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I. M. Dîlja

Fluxul de producție poate fi fluent mai ales 
dacă se asigură o aprovizionare optimă

încheierea vizitei oficiale 
de prietenie în țara noastră 

a președintelui Republicii Malta, 
Agatha Barbara

In ciclul de materiale 
„Brigăzile rămase sub plan“ 
apărut, în ziarul nostru, în 
ultima perioadă de timp, a 
fost analizată situația 
mai multor brigăzi de la 
I.M. Dîlja, respectiv a lui 
Ladislau Io- 
zsa din secto
rul I și cea a 
lui Laurențiu 
Burlui, din 
sectorul III.
K reieșit — 
din cele spuse 
de șefii de sectoare, de șe
fii de brigadă și maiștrii 
de revir — că, problema 
principală a rămînerii sub 
plan a celor două brigăzi a 
fost aprovizionarea slabă 
cu materiale, completată de 
evacuarea în salturi a căr
bunelui de la fronturile de 
lucru prin neasigurarea rit
mică a necesarului de va
goane goale.

Se poate presupune că 
aceste probleme ar fi consti. 

tuit singurele cauze ale ră- 
mînerilor sub plan pentru 
cele două brigăzi. In cazul 
de față lucrurile nu stau 
cbiar așa. Respectivele pro
bleme sînt și ale altor bri
găzi, de fapt sînt proble

mele sectoarelor I și III, 
sectoare care nu și-au rea
lizat sarcinile de plan în 
primul semestru din a- 
cest an cu 15 000 tone de 
cărbune și, respectiv, 17 000 
tone.

Cum din discuțiile cu in
terlocutorii noștri, din ca
drul sectoarelor, nu s-au 
întrezărit decît puține șan
se de redresare a activității 
de extracție a cărbunelui 
am purtat, pe această te

mă, zilele trecute o discu
ție și cu inginerul șef al 
minei, ing. Ion Gheorghe.

— La sectorul I există o 
situație mai deosebită. Fie
care număr de abataj — 
din totalul de șase — în- 

tîmpină greu
tăți în aprovi
zionarea cu 
materiale și 
in evacuarea 
cărbunelui. La 
brigada lui 
Ladislau Iozsa 

situația actuală nu se poate 
îmbunătăți. Nivelul de ex
ploatare este de 15 m dea
supra orizontului de bază 
și, normal, la această dis
tanță nu se mai pot face 
atacări clasice din suito
rul săpat în culcuș pe un
de se făcea aprovizionarea 
cu materiale din orizontul 
de cap. Din orizontul de

Gheorghe SPINU

(Continuare în pag. a 2-a)

Miercuri dimineața s-a - 
încheiat vizita oficială de 
prietenie efectuată în țara 
noastră, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România șl a tova
rășei Elena Ceaușescu, de 
președintele Republicii 
Malta, Agatha Barbara.

Ceremonia plecării înal
tului oaspete a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, împo
dobit sărbătorește.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
'Agatha Barbara au sosit 
împreună la aeroport.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe primul ministru al Australiei de Vest

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit, miercuri, pe Brian 
Thomas Brake, primul mi
nistru al Australiei de Vest, 
care efectuează o vizită în 
țara noastră.

In timpul întrevederii, 
s-a subliniat că relațiile 
româno-australiene au în
registrat în ultimii ani un 
curs pozitiv. Totodată, s-a 
apreciat că rezultatele ob
ținute pînă în prezent în 
domeniul colaborării bila
terale, precum și potenția

O garda militară a pre
zentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale 
Republicii Malta și Repu
blicii Socialiste România, 
în timp ce, în semn de 
salut au fost trase 21 sal
ve de artilerie.

Cei doi președinți au tre
cut în revistă garda de o- 
noare.

Președintele Republicii 
Malta și-a luat rămas bun 
de la persoanele române a- 
flate pe aeroport.

Un grup de pionieri au 
oferit buchete de flori pre

lul economic în creștere al 
celor două țări creează con. 
diții favorabile pentru am
plificarea în continuare a 
conlucrării reciproc avan
tajoase dintre țările noas
tre. A fost relevată necesi
tatea de a se acționa pentru 
o cît mai eficientă valorifi
care a posibilităților exis
tente în vederea lărgirii 
schimbului de mărfuri, ex
tinderii și diversificării co
operării în producție, a ini
țierii de noi acțiuni de co
laborare pe termen ’ung, 
care să dea o perspectivă 
trainică, de durată raportu

ședinților Nicolae Ceaușescu 
și Agatha Barbara.

La scara avionului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și-a luat un cordial rămas 
bun de la președintele A- 
gatha Barbara.

Cei doi președinți și-au 
exprimat din nou satisfac
ția față de rezultatele vi
zitei și convingerea că a- 
ceasta va contribui la dez
voltarea raporturilor de 
prietenie și colaborare din
tre România și Malta, Ia 
îmbunătățirea climatului 
politic internațional.

rilor economice dintre Ro
mânia și 'Australia. Iu 
acest context, au fost dis
cutate o serie de probleme 
privind importul din Aus
tralia de Vest a unor în
semnat cantități de mine
reu de fier și alte materii 
prime, în schimbul unor 
produse ale industriei con
structoare de mașini ro
mânești, precum și posibi
litățile de utilizare a Cana
lului Dunăre — Marea Nea
gră pentru transportul pro
duselor australiene.
Au fost abordate, totodată, 

unele aspecte ale vieții in
ternaționale actuale.

F
j Plus 19 000 tone de cărbune ]

Continuînd bunele rezultate obținute în primul î 
i semestru, minerii din brigada condusă de Ștefan Al- î 
I ba, de la sectorul IV al I.M. Pctrila, au debutat în 1 
; luna iulie cu rezultate pe măsură. Ei au extras de j 
i la începutul acestei luni, în plus sarcinilor de plan, i 
= 200 tone de cărbune, acumulind astfel de la începu- i 
i tul anului aproape 19 000 de tone. Producția extrasă i 
i suplimentar sarcinilor de plan a fost obținută prin i 
i buna organizare a muncii, aprovizionarea ritmică cu i 
i materiale și piese de schimb, respectarea disciplinei i 
i tehnologice la cele trei locuri de muncă. Productivi- \ 
1 tatea muncii planificată a fost depășită în medie cu i 
1 1 500 kg pe post. (Gh. S.)
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Investiția
— Cei ambițioși nu aș

teaptă vîrsta împlinirilor, 
ci o provoacă... în devans.

Remarca șefului secto
rului VI de la mina Lo- 
nea, sing. Ioan Burdea, el 
însuși tînăr, se referă la 
colectivul pe care-1 con
duce ; tinerii mineri re
prezintă 65 la sută din e- 
fectiv.

— Promovarea tineri
lor în funcția de șefi de 
brigadă, continuă inter
locutorul, constituie în- 
tr-adevăr un act de curaj. 
Dar cînd se fundamentea
ză pe calități profesionale 
deosebite de organizare a 
muncii este răsplătită de 
rezultate excelente.

Subinginerul nu ține o 
disertație teoretică, dim
potrivă, dispune de argu
mente concrete. In urmă 
cu puțină vreme, a ieșit 
la pensie Dumitru Costi- 
naș, un bun șef de 
gadă; ortacii lui 
Anton și Sandor 1

■ bri-
Mihai
Balint

de curaj ț 

au fost transferați pentru l 
urgentarea unor lucrări i 
de reprofilare. Necesita- J 
tea omogenizării unor ț 
formații a impus ca șefii l 
de schimb Gheorghe Bor- 
daș și Ion Grecu, să fie ) 
transferați în brigada lui i 
Traian Botar, în vreme ce < 
Gheorghe Frîncu, tot din I 
brigada rămasă fără șef, \ 
face acum parte din co- / 
lectivul lui Iosif Adameț. 1 
Ce se va întîmpla cu bri- ț 
gada lui Costinaș, rămasă 
doar cu băieții fără ex
periență, s-au întrebat 
mulți, pe la sfîr.șitul lui 
februarie. In astfel de ca
zuri, uneori, 
desființarea 
însă nevoie 
rul trebuia 
toate locurile de muncă. 
S-a avansat ideea reîn-

se ajunge la 
brigăzii. Era 
de ea, secto- 

să acopere

Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a)

In preajma jubileului
Un colectiv se afirmă continuu prin fapte
Acum 20 de ani, atunci 

cînd mai erau doar cîte- 
va zile pînă la Congresul 
al IX-lea al partidului, la 
Livezeni, în Petroșani, in
tra în funcțiune, la 12 iu
lie, Fabrica de produse 
lactate. Era prima unitate 
economică ce deschidea în 
Valea Jiului, ca pretutin
deni în țară, perspectiva 
mărețelor împliniri so
cialiste realizate în cea 
mai rodnică etapă istorică 
— „Epoca Ceaușescu". 
Construirea fabricii, toa
te amenajările și perfec
ționările ulterioare, de
monstrează grija partidu
lui pentru ouna aprovizio
nare a minerilor cu pro
duse alimentare. In prima 
lună de activitate s-au 
produs- 898 hl lapte la bi

Fabrica de produse lactate, situată pe platforma industrială Livezeni, se integrează prin rezultatele 
deosebite în peisajul economic al reședinței de municipiu. In imagine, două secvențe, prima din secția de 
îmbuteliere a produselor lactate, a doua din laboratorul de analize.

don și sticlă, 51 tone de 
unt, 23 tone de smîntînă, 
2 tone frișcă, 10 tone de 
iaurt, alte sortimente, pro
duse a căror valoare era 
de 1852 mii lei, obținîn- 
du-se beneficii însumînd 
147 000 lei.

— 'Așa a început istoria 
fabricii, ne spunea Vasile 
Băltărețu, contabil șef al 
unității, cel care a dove
dit timp de 26 de ani, în
că de la începerea con
strucției, o statornicie re
marcabilă. Pentru noi a- 
niversarea acestor 20 de 
ani constituie o fericită 
coincidență cu sărbători
rea epocii de înfăptuiri 
mărețe, de cînd în frun
tea partidului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Munca noastră din aceste 

două decenii este concen
trată în cîteva date sta
tistice: s-au produs 173 
milioane de litri lapte, 5,1 
milioane kg smîntînă, 1,1 
milioane kg frișcă, 15,4 
milioane kg iaurt, 27,4 mi
lioane kg de diverse sor
timente din brînză, 9.9 
milioane kg unt, 9,5 mi
lioane kg înghețată, 10,6 
milioane kg de alte pro
duse. Aceste 253 milioa
ne de kg de produse pot 
fi mai lesne reprezentate 
dacă ne imaginăm — mai 
bine zis dacă putem să 
ne imaginăm — 421 gar
nituri de tren cu eîte 60 
vagoane sau un tren c-u o 
lungime de 15,2 km. Dar

Tiberiu SPĂTARU

(Continuare în pag. a 2_a)

Diversificarea 
și înnoirea 
producției

Prin profilul de fabrica
ție, întreprinderea de Tri
cotaje Petroșani este o u- 
nitate care își înnoiește 
permanent producția, pen
tru a fi mereu în pas cu 
exigențele beneficiarilor. 
Un exemplu la zi, în aceas
tă privință, îl constituie și 
pregătirea, pentru lansare, 
a 40 de noi modele — aces
tea aflîndu-se în diverse 
faze de pregătire pentru o_ 
mologare a produsului și 
introducerea în fabricația 
de serie.

De consemnat încă un 
aspect: fiecare dintre noile 
articole este omologat îm
preună cu cîte un alt pro
dus, confecționat din ma
terialele recuperabile, ră
mase de la croială sau de 
la resturile de partizi — a- 
sigurîndu-se, în felul a- 
cesta, o valorificare supe
rioară a materiei prime. 
(C.T.D.)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Mina Lupeni

PREZENȚĂ DINAMICĂ 
în dezvoltarea producției de cărbune 

■■■■■■■■■««■■■■■■■■■■■■■■■■■I



2 Steagul roșu JOI, 11 IULIE 1985

Un colectiv se afirmăn
continuu prin fapte
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— V'ă așteptăm ! 
Interviu realizat de 

G. C. BIRLĂDEANU
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In peisajul arhitectonic al 
municipiului nostru silueta 
viitorului complex hotelier 
prinde contur.

Foto: Al. TATAR

modernizare 
fabricii a fost 
24 septembrie 
s-a introdus

(Urmare din pag. I)

cealaltă de la sectorul

97 000 
producătorii 
la care s-au 
milioane

cu un reperto- 
adecvat acestei 
dar din care nu 
piesele îndrăgite 

în

ii 
a-

Ma-
Și 

sus- 
îm-

Rapsodia Română", din nou
Săptămina aceasta, cunoscutul ansamblu 

doric „Rapsodia Română" întreprinde un nou 
neu in Valea Jiului, prezentînd o suită de spectaco
le in toate localitățile municipiului. Citeva impresii, 
ginduri și amănunte ne-a 
rectorul ansamblului.

— Este al cincilea tur
neu pe care îl întreprin
dem în localitățile ba
zinului carbonifer Valea 
Jiului și al doilea din a- 
nul acesta, primul consti- 
tuîndu-1 participarea la 
festivalul „Laudă omului 
muncii șl creației sale". 
Prezența noastră în mij
locul minerilor constituie 
de fiecare dată, pentru 
toți membrii ansamblului, 
un prilej de deosebită sa
tisfacție și bucurie, oa
menii de pe aceste me
leaguri manifestînd un in. 
teres sporit pentru actul 
folcloric, lucru pentru ca
re ne simțim legați sufle
tește de mineri și de mun
ca lor plină de bărbăție. 
Acest nou turneu este o 
mică parte din suita tur
neelor pe care le între
prindem în țară și prin 
care noi, artiștii de la 
„Rapsodia", ne manifestăm

vierii unei tradiții valo
roase la Lonea — briga
da de tineret. In organi
zația de partid, la nive
lul conducerii sectorului 
s-a cumpănit îndelung i- 
supra oamenilor, s-a uo- 
tărît să i se încredințeze 
brigada lui Ion Gîtlan ; 
șefi de schimb au fost 
promovați frații Constan
tin și Mihai Luchian, Pa
vel Zapodeanu. Constan
tin, deși ca și ceilalți or
taci n-avea 30.de ani, ab
solvise cursurile de arti
ficieri, acum se pregăteș
te pentru școala de maiș
tri. El a fost trecut însă, 
de la 1 iulie, artificier, 
i-a luat locul un alt tînăr. 
Victor Cazan. In brigadă 
mai există doi frați Ion 
și Ștefan Miron, de ase
menea, buni unoscători 
ai meseriei.

— In fiecare lună, sltb- 
cu mîndria celui 
avut încredere în 
, șeful de sector, 

și-a depășit sar- 
cu 16—25 

i avut lu- 

liniază, 
care a < 
colectiv, 
brigada 
cinile de plan i 
procente, deși a 
crări grele de executat la 
galeria direcțională fluxul 
de transport cuprindea 
opt TR-3-uri în cascadă. 
Cînd se defecta unul, toți 
erau, și mineri și lăcătuși.

In întrecerea socialis
tă brigada lui Gîtlin ri
valizează acum cu forma
țiile cu experiență con
duse de Traian Bolar, 
Ștefan Geană, Mihai An
ton, Francțsc Bolog, Iosif 
Adameț, ba chiar. în con
diții similare de muncă, 
depășește cu mult reali
zările formațiilor lui

recunoștința și mulțumi
rea pentru condițiile exce
lente de muncă și de via
ță ale poporului nostru, 
create în epoca de aur a 
României, numită pe drept 
cuvînt „Epoca Ceaușescu“.

— Ce cuprinde actua
lul turneu ?
— Susținem spectacole 

muzical literar-coregra- 
fice, intitulate „Omagiu 
muncii" pe care le dedi
căm fruntașilor în pro
ducție. Prezentăm specta
cole direct la întreprinde
rile miniere, în sălile de 
apel, și, totodată. seara, 
spectacole la » tuburile 
din orașele Văii Jiului.

— Printre soliștii care 
vă însoțesc ?
— Elena Merișoreanu, 

ea însăși fiică a Văii Jiu
lui, Dumitru Constantin. 
Maria Apostol, Elena Pas- 
cu, Elena lonescu, un grup 
de dansatori, soliști in

Gheorghe Halaszi sau Ion 
Damian.

— Succesul ne-a de
monstrat că investiția de 
încredere in tinerețe me- 
litj riscul. Mai mult 
chiar, continuă șeful de 
sector, am hotărît să per
severăm în această direc
ție.

...Intr-o dimineață de 
mai, la sector s-au pre
zentat patru prieteni 
frații Orest și Vasile 
tei, Nelu Prisccaru 
Constantin Burlă. .Au 
ținut să muncească 
preună, așa cum muncise
ră la altă

— Să-i 
pierdeam, 
lunci, își

mină.
despărțim, 

ne-am zis 
aduce aminte

sing. Burden. Am alcătuit 
o echipă, condusă de O- 
rest, care s-a apucat de 
săpat o galerie. In iunie 
au depășit planul cu 12 
procente. Ne gîndint că, 
în curînd, venind alți ti
neri la mină, vom com
pleta echipa pînă la nive
lul unei brigăzi, avînd de
ja un nucleu valoros.

— Ne bucură faptul, 
concluzionează inginerul 
șei al întreprinderii Ion 
Mîrlogeanu, că propuneri
le de promovare a tineri
lor. de constituire a unor 
formații cu vîrsta medie 
sub trei decenii, au venit 
de la nivelul sectorului, 
care nu mai este de a- 
cum, o excepții'. La II, în 
fruntea unei brigăzi de 
tineret a fost ales Mihai 
Cimpoie.șu un tînăr for
mat ca miner în Vale.

lată deci cit de fructuos 
a fost drumul de revalo
rificare a unei tradiții va
loroase la mina Lunea. 

strumentiști și, bineînțeles 
orchestra de muzică popu
lară a ansamblului. Spe
răm că spectacolele sus
ținute în fața minerilor să 
se bucure ca și pînă a- 
cum de apreciere, știut 
fiind că minerii, de obi
cei, manifestă o exigen
ță sporită față de calita
tea actului artistic.

— Pe cînd o nouă re- 
întîlnire cu iubitorii do 
folclor din Valea Jiului?
— Ne-am propus să re

venim de „Ziua mineru
lui" la această tradiționa
lă sărbătoare a mineritu
lui românesc, cînd ne vom 
prezenta 
riu nou, 
sărbători 
vor lipsi 
de mineri. De altfel, 
Valea Jiului revenim ori- 
cînd cu deosebită plăcere, 
cu deosebit entuziasm, toți 
componenții ansamblului 
fiind cu sufletul alături 
de minerii Văii Jiului și 
de munca lor excepționa
lă.

1

*

l

bază s-a executat un coii- 
trasuitor pe care se face și 
aprovizionarea cu materiale 
și evacuarea cărbunelui. 
Oricum, daeă brigada s-ar 
organiza mai bine, <> astfel 
de situație ar pute- fi - 
lata. Brigăzile 
5 au alt necaz, 
cu un orizont 
producția este 
fluxul investiți dor, unde 
vem un complex mare 
lucruri

'tea fi evi- 
din stratul 
exploatează 

și 
in 
a- 
de 

care, pînă in ulti
ma decadă a lunii iulie-au- 
gust va mai crea proble
me.

— De ce totuși s-a ajuns 
situația ca toate cele șa- 
brigă/i să se confrunte 
aceste probleme ?

— (I astfel de situație, 
intr-adevăr, se întîlnește 
foarte rar. Alte măsuri, fa
ță de .cele luate, nu se pu
teau întreprinde avînd in 
vederi' că nu putem limi
ta avansările brigăzilor nici 
pe direcție, și nici in adîn- 
cime. Așa cum am mai a- 
firmat, aceste probleme 
vor fi eliminate in luna 
mgUst-Cînd, la mina Dil- 
ja, va ti înlocuit complet 
transportul discontinuu cu

I
.1

vagonete a cărbunelui cu 
cel continuu, pe benzi de 
cauciuc.

— Am înțeles situai ia 
brigăzilor din sectorul I, 
dar cum se face că și în 
sectorul III lucrurile stau 
la fel ?

— Aici neajunsurile pu
teau fi evitate odată cu tre.

Fluxul de producție 
poate fi fluent 

mai ales dacă se asigură

cerca evacuării producției 
la orizontul 300. Fostul o- 
rizont de bază, respectiv 
orizontul 400, trebuia să fie 
amenajat (fostul flux de 
benzi nici acum nu este 
demontat n.n.) pentru apro
vizionarea <u materiale la 
toate numerele de abataj. 
In prezent aici lucreiiză do-' 
uă echipe, una de la aeraj 
și 
III, caie au termen de fi

mulțumirea noastră este 
că am oferit populației 
produse lactate în cantități 
suficiente și de bună ca
litate.

De la un an la altul, 
fabrica s-a dezvoltat, pro
dusele s-au diversificat 
prin munca unui colectiv 
harnic. In 1968, celor 4 
secții li se adaugă și cea 
de înghețată. Timp de 
două decenii această uni
tate n-a fost închisă nici 
un minut, cei 186 de mun
citori calificați de-a lun
gul timpului (unii dintre 
ei muncind și acum) con
tribuind la locul lui de 
lucru ca locuitorii Văii 
Jiului să aibă în fiecare 
dimineață lapte și produ
se lactate. S-au fabricat 
43 de sortimente, au fost 
spălate, manual sau me
canic, 194 milioane sticle 
și 16 milioane de borca
ne, încheindu-se 
contracte cu 
individuali de 
preluat 264,5 
tri de lapte.

In fabrică 
tăzi aceeași 
borioasă ca 
ani, chiar și aromele, 
confundabile, din aceste 
unități economice. Mai 
lucrează și astăzi, în di
ferite locuri de muncă 14 
femei și bărbați care și-au 
început activitatea în- 
tr-un domeniu industrial 
Iară tradiție in Valea Jiu
lui, Jobîndind aprecierea 
locuitorilor pentru calita-

nalizare a lucrării luna a- 
ceasta.

Explicațiile prezentate de 
inginerul șef al minei jus
tifică, într-o oarecare mă
sură, mai ales pentru sec
torul I, neconcordanța di
rijării liniei de front, dar 
toate acestea nu reprezintă 
o scuză pentru aprovizio

narea neritmică cu materia. 
Ic, 
un 
te 
să 
?i 
aprovizionarea 
le și piese de schimb. Con
ducerile întreprinderii, ale 
sectoarelor au obligația — 
prin norme — să asigure 
și să pună la dispoziția 
muncitorilor toate mate- 

pentru faptul că la nici- 
sector nu sînt constitui- 
lormații de lucru care 
se ocupe special, zilnic, 
pe fiecare schimb, de 

cu materia-

tea produselor. Printre ei 
se află Cornelia Brînzan, 
Ion Nătîngă, Marina San- 
dache. Profila Hrișcu, Ana 
Diviriceanu, Viorica Mă
turat-, Maria Cucu, Puița 
Giigor, Elisabeta Ciulavu, 
Olimpia Berghezan, Ma
rin Stoica, Constantin Da
mian, Livia Chelaru. Mun
ca lor și a celor mai noi 
este sintetizată în alte și 
alte rezultate de prestigiu, 
zeci și sute de milioane : 
valoarea producției glo
bale — 1037 milioane lei, 
beneficii — 46,5 milioane 
lei, estimîndu-se că auto
vehiculele conduse de șo
feri ca Dan Cazan, Gun- 
del Koloman, Ilie Zăvoi 
și alți șoferi, utilizate 
pentru aprovizionarea ma
tinală de fiecare zi a 
cuitorilor Văii Jiului, 
produsele fabricii, au 
fectuat aproximativ 
milioane kilometri ! 
moment important în ac
țiunea de 
continuă a 
în ziua de 
1984 cînd 
gazul metan la centrala 
termică, ceea ce contribuie 
atît la permanenta stare 
de igienă, cît și la 
semnate economii —
166 000 lei în

Colectivul 
Fabricii de 
tate este în 
bileului. Este 
cînd locuitorii Văii Jiului, 
bînd un pahar cu lapte 
sau mineind o înghețată, 
le adresează un gînd bun 
și noi mei ese.

în-
de 

fiecare lună, 
de muncă al 
produse lac- 
preajma ju- 

momentul

cre.ște- 
rnuneii

rialele. uneltele și utilajele 
necesare, pentvu ea aceștia 
să-și poată Îndeplini sarci
nile de plan.

Odată cu aceasta mai 
amintim cadrelor din con
ducerea minei Dîlja că din 
cele trei grupe de factori 
care contribuie la 
rea productivității 
și odată cu aceasta la spo
rirea cantității de cărbune 
extras, 75 la sută aparțin 
factorilor organizatorici și 
numai 25 la sută celorlalți 
doi factori tehnici și teh
nologici. Este posibil oare 
ca un sector de producție 
să nu aibă o brigadă care 
să se ocupe cu aprovizio
narea locurilor de muncă ? 
Se pare că da.

Este adevărat că trebuie 
să se asigure posturile in 
cărbune, dar acest lucru nu 
trebuie făcut în detrimen
tul unei bune aprovizionări 
a formațiilor de lucru. Cu 
cîtva timp in urmă un șef 
de schimb dintr-o brigadă 
de la mina Aninoasa spu
nea că, zilnic, în schimbul 
I lasă un om în depozit la 
suprafață pentru șorolit 
lemnul. In felul acesta se 
va ajunge ca ntîine, poi- 
mîine brigăzile să intre 
cu materialul în mină.

DEZBATEK la omectivel diate m aten
ția tine ilor s-au înscris a- 
mennjarea spațiilor verzi, 
întreținerea straturilor de 
Hori, buna gospodărire a 
-irozilor. (G.C.)

DE LA P.T.T.R. Sintem 
informați de. către diiigin- 
te]e Of.eiuiui de poștă din 
Lupeni că, in urma demo
lării vechii poște, cutia de 
scrisuri, solicitată do mulți 
oameni, a fost montată pe 
peretele chioșcului „Libră
rie" din stația de autobuze

.lin centrul vechi d orașu
lui. (A.T.)

SERVICII NOI. Astăzi în 
Petroșani se deschide o 
nouă unitate de umplere 
a sifoanelor. Este amplasa
tă in Petroșani-Nord, vizavi 
de cafea-expres.

TABĂRĂ IN PARING.
Odată cu prima zi din a- 
ceastă lună, la frumoasa 
bază didactică din Paring 
a Clubului Sportiv Școlar 
Petroșani s-a deschis o ta
bără de odihnă a elevilor. 
In aceste zile, pînă în 14 
iulie, se află un grup de 
elevi din țară, componenți 
ai secțiilor de atletism.

SUB EGIDA popularei 
competiții de masă „Dacia- 
da", Ia I.M. Pctrila se află 
în curs de desfășurare în- 

. trecerile între sectoare din 
cadrul cupei „Minerul" la 
fotbal. Finala va. avea loc 
sîmbătă, 13 iulie, pe stadio
nul din localitate unde se 
vor întîlni echipele sectoa
relor VII — transport și XI 
— investiții. (Gh. S.)

DE-ALE COMERȚULUI.
De mai bine de două 

săptămîni de pe piața co
merțului cu amănuntul din 
Petroșani au dispărut țigă
rile „Snagov", în timp ce 
la unele chioșcuri sînt chi
briturile oferite in loc de

rest. Numai la chioșcul de 
lingă poștă acestea se vînd 
cu țigări și limitat. O fi 
și ăsta un nărav mai nou 
al lucrătorilor din comerț. 
(G.B.)

IGIENIZĂRI. In aceste 
zile se încheie acțiunea de 
igienizare la magazinul 2 
din Petroșani al I.C.S.A.- 
A.P. și de luni se vor e- 
fectua același gen de lu
crări in unitățile aflate în 
complexul comercial „Pa- 
rîngul".

re plăcută și elegantă, tera- \ 
sa-grâdină „Bulevard". In 
afara servirii mesei, per
sonalul de servire oferă I
plăcute produse de Cofetâ- 1 
rie și răcoritoare. Aici se | 
poate consuma cafea tra
pe, cafea naturală, diverse 
prăjituri, înghețată și, de- |. 
sigur, băuturi răcoritoare. , 
Cum timpul se anunță în 
încălzire, terasa „Bulevard" | 
oferă umbră deăsă și... ră- a
coridoare. I

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPĂTARU

TERASA GRADINA. In 
frumosul cartier Pe
troșani-Nord și-a anunțat 
prezența, printr-o amenaja

30.de
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Două decenii — o perioadă re. 
lativ scurtă de istorie — in 
destinul minei Lupeni au 

însemnat etapa cea mai fertilă și cea 
mai bogată în împliniri din existența 
sa de peste un secol, trăind ritmurile 
de progres și de înnoiri pe măsura în
floririi întregii țări în această Epocă, 
pe care cu mîndrie o numim „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU".

Prin concepția nouă, riguros fun
damentată științific a celui care de 
două decenii conduce cu clarviziune 
destinele patriei și ale poporului ro. 
mân, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, despre industrializare și 
dezvoltarea bazei proprii de materii 
prime și energetice, mina Lupeni s-a bu
curat de o atenție deosebită din partea 
conducerii partidului și statului. Ma
terializarea acestei griji înseamnă 
creșterea substanțială a capacităților 
de producție, mecanizarea și moder
nizarea minei. Aceasta înseamnă îm.

bunătățirea condițiilor de muncă și 
de viață ale minerilor, saltul de la a- 
batajele clasice la „uzinele subterane" 
care sint frontalele mecanizate, în
seamnă mecanizarea și automatizarea 
întregului flux de transport prin cir
cuite de benzi și puțul cu scliip, cu 
instalația trommel-concasor, dispeee- 
rizarea minei care asigură obținerea, 
centralizarea și utilizarea automată a 
tuturor infomațiilor privind funcțio
narea abatajelor, transportului, stați
ilor de ventilatoare, de pompe și tele- 
grizumetrică, deci toate funcțiile vita, 
le ale minei.

Aceasta este mina de azi și cea de 
mîine — o unitate extractivă moder
nă, dotată cu tehnică de vîrf, cu un 
colectiv matur și competent, hotărît 
să-și înfăptuiască exemplar sarcinile 
ce îi revin în asigurarea independen
ței energetice a țării, în edificarea so
cialistă a patriei.

**

I
*

*

Mina Lupeni
PREZENȚĂ DINAMICĂ 

in dezvoltarea producției de cărbune

Argumente ale devenirii
In cele două decenii care au trecut de la Con

gresul al IX-lea al partidului, pentru dezvoltarea mi
nei Lupeni s-au investit aproape 4 miliarde lei, din 
care sumele destinate dotării cu utilaje se ridică la 
peste 2,5 miliarde de Iei. Producția minei a~erescut 
de la 1,5 milioane tone, în 1965, la aproape 2,5 mi
lioane tone în acest an, iar productivitatea muncii 
a înregistrat un spor de Ia 1,259 tone/post, la 2,070 
tone/post Ponderea producției realizată cu tăiere 
mecanizată se ridică la 70 la sută din totalul extrac
ției, iar cea a producției extrase din abatajele susți
nute mecanic este de peste 60 la sulă Zilele tre
cute s-a dat în funcțiune a doua mașină de extrac
ție a puțului principal cu schip, astfel producția ca
re iese „la ziuă" prin această modernă instalație și 
trecută prin trommel-concasor se ridică la 75 Ia sută 
din totalul producției + Anual peste 8 milioane lei 
se cheltuiesc pentru protecția muncii minerilor; tot 
anual peste 1 500 mineri beneficia'ă de bilete de o- 
dihnă și tratament oferite de sindicate.

*

In urmă cu 20 de ani, 
la tribuna înaltului forum 
comunist al țării, Congre
sul al IX-lea — Congres 
care va rămine în istorie 
ca deschizător de Epocă a 
celei mai înfloritoare pe
rioade din istoria țării — 
tovarășul N i c o 1 a e 
CeaUșeși u tra
sa și pentru 
mineritul ță
rii căile unei 
dezvoltări fă
ră precedent: 
„Este necesar să se acor
de toată atenția sporirii 
extracției in minele exis
tente și, in același timp, 
deschiderii minelor noi, 
la termenele stabilite. O 
mare importanță in acest 
sens are extinderea me
todelor moderne de des
chidere, pregătire și ex
ploatare a minelor. Se va 
ridica gradul de mecani
zare a lucrărilor miniere, 
mai ales a celor din sub
teran, se va îmbunătăți 
organizarea, protecția și 
securitatea muncii".

După două decenii, re
luăm ideile din magistra
lul citat — program și le 
căutăm corespondența în 
realitățile minei Lupeni 
— cea mai mare unitate 
producătoare de cărbune 

pe primul semestru; aproape oUUU tone ue caroune c-xna»

cocsificabil din țară.
„Pentru colectivul mi

nei, orientările și indica
țiile secretarului general 
al partidului au constituit 
un far călăuzitor, ne spu
ne primul nostru interlo
cutor, ing. Dumitru Dăn- 
ciulescu, directorul teh

vadă•.VZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZz luției

Progres, evoluție, modernizare
<ZZZZ//////.VZ/ZZZ/ZZ/ZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZ.

nic al minei. In cele două 
decenii, bilanțul cărora 11 
face cu mindrie și satis
facție poporul nostru în 
acest miez de vară, au fost 
cei mai rodnici și pentru 
minerii Lupeniului. In a- 
ceastă perioadă mina 
noastră a devenit nu nu
mai cea mai mare mină 
producătoare de cărbune 
cocsificabil a țării, ci și 
cea mai modernă unitate 
carboniferă din punct de 
vedere tehnic, un verita
bil laborator al tehnicii și 
tehnologiilor avansate, o 
adevărată citadelă munci
torească, in plină afirma
re prin rezultatele obținu
te în sporirea producției, 
in promovarea tehnicii 
noi, în formarea cadre
lor. Și iată argumentele: 

în cei douăzeci de ani rit
mul de dezvoltare a ca
pacității de extracție a 
fost nici mai mult nici 
mai puțin de aproape un 
milion de tone. Producția 
zilnică a crescut de la 
4 500 la peste 7 000 tone.

Cea mai elocventă do- 
a evo- 

minei,
a moderniză
rii și dezvol
tării ei o con
stituie spo

rirea continuă a produc
tivității muncii care a a- 
juns de la 1,259 tone/post 
la 2 tone pe post, cele mai 
spectaculoase sporuri de 
productivitate inregistrin- 
du-se in abatajele meca
nizate — 15—16 tone pe 
post cu vîrfuri de peste 
20 tone pe post, lată roa
dele elocvente ale inlăp- 
turii indicațiilor Mineru
lui nostru de onoare, ca
re în cele doua decenii a 
fost de 7 ori oaspetele 
nostru de onoare vizitîn- 
du-ne mina și abatajele, 
sl'ătuindu-se cu minerii, 
cu cadrele tehnice, îmbăr. 
bătîndu-ne și însuflețin- 
du-ne in eforturile de 
creștere a extracției pe 
măsura cerințelor econo
miei naționale".

COMPETENȚA Șl PASIUNE 
ÎN „UZINELE SUBTERANE"

In „sectorul pilot" al 
mecanizării lucrărilor mi
niere, discutăm cu unul 
dintre pionierii acestui pro
ces amplu — tehnicianul 
electromecanic Constantin 
Lupulescu, fost șef de for
mație într-unul din prime
le abataje mecanizate, iar 
azi adjunctul șefului sec
torului cel mai mare și 
mecanizat al Lupeniului.

— Pentru noi, minerii 
sectorului IV, își aduce a- 
minte nu fără emoție in
terlocutorul, rămîn mo
mente dragi, de neuitat vi
zitele de lucru ale tovară
șului Nicolae Ceaușcscu la 
mina Lupeni și chiar în 
abatajele sectorului nostru. 
Cuvintele însuflețitoare, re
comandările dale nc-au fost 
călăuză in toți acești ani, 
ne-au stimulat interesul și 
pasiunea p‘ntru promova
rea și extinderea mecaniză
rii complexe, pentru folo
sirea intensivă a acesteia în 
vederea creșterii producti
vității muncii și a produc
ției, pentru ușurarea e-

Pagină realizată de 
loan DUBEK 
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fortului fizic și sporirea 
gradului de securitate a 
muncii. Secretarul gene
ral ne-a cerut, totodată, să 
îngrijim bine utilajele, să 
ne perfecționăm pregătirea 
profesională pentru a le 
stăpîni cu competență teh
nica avansată. L-am asigu
rat atunci pe Minerul nos
tru de onoare că-i vom res
pecta intru totul indicațiile 
și am perseverat cu dărui
re și răspundere pentru a 
ne ține promisiunea: de 
la două complexe în aba
tajele minei noastre, am 
ajuns la 12 complexe în 
funcțiune; am atins randa

Pe măsura marilor 
comandamente ale economiei

Un exemplu concludent 
al efectelor benefice ale 
mecanizării îl reprezintă 
brigada fruntașă a lui 
Mihai Blaga din sectorul 
III, unul din cei mai 
prestigioși brigadieri ai 
Lupeniului.

După șut, brigadierul 
s-a prezentat la comite
tul sindicatului pentru o 
„problemă personală" : 
să-și ridice biletele de o- 
dihnă pe anul în curs,

■— De eînd aveți bilete
le ?

•— Din 'patru august.
— Dar vi se aprobă 

concediul ?
— Cum nu ? Pînă a- 

tunci pornim noul abataj...
...Adică abatajele, doua 

abataje, am lost informați 
ulterior, pe un singur pa
nou de 150 de metri in 
stratul 4., Este o verita
bilă premieră — ini aba
taj dotat i u complex me
canizat eu 100 ele secții. 
Este programat să dea 
producție de la I august, 
Pinâ acum swjt introdu
se în abataj aproape Ju
mătate din totalul secți-, 
ilar. Brigada a încheiat 
primul semestru cu aproa
pe 5 000 tone de cărbune 
extrase suplimentar, iar 

mente aproape duble față 
de cele din frontalele cla
sice; toți minerii din aba
tajele dotate cu complexe, 
din formațiile conduse de 
Aurel Manda, Constantin 
Popa, Teodor Boncalo, Va- 
sile Șotrea, Mihai Blaga, 
Matyus Laszlo, Pavel Bu
jor și multe altele, au de
venit mineri mecanizatori, 
promotori pasionați ai teh
nicii avansate, meseriași 
complex pregătiți care au 
ajuns nu doar să exploa
teze cu randamente spori
te, ci chiar să repare, adap
teze și perfecționeze utila
jele moderne.

din august, cu noul fron
tal, are toată certitudinea 
unor depășiri și mai sub
stanțiale...

Același dialog, la fel de 
rodnic, de bogat in sem
nificații îl avem cu un 
alt șei' de formație, venit 
la sindicat tot pentru bi
lete de odihnă pe li
toral — maistrul electro
mecanic Teodor Boncalo, 
Erou al Muncii Socialiste, 
a cărui formație exploa
tează un nou complex mc 
canizat de mare înălțime. 
Brigadierul vorbește de 
succesele ortacilor din 
brigăzile lui Popa. Man
ela și Șotrea, de calitățile 
noilor complexe românești, 
fabricate chiar de. con
structorii de mașini minie
re-din Valea Jiului, de 
progresul complex al mi
nei pe calea modernizării 
și perfecționării. Toate a- 
eestea constituie garanția 
viitoarelor realizări de 
excepție pe calea sporirii 
producției" de cărbune
cocsif icabil, pe măsura
înaltelor comandamente 
pe care le pune dinamis
mul economiei naționale 
românești prefigurat de 
hotârîrile Congresului al 
XHI-lea — in fața indus
triei carbonifere.
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Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Zhao Ziyang
BEIJING 10 (Agerpres). 

Tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor exter
ne, aflat într-o vizită ofi
cială la Beijing, a fost pri
mit, la 10 iulie, de tovară
șul Zhao Ziyang, membru 
al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.G. 
al P.O. Chinez, premier 
al Consiliului de Stat al 
R.P. Ghineze.

Cu acest prilej, din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro

mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a 
fost transmis premierului 
Zhao Ziyang un cald sa
lut prietenesc.

Totodată, din partea pri
mului ministru al guver
nului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Con
stantin Dăscălescu, au fost 
adresate premierului Con
siliului de Stat al R.P. Chi
neze cele mai bune urări, 
împreună cu invitația de 
a efectua o vizită oficială 
în țara noastră.

Exprimînd mulțumiri, to
varășul Zhao Ziyang a ru
gat să fie transmise tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
sentimentele sale de pre
țuire cordială.

Adresînd calde urări pri
mului ministru al guver
nului român, premierul chi
nez și-a reafirmat dorința 
de a da curs invitației de 
a efectua o vizită oficială 
în România, la o dată cît 
mai apropiată.

Convorbiri sovieto-chineze

Plenara C.C.
al Partidului

Muncii 
din Albania

TIRANA 10 (Agerpres). 
Agenția A.T.A. anunță că 
la Tirana a avut loc plena
ra C.C. al Partidului Mun
cii din Albania care a dez
bătut și aprobat raportul 
prezentat de Adil Carcani, 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.A., preșe
dintele Consiliului de Mi
niștri al R.P.S. Albania, cu 
privire la necesitatea efor
turilor de realizare a sar
cinilor planului de stat 
prin adoptarea unui regim 
de strictă austeritate.
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Numerele extrase la 
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MOSCOVA 10 (Agerpres). 
La 10 iulie, la Kremlin au 
avut loc convorbiri între 
Ivan Arhipov, prim vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și Yao 
Yilin, vicepremier al Con
siliului de Stat al R.P. 
Chineze, care efectuează o 
vizită oficială în Uniunea 
Sovietică. După cum trans
mite agenția TASS, în 
cursul convorbirii a fost a- 
bordat un cerc larg de pro
bleme privind relațiile e- 
conomice și comerciale bi
laterale, confirmîndu-se in
teresul reciproc față de 
extinderea lor în continua

re. Au fost discutate, tot
odată, alte probleme de in
teres reciproc.

In aceeași zi, Ivan Ar
hipov și Yao Yilin au sem
nat un acord interguverna- 
mental sovieto-chinez pri
vind schimburile de măr
furi și plățile între cele 
două țări în perioada 1986 
—1990 și un acord intergu- 
vernamental privind co
operarea economică și teh
nică în construcția și re
construcția unor obiective 
industriale din R.P. Chi
neză.

Documentele prevăd o

extindere anuală a livrări
lor reciproce de mărfuri în 
perioada pînă în anul 1990. 
Volumul comerțului bila
teral în perioada mențio
nată va îi de aproximativ 
12 miliarde ruble, iar în a- 
nul 1990 va ajunge la 3 
miliarde ruble, nivel a- 
proape dublu față de cel 
al anului 1985.

Plenara l-a ales pe Foto 
Cami, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.A., în funcția de se
cretar al Comitetului Cen
tral.

In încheierea lucrărilor 
plenarei, Ramiz Alia, prim- 
secretar al C.C. al P.M.A. 
a rostit o cuvîntăre.

c

Călăuza, I-II.
N.R. Eventualele modi

ficări survenite în pro
gramarea filmelor aparțin 
întreprinderii Cinemato
grafice Județene Hunedoa
ra.

Extragerea I : 22, 20, 
43, 8, 1.

29,

15,

TV

Fond total de cîștiguri:
875 882 lei din Care 8 771 
Iei report la categoria 1.

20,00
20,20

Telejurnal.
Actualitatea în 
nomie.

eco- rn emerit o’
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PARIS 10 (Agerpres). La 
Paris s-au desfășurat lu
crările conferinței ministe
riale anuale a Agenției In
ternaționale pentru Ener
gie, organism din care fac 
parte principalele țări oc
cidentale industrializate, cu 
excepția Franței.

După cum relevă agen
ția United Press Internatio
nal, conferința a apreciat 
că statele industrializate nu 
trebuie să-și diminueze e- 
forturile destinate reduce

CONFERINȚA A.I.E.
rii dependenței lor față de 
petrolul importat.

In context, miniștrii e- 
nergiei ai țărilor A.I.E. s-au 
pronunțat în favoarea redu
cerii consumului de petrol 
și intensificării acțiunilor 
de valorificare în mai ma
re măsură a cărbunelui, 
gazelor naturale, energiei 
nucleare și a resurselor noi 
și regenerabile de energie.

Totodată, ei au respins i- 
deea inițierii unui dialog 
între A.I.E. și O.P.E.C.

NOI CIOCNIRI IN SALVADOR
SAN SALVADOR 10 (A- 

gerpres). Noi ciocniri în
tre detașamentele Frontu
lui Farabundo Marti pen
tru Eliberare Națională 
(FMLN) și trupele salvado- 
riene au fost înregistrate 
în departamentul Cuscat- 
lan. Potrivit agenției Sal-

press, citată de Prensa La
tina, confruntările au avut 
loc in zona localității San 
Pedro Perulapan, forțele 
insurgente provocând pier
deri în oameni grupurilor 
paiamilitare care sprijină 
armata salvadoriană în 
luptele împotriva FMLN.

* „Cutiile
DUBLIN 10 (Agerpres). 

In portul irlandez Cork a 
sosit nava canadiană 
„John Cabot“, avînd Ia 
bord un minis'ubmarin-ro- 
bot, care se va alătura na
velor ce participă de mai 
multe zile la o vastă o- 
perațiune vizînd aducerea 
la suprafață a celor două 
„cutii negre" care se aflau 
la bordul avionului indian 
„Boeing 747“ prăbușit, la 
23 iunie, în această regiu
ne — relatează agențiile 
internaționale de presă. 
Nava canadiană a mai 
participat la operațiuni si
milare în ultimii patru ani, 
dar comandantul ei, Pa
tricii Chafe, a declarat re
prezentanților presei că, în 
acest caz, aducerea la su
prafață a „cutiilor negre" 
este considerabil îngreuiată 
de adîncimea mare, de cir
ca 2 000 de metri, la care 
se află sfărîmăturile avio
nului. Agenția Associated 
Press arată că scoaterea 
din ocean a „cutiilor nc-

negre"
gre" prezintă o deosebită 
importanță pentru stabili
rea exactă a cauzelor pră
bușirii avionului indian.

☆
LONDRA 10 (Agerpres). 

A fost recuperată una 
dintre cele două „cutii ne
gre" de la bordul avionu
lui „Boeing 747", aparținînd 
companiei „Air India", ca
re s-a prăbușit în Atlanti
cul de Nord la 23 iunie.

„Cutia neagră" în rea
litate de culoare portocalie 
— a fost culeasă de pe fun
dul oceanului, de la 2 000 
metri adîncime, de un sub
mersibil aparținînd unei 
companii britanice. Ea con
ține conversațiile echipaju
lui și se speră că va oferi 
indicii asupra cauzei pră
bușirii avionului în care 
toți cei 329 oameni aflați 
la bord au pierit.

Cercetările pentru gă
sirea celei dc-a doua cu
tii, destinată urmăririi 
funcționării instalațiilor 
mecanice și electrice ale 
aparatului, continuă.

Ocolul silvic Petroșani
ÎNCADREAZĂ URGENT :

- paznic de noapte

- șofer autocamionetâ ARO pentru 
Centrul de fructe de pădure Iscroni.

Retribuirea conform Legii nr. 57/1974.

Relații suplimentare, la sediul ocolului 
sau telefon 43275.

LACUL TOPLITZ. 
VEDETĂ... DE FILM 
Lacul austriac Toplitz, 

situat la 60 km 
de Salzburg, unde 
fost scufundată în 
fabuloasă comoară 
ziștilor, va servi 
loc de turnare a unui film 
realizat în coproducție de 
o casă de filme austriacă 
și una americană.

După cum relevă agen
ția France Presse, Socie
tatea cinematografică „In
ternational Scren" din Los 
Angeles a hotărît să rea
lizeze, în cooperare cu so
cietatea „Terra-Film" din 
Viena, un film despre is
toria comorii ascunse, se 
crede, în lacul Toplitz.

Se afirmă că mai mul
te casete metalice, conți- 
nînd o tonă de aur în 
lingouri și bijuterii, au 
fost scufundate în lacul 
Toplitz, în toamna anu
lui 1944.

LIPSĂ DE IOD
Circa jumătate din popu

lația Nepalului suferă din

sud-est 
ar fi 
1944 o 
a na- 
drept

cauza lipsei de iod. Potri
vit unui studiu oficial ci
tat de agenția China No
uă, 57,6 la sută din lo
cuitori resimt lipsa iodu
lui, cea mai afectată fi
ind zona nord-vestică a 
țării. In general, oamenii 
asimilează iodul din sare 
și din produse marine, dar 
această țară situată în 
zona munților Himalaya 
are puține posibilități să 
se aprovizioneze cu ase
menea produse. Pentru 
rezolvarea acestei proble
me, guvernul nepalez a 
anunțat că va construi 
fabrici de produse iodiza- 
te.

SEISM
Cutremurul înregistrat 

săptămîna trecută în zo
na arhipelagului Papua 
Noua Guinee a pricinuit 
importante daune mate
riale. Circa 400 de per
soane au rămas fără lo
cuințe, s-au produs alu
necări de teren și au-fost 
distruse rezervoare de 
apă. In insula New Irland 
— unde s-au înregistrat 
cele mai însemnate pier
deri — cîteva șosele au 
fost blocate.

Seismul a măsurat 7,5 
grade pe scara Richter.

REABILITARE...
O japoneză care a mu

rit acum șase ani în în
chisoare, după 27 de ani 
de detenție, Shigeko Fuji, 
a fost reabilitată de un 
tribunal din Tokushima, 
care a infirmat sentința 
de condamnare la moarte 
ce fusese pronunțată, sub 
acuzația de asasinat, rela
tează agenția France 
Presse. Acest proces fără 
precedent în analele jus
tiției nipone^ deschis du
pă moartea condamnatei, 
este de natură să intensi
fice criticile la adresa tri
bunalelor nipone care, în 
ultimii ani, au fost ne
voite să levină asupra u- 
nor condamnări din e- 
roare a unor persoane ne
vinovate.

le chanois a încetat
DIN VIAȚĂ

Cunoscutul regizor fran
cez de film Jcan-Paul le 
Chanois a încetat din via
ță în vîrstă de 75 de ani.

Printre filmele sale se 
numără „Mizerabilii" (cu 
Jean Gabin în rolul prin
cipal), „Mandrin", „Tata, 
mama, bona și eu".

De asemenea, le Cha- 
nois a compus o serie de 
cîntece, dintre care o 
parte pentru Edith Piaf.

DIN NOU, O TRISTĂ 
IMAGINE DESPRE 

FOTBAL
Fotbalul, deja pătat în 

Europa prin tragedia de 
pe stadionul din Bruxel
les, a fost din nou victi
ma unei răbufniri de vio
lență a suporterilor, în 
Australia. Sute de specta
tori înfuriați au invadat 
terenul la un meci intre 
două echipe din Sydney 
în urma eliminării unui 
jucător. Incidentul a ofe
rit o tristă imagine 
pre fotbal, 
determinat pe p... 
nistru al statului 
South 
Wran

des- 
ceea ce l-a 

primul mi- 
New 

Wales, Neville 
să declare: „Nu 

vom permite ca în Aus
tralia să ia proporții acel 
gen de violență care a a- 
vut recent consecințe atît 
de tragice în alte părți a- 
le lumii".

FAPTUL DIVERS
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Liceul industrial nr. 1 
Petroșani 
încadrează

— tîmplar
— paznic de noapte

Mica publicitate
AZI, Cozma Iuliana prin

de al 51-lea trandafir la 
buchetul vieții sale. Nela, 
fiică, și Râul, nepot, îi u- 
rează „La mulți ani" feri
ciți alături de cei dragi. 
(4007)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ostro-

vanu loan, eliberată de 
I.M. Dilja. O declar nulă. 
(4006)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
5734, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (4009)

ANUNȚURI DE FAMILIE

CU adîncă durere Paloghia — mamă, Raveca — 
soră, Pavel Aristide și Robert, reamintesc că a tre
cut un an de la dispariția prematură a fiului și fra
telui lor

TĂTAR PETRU
Amintirea lui va fi pentru noi veșnică durere. 

(4003)

ANA — soră, Ilie — cumnat, Roberta — nepoată, 
cu nesfîr.șită durere, amintesc trecerea unui an de 
cînd a plecat pentru a nu se mai întoarce iubitul 
nostru

TĂTAR PETRU (4004)

MARIA — soră. Râul și Mădălina nepoți, cu 
sufletul frînt și același dor nestins, amintesc că a 
trecut un an de la trecerea în neființă a dragului lor 

TĂTAR PETRU
Ii vom păstra o veșnică amintire. (4005)
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