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ȚĂRII OT MAl MULT CĂRBUNE!
e înfrumusețarea localităților — 

operă a tuturor cetățenilor
Pe marginea ședinței Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Noi și stimulative măsuri pentru 
îmbunătățirea activității extractive

In spiritul hotănrilor adoptate de 
Congresul al XIII-lea, al orientărilor 
trasate de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceausescu, în ve- 

, derea perfecționării mecanismului eco- 
nomico-financiar. Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a stabilit, în șe
dința de miercuri, noi și stimulative 
măsuri pentru întărirea răspunderii u- 
nui larg cerc de factori care contri
buie la realizarea planului în industria 
extractivă. Consemnăm faptul ca pe o 
nouă contribuție la îmbunătățirea acti
vității din minerit, domeniu aflat me
reu în atenția conducerii partidului și 
statului nostru, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, preocupat în per- 

i manență de perfecționarea organizării 
și conducerii proceselor de muncă și 
creșterea realizărilor din abataje. Este 
unanim cunoscut că toate aceste preo
cupări au drept finalitate înfăptuirea o- 
biectivelor majore ale etapei pe care o 
străbatem — întărirea bazei de mate
rii prime, dobîndirea independenței e-

nergetice, accelerarea ritmului de dez
voltare multilaterală a patriei.

După cum s-a comunicat, proiectul 
Decretului aprobat de Comitetul Poli
tic Executiv prevede acordarea unor 
prime lunare de pînă la 10 la sută din 
retribuția tarifară, pentru personalul de 
conducere, tehnic, economic și de altă 
specialitate din unitățile extractive care 
depășesc planul de producție, în raport 
cu procentul de depășire realizat. Tot 
pentru întărirea răspunderii sînt prevă
zute penalizări de circa 2 la sută din 
retribuția tarifară pentru fiecare procent 
de nerealizare a planului. Aceste mă

suri sînt menite să întărească răspunderea 
cadrelor tehnice și de conducere față de 
sarcinile de plan ale colectivelor, să 
conducă la îmbunătățirea asistenței teh
nice pe schimburi și locuri de muncă, 
la dezvoltarea și afirmarea inițiativelor 
tehnice înaintate, de soluționare opti
mă și cu înalt randament a probleme
lor ce se ivesc în procesul de producție.

(Continuare în pag. a 2-a)

înfățișarea de astăzi a 
localităților municipiului 
nostru este, în primul 
rînd, rodul unor ample 
programe de investiții, fi
nanțate de la fondul cen
tral al statului, pentru 
construirea de locuințe, de 
importante obiective so- 
cial-economice, spații co
merciale și de prestări de 
servicii, utilități publice 
etc. Conturarea centrelor 
civice ale așezărilor a 
necesitat mari eforturi 
financiare și materiale — 
toate convergînd spre cre
area unui mediu ambiant 
civilizat, confortabil.

Ca beneficiari ai aces
tor substanțiale investi
ții, cetățenii înșiși, locuito
rii acestor localități se 
cuvine să fie și partici
pant! direcți la opera de 
dezvoltare a cartierului sau 
orașului în care muncesc 
și trăiesc. Aspect impor
tant, căruia Proiectul de 
Lege privind autocondu- 
cerea, autogestiunea eco

nomico-financiară și auto
finanțarea unităților ad- 
ministrativ-teritoriale îi 
conferă un larg cadru de 
afirmare. Aspect impor
tant, care se regăsește în

In intimpinarea 
Congresului al lll-lea 
al consiliilor populare

înfăptuirile acestui an, în 
așezările municipiului. 
Astfel, în cartierele loca
lităților au fost realizate, 
prin contribuția în muncă 
a cetățenilor, peste 376 000 
de metri pătrați de zone 
verzi, s-au plantat mai bi
ne de 90 000 de arbori și 
arbuști ornamentali, mili
oane de flori din cele mai 
diverse specii — într-un 
cuvînt un spor de frumu
sețe adăugat în benefici
ul fiecăruia. Tot la iniția
tiva și prin mobilizarea 

consiliilor populare, a de- 
putaților, au fost între
prinse lucrări de largă u- 
tilitatc publică: s-au re
parat peste 75 de podețe și 
poduri, s-au modernizat și 
reparat 139 000 de metri 
liniari de trotuare și 
străzi — volumul contri
buției prin muncă a cetă
țenilor municipiului însu- 
mînd, de la începutul anu
lui, mai bine de 16,5 mi
lioane lei.

De asemenea, din fon
durile constituite prin 
contribuția bănească a ce
tățenilor au fost finanțate 
și se află în curs de exe
cuție diverse obiective de 
folos obștesc, cum ar fi 
repararea de străzi, aco
perirea ștrandului termo- 
ficat din Petroșani, dota
rea bazei sportive didac
tice din Paring, amena-

C.T. DIACONU
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Tonele în plus înseamnă, de fapt, 
creșterea veniturilor noastre

Măsurile pentru aplica
rea mecanismului econo- 
mico-financiar și creșterea 
răspunderii personalului 
de conducere și a perso
nalului tehnic, economic 
și de altă specialitate în 
realizarea planului ăe 
producție pentru export și 
a planului în industria 
extractivă, stabilite de 
recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. care a a- 
vut loc miercuri, 4 sep
tembrie, are pentru noi 
cadrele tehnice din indus
tria minieră o deosebită 
importanță. Așa cum reie
se din acest document, 
personalul din unitățile din 
industria extractivă care 
depășesc planul de pro
ducție la cărbune, țiței, 
minereuri neferoase, be
neficiază de prime lunare 
de pînă la 10 la sută din 
retribuția tarifară în ra
port cu procentul de depă
șire realizat. Prin aplica
rea acestor măsuri cadre-

Cărbune de calitate
Colectivul minei Live- 

zeni a expediat în luna 
trecută preparației Co- 
roești cărbune care s-a 
încadrat în indicatorul de 
cenușă și umiditate, fapt 
pentru care a primit o bo
nificație de 3873 tone. Ia
tă că și în primele zile 
din luna aceasta cînd 
conținutul de cenușă a 
fost redus cu 6,1 procen
te față de cel planificat 
și 0,7 la umiditate boni
ficațiile primite se ridi
că la 500 tone de cărbu
ne. Este aportul întregu
lui colectiv de oameni ai 
muncii care au pus un 
mare accent pe alegerea 
sterilului atît în frontu
rile de lucru cît și pe 
fluxul de transport.
(Gh.S.) 

le tehnice, economice și de 
altă specialitate din ca
drul întreprinderilor mi
niere, a centralelor și a 
ministerelor vor fi impli
cate direct în realizarea 
sarcinilor de plan. Și de 
această dată, secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
Minerul nostru de onoare, 
prin înalta sa gîndire clar
văzătoare vine să stimu
leze, să recompenseze ma
terial pe cei care depun 
eforturi susținute pentru 
realizarea sarcinilor de 
plan.

Pe noi, minerii sec
torului IV de la I.M. Vul
can aceste măsuri ne sti
mulează în sporirea efor
turilor colective pentru a 
crește producția de căr
bune extras zi de zi din 
abatajele sectorului.

Maistru principal 
Nicolae ROMAN, 
șef sector IV, 

I.M. Vulcan

In atelierul de confecționat plasă al S.S.II. Vulcan, maistrul Aurel Vlai- 
cu, împreună cu muncitoarele Janeta Cerbu. Niculina Mihalache și Sanda Vig, 
efectuează măsurarea unui lot de plasă ce urmează a fi expediat beneficiarilor.

Eficiența — fundamentul activității productive
Realizarea producției de 

cărbune la nivelul planului 
constituie desigur unul dintre 
elementele fundamentale pri
vind asigurarea eficienței e- 
conomice a unei întreprinderi 
miniere. Dar, abordînd în 
mod analitic problematica e- 
ficienței trebuie neapărat să 
avem în vedere și modul în 
care se obține această pro
ducție, prețul unei tone de 
cărbune extras, cheltuielile 
ce se fac pe unitateJO de 
producție — in cazul mineri
tului, pe tona de cărbune — 
și, bineînțeles, celelalte ele
mente ce intră din punct de 
vedere economic in catego
ria eficienței.

O succintă analiză a efici
enței activității economice 
desfășurată de I.M. Lonea, 
întreprindere fruntașă a Văii 
Jiului cu cele peste 8 500 to
ne extrase suplimentar la 8 
luni, ne relevă elocvent 
modul fructuos în care la 
mina Lonea este organizat 
procesul de producție. Por
nind de la această bază a 

realizărilor, îndeplinirea indi
catorului de eficiență consti
tuie pentru organele și orga
nizațiile de partid, pentru 
C.O.M., pentru întregul co
lectiv un obiectiv de maximă 
însemnătate, pentru atinge
rea căruia sînt desfășurate

I. M. LONEA
iiBaRiiiiiikiiiKixiiiim

toate forțele umane și mate
riale ale întreprinderii. In 
acest sens, s-a stabilit, în 
mod necesar, ca primă mă
sură de asigurare a unei e- 
ficiențe sporite, reducerea 
cheltuielilor pe tona de căr
bune, măsură ce și-a dovedit 
viabilitatea prin rezultatele 
economico-financiare pe care 
întreprinderea le-a obținut la 
7 luni, cînd cheltuielile totale 
la 1 000 lei producție marfă 
au fost reduse cu 60,1 lei.

Contabilul șef al întreprin
derii, economistul Gricore 
M ischiu, ne arăta cu exacti
tate citeva dintre modalitățile 
prin care a reușit colectivul 

să înregistreze aceste rezul
tate. Dintre acestea pe lingă 
participarea efectivă a tutu
ror formațiilor de lucru la 
obținerea de economii - în 
acest sens se poate vorbi des
pre existența unei adevărate 
conștiințe a reducerii costu
rilor de producție — de o de
osebită importanță s-a dove
dit economisirea materialelor 
și pieselor de schimb. Astfel, 
cheltuielile materiale au fost 
diminuate, in aceeași perioa
dă cu 10,9 lei la 1 000 lei 
producție marfă, iar piesele 
de schimb recuperate se ridi
că la o valoare de 4,2 mili
oane lei.

Totodată, ca urmare a ob
ținerii acestor rezultate, la 
producția marfă, întreprinde
rea înregistrează un plus de 
peste 2 milioane lei care 
a asigurat un beneficiu de 
7,3 milioane lei. După cum 
ne asigura interlocutorul, pro
blema eficienței economice 
constituie de fapt fundamen
tul activității colectivului, ca
re a reușit să găsească cele 
mai rentabile soluții de obți
nere a unor economii sub
stanțiale.

Gh. CHIRVASÂ

Consfătuirea cadrelor didactice
Astăzi, la Petroșani, au 

loc consfătuirile cadrelor 
didactice din învățămîntul 
preșcolar, gimnazial și 
profesional al Văii Jiului, 
importantă acțiune inte
grată în procesul de pre
gătire temeinică a noului 
an școlar. Organizate de 
Inspectoratul școlar al 
jildețului Hunedoara, con
sfătuirile se desfășoară în 
trei secțiuni (educatoare, 
învățători, profesori), în 
ședințe plenare și pe gru
puri de discipline, anali- 
zîndu-se, într-un climat 
de exigență și responsa-

Piusurile continuă ■=c
sâ crească

c
Consecvenți cu ei în- î 

șiși, minerii sectorului i 
I al I.M. Paroșeni con
tinuă să se mențină în 
rîndul celor mai pro
ductive colective de mi
neri din cadrul minei.
Deși au trecut doar 

citeva zile din luna 
septembrie, ei au extras 
suplimentar prevederi
lor de plan 358 tone de 
cărbune, care asigură I 
de la începutul anului 
un plus de 25 347 de 
tone.

O contribuție hotărî- 
toare la acest succes au 
avut minerii din brigă
zile conduse de Vasile 
Cojocaru și Gavrilă Me- 
saroș. Ortacii lui Me- 
saroș dezechipează în 
momentul de față un 
complex mecanizat pen
tru a fi mutat intr-un ■ 
nou panou, pregătit de- 5. 
ja de brigada de pregă- j 
tiri condusă de Viorel ș 
Poșa. Noua capacitate i8 va asigura creșteri j 
substanțiale în produc- ș , 
[ia sectorului. (G.C.) 

bilitate, posibilitățile de 
perfecționare a metodo
logiei instruct! v-educati- : 
ve pentru a asigura, încă [ 
din prima zi a noului an j 
școlar, toate condițiile ne- > 
cesare unei pregătiri pro
fund formative a tinerei 
generații.

Prin analiza, dezbate
rile și schimbul de expe
riență ce vor avea loc, 
consfătuirile preced noul 
an școlar și jalofiează sar
cinile de pregătire pentru : 
muncă și viață a tinerelor 

(Continuare in pag a 2-a)
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In ziarul nostru am 
călii stabilite în lumina
XlII-lea al partidului, cu
v ățămîntului politico-ideologic
— 1938/1989. Precizările făcute
la organizațiile de partid din 
ții economice și sociale, aflate 
cadrul cărora vor funcționa c 
gice. Am consemnat, totodată, și 
vor fi dezbătute, începînd din luna
la sfîrșitul anului, urmînd ca celelalte
tematica primului an de studiu să fie publicate 
timp util.

• PENTRU cadrele 
DE PARTID SI ACTIVUL 
DIN DIFERITE DOME
NII se vor organiza 
cursuri politieo-ideologiee. 
pe lingă comitetele de 
partid muni
cipal, orășe
nești și din 
marile între
prinderi.
Cursurile vor 
avea efective 
de' 20 — 25 
participanți și 
își vor des
fășura activitatea pe 4 pro
file (Bazele economiei po
litice marxiste; Socialis
mul științific și procesul 
transformării revoluțio
nare a societății româ
nești; Materialismul dia
lectic și istoric; Organiza
re; și conducerea știin
țifică a societății socialis
te). Fiecare din aceste 
profile va avea o temati
că- unitară, eșalonată pe 
2 ani, cu 10 dezbateri pe 
an. In perioada celoi- 4 
ani, participanții vor a- 
vpa posibilitatea să stu
dieze și să-și completeze 
pregătirea politico-ideolo- 
gică în două cursuri dife
rite ca profil.

„Unde-i
Intr-o societate a mun

cii, cum este societatea 
socialistă, răspunderea fa
ță de obligațiile de ser
viciu, respectarea cu
strictețe a disciplinei de 
producție constituie ele
mente definitorii ale cali
tății de om al muncii, om 
integrat intr-un proces de 
producție. Din păcate, mai 
există și oameni ai mun
cii care în locul prestării 
unei munci cinstite, co
recte, în limitele preve
derilor legislației noastre 
socialiste, preferă să co
mită abateri grave de Ia 
disciplina de producție și a 
muncii, care de cele mai 
multe ori sînt sancționate 
de legea penală. Regretele 
tardive, scuzele. banalul 
„am greșit" nu au însă 
darul de a-i lăsa nepedep
siți. așa cum prevede le
gea, așa cum societatea 
noastră socialistă știe să 
fie intransigentă atunci cînd 
abaterile de la normele ei 
morale, civice și juridice 
cad sub incidența legii; 
„Dura lex, sed lex“. spu
ne un cunoscut proverb 
latin, a cărui valabilitate 
este incontestabilă și în 
zilele noastre.

Prezentăm în cele ce 
urmează citeva din cazu
rile, relatate de locotenen
tul de miliți ■ Eugen Pe- 
tea din Uricani.

Se știe foarte bine că în 
orice situație consumul de 
alcool este generator de 
necazuri, cele mai dese a- 
bateri avînd la sorginte 

informat despre noile indi- 
hotărîrilor Congresului al 
privire la organizarea în- 

în perioada 1985/1986 
s-au referit, pe larg, 
toate domeniile vie- 
în mediul urban, în 

ercuri politico-'deolo- 
primele 4 teme ce 

septembrie plnă 
6 teme din 

în

• PENTRU membrii 
DE SINDICAT Șl Al 
O.D.U.S.. învățămîntul se 
va desfășura prin cercuri 
politico-educative, con
stituite pe grupe sindica

In vederea deschiderii noului an de învăță mint politico-ideologic

Răspunderi sporite în fața 
organizațiilor de partid
le sau formații de lucru, 
avînd o tematică similară 
cu cca prevăzută pentru 
organizațiile de partid. 
Organizarea învățămîntu- 
lui politico-educativ pen
tru tineret se va face pe 
baza propunerilor elabo
rate aparte, corelate cu 
măsurile Ministerului Edu
cației și Invățămîntului și 
ale Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, în
scrise în programul ge
neral de formale a tinere
tului în spirit patriotic, 
comunist, revoluționar.

• Conducerea in- 
VĂTĂMINTULUI POLI
TICO-IDEOLOGIC va fi 
asigurată de organele și 

lege, nu-i tocmeala44! înfrumusețarea localităților
tocmai acest „mod de de
lectare" intrat în obișnuin
ța unora. Este greu de 
presupus că toate aceste 
lucruri, ca și alt de la fel 
de neplăcute pe care le a 
duce consumul de alcool 
nu erau cunoscute și de 
Emil Guțu, lucrător la 
punctul de încărcare de 
la cariera Cîmpu lui Neag. 
Insă, ori că le-a știut ori 
că nu, E. Guțu s-a pre-

ANCHETĂ 
SOCIALĂ

zentat în repetate rînduri 
sub influenta alcoolului la 
serviciu, ignorînd preve
derile Decretului 400. Este 
lesne de înțeles că în ase
menea stare, randamentul 
său era mult sub nivelul 
posibilităților, iar riscul 
de accidentare deosebit
de pronunțat. Și cum 
„ulciorul nu merge de 
multe ori la apă", Emil 
Guțu s-a pomenit în fața 
„fiolei fatale" care s-a 
înverzit pe loc, judecarea 
sa în public punînd ca
păt, cel puțin pentru o 
vreme obiceiului său pă
gubitor.

Aceleași apucături a a- 
vut și buldozeristul Mir
cea Mivu, care pentru a-și 
potoli setea, părăsea și 
locul de muncă fără nici 
un fel de aprobare. De
fapt, prin părăsirea locu

organizațiile de partid — 
inclusiv pentru cercurile 
din cadrul organizațiilor 
de masă. Vor fi luate mă
suri pentru înființarea de 
puncte documentare po- 
litieo-ideologice în toate 
unitățile, pentru îmbună
tățirea dotării și funcțio
nării punctelor existente. 
Lunar. birourile organiza
țiilor de bază vor prezenta 
în adunarea generală de 
partid, o scurtă informare 
asupra modului în care își 
desfășoară activitatea
cercul politico-educativ. 
Periodic, vor fi făcute in
formări în birourile comi
tetelor orășenești și muni

cipal de partid, în baza 
cărora organele superioa
re vor lua operativ măsu
rile ce se impun pentru 
înlăturarea deficiențelor, 
îmbunătățirea conținutului 
și creșterea eficienței în- 
vățămîntului. Se va a- 
corda o atenție deosebită 
aprecierii corecte, prin
cipiale a pregătirii fiecărui 
participant la cercuri și 
cursuri, acestea devenind 
criteriu important în apre
cierea anuală a cadrelor.

• SELECTIONAREA și 
pregătirea propa
gandiștilor se vor fa
ce cu o atenție sporită, a- 
vînd în vedere rolul lor 
esențial în buna desfășu

lui de munca fără aproba
re se încalcă în mod fla
grant disciplina muncii, 
regulamentul de organi
zare și funcționare a uni
tății, drept pentru care se 
află în curs de cercetare 
și mecanicii Maria To- 
dea și Octavia Muntea- 
nu care, lucrînd la pom
pele de evacuare a rpei 
dm vatra carierei, au ui
tat pentru o vr *in° care 
le era obligația, avînd de 
rezolvat unele probleme 
personale în afara între
prinderii. Așa cum, de
altfel, a uitat și Gh. Olă- 
nuță de la I.M. Uricani, 
care a sustras 250 m ca
blu electric și două tuburi 
flexibile de aeraj pentru 
acoperirea unor „mici ne
voi" din gospodăria sa și 
a cumnatului său C. An- 
drieș. Că nu era normal 
să procedeze așa, că fapta 
sa se consideră furt din 
avutul obștesc l-au intere
sat mai puțin pe Gh. 
Olănută caro, profitînd de 
un prilej nimerit, și-a în
sușit fără a sta prea mult 
pe gînduri obiectele res
pective.

Intervenția promptă a 
organelor de stat, perma
nenta lor veghe pentru a- 
părarea legislației soci
aliste. pentru apărarea a- 
vutului obștesc si-au spus 
din nou c.vvîntul, certatii 
cu disciplina, cu normei” 
juridice în vigoare fiind 
trntnti ea 'atare

G. C. BIRlĂDEANU,
N. DIACON U 

rare a învățămîntului. Or
ganele și organizațiile de 
partid vor manifesta o 
înaltă exigență și respon
sabilitate în recrutarea pro
pagandiștilor, încredin- 
țînd această misiune celor 
care întrunesc calitățile 
moral-politice și celelalte 
însușiri necesare unui e- 
ducator și militant comu
nist. Pentru cercurile po
litico-educative, propagan
diștii vor fi recrutați din 
rîndul comuniștilor cu ex
periență, care au o te
meinică pregătire ideolo
gică și politică, un nivel 
corespunzător de cultură 
generală, capacitatea de a 

expune liber 
și explica ar
gumentat, cu 
claritate și 
coerență, ide
ile care fac 
obiectul discu- 
cuțiilor, comu
niștii cu auto
ritate și pre

stigiu in organizațiile de 
bază, care manifestă spi
rit militant, exigență par
tinică. Pregătirea propa
gandiștilor se va face di
ferențiat, avînd la bază stu
diul individual, instruirea 
pol'tică, realizată nemij

locit de organele de 
partid, consultațiile teo
retice și instruirile meto
dice planificate. Pentru 
perfecționarea formelor și 
metodelo' de muncă ale 
propagandiștilor vor fi or
ganizate schimburi de ex
periență; consfătuiri me
todice, analize ale activi
tății desfășurate în cercuri
le și cursurile învățămîn
tului politico-ideologic.

(Urmuic din pagina l)

jurea de spații ele joacă 
pentru copii. De subliniat 
încă un aspect, important: 
aceste obiective au fost 
stabilite în cadrul adu
nărilor cetățenești, la su
gestia locuitorilor. In felul 
acesta și-a găsit expresia 
largul democratism al so
cietății noastre, stilul de 
muncă al organelor locale 
ale puterii de stat, bazat 
pe un permanent dialog
cu cetățenii. Este sufici
ent să spunem că 219 ase
menea propuneri, făt ute
de locuitorii municipiu-

i

Noi și stimulative măsuri 
pentru îmbunătățirea 

activității extractive
(Urmare din pag. 1)

Mai consemnăm că, în 
spiritul acestor măsuri deo
sebit de judicioase și cu 
efect mobilizator, secreta
rul general al partidului a 
indicat să se acționeze în 
mod concret pentru per
fecționarea sistemului de 
stimulare, astfel incit să 
sporească preocupările co
lectivelor pentru reduce
rea consumurilor și intro
ducerea de noi tehnolo
gii. In eforturile creatoa
re ale colectivelor, intro
ducerea de tehnologii mo
derne se înscrie ca o im
portantă cale de promo
vare a gîndirii tehnice a- 
vansate, pe fondul căreia 
activitatea productivă se 
poate ridica la parametri 
de eficiență superiori. Do 
asemenea, prin cultivarea 
spiritului de bună econo
misire se va asigura redu- 
rerea consumurilor și va
lorificarea unei recunoscu
te resurse interne, prin 
repunerea în circuitul e- 
conomic a tuturor materi
alelor refolosibile. Pe de 
altă parte, în cazul neîn- 
cadrării în consumuri se 
prevede ca depășirile să 
fie suportate, în mod echi
tabil. prin diminuarea 
fondului de participare la 
beneficii.

lui, au fost cuprinse in 
planurile de lucrări finan
țate de consiliile popu
lare, că multe dintre ele 
au fost deja concretizate, 
celelalte urmînd să prin
dă viață in viitorul apro
piat.

Cu alte cuvinte, consul
tarea cetățenilor, mobili
zarea lor la realizarea u- 
nor obiective de interes 
major civic reprezintă pîr- 
gliii importante ale activi
tății consiliilor populare 
din municipiul nostru, 
pentru continua înfrumu
sețare a localităților, pen
tru sporirea zestrei lor e- 
d iii tare.

Măsurile prevăzute au 
menirea să întregească ca
drul organizatoric supe
rior creat prin aplica
rea acordului global, pen
tru creșterea cointeresă
rii tuturor cadrelor in în
deplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan. In mod 
obiectiv, ele vor sprijini 
activitatea din abatajele 
Văii Jiului contribuind pe 
această cale la creșterea 
producției de cărbune, la 
îmbunătățirea realizărilor 
economice ale fiecărei în
treprinderi extractive.

Consfătuirea 
cadrelor 
didactice

(Urmare din pag. I)

generații, în educarea co
munista, patriotică, revo
luționară a celor mai ti
neri cetățeni, constructo
rii de inline ai societății 
noastre. In activitatea 
multor școli din Valea 
Jiului s-au obținut rezul
tate bune, s-au conturat 
experiențe interesante și 
eficiente in munca de ri
dicare' a calității procesu
lui instructiv, de diversifi
care și îmbogățire, a acti
vităților educative, de în
tărire a legăturii învăță
mîntului cu producția și 
implicarea elevilor în via
ța socială din localitățile 
municipiului. Consfătuiri
le care au loc astăzi au 
scopul de a extinde aces
te direcții de acțiune pen
tru îndeplinirea neabătu
tă a sarcinilor ce revin în
vățămîntului din documen
tele programatice ale 
Congresului al XlII-lea al 
partidului.

Consfătuirile cadrelor 
didactice contribuie la sta
bilirea celor mai adecva
te măsuri si metode pen
tru a se realiza un învă- 
țămînt modern, activ, efi
cient si profund educativ 
în toate școlile din Valea 
Jiului.

ȘCOLARA. Sub con-
I ducerea directoarei Mar

cela Stanciu, cadrele di
dactice de la Școala ge
nerală din Cîmpu lui 
Neag au finalizat lucră
rile de reparații din clă
direa școlii, astfel îneît, 
elevii își vor putea relua 
cursurile într-un local 

Lproaspăt renovat care le 
oferă cele mai bune con
diții de învățare. Felici

tări, urmînd ca strădani
ile elevilor în însușirea 
cunoștințelor sa răsplă- 
•eș'-ca eti.iiurjle cadre- 
lo~ didactice

DUPĂ CU E SE PARE, 
spațiile comerciale de la 
parterul mai multor blo
curi, cu vechime de-acum, 
din cartierul Petroșani- 
Nord, nu vor fi termina
te nici anul acesta. Și, 
cum cu siguranță va 
fi așa, pentru că ele sînt 
abandonate de mai mul
tă vreme de con ' uctori, 
probabil la iarnă, iar 
vor fi necazuri cu apa. 

Ce părere au constructo
rii, n-ar putea scuti lo
catarii de astfel de ne
cazuri ?

INTRI în cocheta pa
tiserie din cadrul mo
dernului complex de a- 
limentație publică din 
Vulcan cu dorința de a 
bea o cafea. „Nu vă pu
tem servi", ți se răspun
de, pentru că nu avem 
aragaz. Poate că cei în 
drept vor acționa pentru 
ea mult dorita și pro
misa cafea la nisip să 
poată fi savurată de con
sumatori. (Gh.O.)

VITRINE. Există mo
duri și moduri de a' face 
vitrine. Unele mai fru
moase, altele mai puțin 
reușite, funcție dc gustul 
estetic sau cunoștințele în 
materie de reclamă. De
ranjează, în -mod eu to
tul aparte, prin carac
terul lor țipător, vitrine
le magazinului alimen
tar din cartierul Petro- 
șani-Nord, care prin a- 
ranjamentul și conținutul 
lor se constituie într-un 
veritabil „Kitsch" Con
siderăm că poate fi găsi
tă o altă modalitate de 

aranjare a vitrinelor a- 
cestui magazin modern 
și deosebit de căutat de 
public pentru serviciile 
lui. (G.C.)

PENTRU CURĂȚENIE. 
Nu știm cum ar arăta 
centrul orașului nostru, 
fără comerțul ambula
toriu desfășurat în plin 
centru, în zona Hermes 
de unitatea de legume 
fructe din piață. Dar ne 
gîndim noi, ar arăta 
mult mai estetic, fără a- 
glomerare de lăzi și oa
meni, care creează cen
trului civic aspectul de 

piață. Poate gîi 
alții la fel, ma 
este și stație dc 
mai nou s-au <
bănci. Mai trebuie doar 
curățenie pentru ca a- 
ceastă zonă să fie într-ade- 
văr o zonă a frumuseții 
și curățeniei.

Rubrică realizată de
Gh. CIIIRVASĂ

I
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Îngrijirea instalației sanitare 
cerință pe cit de simplă, pe atit di importantă

In numărul de astăzi al 
ziarului l-am solicitat pe 
tovarășul Ladislau Hu
sar, șeful biroului tehnic 
al întreprinderii de gos
podărie comunală și loca- 
tivă Petroșani, să se re
fere, în suita de intervi
uri privind îngrijirea 
spațiului locativ, la între
ținerea instalației sanitare 
a apartamentului. știut 
fiind că aceasta este sursa 
multor degradări ale locu
ințelor.

— Intr-adevăr, din con
statările noastre se obserr 
vă că la instalațiile sani
tare apar frecvente defec
țiuni, neplăcute în sine și 
foarte păgubitoare prin 
consecințele lor, De cele 
•mai multe ori, cauza se 
află în neglijența locata
rului, în ignorarea unor 
așa-zișe amănunte neîn
semnate, dar care, în scurt 
timp, se dovedesc foarte 
importante.

— Tocmai de aceea, vă 
solicităm cîteva recoman
dări...

— Iată, de pildă, o simplă 
garnitură la un robinet 
poate provoca, pe lîngă 
pierderile de apă, deose
bit de păgubitoare, degra
darea instalației însăși. De 
aceea, un asemenea amă
nunt nu trebuie de loc ne
glijat. In cazul unor de
fecțiuni mai mari; impli- 
cînd repararea . armături

Viorica Florian — una 
dintre fruntașele în muncă 
de la unitatea nr. 1 a 
Secției de morărit și pa
nificație din Lupeni.

Foto : Gh. OLTEANU 

lor, respectiv a robineți- 
lor și bateriilor pentru 
apă, locatarul trebuie să 
apeleze la instalatorii au
torizați ai I.G.C.L.

Locatarul este obligat 
de asemenea, să anunțe în 
cel mai scurt timp dis-

O îndatorire 
cetățenească - 

întreținerea 
spațiului locativ

peleratul nostru, atunci 
cînd constată scurgeri con
tinue de apă în vasul 
WC. și la baterii. Defecți
unea trebuie remediată re
pede, pentru că se înregis
trează mari pierderi de 
apă (de ordinul a zeci de 
găleți pe zi) și se produce 
condens pe instalație, ce
ea ce conduce la umezirea 
pereților băii, la apariția 
igrasiei. Se interzice arun
carea resturilor menaje
re, a unor obiecte în va
sul WC, deoarece pericli
tează scurgerea pe coloane 
și provoacă deversări 
la parter sau în subsolul 
blocului.

— In cazul unor defec
țiuni pe rețeaua încorpo
rată în pereți sau pardo
seală, cum se procedea
ză ?

i iJ - . • :
I La școala generală din Aninoasa
î . i
Pregătirile finalizate 

din timp
Am intrat în luna în

ceperii noului an de in- 
vățămînt. După cum a- 
flăm de la directoarea 
Școlii generale din Ani
noasa (Eufrosina Banyai) 
pregătirile în vederea a- 
cestui eveniment au fost 
încheiate aici încă la 
mijlociii lunii august. In 
cadrul programului de 
pregătire derulat în lo
calul școlii au fost zu
grăvite și igienizate săli
le de clasă, birourile can
celariei, coridoarele
anexele, s-au vopsit so-: 
clurile, dușumelele tocu
rile ferestrelor și ușilor. 
De asemenea, echipele
E.G.C.L. au făcut verifi
carea izolației acoperi
șului clădirii și au efec
tuat reparațiile necesa

— Ele pot fi remediate 
numai de către instalato
rii I.G.C.L. care cunosc 
traseul rețelei, specificul 
operațiunii. Este vorba 
mai cu seamă de repara
rea sau desfundarea sifo
nului de pardoseală, a 
coturilor și ramificațiilor 
sau a țevilor de scurgere. 
In orice caz, nu se permi
te desfundarea conducte
lor, a obiectelor sanitare, 
a sifoanelor de pardosea
lă cu ajutorul unor obiec
te ascuțite sau prin lovi
re.

Interviu realizat de
C.T. DIACONU

Nota redacției. Prin sui
ta de „sfaturi ale Specialis
tului" am dorit să venim 
în sprijinul importantei 
acțiuni de bună gospodă
rire și îngrijire a fondului 
locativ. Apartamentele și 
cartierele noastre sînt a- 
vuția noastră, locuința 
noastră, și trebuie să 
le întreținem cum se cu
vine, în interesul și pen
tru confortul general. Re
comandările specialistu

lui nu cer din partea 
noastră cine știe ce efor
turi, ci numai grijă gospo
dărească, preocupare pen
tru respectarea unor re
guli, în definitiv, traiul 
civilizat al fiecăruia dintre 
noi.

re. In amănunțime au 
fost revizuite și repara
te, totodată, instalațiile 
grupurilor sanitare.

Concomitent cu lucră
rile gospodărești, au fost 
procurate manualele șco
lare urmind distribuirea 
lor pe clase. Pregătirile 
din școală în vederea des
chiderii in bune condi- 
țiuni a noului an de în
vațămînt au fost spriji
nite de elevi (mai ales în 

și realizarea lucrărilor de | 
vopsit) în timpul orelor >
de practică, dar în pri- i 
mul rînd de cadrele di- i 
dactice (Clara Rujoi, Ma- i 
ria Tal'cea precum și di- \ 
rectoarea) care s-au aflat I 
tot timpul la datorie.
(I. Bălan)

O unitate recomandată 
prin calitatea servirii 
cumpărătorilor — auto
servirea nr. 39 Aninoasa 
— gestionar Ion Burice. 
Foto : Robert TAVIAN

, Este cel puțin bizar mo
dul în care unele telefo
niste ce deservesc numere 
de utilitate publică 
din Petroșani răspund so
licitărilor oamenilor. Cel 
mai recent exemplu ni-1 
oferă serviciul „Deranja-

Impertinența 
„telefonistei 2-3“

mente" prin „telefonis
ta 2-3“ care ține secret și 
răspunsul la apelurile a- 
bonaților telefonici. După 
cinci minute, catadicseș
te să răspundă, apoi aflînd 
că o instituție cum e re
dacția „Steagul roșu" are 
un telefon de mare utili
tate deranjat, te lasă pur și 
simplu să vorbești singur 
fără a face nici cea mai 
nucă încercare să rezolve 
problema pusă în discu
ție.

Acest mod de lucru nu 
trebuie să persiste la un 
serviciu de utilitate publi
că, drept pentru care so
licităm conducerii P.T.T.R. 
comunicarea măsurilor 
luate.

Pe teme etice

Nu numai în vorbe, ci și in lapte...
Intr-un anume colectiv 

s-au întîmplat grave ne
reguli, care au dus apoi la 
sancționarea șefului. Co - 
lectivul a luat atitudine, 
cînd s-a pus problema pe
depsirii celui vinovat de 
încălcarea normelor de - 
mocrației muncitorești. 
Unul, mai curajos din 
fire, a remarcat chiar că 
„principiile" șefului, labi
le, în funcție de dereglări 
metabolice, au adus de- 
servicii activității. In fața 
unei astfel de situații, ca
re nu mai putea fi tolera
tă, el, unul, ia atitudine 
fermă, angajîndu-se etc. 
etc. Intransigența, spiri
tul critic al vorbitorilor au 
avut darul să îmbie la 
meditație pe reprezentan
ții forului superior. Dacă 
o astfel de poziție - era 
adoptată înainte sau cu 
prilejul declanșării suitei 
de nereguli, colectivul ar 
fi luat atitudine, nu ar fi 
înregistrat neîmplinită, în 
final nu ar fi fost nevo
ie de sancțiuni.

Profunda democrație 
socialistă, a „Epocii Nicolae 
Ceaușescu", presupune nu 
numai latura reprezentati
vă, „de număr", ci și cea 
participativă, de exerci
tare obligatorie a dreptu
rilor și îndatoririlor cu 
care sînt îndrituiți repre
zentanții colectivului. A- 
dică, a critica stările de 
lucruri negative, a lua a- 
titudine împotriva celor 
care se fac vmovați de 
afectarea bunului mers al 
pjociucție., de neglijarea 
unor aspecte sociale ale 
activității, indiferent de 
funcția pe care o îndepli
nesc, nu constituie doar 
o temă hamletiană de 
meditație. Raționamente, 

de genul „stau în banca 
mea", „nu mă leg la 
cap", „de privirea șefu
lui... și de alte lucruri să 
te ferești” etc., dezvăluie 
egoismul, individualismul, 
adică interesul îngust, 
strict personal al unora 
care s-au bucurat sau se 
mai bucură încă de girul 
obștei, fără a-i apăra cu 
consecvență interesele.

Oare cîți dintre acei ca
re au luat atitudine îm
potriva unor abuzuri sau 
greșeli ale șefilor au trăit 
sentimentul propriei cul
pabilități, au meditat a- 
supra modului cum și-au 
îndeplinit datoria față de 
colectiv ? Un vinovat, de-' 
sigur cel principal, a fost 
sancționat drastic, pe me
rit, dar cei care l-au în
curajat prin lipsa lor de 
atitudine își văd mai de
parte, liniștiți, de starea 
lor de vegetare, nestin
gheriți nici măcar de re- 
mușcări ?

Spiritul autenticei de
mocrații socialiste impli
că respectarea strictă » 
principiului muncii și 
răspunderii colective, nu 
numai în vorbe, ci. în fap
te, prin exercitarea tutu
ror îndatoririlor și dreptu
rilor cu care oamenii mun
cii îi însărcinează pe ale
șii lor în forurile de con
ducere colectivă. Altfel, 
fisurile stilului și metode
lor de muncă Iasă loc u- 
nor derobări, unor abateri 
de la norme, care, la rîn- 
dul lor, fac posibilă apari
ția unor fenomene negati
ve, unor atitudini, care, 
încurajate, se răsfrîng cw , 
efecte nedorite asupra ac
tivității întregului colec
tiv.

Ion VULPE

Duminică, 8 septembrie Marii, 10 septembrie 21,00 o

13,00

14,30

15,00

19,00
19.20

19,40

11,30
11,35

12,40

Telex. lui Botoșani, (color)
Lumea copiilor, 20,20 Film artistic:
Telefilmoteca de Cină între prieteni.
ghiozdan : Premiera TV.
Prietenii văijor verzi. Producție a studiou
Producție a studiou rilor bulgare.
rilor de televiziune (color).
cehoslovace. 21,35 Farmecul muzicii.
Premieră pe țară. (color).
(color). 21,50 Telejurnal.
Din cununa cânte 22,00 închiderea progra

cului românesc (co mului.
lor).

Luni, 9 septembrie

Darul cel mare 
de Ilie Tănăsache.

211,00 Telejurnal.
20,20 Forumul

populare.
(color).

20,35 Teatru TV 21,45
22,00

Tară și partid, 
unică voință. 
Spectacol literar- 
muzieal - coregrafic.
(color).
Telejurnal, 
închiderea progra- 

m ului.

PROGRAMUL Țy

21,20

21,50
22,00

Serjal științific.
Planeta vie.
Episodul 10.
(color).
Telejurnal, 
închiderea progra

mului.

14,45
15,00

19,00
19,30

Album duminical, 
(color).
Priveliști bulgare, 

(color).
închiderea progra

mului.
Telejurnal.
Forumul consiliilor 
populare (color).
Cîntarea României. 
De pe marea scenă a 
țării pe micul ecran. 
Emisiune realizată 
în colaborare cu 
Consiliu) Culturii și 
Educației —Socialiste 
și cu Comitetul de

consiliilor 
Dezvolta

tori to-

rfcZZZZZZZzzzzzzzZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzw#.

20,00
20,20

20,40

20,55

21,50
22,00

Telejurnal.
Forumul 

populare, 
rea în profil 
rial.
Tezaur folcloric, 
(color).
Bulgaria ’85. 

Documentar (color).
Roman foileton:
Citadela.
Episodul 3. (color).
Telejurnal.
închiderea progra

mului.

Miercuri, 11 septembrie

20,40

20,35

Telejurnal.
Actualitatea în eco
nomie.
Din inimi comunis
te un cîntec țării 
înățăm ! 1
susținut Ie 
de muzicalo 
d io televiziunii 
lor).
J'ărîmul soarelui. 

Documentar.
(color).

Program 
formați- 
ale Ra- 

i (co-

Vineri, 13 septembrie
Telejurnal.
Actualitatea in eco
nomie.
Muncă și creație. 
Documentar.
(eciic r).
Bun găsit, școală !
Reportaj, 
țculor).
Film serial :
Limita posibilului.
Premieră pe țară.
Producție a televi
ziunii sovietice. 
Episodul 6 (color). 1 
Tele jurnal, 
închiderea programu
lui.

I
Simbătă, 14 septembrie

Săptămîna politică, 
închiderea programu
lui.
Telejurnal.
A învăța, a munci, a 
cerceta. Spectacol de 
versuri și 
realizat cu 
artistice ale
și studenților 
roate ale 
lui național

20,30

20,45

21,05
20,10
20,40

21,50
22,00

22,30

cîntece 
foi’mații 
elevilor 

lau-
Festivalu- 

„Cînta- 
rea României". • 
(color).

i Teleencielopedia. 
Film artistic: 
Vraciul.
Premieră TV.
Producție a studiou
rilor poloneze (t o- 
lor).
Partea I.
Telejurnal.
Melodii îndrăgite, 
(color).
Închiderea progra

mului. 4
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<acTu^Lina-rgzi in Carnet cultural

Conferința uniunii 
interparlamentare

OTTAWA 5 (Agerpres) — 
Participanții Ia cea de-a 
74-a Conferință a Uniunii 
interparlamentare (UIP), 
care își desfășoară lucrările 
la Ottawa, au hotărît în
scrierea pe ordinea de zi 
a unui punct suplimentar, 
consacrat problemei datoriei 
externe a țărilor în curs 
de dezvoltare.

In intervenția sa, condu
cătorul delegației române, 
președintele Grupului inter
parlamentar român, Ilâe Vă
duva, a prezentat propune
rile României, care preco
nizează găsirea unei soluții

globale, urgente și echita
bile pentru lichidarea da
toriei externe.

A fost înfățișată activita
tea susținută desfășurată de 
președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
în direcția soluționării jus
te și durabile, în interesul 
și cu participarea tuturor 
statelor, a problemelor gra
ve ale economiei mondiale 
și relațiilor economice in
ternaționale, ca cerință fun
damentală a asigurării pro
gresului economic și social 
al popoarelor, a păcii în 
lume.

în perspectiva celei de-a 40-a 
sesiuni a Adunării Generale 

a O. N. U.
NAȚIUNILE UNITE 5 

(Agerpres). — La Națiunile 
Unite a fost dat publicită
ții raportul anual al secre
tarului general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, 
asupra activității Organiza
ției. Documentul, elaborat 
in perspectiva celei de-a 
40-a sesiuni a Adunării Ge
nerale O.N.U., ale cărei lu
crări se vor deschide la 19 
septembrie, sublinia
ză necesitatea creșterii 
contribuției acestei organi
zații mondiale la asigura
rea păcii, realizarea de pro
grese în domeniul dezarmă-

rii și limitării armamente
lor, al luării unor măsuri 
colective în vederea elimi
nării pericolului nuclear.

Declarație T.A.S.S.
MOSCOVA 5 (Agerpres). 

— In legătură cu anunța
rea la Washington a desfă
șurării într-un viitor apro
piat, de experiențe cu sis
temul de arme antisatelit 
„Asat“, agenția TASS a 
dat publicității o declarație 
în care se spune că aceas-

• IN orașul aus
triac Krems s-a des
fășurat cea de-a IX-a 
ediție a Festivalului in
ternațional de artă popu
lară, la care au partici
pat, pe lingă formații 
artistice din toate lan
durile austriece, și an
sambluri folclorice din 
17 țări. România a fost 
reprezentată de ansam
blul „Getusa" din Deva, 
care a întrunit aprecieri 
unanime atît pentru ni
velul artistic de excep
ție, calitatea interpretării 
cîntecelor și a dansuri
lor de pe meleagurile 
transilvane, cît și pentru 
frumusețea , costumelor 
populare românești pre
zentate.

tă hotărîre duce, în mod 
nemijlocit, la dezvoltarea 
unei noi clase de arme pe
riculoase — mijloacele cos
mice ofensive.

Agenția TASS este îm
puternicită să declare că, 
în cazul desfășurării de 
către S.U.A. a experiențelor 
cu arme antisatelit, Uniu
nea Sovietică se consideră 
eliberată de angajamentul, 
asumat unilateral, de a nu 
plasa mijloace antisatelit 
în spațiul cosmic.

LA IIABAROVSK au în
ceput lucrările Conferinței 
Internaționale „40 de ani 
de la victoria asupra mili
tarismului japonez și sar
cinile mișcării pentru pace 
în țările din Asia și Ocea
nul Pacific", la care parti
cipă delegați din 40 de 
state și reprezentanți ai u- 
nor organizații internațio
nale, informează agenția 
TASS.

La renumitul teatru „Old 
Vie", din Londra se vor 
desfășura, timp de patru 
săptămîni, spectacole cu o 
piesă satirică muzicală, 
„The Cradle Will Rock", 

compusă în anii '30 de Marc 
Blitzstein. Avînd în vede
re însă implicațiile sociale 
profunde ale piesei — în
tre care un conflict acut 
de muncă d intr-o companie 
americană în anii celei mai 
severe recesiuni din istoria 
S.U.A. —, autoritățile ame
ricane au interzis pe atunci 
prezentarea spectacolului, 
dar iată azi, după o jumă
tate de secol, trupa House
man îl prezintă la Londra.

&
La Veneția continuă Fes

tivalul internațional al fil
mului. Consemnînd impre
siile criticilor celor mai 
avizați, agenția France 
Presse relevă că această a 
42-a ediție a uneia dintre 
cele mai prestigioase mani
festări cinematografice a 
oferit prilejul afirmării u-

nui număr redus de pelii 
le i „No Man’s Land" (rea
lizator Alain Tanner), „Tan
gos" (Fernando Solanas), 
„Sans toit ni loi“, în genere 
bine primite de critică. Pa
radoxul, dacă poate fi nu
mit astfel, este succesul 
incomparabil repurtat de o 
retrospectivă Walt Disney : 
Pluto, Donald și ceilalți...

Istoricul vest-german Co
lo Mann este laureatul din 
acest an al premiului 
„Goethe".. Atribuirea dis
tincției a survenit exact Ia 
36 de ani de la primirea ci 
de către tatăl istoricului 
— marele scriitor Thomas 
Mann, relatează agenția 
Reuter.

ir
De curînd a fost redată 

publicului casa-muzeu un
de s-a născut marele pictor 
spaniol Goya, în anul 1746. 
Situată la Fuendetodos, în 
nord-estul Spaniei, ea a 
fost restaurată cu multă 
migală timp de doi ani.

Universiada de vară ’85

Raportul anual al U.N.C.T.A.D.
GENEVA 5 (Agerpres). 

— In raportul anual al 
Conferinței Națiunilor Uni
te pentru Comerț și Dezvol
tare (UNCTAD), dat publi
cității la Geneva se apre
ciază, între altele, că numai 
prin progresul economic al 
țărilor în curs de dezvoltare 
poate fi abordată, într-o 
manieră eficientă, proble
ma soluționării datoriilor

externe ale acestor state, 
informează agenția France 
Presse. îndatorarea țărilor 
„lumii a treia" și lichidarea 
consecințelor acestei situa
ții au devenit pentru ma
joritatea lor o chestiune 
prioritară, arată documen
tul, subliniind, între altele, 
necesitatea sprijinirii efor
turilor de creștere econo
mică ale țărilor în curs de 
dezvoltare.

Cifre de bilanț

PESCUIT CU 
AJUTORUL... 
SATELIȚILOR

| Dacă de veacuri pes- 
= carii niponi își dădeau 
i seama după vînt dacă este 
I de așteptat sau nu o re- 
î coltă bună de pește, în 
I prezent pentru aceasta 
î sînt folosite cele mai 
I moderne mijloace tehni- 
1 ce — imaginile obținu- 
i te prin fotografierea în 

înfraroșu cu ajutorul sa
teliților, recepționate 
la bordul ambarcațiuni
lor lor, relatează agen
ția A.D.N. Datele fur
nizate de sateliți cu pri
vire la temperatura dife
ritelor zone ale mării a- 
par pe un ecran în 16 
culori diferite. Pescarii 
își concentrează aten
ția îndeosebi în zonele 
unde se întîlnesc cu-

FAPTUL DIVERS

renții calzi cu cei reci, 
deoarece aici există din 
belșug planctonul ce a- 
trage peștii. Deja, pes
te 20 de nave de pescuit 
sînt înzestrate cu aceas
tă tehnică modernă.

AN-RECORD la...
INCENDII

1985 va fi pentru Fran
ța, ca și pentru majori
tatea țărilor meditera
neene, un an-record în 
ceea ce privește numă
rul incendiilor de pă
dure. Potrivit cifrelor 
date publicității de Mi
nisterul francez de In-

terne, în primele opt î 
luni ale acestui an s-âu i 
produs, pe teritoriul i 
Franței, 2 830 de aseme- > 
nea incendii, soldate cu i 
distrugerea a 35 000 ha i 
de pădure. Cea mai a- i 
fectată zonă a fost Insu- j 
la Corsica, unde focul a i 
mistuit nu mai puțin de i 
23 000 ha. ș

ANALFABETISM
Aproximativ 27 000 000 •

de adulți din S.U.A. sînt i 
analfabeți — scrie re- i 
vista „Reader Digest". ; 
Publicația, citată de a- 
genția TASS, sublinia- Ș 
ză că o cincime din i 
populația adultă a țării | 
nu este capabilă să ci- i 
tească numele unei străzi i 
sau al vnui medicament.

DELEGAȚII la o întîlnl- 
re internațională a ziariș
tilor din „țările din prima 
linie", care s-a încheiat la 
Maputo, capitala Mozambi- 
cului, au relevat necesitatea 
instaurării în cel mai scurt 
timp a unei noi ordini in
ternaționale în domeniul in
formațiilor și încetării do
minației occidentale în acest 
sector.

DEFICITUL balanței co
merciale a Italiei pe primul 
semestru al acestui an a 
fost grav afectat de impor
tul de produse energetice, 
soldul negativ în acest sec
tor cifrîndu-se la 20 869 mi
liarde lire. Comparativ cu 
primele șasebuni ale anu
lui 1984, în perioada ianua
rie — iunie a.c., deficitul 
balanței comerciale italiene 
a crescut cu peste șase mi
liarde de lire, potrivit da
telor publicate de Institu
tul central de statistică din 
Roma (ISTAT).

GUVERNUL SRILAN-
KEZ a decretat restricții 
de circulație pe timp de 16 
ore în regiunea Trincoma- 
lee, din nord-estul țării, în 
urma recentelor ciocniri 
înregistrate între forțele 
poliției, comunitățile cinga- 
leză și tamilă — a anunțat 
purtătorul de cuvînt guver
namental. Incidente semna
late la începutul acestei 
săptămîni s-au soldat cu 
cel puțin 28 de morți.

„GHETTO-UL FĂRĂ N U M E“
Winnie Mandela, so

ția lui Nelson Mandela, 
lider al Congresului Na
țional African, întemni
țat de către autoritățile 
rasiste de la Pretoria de 
peste 22 de ani, a acordat 
un interviu ziaristei vest- 
germane Anne Benjamin 
referitor la situația critică 
a populației de culoare 
din ghetto ul sud-african 
Brandfort.

„Situația din ghetto-ul 
Brandfort este îngrozitoa
re, oamenii sînt înfome
tați (...). Hrana noastră 
principală este terciul de 
trei ori pe zi. Dar majo
ritatea oamenilor din a- 
ceastă rezervație nu-și pot 
permite luxul nici pen
tru o astfel de masă. Ei 
nu au bani. Copiii merg 
la școală cu stomacul gol. 
Ei nu mănîncă decît o

dată pe zi. Seara, cînd se 
întorc de la școală, pă
rinții lor le dau să mă- 
nînce terci, iar uneori ter
ciul este pregătit cu frun
ze de varză".

fort, Winnie Mandela și 
femeile din acest ghettou 
au înființat o asociație in
titulată „Să îmbunătățim 
căminele noastre". Din 
cei nouă mii de locuitori

DIN PRESA STRĂINĂ
(L’HUMANITE)

Winnie Mandela men
ționează că numai în get- 
to-ul gigant de la Soweto, 
unde a lucrat anterior, a 
întîlnit atîta mizerie. „A- 
colo, spune ea, am văzut 
oameni hrănindu-se cu 
apă în care puneau sare 
și puțin mălai. Mortali
tatea infantilă este ma
re, în fiecare săptămină 
sînt înmormîntați copii. 
Este vorba de copii care 
nu împlinesc vîrsta de doi 
ani".

De la sosirea sa la Band-

ai ghetto-ului, cinci mii 
au un „statut ilegal". Ei 
sînt șomeri, lipsiți de re
surse materiale și consti
tuie victimele desemnate 
ale poliției rasiste. „Cînd 
închisorile sînt. pline, po
liția îi trimite în așa-zise- 
le „homelands" (rezerva
te sclavilor)". „Societatea 
sud-africană este bolnavă", 
explică W. Mandela, adău
gind ; „Municipalitatea 
albă a instalat aici o 
dugheană de bere pentru

negri. In disperarea lor, 
oamenii intră și beau. Ma
șinile poliției îi așteaptă 
afară și cei amețiți sînt 
înșfăcați de polițiști ime
diat ce ies din dugheană". 
„In ziua de plată a mize
rabilelor salarii se înre
gistrează adevărate dra
me. Celulele închisorii sînt 
ticsite. Cei trimiși la în
chisoare fără nici o jude
cată sînt acuzați de „be
ție", sau, cum spun auto
ritățile, de tulburarea or
dinii în sectorul alb al 
Brandfortului. Oamenii 
sînt întemnițați fără să fi 
comis vreun de'ict și nu 
pot să se Spere. închisoa
rea din Brandfort este pli
nă de oameni care nu 
au făcut absolut nici un 
rău. Este pur și simplu 
tragic".

(Agerpres)

TOKIO 5 (Agerpres). — 
întrecerile celei de-a 13-a 
ediții a Jocurilor mindiale 
universitare de la Kobe, la 
care au participat 3 957 
sportivi și oficiali din 102 
țări, au fost urmărite de 
peste 500 000 de spectatori.

Pe primul loc în prefe
rințele publicului japonez 
s-a situat concursul de atle

tism, la care au asistat pes
te 150 000 de spectatai, u-- 
mat de turneul de foU;;.l, 
cu 121 000 de spectate l.

Cea mai numeroasă de; - 
gație a fost cea a S.U.z,., 
alcătuită din 270 de perse .- 
ne, urmată de cele ale Ja
poniei (242), U.R.S.S. (183.'. 
Canadei (173) și R.P. Chi
neze (162).

Succese ale atletelor românce la Rieîi
ROMA 5 (Agerpres) — 

Proba feminină de 2 000 m 
din cadrul tradiționalului 
concurs internațional de a- 
tletism de la Rieti (Italia) 
a fost cîștigată de sportiva 
româncă Maricica Puică, cu 
timpul de 5'30”39/100, ur

mată de Fița Lovin (Româ
nia) — 5’40”35/100, Lorraine 
Moller (Noua Zeelandă) — 
5’47”97/100, Doina Melinte 
(România) — 5’51”22/100,
Agnese Possamai (Italia) — 
5’54’’35/100 și Ruth Wysoc
ki (S.U.A.) — 5’57”63/100.

I

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Aventuri în

I Marea Nordului; Unirea:
Fapt divers; Parîngul : 

| Fata care vinde flori.
LONEA: Rămășagul.

ANINOASA: Avertis
mentul, I—II.

VULCAN: Adela.
LUPENI: Sandokan ti-

* grul Malayeziei.

I* URICANI: Kramer con
tra Kramer.

N.R. Eventualele mo- ’ 
dificări intervenite în | 
programarea filmelor a- e 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

TV.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Amfiteatrul artelor 

(color). Revistă a 
„Cîntării României".

21,15 Cadran mondial (co
lor).

21,30 Efigii ale muncii — 
anul XX. |

21,50 Telejurnal.

••••••••••••••••••••••••••••
Mica publicitate

VIND casă, strada K. 
Marx nr. 15, Petroșani. 
Informații, telefon 42877, 
după ora 16. (1913)

VIND Dacia 1300, neri- 
dicată, Lupenî. Telefon 
60476, după ora 17. (1911)

PIERDUT legitimație de 
serviciu și ecuson pe nu-

ANUNȚURI

mele Latu Laurenția, eli
berate de S.S.H. Vulcan. 
Le declar nule. (1907)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vâr- 
dea Dorel, eliberată de 
I.A.C.C.V.J. Petroșani. O 
declar nulă. (1909)

DE FAMILIE

COLECTIVUL biroului O.P.I.R. — I.M. Aninoa- ! 
sa este alături de colega Dumitraș Maria, în greaua 
încercare pricinuită de încetarea din viață a soțului

ing. DUMITRAȘ IOAN
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (1910)

COLEGII de facultate sînt alături de familia 
greu încercată a aceluia care a fost un bun coleg și 
tovarăș de muncă

ing. DUMITRAȘ IOAN
Ii vom păstra în inimi amintirea chipului lui 

bun. (1914)
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