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Mereu în fruntea întrecerii
Lupeniului ra- 

încheierea ce
de activitate din 
depășirea sarci-

Minerii 
portau la 
lor 8 luni 
acest an,
nilor planificate la pro
ducția fizică de cărbune 
cu 50 793 tone de cărbune 
■cocsificabil, spor de pro
ducție obținut pe seanța 
depășirii productivității 
muncii planificate. în căr
bune eu aproape 
kg/post. Totodată, 
ducția netă a fost depăși
tă cu pește 13 milioane 
lei, costurile de producție 
reduse cu mai mult de 16 
lei pe .tona de cărbune

extras, iar la cheltuielile materiale economiile depășesc valoarea de 8 500 000 lei.Aceste realizări de prestigiu pentru mineritul Văii ai situat minerii Lupeniului pe binemeritatul

loc de frunte, și în acest început de lună, în primele două zile, reușind să’a- cumuleze un 'plus de a- proape 500 tone de cărbune, cel ~mai mare plus pe bazin în această perioadă.

I.M. ANINOASA

1 000
pro- Importante economii 

de energie și
Lâ I.M. Vulcan, numai în 

luna august s-âu realizat 
economii care se ridică la 
450 000 kWh energie elec
trică și 54 tone combustibil 
convențional. Cu această 
cantitate de ener 'ie econo
misită, se pot extrage 
14 000 tone de cărbune, e- chivalent- cu producția pe
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IN ZIARUL DE AZI :
• Viața de partid — Acțiuni concrete în vederea 

pregătirii temeinice a adunărilor pentru dări de sea
mă și alegeri.

• „Steagul roșu" a criticat,’ organele vizate răs
pund.

• Avancronică la etapa a V-a a campionatului de 
fotbal, divizia A.

combustibiliaproape trei zile a acestei întreprinderi, Acționîndu-se pe toate căile, găsindu-se soluții eficiente, oamenii muncii de la această importantă întreprindere au Înțeles pe deplin sarcinile . ce le revin în acest domeniu.

Petroșani. Filă" de ar- 1 
monie arhitectonică.

Fc'o : Ion LEONARD I

Indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

Noile abataje puse în funcțiune vor» 
asigura sporirea producției de cărbune

în cea de-a două zi a ultimei luni .a trimestrului III, la I.M. Aninoasa, colectivul de oameni ai muncii a realizat un adevărat reviriment. Sarcinile de plan depășite cărbune, ganizării

• In luna septembrie resc creșterea productivi- 
realizările medii zilnice 
vor fi superioare celor ob
ținute in ultimele . două 
luni — iulie și august — cu 
15 la sută, iar în trimestrul 
IV, față de aceleași luni 
de referință, cu 25 la sută.Pentru colectivul minei Dîlja realizarea sarcinilor de plan, dar mai ales recuperarea restanțelor înregistrate -după opt luni trecute din acest an nu sînt sarcini tocmai ușoare. Aceasta pentru că întreprindere 25 000 tone de nus acumulat ____ __primele luni ale trimestrului III. Dar nu . asupra problemelor, a cauzelor care au condus la șiceste ne- va fi pus în funcțiune un realizări aș dori să mă o- nou abataj, unde vom folo- presc. Mă voi referi la cî- teva din măsurile luate, cîteva din acțiunile pe care ni le-am propus, pentru îndeplinirea sarcinilor amintite, măsuri și acțiuni care vizează în mod fi-

minusul : pe depășește cărbune, mimai ales in

tații muncii, a producției medii zilnice.In luna septembrie, ultima lună a ; ..trimestrului UI, producția medie zilnică va crește cu 15 la sută față de realizările înregistrate în lunile iulie și august. Am luat aceste două luni ca perioadă de referință, pentru că au fost lunile cu cele mai slabe realizări, după cum aminteam, și pentru că celelalte luni trecute din acest an — ianuarie, februarie, martie sau iunie spre exemplu— ne-am realizat și depășit sarcinile lunare. Un prim argument care susține afirmația : în curind

luna

C-

de98,2 cît lu-

ale zilei au fost cu 100 tone de ca urmare a or- corespunzătoare amuncii în subteran, a e- fortuluf depus de către mineri pentru realizarea producției planificate. Este un argument care ne face să credem în redresarea minei’ Aninoasa.

si metoda de exploatare concepută și elaborată de un colectiv al minei noastre și care se experimentează de două luni, metodă de exploatare cu ajutorul căreia productivitatea muncii poate să crească cu 1,5 tone pe post față de metodele clasice. Oamenii care vor exploata aces.t abataj cunosc ploatare și vea nevoie prea lungă comodare,
metoda de ex- nU vom mai a- de o perioadă de timp, de a- de însușire a

operațiunii septembrie ductiei un tul 5.Aceasta va: luna septe în trime-trîii .l medie zilnică ’ ță de aceleași ferință — iulie , și august — cu 25 la sută. De această dată la capacitățile de producție ce vor fi puse în funcțiune în luna septembrie se va mai adăuga una, un abataj în care tăierea cărbunelui va fi me-, canizată — cu ajutorul u- nei combine de abataj — sub un tavan de rezisten
ță care putem spune că, la mina noastră a fost generalizat la majoritatea ,a- batajelor. Prin „mecanizarea tăierii, productivitatea și producția abatajului vor crește cu 25 la sută față de metoda clasică cu împușcare. Tot în trimestrul' IV vom extinde fluxul de transport cu covor de cauciuc, transportul continuu, noul flux- preluînd producția unui abataj unde tăierea cărbunelui la

Radu TOMESCU 
inginer șef. I.M, Dilja

jipfpducția 
re.șic fa- 
i de re-

'(Continuare in pag- a

Șeful echipei de mon- 
tori Spiru Ciortea de la 
I.C.M.M., lotul Livezeni, 
împreună cu montorul 
Gheorghe Cioabă finisea
ză o nouă estacadă pen
tru tronsonul nr. 3 al 

’ viitoarei preparații Li
vezeni.

Foto : I. LICIU

armă*de de multe pune în- 
cui

Economiile se râoKzeazâ numai 
în condițiile îndeplinirii planului

A trecut o lună de la intrarea in vigoare a Decretului cu privire la stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă și reducerea consumului de energie electrică, energie termică și gaze naturale, decret în care printre altele se spunea: „este ne- 
. cesară adoptarea unor mă- 

•" șuri care să asigure un re
gim sever de economisire 
a energiei electrice, ter
mice și a combustibililor, 
introducerea unei discipli
ne riguroase in acest do
meniu și eliminarea orică
ror foriAe de risipă".Am dorit să cunoaștem preocupările colectivului de la I.M. Livezeni privind respectarea decretului. In acest sens am solicitat to-

varășului Emil Strain^, inginer șef electromecanic al minei Livezeni să ne prezinte situația existentă Ja această întreprindere.— După intrarea în
economii în valoare 2.168.424 kWh anual, vorba de adaptarea la țiile principale,de aeraj a unor ventilatoare mai mici cu motoare de numai 11

crețului economisit1700 000 kWh însă consumul speciiic pe tona cărbune s-a ridicat la k’-.Vh față de 66 kWh era planificat. Pentru na august, energia planificată afectată nunei în urma intrării în vigoare a Decretului's-a redus cu 20 lâ sută. Deși s ă'redus, am reușit totuși să economisim .198 000 kWh dar con- 
a crescut la tonă.

inițiate și a- 
dovadă a 
colectivului

portîndu-1 la ele. Discordanță de ’ vederi ? Nicidecum. Există numai un fals umanism care „trece mai mult prin inimă"...Pentru marginali nu se întîmplă nimic deosebit. Ei ar putea acoperi cu sufletul lor larg cît zările orice neajuns. Firește, dacă sînt în ză.

goare a Decretului tocmiț un plan de dintre aplicat că ,iar. bile în
am in- măs uri le-am prăcni- 250care Unele imediat în altele sînt realiza- perspectivă. Numai prin aplicarea a două dintre acestea, vom realiza

kW față de cele de kW care le vom folosi în zilele nelucrătoare.
— Care sînt rezultatele 

acestor măsuri?:— Pe primele 7 luni ale anului, adică .înainte ,de intrarea în vigoare a De-

st.mul specific98,6 kWh pe
— Măsurile 

plicate sînt o 
fiămîntărilor ________ ____
de aici. Dar ele- nu-și gă
sesc eficiență deplină în 
CT.z.ul in care consumul 
spucilic este depășit cu 32 
kWh pe tona de cărbune.— In luna august, mina a avut o producție planificată de 33 500 tone și a

Gheprghe POPESCU
I

(Continuare in pag. a 2-a)

Critica este o îndreptare. Dar ori omul nu-și trebarea împotriva este îndreptată. Am auzit multe expresii, fie șoptite la ureche, confidențial, fie rostite cu glas tare de genul: „Săracul, ce-a făcut cu el. Nu merita. Era o bunătate", sau" „Bine i-a făcut, trebuiasă-i zică ci- fl,- I neva direct de la obraz" ori „Nici nu ș-a sinchisit, ce-i drept, a roșit el puțin, dar ’i-a trecut. N-ai văzut cum rîdea după ședință de parcă ar fi adus luna de pe cer".In cele mai multe cazuri, individul ca entitate socială, este centrul a- tenției, împotriva lui este -Îndreptată critica, el tide, el se întristează,, dar despre faptele care le-a săvîrșit, nimeni nu scoate un cuvînt. Indiferent ce a făcut, el este centrul atenției. „Păcat, că era simpatic, păcat, că de altfel era bun la suflet". Părerile curg fluviu și vorbele, gîndurile apucă altă direcție. Numai cei care au fost victima fap- : telor, le privesc și le . simt efectul apreciind o- mul care le-a săvîrșit, ra-

cau-. Alteori .1 j critica declan- reac- partea indivdiîluu . învățat cu mîngîierea duice a vorbelor, nu suportă realitatea pe cere o cunoaște, pe care a dorit-o și care-i este prezentată drept critică. O geometrie ciudată a gîndurilor învăluie raționamentuj apărînd astfel falsa nevinovăție, „umanismul dulce și mieros", scăpînd printre degete un comportament dezagreat care provoacă neîncredere. Se naște întrebarea : de ce omul nu este pus -lîngă fapte ? Este o optică des uzitată, de a-i despărți. Nu ar . putea fi schimbată ? Ar fi în interesul tuturor. ; Pentru faptele vărata

șeazății nedorite din
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I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I
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I ituturor, că, în realitate dau omului ade- I valoare. I
Gh. POPESCU j
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Notă,
Acțiuni concrete In vederea pregătirii

Steagul roșu“

temeinice a adulărilor
Ce aveți cu bicicliștii?

a criticat, organele 
vizate răspund

pentru dări de seamă și alegeri
perioade fenomene am puteaIn această perioadă, nivelul organizațiilor partid de la I.M. Petrila, se acordă o importanță deosebită pregătirii corespunzătoare a adunărilof pentru dări de seamă și a--" legeri. Moment semnifica

tiv în viața și activitatea 
comuniștilor, alegerile de 
partid constituie un bun 
prilej de analiză exigentă 
a modului de îndeplinire a sârciniior, de stabilire a unor noi măsuri pentru îmbunătățirea activității de viilor. In această idee, tovarășul Marcu Androne, secretarul comitetului de partid, ne-a informat des
pre faptul că întreaga acțiune a fost gîndită, con
cepută, cu tot activul de 
partid, ținînd cont de specificul fiecărui loc de
muncă, de sarcinile ce re
vin fiecărui colectiv pelinia îndeplinirii indicațiilor date de secretarul generai al partidului, tovarăT 

șui NICOLAE CEAUȘESCU 
cu prilejul vizitei de lucru în Valea Jiului. Iată cîteva dintre aceste preocupări . • întregul activ de partid a fost instruit cu privire la modalitățile de acțiune, «fiind repartizate sarcini concrete fiecărui comunist • membrii comitetului de partid au fost repartizați pe organizații pentru a ajuta la pregătirea corespunzătoare a adunărilor de dări de seamă și alegeri • comitetul de partid a făcut o analiză succintă asupra modului în care organizațiile de partid se preocupă de transpunerea în viață a sarcinilor ce le revin, fiind stabilite măsuri concrete

la de pentru înlăturarea unor neajunsuri ' • la sectorul I, singurul sector care nu și-a realizat sarcinile de plan de la începutul anului au fost întreprinse măsuri pentru liniei de front, înlăturarea unor defecțiuni electrome
canice, în scopul recuperă
rii rămînerilor în urmă» 
• a avut loc o discuție de 
informare la comitetul de

asigurarea

Viața de partidpartid, referitoare la stadiul pregătirii adunărilor de dări de seamă și alegeri. Se constată că ma
terialele au fost terminate, oglindind experiența bună desfășurată în muncă dar și unele neajunsuri • la pregătirea adunărilor participă un număr mare de comuniști care au fost consultați în legătură cu măsurile ce trebuie luate pentru extinderea mecanizării în subteran, a inițiativelor și metodelor înaintate în muncă • se apreciază că B.O.B. de la sectoarele II, IV, V, VII și VIII, în mod deosebit, au desfășurat o activitate bună pe linia rezolvării pro-, punerilor făcute de oamenii muncii cu diferite prilejuri • pentru rezultatele obținute pînă în prezent se evidențiază secretarii de partid Ioan Carpen, Vasi- le Ene, Ion Ciorei,- Silviu Popa și loan Stanciu • prin mijloacele politice de masă trebuie să se acționeze mai mult pentru cunoașterea acestei importante acțiuni și desfășura-

rea ei la nivelul cerințelor.In cadrul adunărilor pentru dări de seamă și alegeri se va face- o analiză profundă, comunistă, asupra modului în care membrii de partid au îndeplinit .sarcinile reieșite din Hotărîrile Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului. încă de pe acum, remarca în discuția noastră tovarășul loan Cesăuan, secretar adjunct al comitetului de partid, comuniștii de la mina Petrila se pregătesc pentru dezbaterile ce vor începe în data 
de 15 septembrie. Ei se gîndesc la măsurile ce 
trebuie să le adopte, la 
acțiunile ce trebuie să le întreprindă pentru a ridi

ca nivelul calitativ al muncii lor — materializat în creșterea valorii producției 
nete și a producției fizice de cărbune — care să stimuleze spiritul de gospo
dărire a materialelor, e- nergiei și combustibilului.- aducîndu-și în acest fel o contribuție de seamă la dezvoltarea în ansamblu a economiei noastre naționale. -

Valeriu COANDRAȘ

■ La anumite de . timp unele revin, ciclic, spune, "în actualitate. O diculizeze pe cei asemenea reactualizare s-a produs în ultimul timp in cazul ciclismului. Poate, și e chiar sigur, la aceasta a contribuit ș'i actuala situație energeti- zului că mondială. ,Bicicletei i se acordă din ce în ce mai multă atenție, tot mai mulți, cetățeni recurgînd la ea pentru a se deplasa la și de la locul de muncă sau pentru practicarea acestui sport, ori, pur și ^sim-

acest caz se găsesc dintre aceia care-și mai scot capul, încercînd să-i ri- . carele-au luat-o înainte.Un astfel de exemplu ni l-a oferit un adept al deplasării pe roți. patru La bordul autobu- pe care-1 conducea, haz, in compania „susținător al cau- pe seama unor bi-făcea 
unui zei",..cicliști pe care l-a „es- 
cortâf o bună bucată de drum. Și pentru ca plăcerea să fie mai picantă a efectuat o depășire „ca __  ____ , ___  .... .. .— la carte", aproape razant piu, p'entru divertisment.- cu vehiculele pe . două Pretutindeni, pe străzS întîlnim oameni, de toate vîrstele și sexele, pe biciclete. Privitorii (cei mai mulți) îi admiră sau îi invidiază, dar îi acceptă. Insă, cum mai există și conservatorism, e drept izolat, în acceptarea și preluarea unor evenimente, adaptarea la diferite situații, și în

roți, obligîndu-i pe conducătorii acestora să iasă din carosabil. Bineînțeles, că loc pentru o depășire corectă era cient, dar cum s-ar fi amuzat ? Și cînd gândești că bicicliștii nu ocupau decît o fîșie lată de 50 cm ! Ce-aveți cu bicicliștii, fraților ?
sufi-
mai 

te

C.A. VOINESCU

1
Vînzâtoarele Eva Stefănoiu și Silvia Oprean oferă 

cu amabilitate cumpărătorilor frumoasele și moderne
le produse din cadrul magazinului de confecții, situat 
la parterul noului bloc IM din Vulcan.

AU FOST LUATE
MASURIRăspunzînd referirilor ' critice cuprinse în articolulterdicția", nerespectarea de a se fuma în personal Simeria — șam, stația C.F.R. șam ne informează fost luate măsuri corespun

zătoare. „Vă facem cunos
cut — se spune printre altele in răspunsul primit la redacție — că personalul care servește trenurile de persoane a fost reins- truit. Materialul critic a fost citit în fața celor jri- novați de nerespectarea interdicției. Au fost stabilite măsuri de urmărire, de către organele care au a- tribuții în acest sens, pentru a nu se mai repeta situația relatată în articol*,

SE FâATE ȘI FARA 
„CAZURI IZOLATE"

„Să lip respectată in- cu privire la interdicției trenul Petro- Petro- câ au

St. NEMECSEK

UN DUȘ BUN !

(Urmare din pag. l)

vor asigura sporirea producției

L
? • < - OV

nta

Biroul comercial al I.C.S. Alimentara și A.P. F* roșani, ca urmare a publicării notei critice „Vă așteptăm pînă la ora 16, dar la ora 13 nu mai avem ce să vă oferim" („Steagul roșu" nr. 8354), ne informează că „sortimentul minimal obligatoriu stabilit pentru bufetele de incintă nu prevede desfacerea de preparate calde, de bucătărie și nici preparate culinare pentru acasă*. In privința aprovizionăriibufetului nr. 360 incintă Petroșani, ni se explică : „ziua respectivă a fost un caz izolat. Pentru viitor 
s-au luat măsuri-de aprovizionare ritmică și diversificată, pe măsura cerințelor justificate ale cumpărătorilor".

realizat doar 15 212 tone. Cu energia pe care am consumat-o în această lună sub nivelul planificat, după reducerea cu 20 la sytă a consumului inițial, puteam extrage deci toată cantitatea de cărbune planificată. Utilajele au trebuit să funcționeze și pentru evacuarea unei cantități de cărbune reduse. Numai în condițiile realizării planului putem vorbi, înțr-adevăr, de o economie reală de energie e- lectrică.
— Aveți silozuri în sub

teran în care se poale sto
ca producția. Ați între
prins vreo măsură care să 
vizeze funcționarea îrt plin 
a transportoarelor cu ban
dă 7

- Da. O avem cuprinsă în plan și o aplicăm Jn practică. In schimb, benzile ce formează fluxul principal de transport funcționează. Dar sînt în mină numeroase. transportoare care se folosesc și pentru evacuarea undr cantități mai mici de cărbune, deci care nu funcționează la întreaga lor capacitate.

cifrelor acest eforturi realiza- cU pre- a unor la
Dincolo de jocul putem distinge că colectiv a depus susținute pentru rea în concordanță vederile Decretuluiimportante economii energia electrică. O sarcină importantă, pe care o putem numi, fără a greși, de răspundere patriotică revine conducerii întreprinderii, tuturor celor ce muncesc la mina Livezeni, pentru ieșirea din starea în care se află și realizarea sarcinilor de plan. Numai atunci cînd consumul specific va scădea pe tona de cărbune sub cota planificată, activitatea colectivului care a cercetat și a- plicat căile pentru reducerea acestui consum de e- nergie electrică va fi cu adevărat eficientă. Pentru 

aceasta se impun măsuri 
ferme, care să vizeze redresarea producției de cărbune la I.M. Livezeni. Numai așa vor fi respectate întocmai prevederile Decretului, numai așa oamenii muncii de la această întreprindere vor deveni cu adevărat gospodari.

abataje
(Urmare din pag. 1)front se face cu combina.Strădaniile noastre o- rientate spre realizările trimestrului IV au dublu scop: pe de o parte realizarea sarcinilor de plan, precum și recuperarea restanțelor înregistrate, iar pe de altă parte treprinde măsuri pentru pregătirea ției anului viitor, să ne organizăm tea, astfel îneît parte a anului să fim cît mai aproape de producția medie zilnică planificată pentru prima lună a anului 1980.' Pentru aceasta, în anul 1980, ultimul an al cincinalului, vom continua extinderea npii metode de exploatare* vom reintroduce în circuitul productiv noi capacități de producție imobilizate pînă acum, vom pregăti stratul 3 în blocurile III și "IV și stratul 13,

intensificînd deschiderea o- rizontului 300.Prin lucrările de pregătire și deschidere pe care le vom executa se vor putea monta transportoarele jpvor de cauciuc, permi- i acesto-cu .apvor de caucii țînw funcționarea ra în bune condițiuni, precum și introducerea meca
nizării, a utilajelor și instalațiilor de mare produc-

colectivul nostru 
propus pentru înde- 

ne

Și

ecou la articolul „Ștrandurile Văii Jiului în miez de vară", publicat în „Steagul roșu“ nr. 8359, Exploatarea de gospodărie comunală și locativă troșani—Petrila ne-a format că „Bazinul de Aeroport—Petroșani vtnd fisuri, a necesitat parații care au întirziat a- proape două luni și jumătate deschiderea ștrandului".In urma apariției articolului, programul de deschidere a ștrandului a fost prelungit. „Articolul a fost un duș (rece—n.r.) bun pentru noi“, se spune în încheierea răspunsului, din care reiese receptivitatea la semnalele critice ale ziarului nostru.

Pe
in*

Ia 
a- 

re-

care le-a plinirea sarcinilor ce stau în față, pentru transpunerea în viață a indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru a realiza sarcina noastră principală, cu un profund caracter patriotic — cărbune cît mai mult și mai ieftin.

și alte lucrări speci-
de muncă patriotică

★zilele de 6—7 sep-

produc- Trebuie activita- în ultima
a^>ia mai aju- par-

tinerii vor executa săpăturifice șantierelor. (C.I.j va — Porțile de Fier — O: cheta ' J’vrriu Severin — Tg Jiu. (Wilhelm Lo- jadi)

V. STRAUT
vom ,în-c°PcJete tivitate, cu gabarite mari. Ne-ar trebui însă pentru grăbirea executării acestor lucrări combine de înaintări în steril și cărbune. E drept, promisiuni avem, dar combine nu. De asemenea, ar fi trebuit să sosească de mai multă vreme o echipă de reparat vagonete de la unitatea constructoare, dar... a sosit. Mai bine tîrziu... Sperăm, cu torul lor să punem cui de vagonete în ordine, să ne fie de un real folos.Acestea sînț cîteva din măsurile, din acțiunile pe

O nouă sane, formată din 70 de tineri și-a input activitatea pe șantierele din orașul Lupeni la țe- sătoria de mătase și în construcții de locuințe. In cele 12 zile de activitate
Intembrie un grup de pionieri din Petroșani efectuează o frumoasă ex- cuisie cu ^autocarul avînd 6a itinerar localitățile Hațeg — Caransebeș — Băile Herculane — Orșo-

★In primele zile ale lunii septembrie, tinerii ute- cișli de la I.M. Bărbăteni au organizat cîteva acțiuni în sprijinul producției. Astfel, s au efectuat după încheierea progra-

mulul'normal de lucru, lucrări de curățire și reparare a unor mașini și instalații miniere, s-au recuperat 60 de armături metalice T.H. care au reintrat în „circuitul pro- ’ducției. (V.S.).
în atelierul vopsitorie al preparațieî Coroești, Pe

tru Boar și Valeria Lazăr lucrează la. confecționarea 
unui set de panouri destinate propagandei vizuale de 
protecție a muncii. Foto : N. ȘTEFAN
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Instituție de educație prin variate forme de activitate, Casa de cultură din Petroșani se află acum, cînd s-a încheiat a doua ediție a Festivalului național „Cîntarea României", în- tr-o etapă de cristalizare a unui program de mai lungă durată. Despre aceste opțiuni, care constituie un stil de muncă realizat prin metode al căror numitor comun este desfășurarea u- nei vieți culturale active și în contact nemijlocit cu oamenii muncii din întreprinderile orașului, am vorbit cu tovarășul Gheor- 
ghe Negraru, directorul casei de cultură.

— Ce oferă casa de cul
tură, acum și în perspecti
vă, oamenilor muncii din 
Petroșani ?

— In fiecare zi au loc 
activități instructiv-educa- 
tive și recreative, diferen
țiate după criterii profesi
onale și de vîrstă ale pu
blicului : un program de 
expuneri destinat aprofun
dării și însușirii documen
telor Congresului al XII-lea 
al partidului, probleme de 
legislație, educație sani
tară sau cultural-educati
ve, o discotecă în al că
rei prograi.. se află dez
bateri cuprinse în ciclurile 
tematice „Tinerețe, educa
ție, răspundere" și „Civili
zația și educația". Dar pro

gramul casei de"cultură es
te mai complex, conform 
preferințelor și zonelor de 
interes: tenis de masă, 
șah și, în curînd, biliard, 

biblioteca, repetiții la formațiile artistice. Peste puține zile (în 14 septembrie) se yor deschide cele 13 cercuri și cluburile „Femi- na“ și „Să înțelegem muzica", frecventate de tineri de diferite vîrste din Petroșani.
— Cum se realizează a- 

cest imperativ de la mo
mentul planificării pină la

Viata' cultural-educativă 
a casei de cultură 

In context cu preocupările oamenilor mundl

cel al desfășurării actului 
cultural ?

— In primul rînd tre
buie să vă mărturisesc că 
în această lună vom organi
za o dezbatere cu consi
liul de conducere, pe care-1 
dorim mai activ mai ales 
în cadrul întreprinderilor 
din oraș. Este o _problemă 
prioritară deoarece din ea derivă mai multe aspecte: prezența membrilor formațiilor la pregătirile din cadrul repetițiilor ; organi
zarea tuturor activităților cultural-educative în întreprinderi și în acest sens trebuie să se înțeleagă că numai casa de cultură, fără sprijinul comitetelor sindicale și U.T.C., nu poa

te desfășură o acțiune eficientă ; zile ale întreprinderilor în casa de cultură care, în urma dotărilor recente, poate găzdui • manifestări complexe și frumoase.
— Acum, cînd se cunosc 

rezultatelfe obținute în ca
drul Festivalului național 
al muncii și creației „Cîn
tarea României", ce ne pu

teți spune despre concluzi
ile ce se desprind din a- 
ceaștă manifestare, despre 
Căile de acțiune spre o ca
litate superioară în edu-, 
cație ?— Noi--am participat cu 9 formații, cîțeva laureate și Cunoscute, deci nu mai este necesar să le spun. Concluzia la care am ajuns este că unirea forțelor, și dirijarea lor cu talent, duce la rezultate frumoase. Dar la nivelul orașului Petroșani, posibilitățile jiu sînt cele cunoscute, ci mult mai mari. In cadrul manifestărilor din diferitele etape ale Festivalului național „Cîntarea României", ediția a II-a,' a fost 

evident că numai printr-o selecție atentă a valorilor, prin continua preocupare pentru conținutul educativ și desfășurarea unor programe în mijlocul oamenilor muncii se_ poate înfăptui scopul generos al manifestării naționale. z
— Casa de cultură este 

și un for metodologic pen
tru mișcarea artistică de 
amatori din întreprinderi. 
Cum se manifestă in 
practică această componen
tă a muncii ?— Am încercat, și am reușit în bună măsură, să coordonăm activitatea culturală din întreprinderi, fie prin realizarea ■ unor texte și acordarea unui sprijin în repetiții. La mina Dîlja, fabricile de lapte și de pîine, la comerț am găsit receptivitate și bunăvoință. Ne-a fost mai greu la Construcții unde nu există nici o formație culturală... Ne vom continua și diversifica preocupările și în această direcție, paralel cu aspectul de fond al muncii noastre din viitor: activitatea po-litico-educativă care va trebui mai mult și continuu sprijinită de toți factorii educativi cum sînt comitetele de sindicat, organizațiile U.T.C. Aceasta este sarcina noastră, a tuturor, în întîmpinarea marelui forum al comttniști- lor, Congresul al XII-lea al partidului.

T. SPATARU

Atelierul mecanic al 
I.M. Bărbăteni. Colabo
rarea permanentă mais
tru — muncitor are ca 
efect executarea unor 
reparații de bună cali
tate.

în foto : maistrul
Constantin Ioniță, șeful 
secției, împreună cu lă
cătușii Attila KoVacs și 
Ștefan Seri.

Foto : Gh. OLTEA^U

ION SAVA, Vulcan : In urma intervențiilor făcute de redacție, conducerea căminulur de nefamiliști nr. 3, ne informează că pb statul de retribuire din luna iulie vi s-a restituit suma de 87 lei.
IOAN SEVASTRU, Pe- 

trila : Aveți perfectă dreptate în ceea ce privește a- titudinea necuviincioasă

Semne de întrebare
CINE-I REVIZUIEȘTE ? A trecut un an de cînd liftul de pe scara I a blocului A6 din Lupeni nu mai funcționează. Liftierul a 

afișat un anunț „aflat în revizie" și de atunci' litful se tot revizuiește...De bine, de rău, locatarii au urcat, totuși, pînă nu demult, spre etajele superioare cu liftul din scara a Il-a, așteptînd răbdători terminarea reviziei la prima scară. Dar- iată că de 
la o vreme încoace a intrat în „revizie" și liftul de pe scara a ' Il-a. ’ Locatarii, mulți dintre ei femei și oameni în vîrstă, sînt' ne- voiți să urce scările. Sesizărilor și cererilor repetate ale locatarilor de a se termina revizia, liftierul le-a răspuns mereu că „nu am piese de schimb". Oa
re trebuie să treacă ani de zile pînă la procurarea unor piese de schimb ? Ci- ne-i „revizuiește" pe liftierii care nu-și fac datoria?

DE CE FARA DATA? Cetățeanul Constantin Peoria din Petroșani ne-a relatat, cu supărare, că laptele cumpărat de la unitatea Alimentara 131 din Petroșani, i s-a stricat atunci cînd l-a pus la fiert. Re- clamației sale, vînzătoarea i-a răspuns : „distribuiesc laptele așa cum îl primesc. Azi l-am primit, azi îl distribuiesc". De ce se strică, totuși laptele ?Mergînd pe firul acestei sesizări am aflat cu stupoare că de la un timp încoace, la capsularea sticlelor, efectuată la Fabrica de produse lactate din Li- vezeni, nu se mai imprimă data îmbutelierii. De unde să aibă, deci, cumpărătorii dovada prospețimii laptelui cumpărat?
Răspundem 
cititorilor' a barmanei de la unitatea nr. 333 față de consumatori. Așteptăm ca tovarășul Gheorghe. Jura, responsabilul unității, să ia măsuri în consecință.

LOCATARI DIN BLO
CUL 4, Aleea Viitorului

CASA A NIMĂNUI ? Ota un an în urmă, la intrareac în defileul Jiului, mai jos 
de hotelul „Gambrinus" e-» xista un bufet cu grădină de vară. într-un decoir plăcut, la iarbă verde, excursioniștii găseau aici <* gustare, mici șau o bere..*In prezent acest „corn* plex" de alimentație publl* că se afla în stare de pă* răsire totală. Chioșcul pen-, tru desfacerea Răcoritoarelor e închis. Pavilionul grădinii de vară are dușumelele putrezite. Ia< clădirea cu etaj, care adăpostea' bufetul arată ca ■o casă a nimănui •—cu ușila și geamurile sparte, iag interiorul e de nedescris. Totul stă gata să se năruie. Oare această amenajare, pentru care s-au cheltuit fonduri din avutul obștesc, nu are nici un stăpîn ? De ce arată locul ca o casă a nimănui?

ISLAZ ÎN ORAȘ? Mai mulțr'cetățeni din Petroșani ne-au adresat sesizări cu privire la o problemă comună: în mai multe puncte ’ ale orașului, pe zonele verzi, ca bunăoară la intrarea în cartierul Aeroport dinspre spitalul nou, strada Plaiului și altele, pot . fi v ă z u t e... vaci și viței “la păscut. A- cest lucnl» se întîmplă îin deosebi dimineața, * la ore matinale și spre seară, a- proape zilnic. Unii țărani cu gospodării individuale din împrejurimi și-au luat cu de la sine putere „dreptul", de a mîna în aceste zone vitele la păscut.. Islaz în oraș ? Organele de ordine cînd vor interveni pentru aplicarea amenzilor prevăzute de lege celor care distrug zonele verzi ?
VJS. FENEȘEANU !

Vulcan : Cele sesizate de dv. au constituit obiectul "unui articol apărut în ziarul steagul roșu" din 17 august a.c. Așteptăm din partea secției Vulcan a E.G.C.L. Lupeni răspunsul cu privire la. măsurile luate și sperăm că remedierile nu se vor rezuma numai la blocurile și apartamentele vizate în articol. In caz contrar, vom reveni.
Sport • Sport • Spor» * Spoit • Sport • Sport • Sport

„JIUL“, în fața unei noi 
confruntări

Sîntem alături 
de băieții noștrif

Chiar cu riscul de a ne 
tepeta, bilanțul obținut 
de echipa, noastră în pri
mele patra etape ale nou
lui campionat nu este in 
măsură să liniștească nic. 
măcar inimMe e*k>r , mai 
optimiști suporteri ai Jiu
lui. Dar, faptele sînt con
sumate și, credem, s-au 
desprins și concluziițe de 
rigoare. Pentru că la
mentările nu-și au sens 
iar acuzele nu fac nimă
nui vreun serviciu se cu
vine, trebuie chiar, să 
privim cu încredere e- 
chipa, să fim alături de 
băieți și să-i ajutăm —- 
noi cei din tribune — 
să depășească punctul 
critic. Și optimismul a 
încolțit din nou. Să re
nunțăm, deci, în întîlni- 

rea — de ce să n-o, spu
nem ? — grea de azi, la 
reproșuri și invective. 
Galeria noastră poate ș> 
i șe cere să fie un fac
tor ațrtiv, mobilizator al 
băieților, să-i încurajeze, 
să-i dinamizeze, jucăto
rii au nevc-ie de acest 
sprijin, de sprijinul nos
tru moral, al tribunelor, 
din primul și pînă în ul
timul minut de joc si mai 
ales în perioadele difici
le.

Sîntem convinși că su
porterii echipei noastre 
vor fi cu. toții pe stadion 
iar tradiționalul HAIDE 
JIUL ! scandat de: miile 
de spectatori îi va purta 
pe băieți spre victorie, o 
victorie atît de necesară 
și dorită.

Etapa a V-a
cu... arbitrul de. fotbal Andrei Stoker

— In primul rînd vă 
împărtășesc tristețea fa
ță de semieșecul înregis
trat de băieții noștri pe 
teren propriu. Mi se pare 
chiar o performanță, de 
nedorit, e adevărat, ca 
în patru etape șă n-avem 
nici un gol marcat și să 
acumulăm în „zestre" 
doar un. singur punct. 
Dv. ca arbitru de fotbal 
categoria I» dar care timp 
de 14 ani ați apărat cu
lorile acestei echipe, ce 
părere aveți ?—Jiul a mai traversat și în alte ediții „eclipse de formă" dar pe parcurs s-a redresat. Să sperăm, și am toată convingerea că așa va fi, că și de această dată se va în- tîmpla la fel. Să nu ne demobilizăm, să credem în continuare în forța de joc a echipei noastre, în ambițiile ei. Dacă duminică n-am reușit decît remiză, astăzi cred că vom reuși victoria atît de mult așteptată de toți.

— Dar celelalte întîl- 

niri din această etapă, 
cum le vedeți ?— In partida studen-* țească de la Iași, acord șansă de cîștig gazdelor, iar în cea de la București, oaspeților. Craiove- nii vor avea un cuvîrit greu de spus în acest
Avancronicăcarițpxonat. La ora actua- Iă este echipa cu lotul cel mai tehnic și bine pregătit .tactic.

— După înfrîngerea din 
Bănie, studenții clujeni 
întîlnesc acasă pe A-S.A. 
Tg. Mureș. Vor fructifi
ca avantajul terenului ?— La Cluj-Napoca, în- tîlnirea — cred — se vet termina nedecis. Elevii lui Zavoda vor spulbera optimismul galeriei clujene ca și ambițiile lui Anca și ale mai tinerilor săi coechipieri, reușind să le „smulgă" un punct.

— In care dintre întîl- 
niri, acordați cîștig de 
cauză gazdelor ?— Steaua va ciștiga fă-' ră probleme meciul cu Viitorul Scornicești, Olimpia Satu Mare va aduce în sfîrșit, bucurie în rîndul suporterilor, . prin victo- lia obținută în dauna băimărenilor. Puiu lones- cu (Gloria Buzău) îl va „bate" pe Traian Iones- cu (S.C. Bacău), iar beneficiarii marelui punct pierdut de noi duminică, își vor adjudeca victoria în compania gălățenilor.

— Campionii, îngenun- 
chrați -Ia Tîțgoviște cu 
3—0, scorul etapei, pri
mesc vizita dinamoviști- 
lor. «Ce deznodămînt va 
avea această partidă ?— Cred *că va fi un meci de mare luptă, tehnic, dar deschis oricărui rezultat. De altfel, nu întâmplător va fi și -.televizat.
i___ Corvin ALEXE

TELEX
CIUDAD DE MEXICO 4 (Agerpres). —• Pe diferite baze sportive din Ciudad de Mexico au început întrecerile celei de-a 10-a e- diții a Universiadei, competiție de amploare, Ia care participă aproape 5 000 de sportivi și sportive, reprezentînd peste 90 de țări ale lumii.• La gimnastică pe e- chipe ' și individual, în competiția pe ebhipe, selecționata masculină a României a obținut medalia de bronz, totalizînd 168,10 puncte.• Sportivii români au evoluat și în alte competiții. In turneul de polo pe apă, echipa României a învins cu 12—1 selecționata Greciei. .• După cum s-a mai a- nunțat, în turneul final la fotbal, echipa României a învins cu 10—0 selecționata Franței, Grigore mar- cînd în acest meci 4 goluri. Fotbaliștii noștri vor întîl- ni astăzi echipa Japoniei.Alte rezultate înregistrate : Uruguay — Marea Britanie 4—3; Japonia — S.U.A. 3—1; -Maroc — Kuweit 1—1.
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MOSCOVA HAVANA

1

MOSCOVA 4 — Corespondentul Agerpres, Mihai Coruț, transmite : Cea . de-a Il-a ediție a TîrgulUi . internațional de carte de la Moscova, avînd ca deviză „Cărtea 'în slujba păcii și progresului", s-a des- - cliis la 4 septembrie în . marile pavilioane din Com- ’ plexul expozițional al realizărilor economiei naționale a U.R.S.S.;■ România prezintă, în pavilionul principal, aproape

1 400 de titluri de carte din cele mai diverse dome- ' nii, reprezentînd producția tuturor- celftr 23 de edituri . din țara noastră. Un loc ■ proeminent îl ocupă opei'e- le tovarășului Nicolae .Ceaușescu, reunite în ciclul „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate", și volumele apărute în colecția „Din gîndirea social- politică a președintelui României".

Continuă lucrările conferinței 
țărilor nealiniate

. HAVANA 4 — Corespondență de la trimisul Agerpres A. DumitfescQ: La Havana 'continuă lucrările celei clș-a VI-a conferințe la nivel înalt a ..statelor nealiniate. După ■ceremonia de - deschidere, preluînd’ președinția conferinței, Fidel ■- Castro-Ruz, șeful statului, cubanez, a subliniat rolul crescînd...al mișcării' de nealiniere pe plan internațional, ponderea sa tot mai mare în viața mondială. Președintele Cubei a arătat că, în opinia sa, lupta pentru pace și pentru o nouă ordine economică internațio-

„O zi națională de

acțiune"
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Agendă energetică internațională
O NOUA NAVA 

PETROLIERASpecialiștii japonezi au experimentat cu succes o navă petrolieră cu un deplasament de 83 de tone, care, este echipată cu pînze auxiliare, pentru a economisi carburanții. Rezultatele sînt concludente. Ambarcați-' unea poate naviga pe cea mai mare parte a traseului cu ajutorul pin- zelor acționate de energia eoliană.In urma acesteiriențe, o navă de 20 000 tone prevăzută și cu pînze auxiliare ar putea, cu un vînt de 15 metri secundă, să dezvolte viteză de 15 noduri.
expe-

lectric pe baza utilizării energiei valurilor marine. La începutul anilor 1990, acest sistem ar urma să fie extins pe scară mai largă. In legătură cu aceasta, se arată la Oslo, specialiștii norvegieni apreciază, că energia obținută prin u- tilizarea valurilor marine ar putea-o dubla pe cea realizată în prezent în centralele hidroelectrice convenționale.
CELULA SOLARA 
FOTOVOLTAICA

ță de 11 ia sută, cea mai mare rată obținută pînă res- indi- că a- foto- fi co-
acum în domeniul pectiv. Specialiștii erii sînt de părere ceste celule solare voltaiSe vor putea mercializate într-un interval de aproximativ cinci ani.

nală reprezintă principalul obiectiv al mișcării de nealiniere. ‘ .Ău luat apoi cuvîntul reprezentanții grupurilor geografice prezente la conferință. Ca un element comun al tutiiror acestor cuvîntări se remarcă apelurile la respectarea și promovarea principiilor nealinierii, la unitatea și solidaritatea statelor membre, pentru creșterea continuă a rolului mișcării în eforturile de edificare a unei lumi mai bune și mai drepte.A luat apoi cuvîntul ședințele Republicii Lanka, dene, președinte al reuniunii precedente la nivel înalt, a prezentat raportul asupra activității mișcării de nealiniere.

pre- Sri i, Junius Jayawar- care, în -calitate de

BLACKPOOL 4 (Ager- pres). — Luînd cuvîntul la ședința de deschidere • *- a congresulții anual al președintele» acestei trale sindicale. Tom. kson, a avertizat că dicatele britanice proclama de acțiune", tegrantă a campaniei . lor îrppotriva politicii guvernului conservator care are ca scop reducerea salariilor. Ceea ce i se oferă poporului britanic; a spus el, sînt vechile remedii discreditate, și anume scăderea nivelului de trai și o creștere masivă a șomajului".Declarațiile președintelui’TUC par să indice o nouă serie de conflicte de muncă și greve similare celor care au paralizat e- conomia țării în iarna a- nului trecut, notează agenția U.P.I.

TUC, cen- Jac- „sin- vor ,o zi națională ca parte in-
I
I

I
I 
I
I

PETROȘANI— 7 No-I 
iembrie : Incredibila Sa- | rah ; Republica : Leac ■ împotriva fricii; Unirea: I -a '■
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Alibi pentru un prie- i ten, seriile I-II.
PETRILA : La noi era '] liniște.
LONEA : Matriarhat.
ANINOASA : Pasiunea.
VULCAN: Fortăreața invizibilă.
LUPENI — Cultural: Alibi pentru un prieten ; Cultural ; Poliția este învinsă.
URICANI : Vacanță tragică.

TV

15,00 Fotbal: F.C.
geș — 1.

PETROL
DIN CĂRBUNE

Aniversarea Marii Revoluții de la
1 septembrie

pe 
o

UTILIZAREA
ENERGIEI VALURILORGuvernul preconizează 1980-1981 să funcțiune ore să furnizeze curent e-

norvegian ea în anii fie dată în centrală ca-
„La 22' iunie, generalul- Rogers, care părăsea funcția de șef al Marelui Stat Major al armatei terestre a S.U.A. pentru a prelua, după două săptă- mîni, pe cea de comandant suprem al forțelor NATO din Europa, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă; că Pentagonul plănn- iește crearea unei forțe care

con- mai exis-
Institutul indian pentru tehnologie a anunțat realizarea unei celule solare fotovoltaice siderată drept cea eficientă din celetente pînă în prezent. Se precizează că un asemenea element galvanic; este capabil să convertească energia solară în e- lec.tricitate, cu o eficien-

In contextul preocupărilor pentru utilizarea ort mai eficientă a resurselor energetice, în Marea Bri- tanie se acordă o importanță deosebită telor petrolului din In acest sens, rît construirea uzine pilot care să permită „ convertirea cărbunelui în gazolină. Inveș- tițile necesare pentru efectuarea lucrărilor pregătitoare sînt estimate la 1,2 milioane lire sterline. ............... .......... .............^.............. ...

proiee-privind obținerea cărbune.s-a hotă- 
a două

TRIȚOLI 4 (Agerpres). — Ion 1 Pățan, viceprim- mînistru al guvernului, șefi'1. delegației oficiale române, care a participat la festivitățile prilejuite de cea de-a 10-a aniversare a Marii Revoluții de la 1 septembrie în Jamahina Arabă Libiana Populară Socialistă, a avut întreve-

deri eu Ezzedin El Ma- brouk, secretar al petrolului , Muhamad Al-Man- gush, secretar al Comitetului Popular General al Locuințelor, Imar Mustafa Al Muntaser, secretar al industriei grele, și cu alte oficialități ale. țăr.ii-gaz- dă.

J. Ar- DinamoBucurești. Transmisiune de la Pitești.16.50 Tragerea pronoex- pres.17,00 Operetă și musical.17.30 Corespondenții județeni transmit...17.50 Cultura și viața.18,15 Din muzica și dansurile popoarelor.18.30 Consultații juridicei18.50 1001 de seri.19,0019,20

decît toate acestea a fost ordonat de președintele Carter în septembrie 1977, într-un document cunoscut sub numele de Directiva- Prezidențială 18. Președintele Carter a'ordonat această acțiune cu aproape doi ani în urmă. In prezent, armata terestră americană are un plan. Acesta constă mai întîi în a selecta unele
FORJA DE IIHTERVENJIE

Din presa străinăar putea intra în acțiune oriunde în lume, la primul semnal- — relatează săptă- ntînalul britanic „The Economist". „Două zile mai tîr- ziu, ministrul american al apărării, Harold Brown, a vorbit din nou despre aces
ta la televiziune. Presa ' mondială a conchis că sub soare a apărut ceva nou“ — ■ relevă revista.„Este și 4iu este — se a- rată în continuare. și după terminarea răzBoiu- ; lui din Vietnam, Statele s Unite au continuat să aibă 

. torțe' capabile să, lupte în î alte locuri decît Europa ',occidentală. Ele au divizia ; a 82-a aeropurtată de la ' Fort Bragg în Carolina de 
> Nord și cîteva unități de pușcași marini, permanent gata să pornească la acțiu

ne; au, de asemenea, o flo
tă formidabilă de avioane 
cu rază lungă de acțiune 
care le pot transporta în 
orice colț ăl pămîntului. Dar ceva și nAi important

Chiar

dintre unitățile xistente, un de 100 000 — oameni, pentru obiectivul stabilit ; în al doilea rînd, elaborarea unei game de planuri de pregătire pentru utilizarea diverselor u- nități ale acestei forțe în diferite împrejurări ; apoi, punerea unităților existente la dispoziția comandanților operaționali, cînd și unde vor avea aceștia nevoie de ele. Unitățile selectate nu vor include pe cele repartizate în NATO... Vor e- xista, două diferențe între noua forță și restul armatei americane. „Forța unilaterală" (cum a fost denumită de Harold Brown — n. r.) va avea un spate logistic mult mai amplu, astfel îneît să poată opera fără sprijinul aliațilpr. ...Nici Brown, nici generalul Rogers nu sînt oameni înclinați să vorbească cînd nu este cazul. Faptul că ei vor-

e-total 110 000 de

besc astăzj deschis despre noua forță înseamnă că partea cea mai grea a planului s-a înfăptuit" — subliniază în sfîrșit publicația britanică.Relatarea săptămînalului „The Economist" confirmată la 5 iulie, într-un interviu acordat de ministrul a- merican al apărării, stației de televiziune Public Broadcasting Service din S.U.A., este destul de clară și concludentă, însă nu' răspunde la o întrebare e- sențială : cine va da dreptul Statelor Unite să folosească ' această forță, e- vident de intervenție, ’ deși revista se ferește, probabil din jenă, să utilizeze termenul, recurgînd la eufemismul „a intra în acțiune oriunde în lume" ? Jena este mai mult decît Explicabilă, pentru că intervenția militară în afacerile interne ale altor state este condamnată de dreptul internațional. Ea este, în același timp, în flagrantă contradicție cu spiritul vremii, dominat răsunător de revendicările majorității co- vîrșitoare a popoarelor- și statelor lumii care cer instaurarea» unei noi ordini economice și . politice internaționale. Or, prima cerință a noii ordini internaționale este neintervenția de nici un fel, ca să nu mai vorbim de cea militară.
Constantin BADE A

la geneva au Înce
put lucrările Comitetului interimar al UNCTAD (Conferința Națiunilor U- nite pentru Comerț și Dezvoltare), însărcinat cu redactarea unui proiect de statut al Fondului comun de stabilizare a produselor de bază. Textul proiectului urmează să fie prezentat linei conferințe a UNCTAD, programată să aibă loc in perioada 17—21 decembrie %a.c„ la Geneva.
"LEGEA MARȚIALA, în vigoare deja pe aproape 90 la sută din teritoriul Rhodesiei, va fi extinsă, s-a. anunțat oficial la Salisbury, în încercarea de a stăvili 6 posibilă extindere , a activității Frontului Patriotic Zimbabwe, în special în perioada conferinței constituționale de Londra.

EMIRUL KUWEITULUI, șeiciif Jăber Al-Ahmed Al- Șabah, a primit marți pe prim ui ministru al Maltei,

LUNI A CONTINUAT 
GREVA DOCHERILOR din marele port olandez Rotterdam. Greviștii revendică îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață. Autoritățile portuare au fost nevoite să devieze 44 de na-.^. ve spre alte porturi. , . n

COMITETUL .DEMO
CRATIC HAITIAN a denunțat, într-o declarație făcută la Ciudad de Me- . xico, „valul de teroare" care s-a abătut asupra statului Haiti, unde mai multe persoane au fost ucise și altele rănite, în urma intervenției brutale a forțelor regimului dictatorial ăl lui Jean Claude Duvalier. " „Acest văl de violență — șe arată în declarație — a dat naștere la temerea că s-ar putea’ repeta marearepresiune din 1969, cînd Dom Mintoțf, aflat într-o au pierit peste o00 de hai- vizită oficială în această •tieni". țară.

Mica publicitateSCHIMB garsonieră, Lupeni, strada 7 Noiembrie bloc 56/44 cu apartament Petroșani. Informații între orele 19—21. (761)STUDENT călit cameră mobilată bloc. Informații Craiova 941-32593. (746).^PIERDUT carnet student pe numele Ciobanu Marin, eliberat de Institutul de mine Petroșani. Se declară nul. (760).PIERDUT legitimație de serviciu pe numele- Ene Vasile, eliberată de I.M. Aninoasă. Se declară nulă.(737) .. PIERDUT legitimație de serviciu pe numele ' Guțu Marcel, eliberată de I.M. Paroșeni. Se declară nulă.(738) .'PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Vătu-
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iu Speranța, eliberată de fabrica de pîine Petroșani. Se declară nulă. (748) PIERDUT ecuson și legitimație de serviciu pe numele Tîrnăvean Dionis/e, eliberate de B.A.T. Petroșani. Se declară nule. (749) PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Covaci Cornelia, eliberată de I.G.O. Petroșani. Se declară nulă. (732). .... ... . ...:PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Băltă- rețu Viorel, eliberată de I.M. Paroșeni. Se declară nulă. (736)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cio- botaru Aurel, eliberată de I.M. Lupeni. Se declară nulă» (752)PIERDUT carnet de student pe numele Micin Ma-
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3. «15,00 Clubul invitaților. I 16,00 Radiojurnal. 16,15 Coloana infinită '— mu- I zică folk. 16,30 Coordo- . nate economice. 16,451 Fotbal, minut cu minut, 19,00 Actualități și muzică. 20,00 Interpret! ai cîntecului popular. 20,30 Tot ce are țara mai frumos. 20,50 nore. 21,O*1 știri. 21,30 22,00 O. zi23,00—5,00 Nori stop mu zical nocturn.
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rian, eliberat de Institutul de mine Petroșani. Se -1 declară nul. (753)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Dane Laura, eliberată de Fabrica de tricotaje Petroșani. Se declară nulă. (758)
ANUNȚ DK FAMILIESOȚUL Dini, anunță că în ziua de 6 septembrie 1979 se împlinesc 3 ani de la dureroasa despărțire de dra ga și buna lui soție. DEL ROSS MARIA (IUTI) trista comemorare are loc siipbata, 8 septembrie, 1979, ora 8,30 la Iscroni. Un gînd pios de la cei care au cunoscut-o și iubit-o. (756)
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