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In întimpinarea marii
sărbători a eliberării

Plus 295 tone de cărbune Succese ale

Adunarea cetățenească din municipiul nostru
în 

prc-
al

Mobilizați exemplar pen
tru ridicarea activității do 
extracție la cotele zilelor 
de producție record, declan
șate in întimpinarea ani
versării a 41 de ani de la 
actul istoric din 23 August 
1914, minerii de la Dîlja 
au extras suplimentar pes
te prevederile zilei de 
miercuri, 295 tone de 
cărbune, deinonstrind ui a- 
cest fel înaltul lor atașa
ment, dăruirea și abnegația 
cu care răspund indicațiilor 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, de a

spori continuu producția de 
cărbune extras. Și-au de
pășit sarcinile planificate 
pentru ziua respectivă sec
toarele I, II și III. Cel mai 
mare succes îl raportează 
minerii din sectorul III care 
au extras suplimentar 279 
tone, o contribuție deosebi
tă la realizarea acestei can
tități aducind-o minerii din 
brigăzile conduse de Va
lerian Maxim și Nicolae To
lna situați și de această da
tă in primele l-înduri ale 
bătăliei pentru cărbunele 
țării.

preparatorilor
Colectivul întreprinderii 

de Preparare a Cărbunelui 
înscrie importante succese 
în activitatea de prelucra
re a cărbunelui brut, ra- 
portînd în cinstea marii 
sărbători plusuri dc 370 to
ne brichete, de 3123 tone 
la cărbune sortat, precum 
și un plus de 0,9 la sută 
la indicatorul recuperare 
globală, ca dovadă a preo
cupărilor permanente pe 
care preparatorii le mani
festă pentru calitatea căr
bunelui.

I. M, Lupeni

Complexele mecanizate trebuie să realizeze 
productivitățiie planificate!

Se cunoaște foarte bine 
faptul că introducerea me
canizării în minerit a avut 
drept motivație fundamen
tală, pe lingă ușurarea e- 
fortului fizic și a celorlal
te avantaje, sporirea pro
ductivității muncii și, im
plicit, a producției de căr
bune. In contextul gene- 
realizării mecanizării, a- 
colo unde condițiile de ză- 
câmînt au permis, nivelul 
de productivitate s-a si
tuat mereu pe o treaptă 
ascendentă, complexele 
mecanizate demonstrîndu-și 
din plin eficiența și capa
citatea productivă. Stau 
drept mărturie acestui fapt 
productivitățile obținute, 
20—24 tone pe post, în ca
zul complexelor de tip 
SMA-2 și SMA-2 Pil sau 
vîrfuri de pînă la 30 to
ne pe post cu ajutorul 
complexelor de mare înăl
țime de tip CMA-5H.

Nu intenționăm o ana
liză detaliată i tuturor c 
lementelor ce pot influen
ța pozitiv nivelul de pro
ductivitate. știut fiind lap-

tul că în această direcție 
concură o multitudine de 
factori cu implicații deo
sebite, ci ne vom referi 
succint la aspectul introdu
cerii noului, a progresului 
tehnic, mai precis la con
tinuarea dotării cu comple
xe mecanizate și folosi
rea la întreaga capacitate 
a Utilajelor de mare 
ductivitate în minerit.

Din acest punct de 
dere se poate aprecia 
la mina Lupeni promova
rea progresului tehnic, ca 
element hotărîtor de creș
tere a productivității mun
cii, s-a înfăptuit în mod 
constant, la ora actuală 
întreprinderea bucurîndu- 
se de o dotare tehnică 
deosebită, materializată în 
18 complexe de susținere 
mecanizată, 36 combine de 
abataj și 12 combine de 
înaintare. Este . adevărat, 
nu toate dintre acestea se 
află în funcțiune, unele 
dintre ele fiind în curs 
de montare în abataje, iar 
altele la reparat. Dar nu 
acest lucru constituie as-

pectul asupra 
>ă insistăm, ci 
feri la modul 
folosite aceste 
modul în care

căruia vrem 
ne vom re- 

în care sîut 
utilaje, la 
ele realizea-

Gheorghe CIIIRVASĂ

Ieri, la Petroșani, a avut 
loc o adunare cetățenească, 
manifestare organizată 
această perioadă de 
gătire a Congresului
III-lea al consiliilor popu
lare, important eveniment 
în viața politică și econom i- 
co-socială, în procesul de 
îmbinare a principiilor cen
tralismului democratic, au- 
toconducerii și autogospodă- 
ririi teritoriale. La adunare 
au participat tovarășii Ion 
Ionescu, secretar al Comi
tetului județean Hunedoa
ra al P.C.R., V i o r 
F a u r, prim-secretar 
Comitetului municipal 
partid, Stelian Popescu, vi
cepreședinte al Comitetului 
Executiv al Consiliului Po
pular al Județului Hune
doara, deputați, activiști de 
partid și de stat, ai orga
nizațiilor de masă și ob
ștești, reprezentanți ai oa
menilor muncii din între
prinderi și instituții, cetă
țeni din Petroșani. Tn 
cadrul adunării tovarășul 
Viorel I-'aur a prezentat un 
„Raport privind activitatea 
desfășurată de consiliile 
populare pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce le revin din 
hotărîrile adoptate de Con
gresul al XIII-lea al I’.C.R., 
a orientărilor și indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la 
realizarea planului de dez
voltare economică și socia
lă în profil teritorial în a- 
nul 1985 și pe actualul cin
cinal, asigurarea condițiilor 
necesare îndeplinirii obiec
tivelor din perioada 1986— 
1990, perfecționarea siste
matizării localităților,

e 1 
al 
de

»
stilului și metodelor 
muncă și dezvoltarea 
moerației socialiste".

fășurată în aceste zile 
poporul nostru a aniversat 
20 de ani de la Congresul 
al IX-lca al partidului, ca
re a deschis epoca celor 
mai grandioase înfăptuiri 
din istoria țării, insepara
bil legate de activitatea 
prodigioasă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, și în 
preajma marii sărbători na
ționale dc la 23 .August, a-

lIllimilHIIIUIHIIII

de 
de- 

Des- 
cînd

In pregătirea 
Congresului al lll-lea 
al consiliilor populare

dunărea cetățenească a fost 
cadrul în care s-au eviden
țiat realizările remarcabile 
obținute în activitatea e- 
conomico-socială din Valea 
Jiului. Sub conducerea or
ganizațiilor de pai'tid au 
avut loc și s-au finalizat 
ample acțiuni de moderni
zare a minelor și de dota
re a abatajelor cu mașini, 
instalații și utilaje de ma
re productivitate, se des
fășoară un proces intens 
de pregătire și perfecționa
re profesională a oameni
lor muncii, se muncește 
pentru creșterea gradului 
dc urbanizare a localităților, 
pentru o bună aprovizio
nare tehnico-materială a 
unităților economice și a 
populației cu produse agro- 
alimentare 
dezvoltarea 
și culturii,

și industriale, 
invâțămîntului 
îmbunătățirea

condițiilor destinate ocroti
rii sănătății și creșterea ca
litativă a nivelului de via
ță materială și spirituală. 
Comparativ cu cincinalul 
anterior, producția globală 
a crescut în acești ani cu 
85,5 Ia sută, producția in
dustrială cu 94,5 la sută, 
producția netă industrială 
cu 82,7 la sută, volumul de 
investiții cu 80,7 la sută, 
al prestărilor de servicii 
pentru populație cu 41 la 
sută și al desfacerii de 
mărfuri prin comerț cu 37 
la sută. La sfîrșitul actua
lului cincinal numărul a- 
partamentelor date în folo
sință depășește 8 500, fi
ind cu 3 400 mai multe de- 
cît cele construite în cinci
nalul 1976—•1980. Printre 
realizările din acești patru 
ani și jumătate se mai află 
magistrala de termoficare 
Paroșeni — Petroșani și Pa- 
roșeni — Lupeni, moderne 
spații de învățămînt, com
plexe comerciale și maga
zine universale în Petro
șani, Petrila, Lupeni, Vul
can, modernizarea arterelor 
de circulație, obiective cul- 
tural-artistice și sportive. 
La baza întregii activități 
desfășurate de consiliul 
popular municipal se află 
conlucrarea- strînsă cu ce
tățenii, pentru manifestarea 
inițiativelor stimulate de 
deputați, de comitetele de 
cetățeni și de cele 87 de 
asociații de locatari.

In cadrul adunării cetă
țenești au luat cuvîntul to
varășii loan Resiga. loan 
Vărășeț, Aurel Bârlea, Va-

(Continuare in pag. a 2.a>

Brigada de investiții condusă de Petru Oltcanu de la I.M.
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Noi modele pentru 
export

Acționînd in aceeași no
tă de maximă eficiență, 
confecționcrele din Vul
can raportează importan
te plusuri de producție, 
dintre care se remarcă 
11 milioane lei suplimen
tar obținuți la indicato
rul confecții textile. Acti
vitatea de export se con
cretizează prin noi mo
dele introduse in fabri
cație. modele ce se bucu
ră de o înalta apreciere 
din partea beneficiarilor 
externi.

I

»
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I

longevitate,
Nu peste mult timp 

șeful de brigadă Valerian 
Maxim va face bilanțul a 
două decenii de activi
tate ca miner la l.M. Di 
ja. De mai mult de un 
deceniu este șef de bri
gadă, în nenumărate rin- 
duri fruntaș in producție. 
Minerii din brigada co
munistului V. Maxim au 
un renume: întotdeauna 
au rezolvat problemele
cele mai spinoase din sub
teran, care au cerut gîn- 
dire, curaj și destoinicie 
profesională. Brigada ex
ploatează în cadrul sec-

în ierarhia
torului III cîmpul de a- 
bataj nr. 7, stratul 3, blo
cul HI, între orizontul 
400 și orizontul 350. In ce 

Bărbați, care onorează 
titlul de miner

constă tăria menținerii 
constante în ierarhia 
fruntașilor? • Caracteriza
rea ce i se dă în colec
tivul minei ca fiind cea 
mai omogenă și discipli
nată brigadă, constituie 
răspunsul lămuritor. In 

fruntașilor '
brigadă, cuvîntul absen- (. 
ță este un termen necu- J 
noscut, exclus. )

Privind retrospectiv un 
bilanț al activității pe o ( 
durată mai lungă, putem ț 
vedea ce loc ocupă a- ) 
ceasta brigadă în efortul ț 
general al colectivului dc l 
mineri de la Dîlja pentru ! 
cit mai mult cărbune dat ) 
țării. De la l ianuarie ) 
1984 și pînă la data de 1 J

Sing. Laszlo Carol ERVIN I 

(Conlinuare în pag. a 2-a)

Colectivul S.U.C.T. și-a realizat 
exemplar angajamentul

Cu toate greutățile în- 
tîmpinate, fie de natură 
obiectivă sau subiectivă, 
colectivul S.U.C.T. Petro
șani, sublinia darea de 
seamă prezentată în a- 
dunarea generală, a știut 
să se mobilizeze exemplar, 
să găsească soluții și mo
dalități eficiente care au 
condus la realizarea și de
pășirea principalilor indi
catori de plan.

Prin repartizarea judi
cioasă a mijloacelor de 
transport la punctele de 
lucru, prin menținerea lor 

in permanentă stare de 
funcționare, in primul se
mestru, a fost transportat 
un volum de marfă de

Adunări generale 
ale reprezentanților 
oamenilor muncii

6 246 000 tone. De aseme
nea, indicatorul parcursul 
mărfurilor a fost realizat 
în proporție de 122,2 la 
sută, coeficientul de utili
zare a capacităților a fost 

îndeplinit in proporție de 
104,6 la suta. S-au efectuat 
în cariere excavații de 2 590 
mii mc, depășindu-se pla
nul cu 75,2 la sută.

Colectivul a cărui acti
vitate se întinde de la mi
na Lonea și pînă la cel mai 
îndepărtat punct, din ves
tul Văii Jiului s-a stră
duit să-și îndeplinească 

angajamentele asumate, c- 
lectuînd un transport op-

Vasile BELDIE

(Continuare in pag. a 2 a)
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Succese ale uteciștilor din Vulcan^
n-

Complexele mecanizate trebuie să realizeze producti vîtățile planificate
Angajați pe deplin în 

întrecerea utecistă tinerii 
de la mina Vulcan au de
marat bine în acest an 
acțiunile de muncă patrio
tică și cele inițiate în 
sprijinul producției, ono- 
rînd astfel angajamentul 
asumat, de a face totul 
pentru realizarea și depă
șirea planului economic 
propriu al organizației.

Astfel, înțelegînd pe 
deplin semnificația celor 
3R — Recuperare, Recon- 
diționare, Refolosire —, 
sub îndrumarea comitetu
lui U.T.C. al întreprinde
rii, uteciștii au desfășurat 
în această lună intense 
acțiuni de colectare a fie
rului vechi, soldate cu 
recuperarea și redarea în 
circuitul economic națio
nal a 16 tone fier vechi. 
De asemenea, conștienți 
de importanța acțiunilor 
în sprijinul producției, u- 
teciștii de la I.M. Vul
can se implică plenar în 
eforturile întregului colec
tiv al întreprinderii de a 
da patriei cît mai mult

r ~
I
I

I

I

cărbune, desfășurînd . in
tense acțiuni în sprijinul 
producției, fiind hotărîți 
să se axeze pe cele direct 
productive, atît la supra
față cît și în subteran, pe 
cele de gospodărire a in
cintei și degajarea căilor 
de acces, adueîndu-și ast
fel contribuția la reali
zarea sarcinilor economi
ce ale întreprinderii.

O altă preocupare a co
mitetului U.T.C. o consti
tuie economisirea energiei 
electrice și a combustibi
lilor, tinerii acționînd cu 
succes pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor 
le revin.

Toate aceste eforturi 
dus la îndeplinirea 
proporție de aproape 
la sută a planului econo
mic anual al organizației 
U.T.C. de la I.M. Vul
can, constituind un exem
plu pentru toate organiza
țiile U.T.C. din municipul 
nostru.

(Urmare diD pag. I)
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Pavel KOVACS, 
corespondent

ză nivelurile de producti
vitate planificate. O suc
cintă trecere în revistă a 
modului în care a fost rea
lizată productivitatea mun
cii în ultimii cinci ani re
levă un aspect contradic
toriu, cel puțin în privin
ța oscilațiilor înregistrate, 
perioadă în care s-au ob
ținut medii de 8,3 — 14,3 
tone pe post. Aceeași curbă 
descendentă in comparație - 
cu primii trei ani ai cin
cinalului se înregistrează 
și în anul acesta, cînd la 
nivel de întreprindere fa
ță de ceilalți ani produc
tivitatea muncii s-a dimi
nuat cu 40 kg pe post, și 
aceasta în condițiile în 
care cerințele de cărbu
ne cocsificabil au deve
nit tot mai mari. De fapt, 
indicatorul de productivi
tate se situează astfel i In 
abataje — 8,044, în cărbu
ne — 7,296, iar la nivel de 
întreprindere 
aspect a fost 
principal, de 
în nivelurile

1,885. Acest 
generat, în 
neîncrederea 

de producti -

vitate planificate a majo
rității complexelor mecani
zate, minusurile față de 
plan fiind substanțiale. Ast
fel, complexul nr. 11 
stratul 3 realizează 
tone pe post, față de 
planificat, complexul 
12 același strat realizează 
9,2 tone pe post față 
12,7, complexul nr. 14, 
celași strat realizează 
față de 16,7 etc. Și lista 
putea continua, pentru 
multe dintre complexele 
mecanizate din dotare nu-și 
realizează productivitatea 
planificată. Printre cau
zele care au generat sta
rea de lucruri respectivă 
se află desele întreruperi 
cauzate de defecțiunile e- 
lectromecanice, anumite 
dereglări în ceea ce pri
vește programul de revizii 
și reparații și nu în ulti
mul rînd calitatea necores
punzătoare a unora dintre 
reparațiile efectuate Ia 
complexele ce au necesi
tat intervenții.

Desigur, această situație 
nu are darul să mulțumeas
că colectivul întreprindc-

din
10,3
14,7
nr.

de 
a- 

9,7 
ar 
că

rii, știută fiind capacitatea 
de mobilizare a acestuia, 
competența sa profesională 
ce au fost demonstrate de 
atîtea ori în bătălia pen
tru cărbune. Ca urmare la 
nivelul întreprinderii se 
află în curs de aplicare un 
cuprinzător program de 
măsuri privind sporirea 
productivității muncii din 
care se remarcă în primul 
rînd continuarea introdu

cerii progresului tehnic — 
noi complexe mecanizate 
vor intra în funcțiune, unele 
chiar în cursul lunii au
gust — perfecționarea ca-

lificării profesionale, a oa
menilor, prin îmbunătăți
rea conținutului cursurilor 
și a realizării integrale a 
planului de calificare, in
troducerea pe scară largă 
a micii mecanizări la toate 
locurile de muncă, măsuri 
care să asigure utilizarea 
intensivă a complexelor 
mecanizate, pentru înde
plinirea integrală a planu
lui la productivitatea mun
cii și mai ales a planului 
la producția de cărbune 
cocsificabil.

Adunarea cetățenească din 
municipiul nostru

(Urmare din pag. I)

Acțiune inedită și de mare utilitate
O acțiune deosebit de 

interesantă a avut loc 
miercuri la magazinul 
„Jiul" din Petroșani. Es
te vorba despre o apli
cație de cooperare pri
vind prevenirea și stinge
rea incendiilor, în condi
țiile concrete ale unui 
mare complex comer
cial. A participat un ma
re număr de forțe, in
struite pentru cazurile de 
incendiu, dintre care s-au 
remarcat Compania 
pompieri Petroșani, 
mandată 
Pavel Baciu, 
al gărzilor i 
la I.U.M.P., comandat de 
lt. maj. rez.
loiu, un pluton de debloca
re — salvare al E.G.C.L. 
din partea formațiilor de 
apărare civilă, precum și 
o grupă sanitară de la 
I.P.S.R.U.E.E.M., o echipă 
de intervenții a C.D.E.E. 
Petroșani, condusă de 
Dumitru Jurca, formați
ile de pompieri civili de 
la LU MP, și I.M. Petri- 
la, un echipaj de la Bi
roul de circulație al Mili
ției municipiului, for
mația civilă de pompieri 
a magazinului „Jiul". A- 
plicația a fost coordonată 
de reprezentanți ai co
mandamentului central al 
pompierilor și ai Grupu-

de 
co

de locotenentul 
, un pluton 
patriotice de

Gheorghe I-

lui de pompieri al jude
țului Hunedoara.

Despre conținutul și 
semnificația aplicației, 
care a suscitat un viu in
teres, fiind una dintre ce
le mai reușite și inedite 
acțiuni de acest gen or
ganizate în ultimii ani în 
municipiul nostru, ne-a 
vorbit căpitanul Gheorghe 
Dima, din partea Grupului 
de pompieri al județului 
Hunedoa ra.

— La etajul II al ma
gazinului s-a creat o si
tuație de incendiu, într
una din magaziile de mar
fă. Totul s a simulat, cu 
fum, cu crearea unei si
tuații cu totul deosebite 
pentru lucrătorii magazi
nului cît și pentru cumpă
rători, 
nului 
pentru 
diului 
părătorilor în doar cîteva 
minute.

Acțiunea s-a desfășurat 
foarte rapid, în cea mai 
desăvîr.șită ordine, spriji
nul solicitat din afară a 
sosit la timp din partea 
tuturor forțelor de coope
rare, ceea ce dovedește că, 
în cazul unei situații rea
le, oamenii sînt pregătiți 
să înlăture incendiul si să 
diminueze pagubele.

Mircea BUJORESCU

lentina Cerchez, Mihail Bă- 
nacu, Constantin Ciolofan, 
Cornel Bololoi, Iosif Kele- 
men. Alexandru Todor, Pe
tru Pușcaș, Gavrilă David, 
Ioan Draia care au subliniat 
că marile realizări obținute 
în dezvoltarea multilaterală 
a Văii Jiului în „Epoca 
Ceaușescu", se vor ampli
fica printr-o activitate e- 
conomico-socială eficientă, 
prin efortul minerilor, al 
tuturor oamenilor muncii 
de a îndeplini sarcinile de 
producție. La baza întregii 
activități desfășurate 
consiliile populare se 
afla un stil de muncă

namic, operativ și eficient, 
printr-o legătură nemijlo
cită și permanentei cu 
cetățenii.

In încheierea adunării ce
tățenești din municipiul 
Petr oșani a vorbit tovară
șul Ion lonescu. Desfășura
tă în aceste zile premergă
toare sărbătorii naționale de 
la 23 August și în întîmpina- 
rea Congresului al IH-lea 
al consiliilor populare, a- 
dunarea cetățenească din 
municipiul Petroșani a fost 
un rodnic schimb de ex
periență în domeniul vast 
al responsabilității cetățe
nești, al democrației noas
tre socialiste muncitorești.

(Urmare din pag- 1)

tim pentru aprovizionarea 
ritmică cu materiale și uti
laje a întreprinderilor mi
niere, contribuind astfel 
la îmbunătățirea activității 
de extracție a cărbunelui, 

rioada analizată o 
deosebită s-a a- 

găsirii de noi căi și 
în vederea recupe- 
recondiționării 

materialelor

In per 
atenție 
cordat 
soluții 
rării, 
xefolosirii 
pieselor de schimb, 
le fiind concludente:

Personalul magazi- 
a acționat prompt 
localizarea incen- 

și evacuarea cum-

de 
va 
di-

Longevitate în ierarhia

(Urmare din pag.
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Proba de curaj — salt de la etajul II al maga 

Foto: Gh. OLTEANU
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Colectivul S.U.C.T. și-a realizat 
exemplar angajamentul

patru secții au recuperat 
și recondiționat piese în 
valoare de 739 Q00 lei, cu 
mult peste plan.

In cuvîntul lor Gheor
ghe Koronca, Mircea Vesa, 
Mihai
Vasile
Achim,
Viorel
Micu și Dumitru Albescu

Oprișa, Ilie Matei, 
Popescu, Gheorghe 
Aurel Coșereanu, 

llălălaie, Dumitru

au insistat asupra mai bu
nei organizări a muncii și 
transportului auto, asupra 
aprovizionării cu anvelope 
și acumulatori, asupra ne
cesității îmbunătățirii ca
lității uleiurilor, a repara
țiilor capitale, efectuate de 
I.R.A. Timișoara. S-a pus, 
de asemenea, accent pe 
disciplină ca una dintre

principalele laturi ale acti
vității de producție, făcîn- 
du-se propuneri privind 
creșterea calității și mai 
ales a productivității mun
cii. S-a lansat chemarea la 
întrecere între secțiile în
treprinderii ca fiecare ma
șină să circule o zi pe 
lună din economii, să obți
nă și să raporteze în cins
tea marelui eveniment de 
la 23 August cît și pe în
tregul an, noi și importan
te succese în activitatea 
de transport.

august 1985, față de 
plan de 49 826 tone 
cărbune, Valerian Maxim 
cu ortacii săi au reali
zat 56 460 tone de căr
bune de calitate. Care 
este secretul obținerii a- 
cestei însemnate depășiri 
de peste 6 600 tone de 
cărbune intr-un răstimp 
destul de 
nitatea și 
găzii, așa 
constituie 
crețului", 
sus este 
sebită a 
formații 
xemplar 
ile tehnologice în abata
jele cameră cu două aripi 
în care s-au specializat.

In acest an „Ziua Mi
nerului" și 23 
sînt cinstite cu 
bune rezultate, 
obținînd viteze 
sare în abataj 
între 8—10 m pe zi, 
zultate care mențin for
mația în rîndul fruntași
lor.

Din panoplia de fapte 
meritorii mai este de e- 
vidențiat un lucru demn 
de laudă: brigada își 
creează singură forța de 
muncă. La școala muncii 
din brigadă s-au format 
vrednici și apreciați mi
neri în întreprindere ca 
Dumitru Sandu, Constan-

scurt? Omoge- 
disciplina bri- 

cum am arătat, 
o parte a „se- 
dar mai pre- 

capacitatea deo- 
minerilor acestei 
de a organiza e- 
munca, operați-

August 
cele mai 

brigada 
de avan- 
cuprinse 

re-

tin Maxim, Gheorghe Ma- 
nolache. împreună cu 
șeful de brigadă Valerian 
Maxim, la rîndul lor au 
format pe Constantin Io- 
nescu, Gheorghe Pîrvu, 
Gheorghe Povar, Mitrică 
Crăcană, Florin Ichim și 
alții. însăși minerul Con
stantin Maxim a fost 
format în brigada con

dusă de fratele său.
Anul 1984 a adus mul

te satisfacții brigăzii. Va
lerian Maxim cu ortacii 
au obținut locul I pe sec
tor și întreprindere în 
întrecerea socialistă, prin 
depășirea cu 7 760 tone 
de cărbune a planului 
anual și obținerea unei 
productivități a muncii 

de 8,16 tone/post.
— Rezultatele din anul 

trecut ne obligă, spunea 
deunăzi cu prilejul unui 
blanț Valerian Maxim, ca 
și în acest ultim an din 
cincinal să ne situăm 
printre fruntași.

Acum aproape două 
decenii cînd a venit în 
Valea Jiului, Valerian 
Maxim a avut un singur 
gînd: să cinstească mi
neritul prin muncă rod
nică. Iată că tînărul băr
bat de atunci, venit în 
Valea cărbunelui din Hi- 
lișua de pe meleagurile 
Botoșaniului, s-a ținut de 
cuvînt. Cuvînt de miner 
confirmat și întărit 
faptele de muncă.

de |
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ÎNSCRIERI. In cadrul U- 
ni verși tații cultural-știin- 
țifice pentru anul de în- 
vățămînt 1985—1986, Casa 
de cultură a sindicatelor 
din Petroșani organizează 
următoarele cercuri: dacti- 
lografie, stenografii, croi
torie femei, croitorie 
bați, depanare radio 
tenis de masă, tenis 
cîmp, limbile engleză 
franceză, balet pentru

băr-
TV, 

de
?> 

co-

pii, foto, cincclub, chitară, 
broderie, sculptură, legăto- 
rie, fizică, matematică, cos
metică și artă culinară, 
înscrierile au început de 
ieri, 15 august, iar cererile 
se pot depune zilnic între 
orele 8—13 și 17—20, la 
sediul casei de cultură. 
(Gh. B.)

AȘA REZOLVARE... mai 
rar! In cadrul rubricii de 
față, avertizam Cetățenii 
care circulă pe strada Va- 
sile Roaită să fie atenți pe 
unde umblă și cum calcă

pentru a nu cădea în gu
rile de canal (două) desco
perite. Ce soluție au găsit 
cei de la secția apă-canal 
Petroșani? Să vezi și să 
nu crezi: au improvizat a- 
coperirea gurii de canal 
aruneînd peste ea o tablă 
de avertizare cu înscrisul 
„Drum în lucru". Halal re
zolvare !

șani oferă cumpărătorilor 
o atractivă noutate de uz 
gospodăresc. Este vorba 

fa-

SORTI MEN- 
larga paletă 
a produselor 

nr. 
Petro-

NOUTATE 
TALA. In 
sortimentală 
specifice, magazinului 
61 Fero-metal din ~

Este 
de plăcuțe ceramice 
ianțate în culori diferite, 
de diverse 
dreptungiulare, 
le etc.) cu care 
realiza o reușită 
interioarelor i 
baie). Un sortiment de plă
cuțe ceramice este cu to
tul aparte: suprafața lor 
faianțată este frumos or
nată cu flori sau peisaj.

forme (pătrate, 
octagona- 
se poate 
placare a 

(bucătărie,

20 de astfel de plăcuțe, a- 
șezate într-o anumită alcă
tuire, compun un veritabil 
tablou pictural (purtînd de
numirea de „Flori de măr", 
„Peisaj de apă" etc.) cu 
care se pot decora anumi
te interioare 
cuinței de o 
bun gust și 
gust estetic.

(bol) ale lo- 
manieră de 
un rafinat

troșani, Gheorghe Paca, 
valorile temperaturilor ma
xime au fost ieri de 29 
grade la Petroșani și de 21 
grade în Paring înregistrate 
la ora 16. Vremea frumoasă 
și călduroasă se menține și 
azi.

METEOROLOGICA. Zile 
toride și în acest miez de 
august. După cum aflăm 
de la meteorologul de ser
viciu al Stației din Pe-

Rubrică realizată de
Iosif BĂLAN

va

I 
I
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Produse utile pentru populație La înălțimea exigențelor
Unitățile industriei miei 

din Petroșani au pășit în 
cel de-al doilea semestru 
al anului cu un plus de 
aproape 400 000 de lei la 
producția globală, acest 
spor urmînd să se ampli
fice spre finele lunii au
gust — ca de altminteri și 
alți indicatori de eficiență. 
Cu alte cuvinte, această 
activitate se înscrie pe 
coordonate majore, dezvol
tarea ei, de la an la an, 
conturir.d e curbă ascen
dentă.

In acest cadru, se cuvine 
să subliniem faptul că 
producția unor asemenea 
unităti este destinată, în 
mare parte, satisfacerii ce
rințelor cetățenilor. In sec
torul de confecții meta
lice se lucrează diverse 
recipiente, vase de expan
siune etc, destinate echi
pării centralelor și puncte
lor termice, dar se pot e- 
xecuta, la solicitarea celor 
interesați și alte produse 
utile de uz gospodăresc. 
Sectorul textil este ce] 
mai bine reprezentat, în 
ce privește solicitudinea 
față dc cerințele populației: 
se confecționează o largă 
gamă de obiecte — de la 
plapume de stambă și pi
lote, pînă la saltele și saci 
de dormit, fețe de pernă, 
cearceafuri etc. De remar
cat că sc folosesc, în acest 
scop, o serie de materiale

N O T Â

Ambalaje ...
Tare mai era supărat 

Gheorghe Bucur, responsa
bilul magazinului alimen
tar cu autoservire nr. 212 
din Uricani, într-una din 
zilele de la sfîrșitul lui 
iulie. Și avea și de ce. Toc
mai primea marfă, iar 
problema depozitării ei cu 
mult greu o mai putea 
rezolva. Zeci de lăzi blo
cau, pur și simplu, spați
ile de depozitare.

Cătrănit de mama focu
lui, Gheorghe Bucur ne 
spune că are în unitate 
cam 20 de mii de sticle și 
vreo 8 000 de borcane. Că 
nimănui n.u-i pasă de ele, 
se vede. Ne relatează că, 
în 29 iulie, șoferul de pe 
mașina C.L.F.-ului din 
Petroșani a refuzat ca — 
după ce i-a distribuit mar
fă — să ia borcanele. Za
darnic i-am căutat nu
mele pe factura de primi

refolosibile, ceea ce expli
că și costul accesibil al 
produsului. Aceasta, mai 
cu seamă în ce privește 
obținerea vatei de croito
rie, a vatei minerale și a 
melanei dărăcite — prove
nite cu precădere din 
„deșeuri" textile. încă o 
ilustrare a preocupării 
pentru satisfacerea cerin
țelor populației o repre
zintă ființarea a 5 cuptoa-

Coordonate ale 
industriei mici

■■•■•■■•■■■■■■■■•■•■■■■■■I

re de pîine, a trei sifonă
rii (o a patra în curs de 
amenajare, la Petrila), a 
unor darace pentru lină.

Prezentîndu-ne coordo
natele dezvoltării activi
tății de industrie mică, 
tovarășul Alexandru To
dor, directorul I.G.C.L. Pe
troșani (întreprindere de 
care aparțin aceste unități) 
accentua asupra faptului că 
ea este axată, în principal, 
pe valorificarea materiei 
prime locale — ceea ce 
conferă, bineînțeles, o 
sporită eficiență economică. 
In prezent, de pildă, se 
finalizează studiile (îm
preună cu catedra de mi
neralogie a Institutului de 

re. Omul, prevăzător, nu 
și-l notase. Și-l notase, în 
schimb, în 30.07, delegatul 
de pe mașina 21 HD 1008, 
care — și el — refuză să 
preia, de astă dată, sticle
le goale. Șoferul a fost 
mai înțelegător, ne spune 
gestionarul, a vrut să le ia, 
dar s-a încăpățînat dele
gatul. Bun, ne-am zis, să 
ne încăpățînăm și noi și 
să-i dăm și numele ca să 
afle IC.R.A. Lupeni cu 
ce oameni lucrează. E vor
ba de Ghcrasim A. (așa 
scria pe factură).

Cele relatate mai înain
te nu constituie, din pă
cate, un caz singular. Pe 
cînd oare întreprinderile 
care au în sarcină prelua
rea ambalajelor de la 
unitățile comerciale își vor 
face j^toria așa cum tre
buie ?

Gheorghe OLTEANU 

mine din Petroșani) pentru 
deschiderea unei cariere de 
agregate din roci dure — 
cu un larg evantai de u- 
utilizări. O dovadă, 
în acest sens, o reprezintă 
o mai recentă inițiativă: 
darea în funcțiune a unei 
balastiere la Pui, cu o 
capacitate de 30 000 de 
metri cubi de agregate de 
nisip, în patru sorturi. In 
felul acesta se aeopeiă 
necesitățile întreprinderii 
și, în funcție de solicitări, 
se pot face livrări și către 
populație.

Așa cum lesne se poate 
vedea, una dintre coordo
natele majore ale activită
ții dc industrie mică o re
prezintă satisfacerea cerin
țelor populației. Și, pen
tru amplificarea lăudabilei 
orientări, ne asociem păre
rii (și solicitării) celor ca
re lucrează în acest dome
niu că organismele co
merciale ar trebui să vină 
mai mult în sprijinul lor, 
prin contractarea produse
lor pentru a fi desfăcute 
prin magazinele de specia
litate din Valea Jiului. A’- 
vem la îndemînă și un 
exemplu: în unitățile co
merciale nu sînt saci de 
dormit, în timp ce indus
tria mică realizează saci 
de dormit deosebit dc fru
moși și bine executați.

C. T. DIACONU

Se redeschide
Astăzi se redeschide 

cantiria-restaurant a 
I.C.S.A. — A.P. de pe 
strada „Ilie Pintilie", 
din Petroșani. După cum 
aflăm de la Georgieă 
Ceaureanu, șeful unității,

Instantaneu dc muncă la întreprinderea de confecții Vulcan.

Intr-un atelier al Co
operativei „Unirea" din 
Petroșani, pe o diplomă în
rămată frumos citim: „Se 
acordă unității 55 pentru 
rezultate deosebite obținu
te în întrecerea socialistă 
desfășurată în anul 1984". 
La recenta adunare genera
lă a reprezentanților oa
menilor muncii de la Co
operativa „Unirea" Petro
șani, respectiva unitate a 
obținut, pentru a doua oa
ră, Drapelul de fruntaș in 
întrecere, încununare a 
serviciilor ireproșabile pres
tate pentru întreprinderi, 
instituții și cetățeni. Stăm 
de vorbă cu Nicolae Mu- 
șel, responsabilul unității:

— Să pornim de la 
realizări...

— Oricum am porni, tot 
la realizări ajungem. In 
fiecare lună, realizăm sar
cinile aproape dublu. De
pășirile de Ia începutul a- 
nului se cifrează la aproa-

■Salutara acțiune gospo
dărească a edililor derula
tă în zona centrală a re
ședinței de municipiu, prin 
care cele patru 
benzi de circulație 
primesc îmbrăcă
minte nouă de asfalt, tinde 
să ia amploare pe ma
gistrala Petroșaniului, în

cantiria-restaurant
localul a trecut prin 
lucrări de amenajare (re
parații la mobilier, dota
re cu perdele noi) și i- 
gienizare (vopsitorii, zu
grăveli, curățenie gene
rală, deratizare). (M.B.) 

pe 300 000 lei, ceea ce în
seamnă un important be
neficiu pentru cooperativă...

— Dar și un impor
tant volum de muncă 
pentru lucrătorii unită
ții.

— Fără îndoială, dar și 
cîștiguri pe măsura efortu
rilor. Acest lucru este bine 
știut de lucrătorii Nicolae

Serviciile, la dispoziția 

dumneavoastră

Moldovan, Gheorghe Var
ga, Zorița Mu.șel.

— Ce lucrări execu
tați pentru întreprin
deri ?

— Pe baza comenzilor 
scrise, primite de la în
treprinderile și instituțiile 
din Valea Jiului, executăm 
reparații la acoperișuri, lu-

Gospodărească
ton cu înnoirile atît de 
pregnante ale orașului de 
la poalele Parîngului.

începută pe porțiunea 
de bulevard cuprinsă în
tre podul Maleia și rami
ficația cu strada Mihai 
Viteazul, continuată apoi 
de-alungul acesteia pînă la 
bifurcația cu strada Ion 
Budai Deleanu, turnarea 
covorului de asfalt a fost 
extinsă și în sensul opus 
al magistralei — de la pod 

crări „de tăblărie", jghea
buri pentru scurgerea apei, 
burlane.

— Și pentru populație?
— Orice fel de lucrări 

din tablă, de la cuptoare de 
copt, pînă la acoperișuri 
din tablă. Executăm tăvi 
pentru copt, burlane pentru 
sobe, cazane, canistre, stro
pitori, într-un cuvînt orice 
confecție din tablă. Lucrări
le sînt executate atît în a- 
telierul nostru și, la cere
re, la domiciliul clientului. 
Ne străduim să fim întot
deauna pregătiți cu mate
rialele necesare pentru a 
face față în permanență 
solicitărilor pentru a ne 
menține pe locul de frun
te pe care ne situăm în în
trecerea din cadrul coopera
tivei.

Discuție consemnată dc 
Mi-cea BUJORESCU

și pînă la intersecția cu 
strada Nicolae Bălcescu.

In cadrul acelorași lu
crări renovatoare, brigada 
de drumari condusă de Ni
colae Stoica a început- în 
aceste zile așternerea co
vorului dc asfalt proaspăt 
pe întinse suprafețe ale 
tronsonului șoselei națio
nale înccpînd de la Gru
pul școlar minier și pî
nă la viaductul de la Dă- 
rănești, lucrare ce va fi 
finalizată la sfîrșitul aces
tei luni. (I. Bălan)

PREGĂTIRI
Aflăm de la corespon

denta ziarului nostru, 
Maria Murdare din Ba
nița, că la cele 4 
școli din comună au 
demarat și se desfășoa
ră în ritm susținut lu
crările de reparații și i- 
gtenizaie. Lucrările vor 
fi finalizate în primele 
zile ale decadei a IlI-a 
a acestei luni, astfel că 
noul an de învățămînt 
1985—1986 va putea în
cepe în bune condițium 
în școlile comunei.

Duminică, 18 agusut
11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de 
ghiozdan. Așchiuță, 
ultimul episod. (co
lor)

12.40 Din cununa cîntecu- 
lui românesc. Mu
zică populară, (color)

13,00 Album duminical, 
(parțial color).

14.45 Memoria documen
telor. Mărturii ale u- 
nui amplu proces 
revoluționar, (color)

15,00 închiderea programu
lui.

19.00 Telejurnal.
19.20 Arc peste un timp 

eroic — viață nouă
— reportaj, (color)

19.40 Cintarea României : 
De pe marea scenă a 
țării pe micul ecran. 
Emisiune realizată în 
colaborare cu Consi
liul Culturii și E- 
ducației Socialiste și 
cu Comitetul de cul
tură și educație so
cialistă al județului 
Tulcca. (color)

20.20 Film artistic: Să mori 
rănit din dragoste de 
viață. Premieră TV
— producție a Casei 
de filme Patru.

21.45 Telejurnal.

Luni, 19 august
20,00 Telejurnal.
20,20 Arc peste un timp e- 

roic. Industrializare 
și civilizație — di
mensiuni ale Româ
niei moderne create 
în anii socialismu
lui, dezvoltate impe
tuos în ultimele do
uă decenii. Docu
mentar. (color)

20,40 Tezaur folcloric, (co
lor)

21,05 Piatră de hotar a is
toriei noastre: 23
August 1944 in o-
glinda ecranului ro
mânesc. (color)

21,50 Telejurnal.
Marți, 20 august

20,00 Telejurnal.
20,15 Arc peste un timp e- 

roic. (color)
20,35 Mîndră zi a libertă

ții. Emisiune de cîn- 
tece patriotice și re
voluționare.

20,45 Teatru TV: Cu patria 
in inimi de Ilie 
Ștefan Domașnea — 
premieră pe țară, (co
lor)

21,50 Telejurnal.
Miercuri, 21 august

20,00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea în eco

nomie. De la frontul 
muncii — în cinstea 
marii sărbători !

20,40 August de luptă, au
gust victorios.

— Emisiune de versuri.
20.50 Arc peste un timp 

eroic, (color)
21,05 Porți deschise unei 

glorioase deveniri. 
Marile înfăptuiri ale 
prezentului în creația 
cineaștilor noștri, (co
lor)

21.50 Telejurnal.

PROGRAMUL Țy
Joi, 22 august
Telejurnal.
Arc peste un timp

Patria liberă, 
eternă (docu-

Srzzzzzzz

20,00
20.25

eroic: 
patria 
mentar). (color)

20.45 Soare de august bi
ruitor. Spectacol rea
lizat la Monumentul 
Eroilor Patriei de la 
Academia Militară 
cu participarea for
mațiilor Ministerului 
Apărării Naționale, 
(color)

21,05 „V“ de la Victorie. 
Documentar artistic, 
(color)

21.25 Cîntec nou de săr
bătoare — Melodii 
populare, (color)

21.45 Telejurnal.

Vineri, 23 august
8,00 Sub semnul marii 

sărbători.
8,10 Zi de august, zi de 

glorii — Muzică pa
triotică și revoluțio
nară. (color)

8,30 Demonstrația oame
nilor muncii din Ca
pitală cu prilejul ce
lei de-a 41-a aniver
sări a revoluției de 
eliberare socială și

națională, antifascistă 
și antiimperialistă de 
la 23 August 1944. 
— Transmisiune di
rectă din Piața A- 
viatorilor.

11.40 Partidul, patria, po
porul — cîntece și 
versuri patriotice și 
revoluționare, (color)

12,00 România, scumpă ța
ră — Melodii popu
lare (color)

12.40 In parc fanfara cîn- 
ta... (color)

13,00 Telejurnal.
13,15 Album de august, 

(parțial color)
15,00 Închiderea programu

lui.
17,00 Frumuseții tale, 

Românie — Muzică

ușoară. (color)
17,30 Generația epocii

Nicolae Ceaușescu
— tinerețe revolu
ționară (reportaj), (co
lor)

17.45 Cîntec de bucurie
— muzică populară, 
(color)

18,15 Omagiu patriei și 
partidului — Selec- 
țiuni înregistrate la 
concursul pionieresc 
desfășurat la Năvo
dari. (color)

18.45 1001 de seri..
19,00 Telejurnal — Țara 

în sărbătoare.
19,40 Imn pentru marele 

august — Spectacol 
literar — muzical — 
coregrafic, (color)

20.35 Documentar artistic: 
Cei mai frumoși 20 
de ani — Epoca 
Ceaușescu — Pre
mieră TV. (color)

21,50 Telejurnal.
22,00 Flori de cîntec româ

nesc — Romanțe și 
melodii îndrăgite, 
(color)

23,00 închiderea progra
mului.

Sîmbătă, 24 august
11,00 Telex.
11,05 Sub al țării cer senin

— Program artistic 
pionieresc.

11.35 Telefilmoteca de 

ghiozdan — Baladă 
pentru Măriuca.

— Prima parte.
12,00 Sub soare de august 

— program susținut 
de formațiile muzi
cale ale Radiotelcvi- 
ziunii. (color)

13,00 Zi de sărbătoare: La 
sfîrșit de săptămînă. 
(parțial color)

15,00 închiderea progra
mului.

18,00 Floarea din Grădină, 
(color)

18,50 1001 de seri. .
19,00 Telejurnal.
19,20 Arc peste un timp 

eroic 1944 — 23 Au
gust — 1985. O stră
lucită politică de 

pace și largă colabo
rare internațională, 
(color)

19,35 August — columna 
vie a libertății noas
tre. Spectacol lite
rar — muzical — co
regrafic. (color)

20,15 Film artistic; Un 
petic de cer —. Pre
mieră TV. Produc
ție a Casei de filme 
Cinci, (color)

21.30 Telejurnal.
21,40 Din albumul celor 

mai frumoase melodii 
românești, (color)

22.30 închiderea programu
lui.



4 Steagul rot ii VINERI, 16 AUGUST 1985

Acțiuni în favoarea păcii, 
penlru dezarmare nucleară

HELSINKI 15 (Agerpres). 
In capitala Finlandei s-au 
Încheiat lucrările reuniu
nii regionale a organiza- 

' ț iei internaționale „oame
nii de artă pentru pace". 
Au participat reprezentanți 
din țările din nordul Eu
ropei — Danemarca, Fin
landa, Islanda, Norvegia și 

L Suedia — precum și din 
(alte state de pe continent, 
i care au dezbătut planul de 
1 acțiune al organizației în 
I favoarea păcii și dezarmă- 
• rii. De asemenea a fost a- 
j doptată inițiativa militan- 
j ților din orașul finlandez 
; Kemi privind organizarea 
1 în școli de „lecții ale pă

cii".

TOKIO 15 (Agerpres). 
Parțicipanții la Conferința 
internaționala consacrată 
preîntîmpinării cursei înar
mărilor și consolidării pă
cii în regiunea Asiei și în 
bazinul Pacificului — des
fășurată în orașul Japonez 
Yomitan (Insula Okinawa) 
— au cerut Administrației 
S.U.A. să înceteze experi

Știri din țările socialiste
MOSCOVA (Agerpres). 

In Uniunea Sovietică a în
ceput producția de serie a 
locomotivei electrice „VL- 
85“ de 10 000 kW, care poa
te remorca trenuri cu greu
tatea de zece mii de tone. 
Noua mașină a fost testa
tă în condiții de climă as
pră, la Krasnoiarsk. unde 
iarna temperatura aeru
lui ajunge la minus 40 
grade Celsius. Această tes
tare, relatează agenția 
TASS, a fost necesară în- 
trucît „VL-85" va remor
ca trenuri pe traseul căii 
ferate Baikal — Amur, ce 
traversează o zonă în ca
re se înregistrează tempe
raturi foarte miei.

BERLIN (Agerpres). Reu- 
tilizarea deșeurilor plasti
ce menajere este o com
ponentă importantă a pro
gramului de reintroducere 
in circuitul economic a 
unor materiale recuperabile, 
relatează agenția TASS. 
Studiile au demonstrat cii 
fiecare familie aruncă a- 
nual Ia lăzile de gunoi a- 
proximativ 6,5 kg de mase 
plastice. Aceasta înseamnă, 
pe întreaga țară, 40 000 de 
tone de materii prime. O 
bună parte din aceste am
balaje se recuperează în 
prezent pentru a fi utilizate 
ca materii prime. Cantita

O

Potrivit datelor culese de 
■experți în criminalistică ai 
Ministerului de Interne din 
Jandul Rhenania de Nord- 
Westfalia, șomajul perma
nent accentuează tendințele 
spre infracțiuni și delicte. 
Analiza statisticilor per
mite să se tragă concluzia 
că ar exista o legătură în
tre dificultățile financiare 
și furturi, de pildă. In 
1984, numărul spargerilor 
la bănci, case de economii 
și oficii poștale a crescut 
cu 41 la sută, față de anul 
anterior. O anume crește
re s-a înregistrat și în le
gătură cu atacurile cu mî- 

ențele nucleare .și să ac
ționeze pentru interzicerea 
armelor de distrugere în 
masă și, ulterior, lichidarea 
lor totală. Intr-un apel, es
te subliniată necesitatea u- 
nor manifestații antinu
cleare unite ale opiniei pu
blice internaționale în spri
jinul interzicerii totale și 
generale a experiențelor cu 
armele nucleare, pentru 
reducerea încordării și con
solidarea păcii.

&

BONN 15 (Agerpres). Re
prezentantul fracțiunii par
lamentare a Partidului E- 
cologiștilor din R.F.G. a 
cerut guvernului să renun
țe la amplasarea de arme 
chimice pe teritorul ță
rii, relatează agenția D.P.A.

După opinia Partidului 
Ecologiștilor, cea mai bu
nă soluționare a problemei 
armelor chimice ar fi în
cheierea unui tratat care 
să creeze în Europa o zonă 
liberă de asemenea ar
me.

tea de materii prime re
cuperabilă în acest fel este 
apreciată pentru anul în 
curs la 6 000 de tone.

ULAN BATOR (Agerpres). 
Un nou Combinat pentru 
producerea materialelor de 
construcție a fost dat în 
funcțiune în aimacul Gobi- 
Sud din R.P. Mongolă. A- 
ceastă întreprindere are 
secții dotate cu mașini și 
utilaje moderne pentru pro
ducerea de panouri și alte 
elemente prefabricate din 
beton-armat.

In prezent, în întreaga 
țară funcționează cîteva 
mari combinate de mate
riale de construcție pentru 
locuințe, fabrici de ciment 
și de cărămizi, de prefabri
cate din beton și de plăci 
ceramice. Potrivit statistici
lor oficiale, industria ma
terialelor de construcții 
din R.P. Mongolă, realizea
ză în prezent o producție 
de zece ori mai marc fa
ță de acum 15 ani.

TIRANA (Agerpres). Oa
menii muncii de la între
prinderile de construcții 
din districtul Durres (R.P.S. 
Albania) î.și îndeplinesc și 
depășesc sarcinile de plan 
în fiecare an, relevă agen
ția A.-T.A. De altfel, actua
lul plan cincinal prevede 

ȘOMAJ Șl
nă armată împotriva altor
instituții de credit și ma
gazine. Ci toate că nu 
tați șomerii permanenți 
pot fi considerați pungași 

DIN PRESA STRĂINĂ
(„FRANKFURTER RUNDSCHAU**)

sau spărgători, nu se poa
te ascunde faptul că 42,3 
la sută din persoanele a- 
resțate de poliție pentru 
comiterea unor delicte de 
acest gen șomau de peste 
un an și, in consecință, nu 
mai primeau alocații de la

O.U.A. respinge 
a sistemului

ADDIS ABEBA 15 (A-
gerpres). Organizația Uni
tății Africane (O.U.A.) res
pinge orice așa-zisă refor
mă a sistemului de apart
heid, care ar putea fi a- 
nunțată în curînd de auto
ritățile rasiste de la Pre
toria.

Intr-o declarație dată 
publicității la Addis Abe
ba se subliniază că singura 
cale de soluționare a situa
ției din Republica Sud-A- 
fricana constă în „realiza
rea cererilor și aspirațiilor 
juste ale populației de cu-

Situația
BEIRUT 16 (Agerpres). 

Schimburi de focuri s-au 
produs joi între unități ale 
forțelor armate libaneze și 
miliții musulmane în sec
toare din sudul Beirutului, 
au anunțat surse militare 
din capitala Libanului. Au 
fost semnalate, totodată, 
tiruri sporadice între uni
tăți ale armatei și miliții 
druze pe înălțimile ce 
domină Beirutul.

Pe de altă parte, potri- 

un volum de construcții de 
două ori mai mare decît cel 
realizat în cincinalul pre
cedent. Prin ridicarea gra
dului de mecanizare a fost 
posibilă realizarea unui 
număr important de obiec
tive industriale în regiune, 
între care fabrica de pre
lucrare a- furajelor, fabri
ca de pîine, o nouă între
prindere de prelucrare a 
sticlei, noi linii de pro
ducție în industria chimică 
etc. Intr-o scurtă perioa
dă de timp, în districtul 
respectiv au fost înființate, 
de asemenea, complexe a- 
grozootehnice, iar lucrările 
de extindere a principale
lor porturi maritime ale 
țării se află în curs de. 
desfășurare, într-un ritm 
susținut.

PHENIAN (Agerpres). In , 
capitula R.P.D. Coreene s-a 
deschis o expoziție de 
instrumente de laborator și 
material didactic pentru
toate gradele de învăță-
mînt din țară, la care șînt 
prezentate peste 2 100 ex
ponate — informează agen
ția A.C.T.C. Toate artico
lele— inclusiv microcompu
ter și instrumente de mă
sură — au fost confecțio
nate de cadre didactice și 
studenți ai institutelor de 
învățămînt superior din 
întreaga țară.

D E L I C
i

stat. Peste două treimi 
dintre cele 1,6 milioane 
delicte înregistrate anul 
trecut au fost furturi. Po
liția afirmă cu satisfacție 

că în ultimul timp au fost 
bătute toate recordurile în 
ce privește elucidarea di
verselor cazuri de spargeri, 
furturi substanțiale etc. 
Dar acest procentaj (cel 
mai ridicat din ultimii 10 

așa-zisa reformă 
de apartheid
loare majoritare care luptă 
pentru drepturile sale fun
damentale, prin eliminarea 
apartheidului și nu prin re
forma sa“.

Schimbările, preconizate 
de președintele regimului 
de la Pretoria, Pieter 
Botha, care ar urma să 
fie anunțate în curînd, în 
cadrul unei reuniuni a 
Partidului Național al său, 
„constituie un fel de tra
tament cosmetic pentru a 
induce în eroare opinia 
publică internațională", se 
arată în declarație.

din Liban
vit unui ultim 'bilanț al 
exploziei produse miercuri 
în estul Beirutului 13 per
soane au fost ucise și alte 
122 au fost rănite.

CU PRILEJUL MARCĂ
RII celei de-a 38-a aniver
sări a zilei independenței 
Indiei, la Delhi a avut loc, 
o ceremonie solemnă, la 
care au participat înalți 
demnitari politici și de 
stat. Potrivit tradiției, la 
Fortul Roșu, unde, în ur
mă cu 38 de ani, a fost 
ridicat, pentru prima oară, 
drapelul național indian, a 
fost organizată o paradă 
militară.

wurl
SECRETARUL GENE

RAL AL O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, conside
ră că în prezent sînt reu
nite condițiile și elemen
tele pentru reluarea proce
sului de negocieri care să 
conducă la soluționarea 
problemei Ciprului, a de
clarat, la sediul newyorkez 
al organizației mondiale, 
un purtător de cuvînt al 
acesteia, citat de agenți
ile Reuter și France Presse.

LA AMMAN AU AVUT 
LOC CONVORBIRI între 
regele Hussein al Iordaniei 
și Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru E- 
liberarea Palestiifei.

In cadrul discuțiilor au 
fost examinate ultimele e- 
voluții ale situației din 
regiune și din teritoriile 
arabe ocupate.

PRIMUL MINISTRU AL 
PAKISTANULUI, Moham
mad Khan Junejo, a decla
rat că legea marțială va 
fi ridicată pînă la sfîrșitul 
acestui an, urrnînd- ca „la 
1 ianuarie 1S)86 să fie res
tabilit complet sistemul de
mocratic în țară".

T E“
ani) nu se ridică decît Ia 
43,7 la sută, lucru expli
cabil din punct de vede
re statistic. Astfel, s-a reu
șit elucidarea numai a 
9,3 la sută din cazurile de 
lurt de mașini, în timp ce 
poliția a soluționat cu suc
ces 91 la sută din cazurile 
de omor și 99 la sută din 
cele de omucidere. Cu 
toate că actele de violen
ță au înregistrat o ușoară 
tendință de descreștere, ci
frele sînt încă alarmante: 
29 696 persoane, bărbați și 
femei, au lost arestate In 
1984...

(Agerpres)

Agendă energetică
DELIII (Agerpres). O a 

doua centrală nucleară cu 
o capacitate energetică de 
235 MW a devenit opera
țională în India în cadrul 
proiectului Kalpakkam. O 
primă centrală din cadrul 
acestui proiect a intrat în 
funcțiune anul trecut, in
formează agenția Press 
Trust of India.

Potrivit programului e- 
nergetic al acestei țări — 
care vizează utilizarea re
surselor interne de ma
terii prime, punerea în va
loare a surselor alternati
ve pînă în anul 2 000, capa
citatea energetică a centra
lelor nucleare instalate va 
fi de 10 000 MW.

PARIS (Agerpres). Pînă 
la sfîrșitul anului, pe 
cursul rîului Var din Alpii 
Maritimi (Franța) vor fi 
construite nouă minicen- 
trale electrice, care vor 
furniza o importantă parte 
a necesităților de energie 
în regiune. Deși proiectate 
pe baza aceluiași prototip, 
minicentralele vor avea o 
capacitate între 2 și 4 Me
gawați, în funcție de înăl
țimea căderilor de apă 
(4—88 metri). întreprinderi
le industriale franceze de 
profil au realizat deja 27 
de turbine, cu care vor fi 
echipate aceste minicen- 
trale hidroelectrice, infor
mează revista „Le Nouvel 
Economiste".

MOSCOVA (Agerpres). 
Centrala hidroelectrică de 
pe rîul Nurek este cea mai 
mare de acest fel din Tad- 
jikistanul sovietic, relatea
ză agenția TASS. Capacita

r
memento

FILME
i PETROȘANI — 7 No- 
i iembrie: Cantemir; U- 
i nirea: Pe urmele șoimu- 
î lui; Parîngul: Așa bunic, 
ș așa nepot.
< LONF.A : Rocky II.
î ANINOASA; Campio- 
î nul, I-II.

VULCAN — Luceafă-
’ rul : Un șerif extrateres- 
i tru.
ț LUPENI — Cultural :
i Cireșarii.
î URICANI: Iubirea are
i multe fețe, I-II.
Ș N.R. Eventualele mo-
; dificări intervenite în
i programarea filmelor a-
; parțin întreprinderii Ci-
i nematografice Județene 
î Hunedoara.
i....................... -... ....

Mica publicitate
VIND Dacia 1300, Strada 

Jiu — Paroșeni 169. (4140)
PIERDUT permis port

arma pe numele Vitan 
Ion, eliberat de I.J.M. De
va. TI declar nul. (4141)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vitan 
Ion. eliberată de Oficiul 
P.T.T.R. Petroșani. O de
clar nulă (4142) 

ANUNȚ DE FAMILIE

MATILDA soție, Liliana, Marinela fiice, Renato 
fiu, cu aceeași durere anunță că se împlinesc 4 ani 
de la decesul scumpului lor

JIANU ION
din Uricani. (4139)

tea celor două blocuri e- 
nergetice ale centralei es
te de 2,7 milioane KW. In 
perioada lucrărilor de re
parații și întreținere, spe
cialiștii sovietici au efec
tuat modernizări ale turbi
nelor instalate, obținînd o 
creștere de 10 la sută a ca
pacității fiecăreia dintre e- 
le. Pînă în prezent au fost 
efectuate asemenea mo
dernizări la trei turbine, 
urrnînd ca la terminarea 
operațiunilor centrala să 
ajungă la capacitatea de 
3 milioane kW.

ROMA (Agerpres). După 
cum transmite agenția 
ANSA, specialiștii italieni 
au creat un robot original 
care administrează sursele 
de energie.

Robotul asigură remedie
rea operativă a unor de
fecțiuni în sistemul de 
încălzire a locuințelor și 
economisirea energiei ter
mice.

VARȘOVIA' (.Agerpres). 
După cum relatează agen
ția P.A.P., minerii polonezi 
au extras în luna iulie 
16,2 milioane tone de căr
bune, iar de la începutul 
anului — 111 569 000 tone. 
Tot în luna iulie au fost 
extrase 4,4 milioane tone 
de cărbune brun, depășin- 
du-se cantitățile realizate 
în aceeași perioadă a anului 
trecut.

In producția de cocs 
metalurgic sarcinile au fost 
depășite în luna iulie cu 
21 000 de tone.

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20.35 Cadran mondial i

— România și proble
mele lumii contem
porane.

20.50 Amfiteatrul artelor. 
Revistă TV a „Cîn- 
tării României".

21.35 Efigii ale muncii — 
anul XX.

— Așa se nasc îzbînzi- 
le.

21.50 Telejurnal.
22.00 închiderea progra

mului.
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PIERDUT legitimație de 
serviciu p ■ numele hete- 
gan Adrian, eliberată de 
I.M. Bărbăteni. O declar 

nulă. (4137)
PIERDUT certificat de 

absolvire a 8 clase pe nu
mele Retegah Adrian, eli
berat de Liceul Industrial 
Vulcan în anul 1984. 11 de
clar nul. (4138) -

COLEGIUL OE REDACȚIE : Iosif BALAN, loon DUBEK, Oorin GHEJA, Ion MUSTATA, 
Simion POP - redactor șei, Teodor RUSU - redactor șef adjunct, Tiberiu SPATARU.

Redocția și administrația : Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, ru. 2. Telefoane.; 41662 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul : Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, telefon 41365.


