falimen-

GREVA DE ZEL a con
trolorilor traficului aerian 
din Franța, declanșată la

LOCUITORII capitalei 
belgiene au fost surprinși 
in ac-est sfîr.șit de august 
nu atît de scăderea brus
că a temperaturii, cit de 
una din consecințele a- 
i-estui fenomen atmosfe
ric, și anume, apariția ful
gilor de zăpadă. După 
mai multe minute, nin
soarea s-a transformat in
tr-o ploaie rece.
ile meteorologice 
xeiles prevăd în 
re menținerea 
nefavorabil și a 
turii scăzute.

UN GRUP DE TEH
NICIENI americani și bri
tanici au pus la punct un 
nou procedeu de obține
re a gazelor combustibile 
din huilă, ceea ce oferă 
noi posibilități pentru 
punerea în valoare a u-' mai mare centru 
nor resurse de 
buri.

Au fost 
n ume- 

decolări. 
îmbună- 

condițiilor de via- 
Ei

5

Servici- 
din Bru- 
continua- 
tirnpului 
tempera- I

hidrocar-

tare în prima jumătate a 
acestui an un număr de 
138a firme.

Mica publicitate
serviciu pe numele Szekely 
Blahiu, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(517). ’

VIND Moskvici 407, ur
gent, preț convenabil. Cim- 
pa (colonie) 35. (518).

VIND casă Petroșani, 
strada 11 Iunie 9. (curtea 
cantinei institutului). (514).

PIERDUT legitimație de. 
serviciu pe numele Miron 
Lucian, eliberată de Prepa- 
rația Petrila. Se declară 
nulă. (513).

PIERDUT ecuson nr. 453, 
eliberat de Baza de apro
vizionare Petroșani. Se de
clară nul. (515).

PIERDUT legitimație de

• ANUNȚ DE FAMILIE
FAMILIA Petruș mulțu

mește tuturor celor care au 
fost alături la mm -a durere 
pricinuită • de pierderea 
scumpului lor soț fiu, frate 

i*ETRUȘ OCTAVIAN 
AUREL

Amintirea lui va rămîne 
veșnic vie în inimile noas
tre. (516).

- Radio - 
Revista 

Cur ierul 
melodiilor. 9,00 Buletin 
de știri. 9,05 Răspun
dem ascultătorilor. 10,05 
Atlas folcloric. 10,30 
Sănătatea, 10,45 ln-- 
terpreți ai șlagărului 
românesc. 11;00 - Bule
tin de știri. 11,35 Dis
coteca „U": 12,00 Bu- 
letin • de știri. 12,05 
Din comoara folcloru
lui- nostru. 12,35 Re
pere -solistice. 13,00 De 
lă 1 la 3. 15,00 • StU- 
dent-club. 16,00 Ra
diojurnal. 16,20 Coor
donate economice. 16,40 

17,00 
17,20 
17,50

I 
I 
I

I 
I
I
I
I
I
I
I
I

Muzică ușoară. 
Buletin de știri.
Pentru patrie. 
Cîntece muncitorești. 
18,00 Orele serii. 20,00 
Muzică populară. 20,15 
Semnale cu adresă.
20,45 Campionatele e- 
uropene de atletism.
21,15 Muzică, ușoară.
21,30 Consemnări. 21,35 
Cadențe sonore, 22,00 
Q ?i într-o oră. 23,00— 
3.00 Non stop muzical 
nocturn. (Buletine de 
știri la orele : 24.00 ;
2.00)’.

VREMEA

I
I
I
I
I

Stația meteorologică 
Petroșani comunică :

I Ieri, temperatura ma- 
1 xîmă a aerului la Pe- 
| troșani a fost de 1'7 
I grade, iar la Paring de 
I 11 grade. Minimele au 
I fost de 12 și respectiv 
i 9 grade.

Pentru următoarele 
24 de ore :

Vreme instabilă
' cer mai mult acoperit, 
[ploaie sub'formă de 
I aversă, vînt slab din 
I sectorul sudic.

cu

I
I
I
I

I 
I
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