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In inlimpinarea marii
sărbători a eliberării

Potrivit unei tradiții pline de adinei 
semnificații, poporul nostru sărbătorește 
astăzi Ziua Presei din Republica Soci
alistă România. Evenimentul are Ioc 
într-un context politic deosebit de bogat, 
la scurt timp după împlinirea celor do
uă decenii de la Congresul al IX-lea al

partidului și în preajma glorioasei săr
bători naționale a Eliberării patriei — 
context străbătut de angajarea întregu
lui popor, strîns unit în jurul partidului* 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru înfăptuirea istoricelor hotărîri adop
tate de Congresul al XllI-lea.

I.M^ LUPENI

Angajamente
prin fapte

confirmate

iei

'Aflat în plin proces de omogenizare, sectorul 
VIII al minei Lupeni poate fi considerat la ora ac
tuală un sector care a pășit definitiv pe drumul con
solidării și afirmării. Dealtfel, rezultatele înregis
trate în ultimele luni argumentează acest fapt creînd 
în rîndul oamenilor o adevărată emulație; luna iunie 
plus 2812 tone; luna iulie plus 831 tone; luna august, 
la zi, un plus de 800 de tone, angajamentul luat 
fiind de a raporta în cinstea zilei de 23 August, un 
plus de 1000 tone de cărbune. S-au remarcat în mod 
deosebit prin abnegație și dăruire brigăzile conduse 
de Ghcorghe Bejan, Constantin Proteasa, Ion Popes
cu, Sandu Geacăr și Martin Dobay ca și schimbu
rile conduse de Nicolae Precup, Mihai Cîrdei, Aurel 
Brîndu.șan, Dumitru Recheru, Alexandru Trifan, Ga
vrila Mangu, Matvus Alexandru, Ion Untea, Constan
tin Iacob, Ilie Drăgoescu, Ștefan Tudorache, Con
stantin Ivan, Constantin Nichita, a căror participa
re în frontul cărbunelui asigură randamente superi
oare. (G.C.)

Cu principalii 
indicatori îndepliniți.

Ziua de 23 August, ma
rea sărbătoare a poporu
lui nostru este cinstită de 
colectivul de la 
IPSRUEEM cu rezultate 
deosebite. In primele șap
te luni din acest an pro
ducția marfă a fost depă
șită cu 24 131 000 lei, pro
ducția globală cu 25 416 000 
lei. Au fost trimise între
prinderilor miniere 
plus sarcinilor de 
3305 stîlpi hidraulici,
tone armături de mină, 
tone țevi flanșate, 201 
ne tuburi de aeraj, 115 
ne plasă de sîrmă. De 
semenea, a fost executat
un volum de reparații cu
rente la mașinile și utila
jele miniere de transport, 
superior planului 
4 436 000 lei. (Gh.Șj
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Activitatea creatoare din 
toate domeniile vieții e- 
conomice și sociale pe care 
poporul nostru o desfășoa
ră animat de nobila aspi
rație spre progres găsește 
in coloanele publicațiilor 
cotidiene și periodice o lar- 

dezbatere.gă tribună de 
pentru popu
larizarea și 
generalizarea 
experienției 

pozitive în o- 
pera cons
trucției socia
liste. Este fă
ră îndoială, meritul secre
tarului general al partidului, 
este rodul gîndirii sale 
revoluționare și rezultatul 
măsurilor* adoptate din i- 
nițiativa și la indicația sa 
în vederea adîncirii și per
fecționării cadrului demo
cratic al societății. înfăp
tuirea amplului proces de 
edificare a unei orînduiri 
noi, superioare se sprijină 
în țara noastră pe un de
mocratism real, partici
pativ, constructiv, pe o tri
bună deschisă de dezbate
re și confruntare a celor

idei, iar 
revine

mai valorase i 
Iul primordial 
acest sens presei scrise, 
dioului și televiziunii 
re găzduiesc, zi de zi, opi
niile unui mare număr de 
oameni ai muncii, căută
rile lor novatoare consa
crate dezvoltării economi-

Astăzi, sărbătorim

ro- 
în 

ra- 
ca-

Ziua presei române
învă- 

culturii. 
experien- 
promotor

ce, înfloririi științei, 
țămîntului 
„Tribună 
ței 
activ a tot 'ce este nou și 
avansat — a arătat tovară
șul Nicolae Ceaușescu —• 
presa trebuie 
sistematic în paginile 
largi schimburi 
în problemele 
de partid, ale 
ei de stat, economice, cul
tural-educative, ca și în 
alte probleme de interes ob
ștesc**. Urmînd indicațiile 
de inestimabilă valoare tra
sate de secretarul general 
al partidului ziariștii, co
lectivele redacționale, co
laboratorii și coresponden
ții acționează stăruitor pen
tru ridicarea pe o nouă 
treaptă a bogatelor tra
diții progresiste ale presei 
comuniste și muncitorești 
din patria noastră, mili- 
tînd cu însuflețire pentru 
apărarea și îmbogățirea 
cuceririlor revoluționare 
ale poporului, pentru îm
plinirea înaltelor idealuri 
de libertate și independen
ță, de pace și progres.

Ancorat în activitatea di-

și 
a 

înaintate.

să practice 
ei 

de opinii 
activității 

construcți-

Brigada Im Traian Pop din cadrul sectorului III al minei Uricani a extras 
în plus sarcinilor de plan, de la începutul anului, peste 800 tone de cărbune coc- 
sificabil. Productivitatea muncii în abatajul cameră din stratul 17_ 18 unde
lucrează brigada a fost depășită cu 600 kg pe post. (Gh.S.)

însemnătatea perfora- 
jului în realizarea lu
crărilor miniere pentru 
deschiderea minei Va
lea de Brazi nu mai 
este cazul să fie sub
liniată. Este evident, u- 
na din operațiile de 
bază, de viteza și calita
tea căreia depinde

namică a colectivelor din 
Valea Jiului, îndeosebi a 
celor din ramura extrac
ției cărbunelui, ziarul nos
tru a găzduit și va conti
nua să găzduiască opiniile 
înaintate ale unui mare 
număr de cititori, din do
rința de a reflecta tot ceea 

ce este sem
nificativ în 
munca și via
ța contempo
ranilor noștri, 
pentru a se 
afirma ca un 
cronicar de

votat al activității tot mai 
rodnice a minerilor, a ce
lorlalți oameni ai muncii 
din Valea Jiului, ca un con
secvent purtător de cu- 
vînt al partidului în ma
rea noastră colectivitate 
muncitorească. Avînd în 
față răspunderi sporite, 
făcîndu-și o îndatorire de 
onoare din a populariza larg 
în conștiințe politica parti
dului, din a mobiliza co
lectivele la înfăptuirea ei, 
ziariștii, corespondenții și 
colaboratorii cotidianului 
„Steagul roșu** își reafir
mă 
cu 
tru 
loi
al XIII-lea
a sarcinilor și 
trasate de

hotărîrea de a acționa 
înaltă răspundere pen- 
îndeplinirea 
adoptate de 

al

în sprijinul 
săpării 

drumurilor 
subterane

obiective-
Congresul 

partidului, 
orientărilor 

tovarășul
Nicolae Ceaușescu, stimu- 
lind și însoțind pas cu pas 
efortul creator al Văii Jiu
lui, pentru creșterea con
tribuției municipiului nos
tru la progresul și înflo
rirea României socialiste.

Cronică a evului socialist
cel mai înalt grad rea
lizarea în termen a 
complexelor lucrări mi
niere care condiționea- 
■ză deschiderea capaci
tăților productive. Dar, 
pentru a executa opera
țiile de perforare în 
timp optim, minerii- 
săpători, deschizători ai 
drumurilor spre 
turile de cărbune au 
voie de burghie cît 
multe și mai bune.

Burghiile — iată 
nă nu demult o adevă
rată prcblemâ la mina 
Valea de Brazi. Proble
mă pentru că cerințele 
mari de burghie nu au 
fost în concordanță cu 
posibilitatea confecțio
nării lor în cadrul a- 
cestei întreprinderi în 
plină formare. A fost 
nevoie de intervenții pe 
la alte unități pentru a 
se asigura burghiile ne
cesare. Problema bur- 
ghiilor a găsit însă re-

fron- 
ne- 
mai

pi

(Cont în pag. a 2-a)

La realizarea planului să contribuie
întregul colectiv !

Revenim la mina Ani- 
noasa, așa cum am promis 
în luna mai, cînd analizam 
pentru a doua oară situa
ția brigăzii conduse de 
maistrul minier Ilie Șteț, 
brigadă ce a lucrat și lu
crează într-un abataj fron
tal cu susținere individu
ală și tavan de rezistență. 
Arătam în amintitele in
tervenții ale ziarului nos
tru, respectiv în lunile a- 
prilie și iunie, că brigada 
lui Șteț nu și-a realizat 
planul în nici una din lu
nile care trecuseră de la în
ceputul anului, înregis- 
trînd minusuri destul 
mari pentru un loc 
muncă ce dispunea de 
mai bune condiții atît 
pune* de vedere al tecto
nicii zăcămîntului cit și al

de
de 

cele 
d i n

aprovizionării cu materi
ale. Se motiva, pe atunci, 
de către o parte din mem
brii brigăzii (cu cei care s-a 
discutat — n.n.) că marele 
necaz ar 
zionarea 
materiale 
la peste 
muncă.
și o altă cauză 
plina care se 
prin absențe nemotivate și 
prin ncrespectarea 
mului de lucru, 
crezare și la unii și 
alții, adică 
brigăzii și factorilor 
răspundere din 
rea sectorului, 
maiștrilor și șefului 
sector, fiecare punea 
unul pe altul.
nu li se creează condițiile

fi, totuși, aprovi- 
defectuousa 

care se face
500 m 

Se mai

cure

cu 
de 

de locul de 
desprindea 
— indisci- 
manifesta

progra- 
Am dat 

la 
și membrilor 

de 
conduce- 
respectiv 

de 
vina 

Primii, Că

conform cu fișa de acord, 
ceilalți, că nu se muncește 
în brigadă și uite așa 
timpul a trecut și situația 
a rămas aceiași, 
nu este de mirare, 
lucru sc întîmplă la 
toate minele cînd este 
ba de nercalizările 
formații, unei brigăzi, 
iau angajamente 
angajamente, după 
toată lumea reia 
tea de producție de multe

Gheorghe SPINU

De altfel, 
acest 

mai 
vor- 
unei 

Se 
peste 
care 

activita

Cuvîntul scris, armă cu 
bătaie lungă a luptători-

• pentru progres social,
2 o tradiție 
•ă în istoria 

revoluționare 
proclamațiile 
constituția i 
proclamațiile 
rilor pașoptiști, 
țiile socialiste de la
cumpăna veacurilor XIX- 
XX au luminat drumul 
conștientizării politice a 
maselor populare, au în
fierat nedreptatea și cele
lalte tare ale orînduirilor 
bazate pe exploatare. 
„Scînteia**, organul de 
presă al comuniștilor ro
mâni și-a asumat impor
tanta sarcină de a răspîn- 
di cuvîntul partidului, 
data primului său număr 
ilegal — 15 
— intrînd 
sărbătorilor 
românești 
Presei Române**.

multisecu- 
m iscării 

românești, 
lui Tudor, 

cărvunarilor, 
• revoluționa- 

publica-

august 1931 
in tradiția 

socialiste 
drept „Ziua

Prin și pentru oamenii 
muncii, presa socialistă, 
cultivînd valoroasa sa tra
diție revoluționară, mi
litează și va milita, în 
anii „Epocii Ceaușescu** 
pentru formarea omului 
nou, cu un înalt nivel 
profesional și cultural, cu 
un comportament mo
ral exemplar, cutezăfbr 
înfăptuitor al prezentului 
socialist al țării. Stimu- 
lînd amplul și profun
dul proces de democrati
zare socială, 
concepția 
partidului 
cretarului 
tovarășul 
Ceaușescu, 
nească 
nobila misiune de a con
tribui la înfăptuirea mai 
devreme a viitorului de 
aur al patriei.

promovînd 
înaintată a 

nostru, a se- 
său general, 
Nicolae 

presa româ- 
își îndeplinește

i

c6

iI

(Continuare în pag. a 2-a)

CU PRILEJUL „ZILEI PRESEI ROMANE**

r r
V

o
ale cronicarilor vieții noi, socialiste

i
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Rezolvarea problemîlor cetățenilor 
în dezbaterea sesiunii 

consiliului popular
Intr-o recentă sesiune a 

Consiliului Popular al Co
munei Aninoasa, s-a anali
zat modul de soluționare 
a propunerilor, reclama- 
țiilor, sesizărilor și cereri
lor oamenilor muncii, pre
miu și a problemelor ridi
cate în audiențe. S-a des
prins grija care se acordă 
de către biroul exequtiv 
creării cadrului propice 
pentru ca oamenii muncii 
să ridice cu prilejul dife
ritelor adunări publice 
probleme ce privesc bunul 
mers al unităților economi
ce, gospodărirea judicioa
să a fondurilor materiale 
și bănești, sporirea grijii 
față de condițiile de mun
că și de viață, probleme 
edilitar-gospodărești .și de 
înfrumusețarea localității.

Stimularea participării 
cetățenilor de a face pro
puneri pentru îmbunătăți
rea muncii s-a realizat și 
prin preocuparea pentru 
evidențierea și urmărirea 
acestora, prin sporirea 
răspunderii față de pro
blemele ridicate de oameni, 
precum Și organizarea cu 
mai multă atenție a soluți
onării propunerilor. O me
todă bună folosită de’ bi
roul executiv al Consiliu
lui Popular al Comunei A- 
ninoasa pentru soluționarea 
propunerilor este antrena
rea deputaților, a cadrelor 
de conducere, în soluțio
narea cu operativitate a 
problemelor ridicate.

Zilele de audiențe la 
consiliul popular și la uni
tățile din raza de activita
te a comunei au fost res
pectate cu regularitate, pri

mirea oamenilor muncii 
fâcîndu-se de către cadre
le stabilite, competente în 
soluționarea problemelor 
ridicate. Din informarea pre
zentată în cadrul sesiunii a 
reieșit că au fost ascultați 
în această perioadă 169 de 
cetățeni, rezolvîndu-li-se 
problemele în mod favo
rabil la 118, iar la 51 de 
cetățeni problemele ridica
te sînt în curs de rezolva
re. In cadrul audiențelor 
s-au ridicat probleme re
feritoare la repartiția de 
locuințe și butelii de ara
gaz, încadrări în muncă, 
probleme legate de agri
cultură și repararea dru
mului din comună.

In activitatea de scrisori 
și sesizări au fost înregis
trate 350 de cereri, dintre 
care la 194 li s-au dat răs
punsuri favorabile.

In cadrul dezbaterilor din 
sesiune s-a subliniat nece
sitatea ca toți factorii de 
răspundere din cadrul co
munei să acționeze pentru 
intensificarea muncii po
litice în rîndul maselor de 
cetățeni, în vederea rezol
vării împreună a proble
melor ridicate cu diferite 
prilejuri. In rezolvarea pro
blemelor ridicate de cetățeni, 
va trebui ca întreprinderi
le de pe raza de activitate 
a comunei, mai ales I.M. 
Aninoasa, I.P.E.G., U.T.C.F. 
și E.G.C.L., să acorde x> 
mai mare atenție proble
melor ridicate de oamenii 
muncii, pentru ca aceștia 
să nu fie nevoiți să apele
ze la consiliul popular.

Vasile COCHECI

Magazinul general din Petrila — un etalon al comerțului din Valea Jiului. 
In imagine — raionul „Cosmetice".

Foto: Robert TAVIAN

1 In orașul Uricani există 
Jmulți navetiști, oameni ai 
Imuncii care fac naveta la 
’ serviciu, fie la mină, fie I la secția de cuarț sau la 
Ialte instituții de pe raza 

orașului, majoritatea din
■ aceștia au abonamente I1 A.U.T.L., dar care rămîn cu 

abonamentele. In fiecare 
dimineață aceștia sînt puși

(Urmare din pag. I>

ca
a

va

ori în aceleași condiții 
și mai înainte. La fel 
procedat și brigadierul Ilie 
Șteț completat la rîndul 
său de șeful de sector Cris
tian Ciornei.

Cum au fost concretiza
te promisiunile din luna 
mai cînd, cei doi factori de 
răspundere arătau că în 
continuare se va realiza 
planul mai ales că se 
merge in plin cu i>
nemaiexistînd lucrări au
xiliare de executat. In lu
na mai "lanul nu se 
zează cu 239 de tone, 
schimb se depășește 
ductivitatea 
275 kg 
muncit 
planul 
pentru 
trate peste 50 de absențe 
nemotivate, exact cît tre
buia pentru realizarea ce
lor 6545 tone de cărbune 
cît au fost planificate. In 
fața acestui fapt organi
zația de bază a sectorului 
ar fi trebuit să intervină 

i pentru eliminarea acestui 
aspect, dar se pare, că nu 
prea a făcut-o, deoarece, 
în luna iunie nu s-a rea
lizat planul cu 1678 de to
ne, iar productivitatea 
muncii cu 1825 kg pe post. 
Cu 400 posturi prestate

real i - 
în 

pro- 
planificată cu 

pe post. Deci, de 
s-a muncit, dar 
nu a fost realizat 
că au fost înregis-

mai mult decît în luna pre
cedentă s-au extras cu 
2600 tone de cărbune mai 
puțin decît în aceeași lu
nă. Apariția în coperișul 
stratului, după 15 m de ste
ril a unor formațiuni căr- 
bunoase, care trebuiau 
scoase pentru evitarea u- 
nor fenomene de autoa- 
prindere nu constituie o 
cauză atît de mare a nere- 
alizărilor amintite. In luna 
iulie, „recordul" crește. A- 
cum cu 500 de posturi mai 
mult față de aceeași lună 
se extrage cu 1800 tone mai 
puțin. S-au consumat un 
număr de posturi cît ar fi 
fost necesare pentru două 
complexe mecanizate 
ar fi dat producție de 
ori mai mare. Știți
posturi ? 1400 ! Deci, forța 
de muncă a fost asigurată

care
7—8 
cîte

SCHIMB DE
La preparația Coroești 

are loc astăzi un schimb de 
experiență cu tema „Mo
dul de exploatare a insta
lațiilor electrice și a uti
lajelor din preparațiile 
cărbuni". Organizat 
Comitetul sindicatului 
c.o.m. de la I.P.C.V.J.
cest schimb de experiență, 
la care participă electrici
eni, maiștri, inspectori 
obștești cu protecția mun-

de 
de

și
a-

r
wȚ

In sprijinul săpării 
drumurilor subterane

(Urmare din pag. I)

zolvarea prin inițiati
va și perseverența unui 
colectiv muncitoresc i- 
nimos — cel al atelie
rului mecanic al minei, 
format din maistrul me
canic specialist Alois 
Kovacs, Ioan Matei și 
mai tinerii Vasile Man
ta și Petru Cîmpeana. 
Ei au conceput și reali
zat un dispozitiv . de 
confecționat și prelu
crat la cald a gulerelor 
de burghie. Eficiența 
inovației lor : prelungi

rea cu 60 la sută a du
ratei de exploatare a 
burghielor, reducerea 
astfel a consumului de 
oțel hexagonal, a tim
pului de prelucrare și 
de transport spre locu
rile de muncă.

Este una din reușite
le colectivului de elec
tromecanici care, în aș
teptarea punerii în func
țiune — în ianuarie '86 
a unui modern atelier 
electromecanic — a- 
flat în execuția brigă
zii I.A.C.M.M — și-a 
asigurat autodotarea a-

telierului în care se e- 
xecuta o gamă largă de 
operații — strunjire, for
jare, confecții metalice 
și reparații a utilajelor 
pneumatice. Este o con
tribuție demnă a colec
tivului atelierului la bu
na desfășurare a activi 
tații minerilor de la 
fronturile de lucru din 
subteran care depun e- 
forturi susținute pentru 
descinderea pină la sfîr- 
șitul anului a primelor 
capacități de producție 
a noii mind Valea de 
Brazi. (I.D.)

UN „LOCAL" IN 
CONVENȚIE, IAR 

ABONAȚII MERG 
PE JOS

I ....... . .......................
| în situația de a parcurge 
. traseul pînă la locul de
I muncă pa jos, iar în situa- I ția în care vor aștepta să ț beneficieze de mijlocul de I locomoție care trebuie să

le fie la dispoziție vor risca 
■ să întîrzie de la serviciu. 
• Care este motivul ? Con

ducerea A.U.T.L. Petro
șani a găsit de cuviință ca 
autobuzul local, între ore
le 6,20—7,20 dimineața 
(oră de vîrf) să facă curse 
în convenție, uitînd de cei 
care sînt abonații pei ma- 
nenți ai A.U.T.L., creînd o 
situație total neplăcuta in 
timp ce unii oameni ai 
muncii, ai unităților men
ționate, nu au cu ce ajun
ge la serviciu, alții, în ma
joritate mineri, nu au <u 
ce ajunge acasă. Distanța, 
care cu autobuzul local 
poate fi parcursă în numai 
5 minute, oamenii o par
curg pe jos într-o oră. Deci 
ca să ajungi la timp la 
serviciu trebuie să te scoli 
cu o oră mai devreme, in 
timp .ce, A.U.T.L. tot me
ditează asupra situației • e» 
ate. (Ilie COANDREȘ, U-

• ricanj)

Tabără 
de creație

■
l

O NOUA SERIE de 50 
de elevi, de la Liceul de 
chimie din Lupeni, a ple
cat pe șantierul județean 
de muncă patriotică de 
la Băcia. Alături de alți 
elevi din județ, elevii din 
Lupeni vor contribui la 
înfăptuirea obiectivelor 
încredințate tineretului 
de conducerea de par
tid, ca o recunoaștere a 
capacității și forței crea-

chiar și pentru transpor
tul materialelor de la cei 
500 m de unde sînt aduse 
de sectorul transport. Mă
suri s-au luat de creștere a 
posturilor prestate. Lipsa 
de forță de muncă nu nu
mai că a fost completată, 
ba chiar și suplimentată, 
dar în zadar. Pentru luni
le următoare există opti
mism în ceea ce privește 
realizarea planului din 
partea șefului de sector. 
Este și normal să fie așa, 
cînd ai creat toate condi
țiile brigăzii. Rămîne ca 
pentru acest lucru să mai 
mediteze cei care 
în 
cît 
tot 
ca 
tîmple, dar fără 
nu se cunosc succese.

muncesc 
acest abataj, atîta timp 
li s-a pus la dispoziție 
ce au cerut. Așteptăm 
„minunea" să se în- 

muncă

EXPERIENȚÂ
cii în grupele sindicale din 
preparațiile Văii Jiului, are 
scopul de a contribui la 
eliminarea accidentelor 
tehnice și umane. In ca
drul acestei acțiuni se des
fășoară , vizitarea unor 
locuri de muncă urmată de 
dezbateri care contribuie 
la perfecționarea moral- 
profesională a oamenilor 
muncii și la respectarea 
ordinii și disciplinei 
nologice. (T.S.)

toare a tinerei generații. 
(G.C.)

EDILITARA. După cîți- 
va ani buni de așteptare, 
străduța din spatele Con
siliului popular 
pal, cunoaște 
faltării. Vorba 
bine mai tîrziu...

LOCUINȚE. Pe
Vasile Roaită au 
lucrările pentru 
irea unui nou bloc de lo
cuințe. Orașul crește, iar 
verticalitatea nu mai este 
demult o noutate în ceea

munici- 
bucuria as- 
ceea : mai

(Al.H.)
strada 

început 
constru-

ce privește urbanistica. 
(Al.H.)

CINEMATECA'. Astăzi, 
la ora 18, la cinemato
graful „7 Noiembrie" din 
Petroșani, în cadrul pro
gramului de cinematecă 
rulează filmul japonez 
„Jak și vrejul de fasole". 
(Gh.B.)

fi expuse in 
în municipiul 
această lună.

de care 
f r u m o a 
lui, tuturor 
care străbat

beton, s-a adus
s-a zidit, s-au

flori, s-a semănat

Util cetățenilor, frumos ochiului
La Cîmpu lui Neag 

s-a deschis marți o „ta
bără de creație" pentru ar
tiștii plastici amatori și 
profesioniști, 
membrii cercului 
ta" din Lupeni, 
membri ai acestui 
prezență obișnuită 
tru ultimii 30 de ani 
viața artistică a Văii Jiu
lui— unii dintre ei ajunși 
artiști profesioniști, alții 
maeștri ai penelului, so
siți din localitățile jude
țului și din afara lui. Cre
ațiile vor 
colectiv, 
nostru în
(Al.H.)

Participă 
„Pale- 

foști 
cerc — 

pen- 
în

La Uricani, la intrarea 
în orașul nou, se finalizea
ză o importantă lucrare 
edilitar - gospodărească. 
Aici, intre șoseaua națio
nală și 
nu de 
sință 
unghi 
Un spațiu 
Nicidecum. Și-a 
cuvînlul inițiativa 
podărească, dorința fireas
ca a edililor și cetățenilor 
de a crea aici o zonă ver

sa fie utilă, 
s ă ochiu- 
trecă lorilor 

această por-

drumul de ocol, 
mult dat in folo- 
a rămas un tri- 

— un teren viran, 
al bălăriilor ? 

spus 
gos-

țiune a municipiului, 
mare atractivitate. 
amenajat peluze și 
duri de flori, alei pi 
nale, s-au construit b 
s-a nivelat terenul, 
turnat 
calcar, 
plantat 
iarbă.

S-a făcut cu ajutorul ce
tățenesc, al tinerilor ți 
pensionarilor — un rol 
de seamă a avut spriji
nul lucrătorilor de la 
l.M. Valea de Brazi — un 
lucru util, de larg interes 
cetățenesc. (Dan Stejaru)

Co
al 

gospo-

VALORIFICARE, 
lectivul de muncă 
întreprinderii de 
dărie comunală și locati-
vă Petroșani a recuperat,

r

i

I
I
i

*

perioada scursă 
acest an, aproape doua 
tone de deșeuri textile, 
cantitate superioară pre
vederilor de plan la zi. 
.Acestor materiale refolo- 
sibile li se dă o destina
ție utilă, fiind valorifi
cate în activitatea de pro
ducție a unităților pro
prii de industrie mică, la 

unor di- 
(S.B )
șapte run- 
internațio-

confecționarea 
verse obiecte.

ȘAH. După 
de, în turneul 
nai feminin de șah de la 
Băile Herculane, repre-

zentanta Jiului
Cristina Bădulescu, 
de la virsta junioratului, 
ocupă locul secund în- 
tr-o companie selecta, du
pă marea 
națională 
Levitina, 
sele sale 
nume 
rului 
nent. (Gh.S.)

inter- 
lrina 

în vin-.

maestră 
sovietică
Printre 

numai indu-se
sonore ale eșichie- 
bătrînului conti-

TEATRU. Incepînd de 
azi, Teatrul de Stat „Va-

Jiului din Petro.și 
și-a reluat, după o bine
meritată vacanță activi
tatea. Așteptam cu viu 
interes spectacolul cu pie
sa „Omul cu mirțoaga" de 
Gheorghe Ciprian, nou
tate în această stagiune.
(Al.H.)

Rubrică realizată de 
Gh. SP1NU

vg infOFîTiCrp

I
I
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CU PRILEJUL „ZILEI PRESEI ROMÂNE

C O N S E M N ARI
i ale cronicarilor vieții noi, socialiste

Ziua de azi este consemnată, pe fila de calendar 
din miezul ^ui august, ca un moment sărbătoresc 
pentru slujitorii cuvîntului scris al partidului. Sen
sibili și receptivi, ca-ntotdeauna, la evenimentele cu 
rezonanțe deosebite în conștiința poporului nostru, 
corespondenții ziarului au ținut și de această dată 
să cinstească „Ziua presei române" în felul lor, pu- 
nîndu-și la lucru pana și agerimea cugetului. Pagina 
de față o rezervăm în exclusivitate materialelor so
site la redacție de la corespondenții ziarului „Stea
gul roșu" — acești cronicari pasionați ai vieții noas
tre noi, socialiste, înzestrați cu vocația ținerii la 
curent a cititorilor cu faptele de muncă ale mineri
lor din Valea Jiului, cu evenimentele cotidiene din 
colectivele unităților economice și sociale, din viața 
tumultuoasă a așezărilor înfloritoare ale municipiu
lui.

r
Pulsu! unui oraș mereu tînăr

|

E

E

E
i
i

Mscultînd zumzetul re
unit al citadelelor mun
citorești ce compun zes
trea industrială a orașu
lui Vulcan, privind con
stelația de lumini ce se 
revarsă în liniștea serii 
din ferestrele moderne
lor blocuri ce creionează 
noua față arhitectonică a 
orașului minerilor, pri
vind străzile largi și e- 
legantul bulevard, al Vic
toriei, percepem pulsul 
unui oraș mineresc me
reu tînăr.

Puterea economică a 
orașului Vulcan de as
tăzi este incomparabil mai 
mare decît cea din urmă 
cu două decenii, fapt ce 
a deschis posibilități largi 
de armonioasă dezvol
tare socială și urbanisti
că ridicînd la aceste cote 
nivelul de 
spiritual 
Cărbunele, 
namizator 
ții acestui
scos la lumina in 
din ce în ce mai 
acești douăzeci 
pe care cu mindrie îi nu
mim „Epoca Ceaușesctl". 
Astfel, comparativ 
producția orașului 
can din 1965, care 
de 1,7 milioane tone,
anul 1985, din minele 
rașului se vor extrage pes
te 2,5 milioane tone 
cărbune. Realizările 
nomice sînt o expresie 
voinței minerilor de 
minele Vulcan și Pari 
a colectivelor de 
de la Preparația 
ești, S.S.H., U.E. Paroșeni, 
Întreprinderea de con
fecții, de a contribui din 
plin la dezvoltarea ora
șului lor.

Mulțimea șantierelor de 
construcții ce împînzesc 
orașul vor oferi locuito

trai material și 
al locuitorilor.
factorul 

al
oraș.

t

di- 
prosperită- 

a fost 
cantități 
mari în 
de ani

ț

E £
I
C

|
t
|

cu
Vul-

era 
în 
o-

| 
I
ț
I

de 
eco- 

a 
la 

oșeni, 
muncă 
Coro-

rilor săi, prin cele 
de apartamente constru
ite în 1985 și cele circa 
100 de apartamente ce se 
vor construi anual, în 
cincinalul viitor, condi
ții de viață mereu mai 
bune.

Dragostea locuitorilor 
față de urbea în care 
muncesc și trăiesc se re
flectă și prin grija pe 
care o poartă, alături de 
edilii orașului, pentru 
buna gospodărire și în
frumusețare a : 
și zonelor verzi, 
tuînd în anul acesta 
volum 
tică in 
lioane 
că din 
veritabil oraș al florilor.

Comerțul este și el la 
nivelul exigențelor popu
lației, prin punerea în
circuitul desfacerii de
mărfuri a noi unități co
merciale. Magazinul
„Unic", magazinul nr. 
58 alimentar, magazinul 
Romarta, se înscriu prin
tre cele mai mari și mo
derne unități comerciale 
din Valea Jiului. In as
censiunea lui dinamică, 
comerțul din Vulcan și-a 
întregit recent zestrea 
modernizării cu noul 
complex de alimentație 
publică, cu o suprafață de 
2970 mp dispunînd de 
925 de locuri. Un edificiu 
care-și înalță eleganta 
silueta arhitectonica 
bulevardul Victoriei 
care, împreuna cu 
unități comerciale

130

orașului, 
lospodărire și 

străzilor 
, efec- 

un 
de muncă patrio- 
valoare de 25,9 mi
lei, căutînd să fa- 
localitatea lor un

pe 
Și 

alte 
Și 

prestatoare de servicii că
tre populație, îndepli
nesc importantul rol so
cial de satisfacere tot mai 
deplină a cerințelor oa
menilor muncii din oraș.

1
E

I

1

I 
I
I 
)

Presa noastră
Foaie pentru minte, inimă și suflet, 
regăsim, în tine, un prezent concret 
fiecare faptă ne-o aduci aproape, 
împlinirea noastră strînsă în buchet, 
pentru sărbătoarea unei țări de vis 
ce în libertate plinea ei și-o coace.

9

Tu ne-aduci aproape drumul ei de vi 
și ți-i mărturie dorul ci de pace,
Tu ești începutul fiecărei zi, 
te citim și crezul tău se-nfăptuiește, 
„foaie pentru minte, inimă și suflet, 
cinste cui te scrie și te tipărește".

t Rahela BARCAN, 
Petroșani

Flori de plumb
Fiecare dimineață începe cu aceste pa

gini de mărturie cotidiană. Fiecare zi ia 
forma acestor cuvinte, calde incă, pur- 
tind în ele Sudoarea fiecărei fapte dărui
te prezentului. Cuvinte cu aromă de 
pîine, prin care întrezărești, profilat pe 
un cer de pace, spicul bogat de grîu, ca 
o perpetuă începere a zilei de mîine nu
mită viitor. Cuvinte arzând la căldura 
furnalelor, o șarjă în plus dăruită împli
nirii. Cuvinte scrise la izvoarele luminii, 
acolo unde cărbunele prinde forma ini
milor acestor prometei de fiecare zi, mi
neri urcind pe-o rază de lumină. Cuvinte 
pentru aducere aminte. Cuvinte pentru 
lumină și adevăr. Cuvinte răsărind ca 
florile, dimineața. Flori de plumb pen
tru mărturia prezentului.

Mircea ANDRAȘ 
Petroșani

Pe panoul de onoare

i

I.M.
Mi
ma-
na-

Oglindind frumoasele re
zultate, din întrecerea so
cialistă cu care harnicul 
colectiv de muncă al 
Lonea a cinstit „Ziua 
norului" și întîmpină 
rea noastră sărbătoare
țională de la 23 August, 
toate formele propagandei 
vizuale din întreprindere — 
gazetele de perte, panouri
le și graficele cu realizări
le — îi înfățișează pe frun
tași la loc de onoare.

Din rîndul colectivelor de 
mineri care scot cărbunele 
la lumină își etalează, pe 
drept merit, numele pe 
locul de frunte de pe pa
noul de onoare al întrece
rii socialiste sectorul V 
avînd depășit planul pro
ducției fizice, pe cele șap
te luni trecute, cu 8 la su
tă, volumul pregătirilor

miniere cu 28 la sută, iar 
sarcina productivității 
muncii cu 12,2 la sută. Lo
cul II în ierarhia fruntași
lor este ocupat de colecti
vul sectorului III care în
scrie în bilanțul succeselor 
din cele șapte luni o depă
șire a planului producției 
fizice cu 13,8 la sută, a 
volumului lucrărilor de 
pregătire cu 36,1 la sută, 
iar a productivității mun
cii planificate pe sector cu 
7 la sută.

La nivelul brigăzilor de 
mineri, cinstea de a ocu
pa primul loc în întrecere 
— deci pe panoul de onoa
re — a revenit, pe baza re
alizărilor deosebite, bri
găzii conduse de cunoscu
tul miner Grigore Mîn- 
druț, din sectorul IV, care 
a depășit planul producți-

Economii prin
Problema recuperării și 

redării în circuitul econo
mic a materialelor și pie
selor «‘folosibile constitu
ie o preocupare perma
nentă a colectivului de la 
S.U.C.T. Petroșani. încă de 
la începutul anului cei doi 
maiștri — Mircea Vesa și 
Ion Radu, de 
Petroșani, împreună 
întregul colectiv de 
canini, au luat 
să recupereze orice piesă 
ce poate fi relolosită, Prin 
organizațiile de partid, 
sindicat și de tineret s-a 
discutat eu fiecare meca
nic și șofer in parte să 
acorde toată atenția recu

la garajul 
cu 

me- 
hotărirea

recondiționarea
perării și recondiționării 
pieselor auto și înlăturării 
risipei.

Nu au trebuit ateliere 
speciale pentru necondiți
onatul saboțiloi de frînă, a 
capetelor de bara, a dife
ritelor pinioane, centuri de 
frîne de mină și altele, ne 
spuneau mecanicii 
Borșoi, Dezidei iu 
sele. Anton Kovacs,
gen Ionescu, ci doar ini
țiativă și spirit gospodă - 
resc.

— Nici secția utilaj greu 
nu a neglijat cu nimic a- 
ceastă problemă a recupe
rării — ne spunea maistru) 
Constantin Geacă. Noi am 

și recondiționat 
de excavatoare 

diferite piese,

David
Tănă-

Eu-

1

I
I

I 
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ei de cărbune cu 9,3 la su
tă, realizind totodată un 
nivel al productivității 
muncii în abataj superior 
cu 11,4 la sută celui plani
ficat. Pe locul II se cla
sează în întrecerea mine
rilor brigada lui Mihai An
ton, din sectorul VI 
procent de depășire 
nului de 7 la sută 
planul de producție 
la productivitatea 
fizice), iar locul III 
ocupat de brigada condusă 
de Iosif Bucur 2,2 la sută 
depășire a sarcinilor la 
producție și de 2,5 la sută 
la productivitatea 
fizice, 
nicie 
cinste

Sînt fapte 
minerească 
colectivului

(cu un 
a pla- 
atit Ia 
cit și 
muncii 

este

muncii 
de vred- 

ce fac 
nostru.

Petru VASIU,
I.M. Lonea

pieselor auto
buldozer S 1500, am recon
diționat pompe de apă, 
injectoare, magnetouri, e- 
lectromotoare și altele. Cei 
care au acordat o mai bu
nă atenție acestei îndato
riri patriotice sînt Con
stantin Săceanu, Aurel Gri
gore, Ion Vodislav, Nico- 
lae Șoncoloș, Nicolae Mol
dovan și Vasile Racea, me
canici de utilaj greu. Rezul
tatul acestor preocupări 
meritorii gem rate de spi
ritul gospodăresc și de 
inițiativă? Valoarea 
nomiilor pe 

ridică, pe 
peste un

eco-
întreprindere 

cele șapte luni, 
milion de lei.

Vasile

reeuperat
motoare
S 1202, 
samble și subansamblc

BELDIE,
conducător

Pavel KOVACS, 
Vulcan

La Banița

ICe repede au trecut 
anii. Unul cîte unul, s-au j perindat în viața mea 

. într-un șirag de peste șap- I le decenii. Deși nu sînt 

. puțini, anii mei, ca de- I altfel ai multor mineri de 
Îvîrsta mea, pot fi împâr- 

țiți ușor în două perioa- , 
Ide : cea dinainte, care a 

pus pe tinerețea mea 
| amprenta posturii de slu- 
Igă la diferiți moșieri, și 

cea de după istoricul 23 
■ August 1944, în care am 
j devenit miner, șef de bri-

Predarea 
j ștafetei 

| gadă, om respectat pen- 
tru munca dedicată pro- I pășirii țării și vieții celor 

Ice muncesc, iar cea de-a 
doua în anii din urmă 

| cînd am fost corespon- I dent al „Steagului roșu" I și al altor publicații. I Dar anii — și odată 
J cu ei puterea de muncă I — au trecut. S-a apropiat 
1 momentul predării șta- 
I fetei celor tineri. Căci 
I devotamentul față de pa- 
' trie și partid al tinerilor I corespondenți și colabo- 
I ratori ai ziarului, com- 
' pletat de temeinica lor 
■ pregătire profesională și I politică constituie garan

ția slujirii, în continuare, J de către ei cu competen- 
I ță și eficiență a cauzei 
■ Partidului Comunist Ro

mân, cauza construirii 
| socialismului în patria 
| noastră.

ILa sărbătorirea „Zilei 
piesei române", adresez 
| din toată inima un salut 

(respectuos oamenilor ca
re ne țin zi de zi la cu- 
rent cu faptele de muncă 

* ale minerilor din Valea 
I Jiului, și cu evenimen

tele ce se petrec in lume, 
| împreună cu urarea de I multă sănătate, muncă

rodnică și pace, dragi zi
ariști !

loan CIUR,

Iminir pensionar 
Petroșani

Strînsul fînuiui în toi
Iar, de 600—.700 tone de 
lin pe an, pentru electi
vul de animale existent 
(1100 capete taurine, 3900 
capeți» ovine, 550 capete 
porcine) se estimează că 
va li acoperit chiar eu 
un surplus de nutreț. Vo
lumul de nutreț ce va 
prisosi va fi valorificat 
in județ, liv i indu-l unor 
Unități socialiste din 
«riculiură c.u•-l soli ită 
pentru a-și co'mplet.i ne
cesarul de luraie pentru 
hrana animalelor. 
timpul iernii

Maria M ’.Iii) \K!_,
Bănită
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M. Gorbaciov despre moratoriul
unilateral al U. R. S. S.

MOSCOVA 14 (Agerpres).
— Intr-un interviu acor
dat agenției TASS, Mi
hail Gorbaciov, secretar 

I general al C.C. al P.C.U.S., 
a relevat că, adoptînd hotă- 

țrîrea privind moratoriul
unilateral referitor la o- 
rice fel de explozii nuclea
te, Uniunea Sovietică s-a 
condus nu după criterii 
aritmetice, ci după consi
derente politice principia
le, după năzuința dc a 
contribui la încetarea 
cursei înarmărilor nuclea
re, de a stimula în aceas
tă direcție Statele Unite, 
precum și alte state pose
soare de arme nucleare, 
tj'elul nostru este înceta
rea totală și generală a 
experiențelor cu arma nu
cleară, nu crearea unei oa- 
recari pauze între experien
țe. Moratoriul — a spus

S-A RUPT 
UN DIG

Ca o consecință a re
centei catastrofe din a- 
propiere de Tesero, din 
nordul Italiei — unde ru
perea unui dig s-a soldat 
cu peste 200 de morți — 
autoritățile italiene au 
anunțat că vor nivela o 
colină amenințată cu a- 
lunecarea. Cei 92 de lo
cuitori ai cătunului Zam- 
bana Vecchia vor fi mu
tați în altă parte. Peri
colul unei alunecări de 
teren în zona respectivă 
a fost sesizat de speci
aliști încă de acum 30 de 
ani.

SCANDALUL 
VINURILOR

Scandalul vinurilor 
falsificate a căpătat di
mensiuni și mai mari în 
Austria, odată cu identi
ficarea substanței toxi
ce glicoljadietilenă în 

i sucurile din struguri pu
se în vînzare de produ
cătorii austrieci. Minis
terul austriac al Sănă
tății a dispus începerea 

I imediată analizei chi- 
î mice a sucurilor de fruc

te puse în vînzare.
Cît privește afacerea 

vinurilor contrafăcute, - 
| autoritățile au depistat 
= 250 sorturi conținînd 
| glicol-dietilenă, proce- 
| dînd la arestarea a 28 dc

araa

FOTBAL

Rezultatele etapei a IlI-a a diviziei A
Meciurile disputate

miercuri în etapa a 3-a a 
campionatului diviziei A la 
fotbal s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate :

București: Dinamo — 
Chimia Rm. Vîlcea 3—0 
(0—0). Golurile au fost
marcate de Suciu (min. 61), 
Zare (min. 68) și Văidean 
(min. 73).

București: Victoria — 
SC. Bacău 2—0 (l—0). Au 
marcat: Viorel Radu (min. 
9) și Nedelcearu (min. 76).

Craiova: Universitatea
— Sportul studențesc 2—1 

el — constituie un pas im
portant pe calea spre în
cetarea perfecționării con
tinue a armelor nucleare 
aducătoare de moarte. 
Totodată, cu cît se va pre
lungi mai mult moratoriul 
asupra experiențelor, cu 
atît va fi mai rapid pro
cesul de „îmbătrînire" a 
armelor acumulate.

Rcferindu-se la proble
ma controlului, în contex
tul propunerii privind în
cetarea experiențelor nu
cleare, M. Gorbaciov a a- 
rătat că posibiltățile teh- 
nico-științifice existente 
în U R S.S., in S.U.A. și 
în alte țări asigură nivelul 
necesar de certitudine să 
o experiență nucleară — 
ch'ar și de o putere mică 
— va putea fi depistată și 
va deveni cunoscută.

Acțiunile unilaterale vi-

FAPTUL DIVERS

persoane, informează a- 
genția France Presse.

LEGILE FIZICII...
Un tînăr de 35 de ani 

care lucra la curățirea 
copacilor în Berlinul 
Occidental a uitat, se 
pare, legile elementare 
ale fizicii, tăindu-și, lite
ralmente, craca de sub 
picioare. Ignorînd a- 
ceastă elementară lege 
nu numai a fizicii ci și 
instinctului de conserva
re — relevă agenția Fran
ce Presse —, imprudentul 
a făcut un salt forțat de 
la cinci metri înălțime. 
Rezultatul ? Fracturi
grave și spitalizarea de 
urgență...

TRAFICANȚI

Poliția americană a re
ușit să neutralizeze o re
țea internațională de tra- 
ficanți de iroguri care 
distribuia cocaină în sta
tul Rhode Island în va
loare de două milioane 
dolari pe an, informează 
agenția U.P.I. In cadrul 
cercetărilor, se precizea
ză, au fost arestate 50 de 
persoane și au fost con
fiscate 680 graine de co
caină.

(2—1). Oaspeții au deschis 
scorul prin Coraș (min. 18), 
golurile gazdelor fiind 
marcate de Cămătaru (min. 
19) și Ungureanu (min. 
25). In minutul 52, Iri- 
mescu (Universitatea Cra
iova) a ratat o lovitură de 
la 11 m.

Ploiești: Petrolul — Po
litehnica Timișoara 1—0 
(1—0). Unicul gol al parti
dei a fost înscris de Butu- 
fei (min. 20).

Slatina: F.C. Olt —
Steaua 0—1 (0—0). Golul 
victoriei echipei oaspete a 

zînd încetarea experien
țelor nucleare nu pot, de
sigur, soluționa pînă la ca
păt nroblemn încetării ge
nerale și totale a expe
riențelor cu arma nucleară 
— a arătat el. Pentru ca 
această problemă să fie 
soluționată, o dată pentru 
totdeauna, este necesar un 
acord internațional, care, 
pe lîngă angajamentul co
respunzător, ar urma să 
prevadă și un sistem a- 
decvat de măsuri în do
meniul controlului — atît 
pe plan național, cît și pe 
plan internațional. Uniu
nea Sovieticii se pronunță 
pentru control asupra în
cetării experiențelor nu
cleare, dar nu dorește ca 
încetarea acestor experien
țe să fie substituită prin 
continuarea lor în prezen
ța observatorilor.

PLANETA SI 
OCEANELE

Răcindu-se treptat, î 
planeta noastră pierde o ; 
mare parte din căldură 
prin oceane. După cum 
au stabilit cercetătorii 
sovietici prin ocean Terra 
pierde de cinci ori mai 
multă căldură decît prin 
suprafața continentelor, 
relatează agenția TASS.

Datele privind radiația 
termică a Pămîntului sînt 
importante pentru ela
borarea prognozelor re
feritoare la viitorul Pă
mîntului. Ele oferă, de 
asemenea, date impor
tante pentru descoperi
rea de minerale utile.

NURCI
Parcurile orașului

Helsinki abundă în nurci 
sălbatice.

Nurcile au fost aduse la 
Helsinki în anii ’20, la în
ceput pentru a fi crescu
te în rezervații. Apoi au 
fost lăsate și în libertate, 
adaptîndu-se fără difi
cultăți condițiilor locale. 
Acum însă, cînd numărul 
nurcilor a devenit la 
Helsinki prea marc, ele 
încep să constituie o preo
cupare pentru edili și se 
prevăd măsuri pentru li
mitarea celor care ur
mează a fi lăsate în liber
tate.

fost realizat de Bărbulescu 
(min. 82).

Tg. Mureș: A.S.A. Tg. 
Mureș — Gloria Buzău 
2—0 (1—0). Punctele au 
fost marcate de Ciorceri 
(min. 37) și Fanici (min. 
62).

Pitești: F.C. Argeș —
F.C. Bihor Oradea 0—0.

Cluj-Napoca: Universi
tatea — F.C.M. Brașov 
1—0 (0—0). Golul a fost 
marcat de Ciocan (min. 85).

Hunedoara : Corvinul
— Rapid 9—0 (3—0). Au

Acțiuni în favoarea 
păcii

ROMA 14 (Agerpres). — 
Intr-o declarație făcută la 
Roma, profesor Antonio 
Zicliichi, președintele Co
mitetului internațional „Ști
ința pentru pace”, a adre
sat un apel pentru ca, în 
întreaga lume, știința să 
aibă drept țeluri pacea și 
dezvoltarea. El a cerut.de 
asemenea, țărilor avansa
te din punct de vedere 
tehnologic să renunțe Ia 
politica „secretelor în do
meniile științifice", îndeo
sebi în sfera industriilor 
nucleare, pronunțîndu-se, 
totodată, pentru reducerea 
cursei înarmărilor nuclea
re, pentru renunțarea la 
armamentul nuclear din 
ce în ce mai sofisticat — 
relatează agenția KUNA’.

TOKIO 14 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat 
ziarului nipon „Akahata", 
conducătorul Asociației de 
luptă pentru o Islandă fă
ră baze militare străine, 
Gudmandor Gergcnscn, a 
subliniat că majoritatea 
compatrioților săi se pro
nunță pentru retragerea 
trupelor americane din 
Islanda și pentru crearea 
unei zone denuclearizate în 
nordul Europei, relatează 
agenția TASS. El a adău
gat că existența unor o- 
biective nucleare în țara 
sa creează pericolul atra
gerii acestei țări Intr-un 
război.

RECENT, locuitorii o- 
rașului Omsk au fost marto. 
rii apariției unui imens 
nor de libelule, care a a- 
coperit Soarele. Specia
liștii pun fenomenul pe 
seama particularității a- 
cestei veri, care a făcift ca 
înmulțirea libelulelor să se 
producă într-o perioadă de 
timp mult mai redusă de
cît altădată, astfel îneît 
numărul insectelor a fost, 
la un moment dat, extrem 
de mare.

COMITETUL comun ior- 
claniano-palestinian s-a în
trunit la Amman pentru a 
discuta situația din terito
riile arabe ocupate și prac
ticile forțelor de ocupație 
israeliene împotriva popu
lației palestiniene, infor
mează agenția QNA. A 
fost, de asemenea, exami
nată asistența de care au 
nevoie populația palestini
ană și organizațiile pales- 

torii golurilor: Dubinciuc 
(min. 26), Cojocaru (min.
29 și min. 60), Mateuț (min. 
30), Gabor (min. 47, min.
66 și min. 75), Văetuș (min. 
54) și Bardac (min. 77).

In clasament conduce e- 
chipa Dinamo, cu 6 puncte, 
urmată de Steaua — 6
puncte (golaveraj inferior) 
și Universitatea Craiova — 
5 puncte.

Viitoarea etapă se va 
desfășura duminică, 18 au
gust.

(Agerpres)

Raportul anual al F.A.O.
ROMA 14 (Agerpres). — 

La Roma a fost dat publi
cității raportul anual al 
Organizației Națiunilor U- 
nite pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.). In
cuvîntul introductiv, direc
torul general al F.A.O., 
Edouard Saouma. sublini
ază necesitatea adoptării 
unor măsuri de sprijinire 
a eforturilor depuse de ță
rile în curs de dezvoltare, 
în vederea stimulării sec
torului lor agricol, pentru 
satisfacerea, într-o măsură 
cît mai mare din resurse 
interne, a necesităților de 
hrană ale populației. Ra
portul relevă că deși, la ni
vel mondial, se constată o 
creștere a producției agri
cole, foametea și sărăcia

în țările Africii, dificultăți în 
asigurarea alimentelor

ROMA 14 (.Agerpres). — 
In secțiunea referitoare la 
Africa din cadrul rapor
tului anual al F.A.O. asu
pra situației alimentare 
mondiale se menționează 
că cea mai mare parte a 
statelor continentului con
tinuă să fie confruntate cu 
serioase dificultăți în dome
niul asigurării alimentelor 
necesare. In 26 de țări din 
Africa consumul alimen
telor de bază pe locuitor 
era inferior, în 1984, celui 
din 1970. De 1'4 ani, in ma

tiniene din teritoriile ara
be ocupate pentru a putea 
rezista acestor practici.

BILAȚUL exploziei care 
a avut loc ieri la o mină 
de cărbune de la Secunda, 
din Transvaal (Republica 
Sud-Africană) s-a ridicat 
la 29 de morți, infor
mează agențiile de presă 
internaționale. Nu au fost 
furnizate amănunte des
pre cauzele care au dus la
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FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Cantemir; Fi
nirea: Pe urmele șoimu
lui; Parîngul: Așa bunic, 
așa nepot.

PETRILA’: Capturați-i 
la barieră.

LONEA : Marynia,
Luceafă- 

extrateres-

Cultural :

Tatăl meu

mo- 
în

VULCAN - 
rul : Un serif 
tru.

LUPENI —
Cireșarii.

URICANI:
pe termen scurt.

N.R. Eventualele 
dificări intervenite 
programarea filmelor a-

Mica publicitate
MAMA și tata doresc 

multă sănătate și „La mulți 
ani" familiei Kuron Fran- 
cisc, la sărbătorirea a 21 
de ani de la căsătorie, 
(4124) 

persistă într-o .scrie de țări 
în curs de dezvoltare din 
Africa, Asia și America La
tină — informează agenți
ile internaționale de pre
să. Recolta mondială de 
cereele a fost, anul trecut, 
de 1 780 milioane tone, con
centrată însă, în esență, în 
marile țări producătoare 
occidentale.

Documentul menționea
ză că, pentru prima oară, 
în 1984, în statele în curs 
ele dezvoltare, consumul 
caloric minim a depășit 
minimul nutrițional, deși 
se mențin mari deosebiri 
de la o zonă geografică la 
alta, țările africane conti- 
nuînd să fie confruntate 
cu serioase probleme ali
mentare.

joritatea statelor Africii 
acest indicator se diminu
ează cu circa unu la sulă 
anual.

In absența unui efort 
susținut pentru dezvoltarea 
agriculturii, apreciază ra
portul F.A.O., în anul
2 000, 30 din 51 dc țări 
africane cuprinzînd 484 
milioane de persoane (59 la 

^sută din totalul populației 
continentului) nu vor pu
tea asigura alimentele ne
cesare locuitorilor lor.

explozie, dar minele din 
R.S.A. sînt cunoscut’ în 
întreaga lume pentru con
dițiile lor grele de muncă 
și pentru frecvența acci
dentelor în subteran.

LIGA ARABA a cerut 
secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, să intensifice e- 
forturile în contextul a- 
propiatei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. în 
vederea transpunerii în 
practică a inițiativei sale 
privind convocarea unei 
conferințe internaționale 
asupra Orientului Mijlociu, 
transmite agenția KUNA,

parțin întreprinderii Ci- I 
nematografice Județene 8 
Hunedoara. g

TV
20,00 Telejurnal. |
20,20. Actualitatea în eco- 1 

nomie.
20,35 Tinerețea noastră — ■ 

tinerețea epocii 
Ceaușescu (color). I

— Emisiune-concurs re- • 
alizată în colabora- | 
re cu C.C. al U.T.C., ■ 
Consiliul Uniunii A- I 
sociațiilor Studen- | 
ților Comuniști din ■ 
România, Consiliul ■ 
Național al Organi- I 
zației Pionierilor. |

— Participă județele: 
Maramureș, Pra- | 

bova, Vaslui, Olt. ■ 
21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra- j 

mului.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gră
madă Nicolae, elibertă de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (4136)
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