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TĂRII, CÎT MAI MULT CĂRBUNE!
Comandament major la sfîrșit de semestru

îndeplinirea integrală și ritmică 
a sarcinilor de planIu ultimele zile ale primei decade a lunii iunie, rezultatele obținute de întreprinderile miniere ale Văii Jiului evidențiază o creștere substanțială a producției de cărbune extras. Tot mai multe colective au început să raporteze îndeplinirea și chiar depășirea sarcinilor zilnice planificate. Pelîngă cele două unități miniere, Lonea și Paro- șeni, care se mențin cu consecvență în fruntea întrecerii pentru a da țării cît mai mult cărbune și care au încheiat prima decadă cu plus 1515 tone, mina Paroșeni, și plus 956 tone mina Lonea, remarcăm revenirea în rîndul, unităților cu sarcinile de plan realizate și depășite a minei Uricani (plus 366) și a minei Bărbăteni.Dar, așa cum mai aminteam, în ultimele zile numărul unităților cu planul realizat a fost mult mai inare, printre acestea nu- mărîndu-se Petrilâ (plus 75'3 tone în 10 iunie), Dîl- ja (plus 933 tone în 9 și 10 iunie) și Aninoasa (plus 106 tone în 9 și 10 iunie). De fapt, în 10 iunie, la nivelul Văii Jiului, Combinatul a extras

Cu principalii 
indicatori depășițiDupă ce a încheiat primele cinci luni cu rezultate bune în muncă, colectivul de la IPSRUEEM Petroșani raportează și în prima decadă a lunii iunie, depășirea sarcinilor de plan la producția marfă cu 250 000 lei. Sortimental, depășiri ș-au înregistrat la utilaje tehnologice, (o tonă), stîlpi hidraulici (25 bucăți), țevi flanșate (2 tone), tuburi aeraj (o tonă) și plasă de sîrmă (7 tone). Rezultate bune în muncă a obținut întregul colectiv de oameni ai muncii din care s-au remarcat atelierele de bobinaj, reparații mecanice și secția S.S.H. Vulcan. 

cea mai mare producție zilnică din luna mai și această decadă, peste 30 200 tone de cărbune, de- monstrînd în felul acesta că majoritatea colectivelor miniere au depus eforturi stăruitoare pentru creșterea producției de cărbune, s-au mobilizat cu măi multă hotărîre pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor planificate. Singurele unități care au scăzut nivelul realizărilor sînt : Livezeni "și cariera Cîmpu lui Neag. Este drept, mina Livezeni la nivelul efectivului existent își realizează productivi tățile planificate, iar cariera Cîmpu lui Neag s-a confruntat cu vremea nefavorabilă din' această decadă, dar prin- tr-o mai puternică mobilizare producția extrasă s-ar fi putut situa la un nivel mai ridicat.
Un nou abataj produceLa sfîrșitul lunii trecute au început probele tehnologice într-un nou abataj frontal echipat cu stîlpi individuali și grinzi îngropate în vatră la sectorul IV al I.M. Lonea. încă din. primele zile ale lunii iunie, în acest ' abataj • au fost obținute productivități medii de 10—11 tone

Brigada lui Ianoș Doboș, din sectorul I 
rezultate în muncă la I.M. Valea de Brazi.

— o formație de mineri cu bune 
Foto : Șt. NEMECSEK

Deci, primii pași pe calea redresării au fost fă- cuți începînd cu ultimele zile ale primei decade din luna iunie, dar rezultatele obținute trebuie amplificate, ritmul impus este necesar să fie intensificat, astfel îneît, începînd cu cea de a doua decadă a lunii, numărul unităților cu sarcinile de plan realizate să fie tot mai mare. Este absolut necesar ca exemplul oferit de colectivele miniere cu sarcinile de plan realizate și depășite să fie cît mai grabnic urmat și de celelalte unități miniere. îndeplinirea integrală și ritmică 
a prevederilor de plan constituie comandamentul major al sfîrșitului de semestru, sarcina prioritara a tuturor colectivelor miniere.

Dorin GHEȚA 
pe post, realizîndu-se producții zilnice de peste 300 • de tone. Brigadierul Anton Florea și ortacii săi sînt hotărîți să crească productivitatea muncii în viitor la peste 12 tone pe post, astfel îneît producția extrasă zilnic să ajungă la peste 350 tone de cărbune.

La Budapesta au luat sfîrșit lucrările
Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ aî 

statelor participante la Tratatul de la Varșovia
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

Ă REVENIT ÎN PATRIETovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a revenit, miercuri, în Capitală, din Republica Populară Ungară, unde a luat parte la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia.Conducătorul partidului și; statului nostru a fost însoțit de tovarășii Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C,C. al P.C.R., prim- ministru al guvernului, Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Vasile Milea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale, Ilie Văduva, ministrul afacerilor externe.La sosire, pe , aeroportul Otopeni, .tovarășul Nicolâe Ceaușescu a fost întîmpi-
Din această lună, la 1. F. A. „Vîscoza“ Lupeni

Posibilități certe de creștere a producțieiLa instalația de fire celulozice tip mătase, caic vine să suplimenteze de două ori și jumătate actuala caDacitate a IFA „Vîscoza" Lupeni, lucrările sînt în stadiu avansat de execuție.— Conform graficului de pornire, în această luna va intra în funcțiune prima linie care va realiza o producție de 1500 tone fire pe an, ne spunea in§. Ro- dica Tatulici. directorul întreprinderii. In acest sens. întregul colectiv, monturii și noi. beneficiarii, sîntern mobilizați pentru încheierea lucrărilor. De altfel, probele tehnologice au început la 1 iunie la stația de tratarea apei, la instalațiile de 

nat de membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidului,, membri, ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, reprezentanți ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești.Un grup de pionieri au oferit, cu caldă afecțiune și profundă stimă, tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori.Erau prezenți ambasadorul Republicii Populare Ungare la București și membri ai ambasadei.
★BUDAPESTA 11 (Ager- pres). La plecarea din Bu- •dapesta, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost salutat de tovarășii 

compresoare și de bobi- nare a firelor, la baia de filare. Urmează ca, în a- ceste zile, cînd centrala termică va furniza aburi la parametri necesari, să trecem la fabricarea vîs- cozei. Preconizăm ca la jumătatea lunii în curs să începem filarea, operație de bază în fluxul tehnologic de producere a firelor de mătase. .De la interlocutoarea noastră am reținut că toate preparativele fac parte dintr-un grafic special în-
Produse pentru exportIeri a început livrarea unui nou., lot de produse pentru export de la întreprinderea de tricotaje din Petroșani.' Lotul cuprinde 15 500 de tricotaje. Concomitent, colectivul se preocupă de pregătirea altoi' produse pentru partenerii externi. Următorul lot va fi livrat pînă la sfir- șitul lunii iunie și va cuprinde peste 10 000 de tricotaje. Cu acestea valoarea produselor expor- 

Luna manifestărilor politico-ideologice, 
cultural-educative și sportive

„Laudă omului muncii și creației sale4*
Festival de folclor momîrlănesc

Janos Radar, secretar general al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. Pal Losonczi, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.. președintele Consiliului Prezidențial al R.F.U., Gyorgy Lazar, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., președintele Consiliului de Miniștri, Gyorgy Aczel, Ferenc Havasi, Lașzlo Marothy, Miklos Ovali și Istvan Sar- los, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., Matyas Szuros, secretar al C.C. al P.M.S.U., Peter Var- kony, ministrul afacerilor externe, general-colonel Ferenc Karpati. ministrul a- părării al R.P.U.Erau prezenți ambasado< rul țării noastre la Buda-pesta și membri ai ambasadei.Un grup de... pionieri au oferit tovarășului' Nicolae Ceaușescu flori.

tocmit; grafic" ce precizează zilele și chiar orele la. care urmează să fie definitivate lucrările de punere în funcțiune.Că se muncește intens în vederea respectării întocmai a termenelor prevăzute nc-am convins la fața locului. în noua instalație. însoțiți de sing. Vasile lacob și maistrul Ion David, responsabili de
; Gheorghe OLTEAN (I

(Continuare tn pag. $ 2-a)

tale în acest an va ajunge la aproape patru milioane de lei.Tricotajele fabricate la Petroșani se bucură de o bună apreciere din partea partenerilor externi, dovadă fiind faptul cănu s-a înregistrat în a- cest an nici un refuz din partea beneficiarilor. ca urmare a bunei activități desfășurată de întregul colectiv al întreprinderii-. (Gh.B.) . '
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Ne-am obișnuit, multi ~ dintre noi, ca atunci cînd auzim că este vorba de o lucrare unde nu se admite 6 abatere . chiar și de cîțiva milimetri să ne zboare gîndul spre industria constructoare de mașini, ceasornicărie sau optică șt mai puțin spre lucrările miniere subterane. Și totuși în minerit sînt numeroase locuri de muncă unde precizia trebuie să fie de ordinul milimetrilor, cînd ne referim la pantă, sau al secun-lelor, atunci, cînd iar oamenii transformă munca lor într-o adevărata artă, arta mineritului.vorbim de direcție,

Recunoscuți pentru „finețea" lucrărilor executate, pentru precizia lor, minerii din brigăzile. 
Artă și precizie 

in subteran
conduseStoicade la mina Dîlja, au primit sarcina să execute circuitul puțului orb nr. 6 la orizontul 607.

de Gheorghe lîngă îndemînare o bună și Dinu Năstase, ' pregătire profesională.

Era necesară o „mină de artist" pentru astfel de lucrări deosebit de dificile și care solicită pe

: - profesională,mai ales atunci cînd formațiile merg contrafront. Intîlnireă celor, două lu crări, străpiihgerea lor trebuie să se facă „ștos

în stoș" cum spun mine- rii, adică armătură în armătură. Aici, în circuite, nu ai voie "K *-, <lirecția stabilită, direc-
matura, aici, in circuite, J nu ai voie să te abați, > sub nici o formă, de la ț ție care se schimbă, exâ- gerînd puțin, la fiecare, pas. Aici nu poți să neglijezi panta indicată, sâ nu ții cont de ea nici cu. cîțiva milimetri. Or, oamenii formațiilor amintite, care sînt îndrumați cu înaltă răspundere și exigență pe schimburi ? de minerii Lazăr Roman,

T. MUNTEANU 
(Continuare in pag. a 2-a)
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Duminică satul Iscroni .și platoul Tulipanului vor cunoaște animația momentelor de sărbătoare a muncii. Din Inițiativa Comitetului municipal de cultură și educație socialistă, în cadrul Lunii manifestărilor politicd-ideoib- gice, cultural-educative și sportive „Caudă omului muncii și creației sale", se organizează prima ediție 
a Festivalului de folclor momîrlănesc.După parada portului popular care va începe în jurul orei 11 din zona AUȚL din Iscroni și care va fi deschisă, după tradiție, de o ceată . de călăreți, pe cele două scene amenajate pe platoul Tu- lipahului vor . prezenta spectacole formații le ar

tistice de folclor ale așezămintelor de cultură din Valea Jiului.Șînt invitați să participe și alți creatori de folclor din satele și comunele municipiului, chiar dacă nu sur membri ai formațiilor artistice ale așezămintelor de cultură.Festivalul se va încheia cu o nedeie momîrlăneas- Câ. • ■ ../■In paralel, la căminul cultural din Iscroni va fi deschisă o expoziție de artă populară, obiecte de îmbrăcăminte și uz casnic. Pe platoul Tulipanului u- nitățile cooperativei plinirea". vor organiza o expoziție cu vînzare a produselor de artizanat.
II. ALEXANDRESCV
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Recenta plenară a Consiliului municipal al . F.D.U.Ș. a analizat modalitățile prin care au acționat organizațiile componente, pențru soluționarea propunerilor rezultate din adunările generale ale oamenilor muncii și reprezentanților oamenilor muncii, desfășurate în. primele luni ale acestui an.Din materialul prezentat in cadrul plenarei: >i din cuvîntul participanți- lor a: reieșit preocuparea sporită a -comitetelor de: sindicat și consiliilormanilor muncii, sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, față de rezolvarea cu eficiență propunerilormuncii. S-a în evidentj că cei

lor superioare, fiind grupate și înaintate unor ministere, centrale economice și instituții administrative. La nivelul CMVJ s-au făcut 167 de propuneri, referitoare la probleme ale acti vi tații electromecanice, de investiții, aprovizionare tehnico-materială, asigurarea forței „de muncă și calificarea ț acesteia, retribuire,- normare, la acordarea locuințelor.
oa- Pe agenda

Consiliului municipal 
al F.D.lT.S.

pelor de sindicat, .prin panourile de afișaj, gazete de perete. și la stațiile de radioamplificare au fost aduse la cunoștința colectivelor de oameni ai muticii. S-a evidențiat, in cadrul plenarei, preocuparea bună in acest sens a conducerilor colective și comitetelor sindicatelor de la întreprinderile miniere Lo- neâ, Petriia, Dîlja, Ani- noasa. Paroșeni, Lupeni, întreprinderea de confec- și pro- ';s-a

Școala de calificare— mijloc important 
de pregătire profesională a cadrelor

a oamenilor scos611 participr.nți Ia dezbaterile «lin adunările generate ale oamenilor muncii au făcut 542 de propuneri care vizează îmbunătățirea condițiilor de miiucă, asigurarea premiselor necesare .realizării și depășirii nului, tăi'ii tilaje, instalații și de schimb, în condiții mai bune materii prime și ale,: organizarea oară a producției muncii. SÎ-au făcui ijețț legate productivității muncii, bu n ătă't.i rea ' cal i tă ți i duselor. încadrarea consumurile normate, pe< tarea normelor de teeție a muncii, rea si ca! licarea înuncă, policalificarea pei- -sonalului, întărirea ordinii si disciplinei, sub toate' aspectele, îmbunătățireâ transportului în comun.Din totalul propunerilor, în 239 yu intrat în competența de rezolvare’ a orgaiie-

. . pla-îmbunătățirea do- cu mașini-unelte, u- piese api o vi ziona rea eu materi- superi- și a propu- , de creșterea îm- pro- înres- pro- stabiliza- - forței de

Propunerile formtila- ; te ; ș-, în : : adunări au. fost repartizate cu termene și responsabilități pe intre- :prin..erț. Din ele au rezolvate pînă acum De exemplu, minei nea, i s-au livrat de IU MP grinzi metalice repartizate în funcție de . necesități, două instalații de monorai acționate me- : canie. tît mina cît si mina Petriia fost aprovizionate cu vor de cauciuc transportoare.

fost303.Lo- către

tii Vulcan, 1UMP IPSRUEEM. Pe baza punerilor formulate asigurat creșterea dotării tehnice a întreprinderilor, Datorită faptului că u- nele propuneri au valabilitate pe tot parcursul a- nului, s-a indicat în cadrul plenarei ca înfăptuirea lor să fie și în continuare urmărită cu răspundere și exigență de către toate organizațiile componente
Lonea, au co- pentru La I:M. Li- veze.ni s-a îmbunătățit a- provizionarea CU piese de schi mb și scule. I.M. Băr- băteni a fost aprovizionată cu 4000 ml conductă galvanizată pentru rețeaua de apă potabilă din sub- .terârt, iar I.M. Uricani i s-a asigurat, prin Baza de aprovizionare, necesarul de ., tuburi de aeraj flexibile.Sub îndrumarea organelor ele partid, conducerile colective au acționat cu răspundere pentru rezolvarea operativă a propunerilor ridicate, ănalizîndu-se în ședințe comune stadiul care acestea au fost soluționate, iar tu prilejul adunărilor lunare' ale

ale sub de se analizeze lunar stadiul de realizare ă tuturor propunerilor formulate de Oamenii mttncii, pentru îndeplinirea în mod ritmic a planului . de către fiecare unitate, la toți indicatorii și în condiții de eficientă: economică sporită

FDUS. S-a arătat că, Îndrumarea organelor partid, va trebui -să

Vasile COCHECI, 
secretai al Comitetului 

murvcipal al F.D.l'.S.

Caii fica rea, perfecționarea și policalificarea personalului muncitor constituie, pentru colectivul Intreprip. derii miniere Lupeni, o 'sarcină deosebit de importantă pentru realizarea că
reia la toate nivelele se depun eforturi stăruitoare, există preocupări intense. Este o acțiune permanență, privită cu toată răspunderea fiindcă toți sînt con- știenți că numai cu oameni bine pregătiți profesional se pot realiza sarcinile de plan -în condiții de eficiență ri.dicată, se pot obține productivități înalte. O primă dovadă elocventă în ceea ce cum sînt inginerii Marian privește atenția acestei acțiuni o constituie numărul marc de muncitori cuprinși in planul de școlarizare pe acest an — 409, din care numai pentru mineri avem 250 de Tocuri. In ceea ce privește cursurile absolvite numărul minerilor se ridică la aproape 100 (ne referim tot hi acest an), iar în prezent sînt în curs de pregătire alți 62. Nu au lost neglijate nici celelalte cate, gorii profesionale. Spre exemplu, numai la electricieni urmează acum eursu rile de ■ calificare 50 de muncitori, iar la mecanici de utilaje 45,.Aceasta în ceea . ce privește calificarea; Legat de perfecționare ,— o altă latură a pregătirii personalu.

lui muncitor — evidențiem orientarea conducerii întreprinderii și a sectoarelor spre pregătirea oamenilor direct la locul de muncă, formă în care sînt cuprinși 663 de muncitori, 30 de ar. tificieri și 50 de maiștri.Avem create toate condițiile necesare desfășurării optime a cursurilor de calificare— săli de clasă dotate cu echipament și materiale didactice corespunzătoare, aparate de proiecție, machete și planșe. Pregătirea teoretică a personalului o asigură cadre inginerești bine pregătite profesional —

ca să dau numai un exem. , piu de loc de muncă — cum sînt Aurel Manda, Ene Constantin, Mihai Bla- 
g.t, Laszio Mat) us, Teodor Boncalo și Constantin Popa- Ei sînt cîteva exemple care, așa cum mai spuneam, de. monstrează valoarea și eficiența pregătirii personalului, calificării și perfecțio. nării acestuia la mina Lupani

Maria MITREA,
Școala de calificare,

I.M. Lupeni

Artă și precizie în subteran(Urmare din pag. I) : ția TR/\FO sau casa ma- . ------------------------- -------- sinii de extracție. Gheorghe Bădoi,-----Vasile — Cele două formații,Albii,-Retried Unguheanu, ceia .■n.ii bune ale sectorului, sînt recunoscute pentru calitatea deosebită a lucrărilor executate, pentru respectarea cu sti’ictețe a disciplinei în muncă' și a disciplinei tehnologice — ne spunea șeful sectorului de investiții, ing. Ioan Skilga. Nu trebuie însă minimalizată nici contribuția . ambele maiștrilor care coordonează activitatea la aceste locuri de muncă, maiștri cum sînt Ștefan Petrea, Ion.Ghezan, Vasile- Al- bu sau Mihai Cacoveariu. Prin munca neobosită a : membrilor formații! or de lucru și maiștrilor, lucrările vor fi de calitate și finalizate înainte de termenele planificate.„De calitate și înainte de termenele planificate", spunea șeful sectorului, aprecieri la care . mai a- dăugam: „artă si precizie'' pentru a caracteriza Complet activitatea celor două formații de
.lucru.

.(brigada condusă deGheorghe Stoicțp, Vasile Tima și-'losif Birton (brigada condusă deNasta.sc> cunosc . Dinu foarte bine aceste exigențe, cum tot ușa de bine cunosc importanța deosebită a, acestei lucrări pentru dez- : voltarea minei' în adîn- cime.Deocamdată,formații execută, una ramura plinelor, iar cealaltă ramura goalelor. Sarcinile de plan sînt realizate și depășite ritmic, deși tehnologia, aplicată constă în perforare-îm- pușeare, iar încărcarea materialului derocat se face cu mașina de încărcat. Susținerea definitivă . se face prin armare eu elemente. GDM 11 la 0.5 . iar profilul desăpare este de> 1.3,5 mp.Odată străpunsă această lucrare, peste aproximativ două luni vor fi atacate alte lucrări, tot a tît de importante ca s.ta
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acordată Dăbăcan și Gheorghe Făgu. rel, sau sing. Nicolae Amza, . iar instruirea practică sd face prin atelierele mecanic și electric unde au la dispoziție complexe mecanizate sau alte utilaje. Asistența tehnică -o asigură și în acest caz maiștri cu o înaltă calificare cum sînt Gheorghe 'loader și Vasile Racolțn.Cit de temeinic .se face pregăti rea pe rson a 1 ul u imuncitoi1, cu : cîtȘ; responsabilitate este privită policalificarea acestuia o demonstrează capacitatea profesională a conducători, lor formațiilor de lucru de lâ complexele mecanizate —

Constructorii 
feroviari raportează 
krerări în devansColectivul brigăzii nr. 3. Uricani. din cadrul Antreprizei de căi ferate Petroșani raportează depășirea cu 3JI milioane lei a lu- și în pri- aces-
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In cadrul stației de salvare a I.M. Paroșeni, mecanicul Alexandru Pul vere 
verifică cu minuțiozitate aparatele din dotare. Foto : Ovidiu PĂRAIANU

obiectiv, poposim, mai iutii, în secția de preparare chimică, de unde încep operațiunile înscrise . în fluxul tehnologic. Instalațiile din sala sodelor, bun- cărele, aparatele de xan- .togenare. de dizolvare, de predezaerare. de maturj- i zare a vîscozei, de filtrare și dezaerare finală sînt gata .să intre în funcțiune.I . La presele deunde se elimină excesul de sodă din pasta de alcace- luloză, lăcătușii Vasile Tpmescu și Ștefan Nanciu făceau ultimele revizii ale instalației.Mașinile din secția fila- . tură au trecut cu bine probele de rodaj. In prima etapă, ni se explică, vor

alcalizare,

funcționa 26 de astfel de mașini de filare continuă pe care se pot executa mai multe operațiuni tehnologice (spălare, uscare, răsucire) față de mașinile e- xistente în vechea secție, unde operațiunile respective se execută pe instalații distincte. Acesta doar eleni,, za ore a

sarcinilor de plan la urările de construcții montaje prevăzute uleie cinci luni ale tui an. Pe lingă depășirea valorică a planului, este demn de remarcat faptul că au fost îndeplinite e- xemplar sarcinile și la productivitatea muncii, în condițiile reducerii chel- • ' ' 1000 Ca fază po- de spre
Iuțelilor prevăzute la lei producție marfă, urmare se află într-o' avânsată de execuție «Iniile de cale ferată peste Jiul de Vest noua mină V dea de Brazi si din zonă Balomir, precum si najul de căi ferate din incintă noii preparați! Uricani, obiective care vor fi joregătjțe pen- . tiu recepție la finele lunii iunie, după cum format' tovarășul Mantu, inginer' ACCF Petroșani.Printre formațiile constructori care au tribuit la . obținerea tor succese, depășiridu-și lună de lună sarcinile de plan, se numără cele conduse de Constantin Nica, Victor Cosmaniuc și A- le.xandru 'Mazilu. (V.S..)

ne-a in-Gavri lă alșef decon-aces-

ește un exemplu conclu- ptin care se realizea- corisiderabilă ere.ște- productivității muncii. De altfel, punerea în funcțiune a acestui modern obiectiv ; constituie;. una din măsurile principale din programul de modernize re și ț dublare a: product;'to ații muncii pî- nă în 1990, comparativ cu 1985, aici, la IFA „Vîscoza** Lupeni, Cu mașini moderne este înzestrată și secția

bobinaj. O ultimă verificare U-__ —, — ---ungere și tragere a Lui era executată, la documentării noastre, către echipa maisfi’ului Gheorghe Mesaroș. .Indiscutabil, pentru funcționarea Ia parametrii proiectați a noii instalații este mevoie de oameni bine pregătiți profesional. Cei. 400 de muncitori care vor lucra aici au fost , pregătiți la instalații similare din țară. Peste cîteva zile, 20 de filatoare, trimise pentru specializare la întreprinderea bucureșteană „Vîscofil", vor reveni la Lupeni. Definitivarea măsurilor înscrise în regulamentul de pornire; în' condiții de siguranță (avînd în vedere periculozitatea de fabricare a firelor în une-

atentă a sistemelor de firti- ora de
pre- asigu- spcia-

creștere a producțieiIe faze tehnologice), cum și grija pențru rarea unor condițiile optime vin să completeze gama de preocupări pentru darea în funcțiune a obiectivului.— Prin aceasta, ne relata, în încheiere, directoarea întreprinderii, vom contribui la creșterea cantității de fire do mătase tip Vîscoza și la îmbunătățirea radicală a calității produselor, avînd. în vedere utilajele moderne cu care este echipată instalația. In aceiași timp, vom satisface într-o mai mare rnăsură cerințele industriei ușoare și, avînd în vedere că din acest an IFA „Vîscoza" Lupeni are prevăzut plan pentru export, ale beneficiarilor de peste hotare.caii a fost vernisată o expoziție ex-libris a artiștilor plastici din Valea Jiului, manifestare ce se în- . scrie în cadrul Festivalului. „Cîntarea României**, pun artiști plastici găto.ri ai unor <____ .naționale, dintre care se reiîlafcă losif Tellntann, genericul „Serbarea. din Lupeni, Dafihel Dui-susținut de nea și- Vochița Bădeliță, elevii claselor I. de la din Vulcan. : (P, Kovacs, Școala generală nr. 1.' EXPOZIȚIE. La începutul. acestei; săptâmîni, la Liceul industrial din Vul-

„SERBAREA ABECEDARULUI". Vineri, la Teatrul de stal „Valea Jiului" va avea 10c o-acțiune educativă. .Este vorba despre un emoționant3 spectacol, sub abeced ului" de nea și Vochița . la din Vulcan.I eoresp.)

rari sînt invitați Ia ședința de lucru a membrilor cenaclurilor literare din . Valea Jiului, care va avea loc la sediul redacției.(Al.11.) I"-'’Ex- cîști-
generos alNațional CURSURI DE

CENACLU. Vineri. 20 iunie, ora 17, Creatorii lite-

CALIIT- eoneursuri CARE. Incepînd din luna trecută, la școala de califi..'___ ' . Dîlja auînceput cursurile 135 noi încadrați în muncă, pentru a se califica în meseria de miner. Alți 50 . muncitori calificați început cursurile de calificare. Din luna
ficare de la I.M.

■ a bulevardului Republicii. In cartier „iviiuvi ui** a fost turnată prima bandă Asfaltarea continuă, fiind executată de o un mare număr de. oameni utilaje.

SESIZARE. Mai muiți arările de_ arnenajare cetățeni, de pe strada Șu- L-2_---- ’ Jd .rianului din ,Lonea ne se- toată zona noului sizează că nu mai au ac- de locuințe „Minerul* ces spre case, datorităPESCĂREASCA. Tovă- faptului că strada a fost de asfalt, rășul loan Stoica, de la blocată eu zgura prove- Filiala Petroșani de vină- nind de la centrala ter- toare și pescuit sportiv ne mică ă formației civile de pompieii din localitate. Subscriem, recomandînd pompierilor din Lonea să stingă „focul" acestor
JilclLUI 1. JTtoV jAll b)Lip« VUț! . .cei care dețin permise de cetățeni, (M.B.) pescuit. Plecarea, din gara ■ Petroșani, duminică, la ora ASFAL3. La Petriia, con-' tinuă, în ritm susținut, lu-

itoare, numărul artificierilor va crește cu 15, prin absolvirea cursurilor școlii de calificare. (G.B.)
I
l

deaupoli-. vi- 4,15.

informează că duminică, 15 iunie, pe Strei la ba- rajulș Călan, va avea loc un concurs al pescarilor a- matori. Pot participa toți „focul"
și

Rubrică realizată de 
Mircea Bl JORESCU



Serviciile la dispoziția dv.

Diversificarea și creșterea 
calității muncii - obiectiv 

permanent la Cooperativa „Unirea**întreaga activitate a cooperației meșteșugărești, cuprinsă în sfera mai largă . a serviciilor pentru populație, este coordonată în acest prim an al actualului cincinal de documentele celui de-al III-leă Congres al consiliilor populare, eveniment politic care stimulează energiile pentru continua perfecționare ă acestui sector în strânsă legătură cu necesitățile vieții. Despre . rezultatele economice obținute în cele 5 luni trecute din acest an, ca și despre preocupările actuale și de perspectivă am avut o convorbire cu tovarășul 
loan Marcu, președintele Cooperativei meșteșugărești -„Uiubea" din Petroșani

— Odată cu procesul 
de sistematizare a ora
șelorPetroșani și Pe. 
trila, în perime
trul cărora își desfășoa
ră activitatea unitățile 
cooperativei, s-au creat 
condiții superioare de 
muncă pentru mește
șugari. Ce servicii noi 
s-au înființat în acest 
an?—’ in cooperativa noastră sînt cuprinse acum 132 de activități, unele mai vechi, dar care funcționează în spații noi, moderne, altele înființate în acest an. Printre Cele noi amintesc unitățile auto-moto din Banița, de tapițerie din Petroșani,, argăsătoria din Merișor, biroul de copiat acte din Petri) a. Ace,st proces de diversificare a serviciilor noastre face parte c’intr-un program al Cooperativei „Unirea11. Odată cu permanenta atenție pentru calitatea lucrărilor și cunoașterea cerințelor populației, ne preocupăm să organizăm serviciile cît mai aproape de oameni, în cartierele orașelor.

— In nomenclatorul 
UCECOM, pentru loca
lități de categoria o- 
rașeior din Valea Jiu
lui sînt prevăzute 180 

activități. Intr-o pers
pectivă apropiată, deci 
în această vară, va spo
ri numărul activități
lor oferite de Coopera
tiva „Uni rea'1 ?— Desigur, deoarece în zona Petrbșani-Nord vom avea unități moderne și model, aș putea spune. In aceste noi spații vom deschide unități de radio- tv, croitorii, frizerii (una va fi amenajată pentru copii), coafură și cosmetică, un centru de închiriere a diverselor materiale, cuplat cu curățătorie, o spălătorie, un alt centru specializat în recondiționa rea pălăriilor, unități de cea- prazărie, foțo-ceramică și altele, în așa fel încît la sfârșitul acestui an să depășim 150 de activități.

— Ce rezultate eco
nomice s-au înregistrat 
in cele 5 luni trecute 
din acest an ?— Avem o situație economică destul de bună: in-; dicatorii de plan la producția marfă, livrări' de mărfuri la fondul pieții, producția fizică ău fost realizați și chiar depășiți.

— Calitatea serv ici- 
ilor este determinată in
să de calitatea pre
gătirii profesionale și 
moral-politice a mește
șugarilor. Care sînt 
preocupările cooperati
vei in această privin
ță ?— In acest an sînt cuprinși în acțiuni de perfecționare 589 de cooperatori și 27 la cele de policalificare. Prin școala profesională și ucenicie la Jocul de muncă se pregătesc 49 de tineri, dintre care 44 au început deja să muncească. Acestui domeniu, al pregătirii profesionale, îi acordăm o continuă a- tenție deoarece numai în acest fel diversificarea activităților noastre este însoțită și de o creștere substanțială a calității lucrărilor și a relațiilor cu cetățenii.

Tiberiu SPATARU

Un colectiv la cotele abnegației și hărnicieiIn primele cinci luni din anul in curs, colectivul Întreprinderii de confecții din Vulcan a raportat succese concretizate în depășirea valorii producției marfă cu 2 milioane lei, iar a indicatorului confecții textile cu 6 milioane'loi.— Care sînt factorii care au concurat la;: înregistrarea sporurilor la a- cești indicatori? o— Un accent deosebit am pus, și în perioada de timp scursă din acest an, pe perfecționarea . calificăm rli. muncitoarelor, factor deosebit de important pentru realizarea unor produse de calitate detaliază ing. Maria Lasso, inginerul șef al întreprinderii. In acest sens am organizat, în cadrul fabricii, cursuri de perfecționare, urmate, practic, de toate muncitoarele, cursuri în care se învață întreaga gamă de operațiuni din activitatea de producție. In plus, în a- cest ân, au fost-. încadrate 34 absolvente ale școlii de profil ce funcționează pe lingă Centrala confecțiilor din Sibiu.Aceasta pe de-o , parte. Pentru că, așa cum am reținut din discuția purtată cu inginera șefă,, dotarea formațiilor de lucru 

Acțiuni gospodărești și de înfrumusețare în Lupeni. Foto : Ioan I’KICOI I

cu utilaje de cusut de diferite tipuri și introducerea de dispozitive ajutătoare pentru executarea U- nor operații sînt alte măsuri care au condus, implicit, la creșterea productivității muncii și a calității produselor, executate.
La întreprinderea 

de confecții Vulcan—. De un real ' folos 1 s-a dovedit a fi modalitatea de pregătire a noilor modele încă din faza premergătoare introducerii lor în execuție, ne relatează maistrul Victoria Ene. Se execută, apoi se discută .și analizează seria 0, se observa unele deficiențe la documentația de bază, se iau măsuri de remediere și doar după aceea se trece la confecționarea în serie a produ-, sului.; Iată, deci, <> modalitate de lucru privită cu responsabilitate de către toți factorii de conducere din cadrul întreprinderii, prin aplicarea ei cu consecvență , reușindu-se eliminarea refuzului de confecții a- tît la cele destinate pieții externe, cît și fondu

lui intern. Trebuie amintită. în acest context, și atenția acordată diversificării, producției. Numai in acest an,, au foști create 35 noi modele ele confecții deosebit de apreciate de beneficiarii de pestei hotare, și din tară-Și dacă se muncește bine și cu spor, aceasta se datorează — după cum remarca tovarășa Victoria Roșea, v secretarul corn ite- tului de partid din întreprindere. — abnegației cu care acționează , întregul colectiv, începînd cu formațiile dg la sala de croi, coordonate de maiștri i T: a- ian Chișpaî și Ștefan Tur- culeanu, continuînd apoi cu confeeționerele din formațiile conduse de Carolina Banhazi, Maria Dull, Elemi Mandia și Aurica Tornade, cu întregul compartiment CTC și cel de mecanici care asigură funcționarea neîntreruptă . a mașinilor. Abnegația dorința ca produsele ieșite pe poarta întreprinderii să se bucure de aprecieri, atît in țară cît și pe alte meridiane ale globului, sînt coordonate care definesc! munca de zi cu zi a confecționerelor de la Vulcan.
O. GEORGESCU

Din scrisorile 
sosite la redacție

Unitate comercială 
construită cu 

ajutorul cetățenilorOrașul Uricani se află în plină dezvoltare. Lucrările de construcție, în extindere, au impus de cu- rînd Schimbarea din vechiul amplasament a unității C.L.F. (singura) existentă în cartierul Stermi- rios. ; '■Puteau răriți ne locuitorii cartierului fără o unitate comercială de acest _ profil? Firește că nu. Con- lucrînd cu responsabila u- nității, Flori Mincă, cetățenii au solicitat avizul și sprijinul consiliului popular orășenesc, al deputatului. Aprobările și ajutorul organelor locale n-au întîrziat. Mobilizați de organizația del; bază nr. 3 din cartier și avîndu-1 în frunte pe deputatul Victor Radu, locuitorii s-au apucat de lucru. După ce au găsit un Ioc corespunzător pentru noua amplasare, au început demolarea vechii unități comerciale și transportul materialelor. In timp ce unii asigurau transportul, alții. constru:au și iată că în decurs de numai o săptămână gestionara Flori Mincă își reluă activitatea intr-o unitate rioUă care o- feră condiții: de practicare a comerțului inult îmbunătățite.In fruntea acțiunii pentru construirea noii unități comerciale s-au aflat comuniștii loan Dicu, Ion Botoi, Radu Antonie, Ion Turcos, Augustin Micu, Traian Pirn hie, '* Dtimitru Răuț, cărora li s-au alăturat cetățenii X'lheorghe Po- icnar, Matei .Prțigoi, Văsi- le Zi mb, Dumitru Băltăreții și alții. Acum culeg roadele satisfacției. Din noua unitate comercială își fac cumpărăturile, ăprovizio- nîndu-se cu legume și fructe, toți locuitorii cartierului Steriliinos. .
life COANDREȘ, 

Uricani

Promptitudine și operativitate pentru 
repunerea în circuit a ambalajelor

SFATUL MEDICULUI

Numărul mare de sesi- zări scrise, verbale sau primite la redacție prin telefon vizau un aspect: majoritatea unităților alimentare, sail de alimentație publică, întâmpină greutăți în predarea și preluarea ambalajelor. Este îndeobște cunoscut că depunerea în circuit a ain- balajel . este o activitate deosebit de importantă, cu implicații directe. în aprovizionarea populației. In acest sens, cîteva cifre comt nieate ; de șeful'> sucursalei ICRA Petroșani, tovarășa Elena Marinescu, ni se pai semnificative. Numai în luna mai,' depozitul de ambalaje din Petroșani a desfășurat o activitate a cărei valoare se ridică la 4,8 milioane lei. eu 700 000 lei peste sarcinile | 'anificate, iar cei din Lupeni . și-a depășil planul, cu 300 000 lei. Âu fost ridicate din rețea peste 200 OOt . borcane și au fost restituite- fabricilor de conserve 220 000 bucăți. S-au •ridicat 16> 500 lăzi pentru borcane, ș-au restituit 17 500 și au fost- recondiționate peste 16 000. S-au ridicat 29 300 saci și au fost restituiti 35 000, fi‘- in 1 recondiționați peste 17 000. Un milion de sti

cle, au fost ridicate din rețea și au fost restituite peste 900 000. Tot prin depozit, au fost restituite 55 000 lăzi ; pentru sticle, fiind recondiționate alte 50 000. Pentru o singură

lună, trebuie recunoscut că- nu e o activitate ușoară.Și totuși, există probleme legate ’ de ridicarea, predarea, și restituirea ambalajelor. Pentru lămurirea acestora, ne-am adresat tovarășului .Stei ian Corobea, diferitorul. ICRA Petroșani. *— Este o. activitate în cadrul căreia căutăm îiîcă soluții. De o mare importanță rămîne însă problema corelării activității depozitului cu cea a; unităților, adică o Colabora re mai buna între unitățile .lin. rețeaua cu amănuntul ,și cate din eieaua cu ridicata. Tuturor . primitorilor, distribuitorilor și recepți- onerilor li s-a prelucrat Oul.nul 96/1981, al MCI, 

privind condițiile de circulație a ambalajelor. Unitățile comerciale își cunosc obligația de a executa micile reparații la lăzi și saci., sortarea ambalajelor (sticle, borcane, lăzi), precum și faptul că în-
Maldii

, cărt’ârea se face cu personalul propriu.— Cu transportul, aveți probleme?— Nu putem reproșa nimic- la l adrrisa , 1TA, care ne. Satisface cerințele. Zilnic, dispunem de două alî- tocc.mi ane și un tractor cu remorcă, plus 20 mașini pentru aprovizionarea cu mărfuri, care au obligația să preia -i ambalaje. Deci, transportul nu ne creează greutăți.— Gredtâți' există însă...—. >.ele mm mari le a- vem eu întreprinderea comerciali de stat pentru legume și fructe. Este greu șă ridicăm toate ,ambalajele din această rețea. . mai ales :: că diferă ; def Cele clin rețeaua ICI I A. OricUm, ac

țiuneaa demarat șl facem eforturi să reușească, linele unități alimentare și de alimentație : publică se aprovizionează, uneori, prin relație directă. Și aici apar ambalaje care nu trec prin rețeaua ICR \. Nu se prea ține cont de calitatea acestora și, deseori, nu au nici anexă de restituire, din care cauză nu se știe cui trebuie restituite.■ — Cu sacii ?— Aici sînt mari probleme, mai ales datorită faptului că, în unități, se amestecă sacii goi <ie făina cu ’ cei de zahăr. Jn cazul’ sălilor, există;condiții foarte- stricte de preluare și restituire. Avem rețeaua plină de saci goi ■ și, pînă după recoltarea' griului și porumbului, nu vot; li preluați. De aceea, insist tâm pentru sortarea si păstrarea lor în cele mai bune condiții. Oricum, față de primele luni ale anului, activitatea de repunere în circuit a tihibalăjeloi este acum mai bună și stăruim ca ea să sc desfășoare prompt și operativ.
Minea Bl JORi.Si U

[fentele norive.S-a demonstrat, nu o dată, că alcopjul este- un deprimant al oricăror forme de activitate nervoasă, a) posibilităților de realizare a omului' în; muncă și viața. Se vîntură în mod fals ideea eă alcoolul ar fi un stimulent, că înviorează’ și dă putere de muncă. In realitate în procesul muncii. alcoolul este unul din factorii de producere a accidentelor. El tulbură automatismul mijloacelor, de apărare naturală a organismului, care .se facle .prin reacții psihomotrice (cum sînt timpul de reacție, viteza de execuție, l-’rin timp de reacție se înțelege intervalul după care organismul este capabil să execute gestul de răspuns corespunzător, unei excitații venite din afară; rezultatul; pierderea îndemînărji, a preciziei mișcărilor)Atenția, o caracteristică deosebit de . importantă a omului în procesul muncii, este scăzută prin consumul de alcool, diminuând securitatea muncii și favorizând accidentele. Individul băut ignoră pericolele, nil mai știe sau nu mai poale să le evite; devine imprudent. nepăsător, indiferent, neglijent toate ducînd

ale alceoluluiIa accidentare. Tot prin alcool scade viteza de lucru — deci randamentul și rezultatul muncii —, dispare spiritul de echipă, omul devine arțăgps, neso- ciabil, certăreț. Apar oboseala psihică și surmenajul. Sînt influențate negativ mișcările semiauțomatice cît și cele de coordonare care realizează gestul . de muncă. S-a demonstrat prin cercetări științifice câ, deși dozele mici de alcool nu sînt observate la munci obișnuite, dacă se folosesc teste psiho-fiziologiCe fine, acestea pun în evidență deficiențe în executarea operațiunilor de lucru în care intervin ni<-in<jri;i. sau judecata, De asemenea, toate actele care solicită con- centrareă atenției șail dibăcia manuală sînt executate greoi. In doze, mari alcoolul duce la încordarea motorie cu consecințele de mai sus. -O. statistică arată că 4,5 -la sută din accidentele de muncă din Franța sînt datorate alcoolismului. După alți autori, incidentele di muncă datorate alcoolului se rirlir’ă la 16.43 la sută.
I)r. Petru l'URCU
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încheierea lucrărilor
Consfătuirii Comitetului Politic 

Consultativ al statelor 
participante la Tratatul 

de la Varșoviastatele membre ale NATO, către toate țările europene, cu privire la un program de reducere a forțelor armate si armamente- ' 1 Fu-

lucrările Conferinței comisiilor naționale

BUDAPESTA 11 (Agerpres). Miercuri s-atl încheiat la Budapesta lucrările Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia. : /"Ședința de închidere s-a desfășurat sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general ai Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Conducătorii delegațiilor participante la consfătuire au semnat „Apelul statelor participante la Tratatul de la Varșovia către
☆

lor convenționale în ropa“.A fost adoptat, de menea, Comunicatul sfătuirii.Consfătuirea ș-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și colaborare tovărășească. Ea a demonstrat unitatea de păreri a statelor participante la Tratatul de la Varșovia în problemele dezbătute ale politicii europene și mondiale.

ase- con-

UNESCO din țările balcaniceSOFIA 11 (Agerpres). La continentul european. Sofia.au început lucrările ___ ......celei de-a XH-a Confe- dențiate propunerilerințe a comisiilor naționale ședintelui României UNESCO din țările balcanice, care dezbate . probleme privind intensificarea cooperării în domeniul e- ducației, științei, culturii și comunicării în interesul popoarelor din această zonă, al promovării păcii și colaborării balcanice. .. .Delegația română a pre- cut, totodată, unele propu- zentat pe larg concepția și neri. vizîhd sporirea cpn- inițiativele României, ale tribuției UNESCO la președintelui Nicolae Ceaușescu, privind dezvol-, tarea colaborării bilaterale și multilaterale din Balcani, ca parte integrantă a procesului edificării cooperării și securității pe

■In acest context, au fost evi- pre- pen- tru dezvoltarea. încrederii și cooperării între toate țările balcanice și realizarea în această regiune a unei zone a păcii și bunei vecinătăți, fără arme nucleare și chimice, fără baze militare străine. . ■ .Delegația română a fa
a- profundarea cooperării teh- nico-științifice regionale și internaționale, Ia soluționarea unor probleme globale ce stau în fața omenirii. ,

GENEVA

BUDAPESTA 11 (Ager- pres). După ședința de la Budapesta a Comitetului Politic Consultativ al telor participante lâ tatul de- la Varșovia, ducătorii delegațiilor telor participante — dor Jivkov, secretar general ăl C,C. al Partidului Comunist Bulgar, președin- Consiliului de Stat al Bulgaria, Gustav Hu- secretar general al al Partidului Comu- din •Cehoslovacia, pre-

3 6Valoarea adversarilor. Dar la șase goluri nu m-am gîn- dit nici un moment. Acum nu-mi rămîne decît să plătesc... a declarat auto-
CI UD \D DE MEXICO 11 (Agerpres). După zece zile de întreceri și 28 de me.- ciuri disputate, în clasamentul golgeterilor campionatului mondial condu- rul neinspiratului pariu, ce danezul Preben Elkjaer —Larsen, cu 4 goluri înscris;', urmat de Jorge Val- dano (Argentina), Sandro Altobeli (Italia),, IVan la- remeiuk (U.R.Ș.S.), Julip „ „„   ..... ..Romei'o (Paraguay) și Klaus ciuda eșecului suferit . Allofs (R.P. Germania) — cu cite 2 goluri marcate.

☆ .sIn ultimele două zile, jucătorul sovietic Serghei Litovcenko a trăit două e- venimente fericite. El a jucat luni primul său meci în echipa i . iar de două zile este soția sa dînd naștere fetițe.
reprezentativă,tată, unei

sta- Tra- con-

nistședințele R.S.. Cehoslovace, Erich Honecker, secretar general al C.C. al Parti-
Accident aviatic. CAIRO 11 (Agerpres). Un avion de' linie aparținînd companiei egiptene Sinai “, venind de la xandria, s-a prăbușit apropierea i internațional din informează agenția Potrivit unui prim bilanț, 21 de persoane și-au pierdut viața și alte cinci au fost transportate în stare gravă la spital, menționează agenția.

„AirAle- în aeroportului Cairo, MEN.

dului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Ger- niane, Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc U- nit Polonez, președintele Consiliului de Stat al R.P. Polone, Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Janos Kadar, secretar general al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al Partidului, Comunist al Uniunii Sovietice — au avut o întîlnire separată și convorbiri care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.

Negocieri sovieto-americane
. Amontelor nucleare și mice, transmite TASS.In aceeași zi, în cadrul negocierilor s-a desfășurat ședința grupului pentru ! armamentelor laterale consacrate arma- strategice ofensive.

GENEVA 11 (Agerpres). Miercuri, din inițiativa părții sovietice, la Geneva a avut loc o ședință plenară a delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la negocierile bi- problemele
BRUXELLES

-cos-agenția
&Antrenorul echipei fotbal a Ungariei, G. zey, a declarat că se trage de la conducerea nică a selecționatei. Invin- cu 6—0 de echipa cea

de Mere- teh-

Bombardamente 
în sudul Libanului.BEIRUT 11 (Agerpres).In timpul bombardamentului cu artileria efectuat de forțele israeliene de o- cupație din sudul Libanu- , lui asupra satelor libaneze Majdal Zoun și Boyout El- Siyyad, de lingă Tyr, șase persoane, între care patru copii, au fost ucise, informează agenția KUNA.

Opoziție față de amplasarea de arme chimiceBRUXELLES 11 preș). Guvernul împuternicit pe tantul său permanent sediul NATO să înștiința- dința Camerei ze conducerea acestei a- lianțc și toate țările membre că guvernul belgian nu va permite amplasarea de arme chimice pe teritoriul țării sale, relatează agen-

(Ager- ția TASS. Această hotărî- Belgici a re a fost adoptată, după reprezen- cum s-a mai anunțat, prinla rezoluția adoptată, în șe-_i Reprezentanților a Parlamentului belgian la 4 iunie 1986.Documentul respectiv reflectă opoziția crescîndă'a populației Belgiei față de intențiile NATO de a dezvolta armele chimice.Localitățile rurale din zona de coastă și din nordul Beirutului au fost invadate de un mare nor de lăcuste, a anunțat Ministerul libanez al Sănătății, citat de agențiile internaționale de presă. Insectele au <’ vastat livezile și culturile faste ale lăcustelor, agricole, în special suprafețele cultivate cu grîu. Ministerul libanez al Sănătății a anunțat că â cerut unor experți internaționali să comunice modalitățile de luptă contra a- cestei invazii de lăcuste, deoarece insectele s-au dovedit rezistente la tipurile clasice de insecticide.
★

trați. Efectele prezenței a- cestor insecte pot fi apreciate și după cîteva date. Se apreciază că numărul lăcustelor pe fiecare kilometru pătrat se ridică la 40 de miliarde. Intr-o singură zi ele pot devora 80 000 tone cereale, cantide- registrează și efectele ne-’ . In ----- ------- - -------...„, . ........ultima perioadă, după va- tate ce ar asigura hrana la Iul de lăcuste înregistrat 400 00(5 persoane.în Botswana, și Kenya cu- ,noaste prezența acestor in- .secte devastatoare. Citind La 9 iunie, în Azerbaidjan surse din Nairobi ale FAO, s-a produs un cutremur cu agenția Taniug relevă că epicentrul la 25 kilometri în provinciile din nord și vest de orașul Lenkorani. nord-vest al Kenyei, s-a La epicentru, seismul a a; trecut la o largă campanie vut 5 grade. Unele clădiri de stîrpire a lăcustelor. A- mg. au suferit avarii,na pe care se întinde „pin- ,; . , . .Pe lingă fenomenul grav za“ de lăcuste este de apro-, / s-au . înregistrat victi- al secetei în Africa se în- ximativ 1000 kilometri pă- me, relatează agenția TASS.••••••••«•••••••••••••••••••••••••••*•••••••••••••«••••••••
Critici în S.U.A. la adresa programului

Inițiativa de Apărare StrategicăProgramul american Inițiativa de Apărare Strategică (SDI), sau „războiul stelelor", este din ce în ce mai criticat în S.U.A., soarta lui fiind în pericol, cu toate că a cîștigat adepți în rîndul aliaților Ame- ricii, se constată la Washington.46 de senatori americani — între care nouă republicani — au cerut o reducere drastică a bugetului a- fectat SDI. Intr-o scrisoa- cepute și periculoase", re adresată Comisiei senatoriale pentru forțele armate, acești senatori a- trag atenția că SDI riscă să înghită fonduri uriașe din bugetul Pentagonului. cipa la cercetările clin ca- Cu două săptămîni în urmă, peste 6 500 de cercetători americani, intre

care 15 laureați ai miului Nobel, și-au primat opoziția față cercetările din cadrul cestui program, apreci-indu-le drept „prost con-
Pre- ex- de a-

săU.R.S.S. și cu 3—0 de a Franței, formația Ungariei este practic. eliminată din turneul final al campionatului mondial Mexic. G. Mezey a că pentru moment nu găsește o explicație a acestui sever eșec al fotbalului «ar. '
din spus
un-?■ '- iV " 'In ajunul meciului nemarca — Uruguay, vînzător de aparate Da- un , fotografice din Copenhaga a anunțat că va plăti cite o sută de coroane pentru fiecare “ol marcat de e- chipa daneză. „Contam,-ca și alții, pe un scor alb sau o victorie la limită a formației noastre, dată fiind

i

memen
FILME

☆Echipa Algeriei a efectuat la -Jalisco un ultim antrenament înaintea meciului ce-1 va susține . joi > cil. selecționata Spaniei., In ' ■' înpartida cu Brazilia, jucătorii sînt optimiști și ferm deciși să-și apere șansa calificării în această întîlnire decisivă. Conducerea tehnică a anunțat că va alinia același „11“ cu cel din jocul cu Brazilia, singurul semn de întrebare fiind postul de atacant central, pentru care există trei candidați: Menad, Zidane si Bensaoula.
$Evident marcat de ratarea penaltyului în meciul cu formația Paraguayului, atacantul mexican Hugo Sanchez a declarat: „Suporterii trebuie să mă ia așa cum sînt. Eu înscriu goluri, dar uneori și ratez. Acum, însă, importantă pentru noi este calificarea în optimile de finală, și sînt convins că vom a- tinge acest țel“.. &Fostul selecționer chipei Angliei, Ron enwood, a făcut o vizită la cantonamentul englez de la Saltillo, unde a urmărit la televizor, împreună cu jucătorii, meciul Danemarca — Uruguay. Comentând rezultatul (6—1pentru danezi), Ron Greenwood a spus : „Pentru ceea ce am văzut, am un singur cuvînUr formidabil !!!“.

al e-Gre- scurtă

<E
Fparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Țapinarii; U- 
nirea : Aripi de zăpadă ; 
Parîngul: Cobra se întoarce.PETRILA:■ Shiniang.LONE A: Cei tastici.VULCAN — 
rul: Superman, I—11.LUPENI — Cultural: Nea Marin miliardar.URICANI: Primăvarăfără soare.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor a-

Frumoasașapte fan
Luceafă

TV.20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în economie.’ 20,35 Mărturii ale epocii noastre în artele plastice. Documentar (color). 1Experiența înaintată, inițiative, efi- ■;ciență.Invitație în studiou- rilor Radi oțele viziunii (color).Telejurnal. i

20,5521,15
21,50
memento

Mica publicitateeliberat de f.M. Dîlja cu nr. 791/1980. II declar nul. (8272)PIERDUT carnet student pe numele Avram Sorin, eliberat de Institutul de mine Petroșani. II declar nul. (8270)PIERDUT foaie parcurs nr. 470914 pe numele Lică Certificat ab- Iosif, eliberată de Ener- goconstrucția Paroșeni la 4 iunie 1.986. O declar nulă. (8269) /

ginerele, urează IștvănuțSOȚIA, copiii, nora și nepoții scumpului lor Gheorghe cu ocazia împlinirii a 52 ani, multă sănătate si „La multi ani (8271) ' CAUT femeie îngrijire copil, la domiciliu. Telefon. 44190. (8273)PIERDUT solvire curs calificare miner, seria G — 132552 pe numele Ungureanu Doici,
D E C

1990 sistem eficient de apărare Adversarii SDI susțin că cercetările nu au condus la nici o descoperire științifică reală și că majoritatea progreselor înregistrate nu au făcut decît să sublinieze dificultățile misiunii asu- : mate.Specialiștii apreciază că distrugerea recentă a vetei „Challenger" și două rachete „Titan"

cum pînă în anul L.._circa 26 miliarde dolari. antirachctă. Potrivit unor surse informate, aproape 6 miliarde dolari au fost deja alocați unor instituții americane
DIN PRESA STRĂINĂ

(AFP)

A- cești savanți, aparținînd secțiilor de fizică ale celor' mai renumite universități americane, au semnat un angajament de a nu parti-drul Programului SDI, căruia guvernul i atenționează să-i consacre de a-

pentru cercetări privind SDI, care treptat devine un /Capitol important din bugetul Pentagonului-,Se pare totuși, că o parte însemnată a comunității științifice americane are îndoieli tot mai mari în ceea ce privește posibilitatea de a pune li punct .un

na-a, și „Delta" a dat o lovitură; severă programului SDI. ' Luni de zile de acum înainte S.U.A. vor fi lipsite de mijloace de transport în spațiu și de rachete de lansare grele, indispensabile unor experiențe importante din cadrul programului.

E S

PIOS omagiu celui care a fost un bun coleg și 
tovarăș de școală

ARADI MIHAI
din partea colectivului clasei profesionale 1C, Vul
can. (8274)
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