
i

■ Mii
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VAl s-a

Steagul roșu Iii'

ANUL VIIIL, NR. 10 515 DUMINICĂ, 6 IULIE 1986 4 PAGINI — 50 BANI

Arii, qt mai mult cărbune*

Debut
promițător
Conf irmînd bunele 

rezultate cu care au în
cheiat prima jumătate a 
anului, minerii secto
rului II de la I.M. Vul
can au demarat bine și 
în primele zile din a- 
cest trimestru. Ei au ex
tras, peste prevederile 
perioadei, 450 tone de 
cărbune, ridicînd, în fe
lul acesta, la 2000 de 
tone cantitatea de căr
bune livrată peste sarci
nile de plan de la în
ceputul anului.

Aceste plusuri au fost 
obținute, în principal, 
prin creșterea produc
tivității muncii — ran
damentele pe post fiind 
cu mult superioare ce
lor planificate, ca ur
mare a optimizării a- 
provizionării cu mate
riale și evacuării pro
ducției, mai bunei 
ganizări a muncii.

I.M. Petrila
..............1 ...

Măsuri ferme, eficiente pentru
grabnica redresare a

producțieiîntreprinderea minieră Petrila, a avut în primul semestru al acestui, an o evoluție a producției de cărbune extras situată sub nivelul posibilităților și condițiilor de care dispune această importantă unitate minieră a bazinului nostru carbonifer, îriregistrînd un însemnat minus față de' plan. Mai mult, producția extrasă este mai mică decît cea realizată în aceeași'perioadă a anului trecut, De fapt, nici unul dintre cele șase sectoare de producție nu și-a îndeplinit sarcinile de plan aferente primului semestru. Nu a fost realizat nici planul lucrărilor de pregătiri. Restanța de 462 ml a condus la nerealizarea liniei de front active cu 33 m.

de cărbunePrin urmare, o Situație care ridică numeroase semne de întrebare privind modul de desfășurare a întregii activități. extractive, privind pregătirea condițiilor necesare îndeplinirii sarcinilor de plan în perspectivă. Cauzele; analizate cu înaltă exigență într-o recentă ședință a biroului e- xecutiv al c.o.m. de la Combinatul minier Valea Jiului, care a avut loc la Petrila, sînt numeroase și amintim doar pe cele care au avut cea mai mare ih- fluență negativă asupra rezultatelor obținute. In primul rînd slaba utilizare șl gospodărire a efectivelor a condus la neplasarea posturilor programate în activitatea direct productivă. Capacitățile de producție nu au fost puse în funcțiune conform graficelor întocmite și aprobate, exis- tînd nesincronizări în dirijarea liniei de front active. Nu s-au realizat în totalitate programele de întreținere minieră, programele de revizii și reparații. E- fectele nu au întîrziat . să
Dorin GHEȚA

Economii de energie electrică

Respectînd măsurile impuse de tehnologia nouă de 
lucru — tavanul de rezistență — brigada condusă de 
Constantin Bozeianu, sectorul II al I.M. Lupeni, a ob
ținut rezultate deosebite pe luna în curs. In imagine, 
minerul șei de schimb Bella Cornel, împreună cu or
tacii Ion Avram și Ivan Rezmereș, înainte de a in
tra în șut. -

întreprinderile Combinatului minier Valea Jiului au încheiat primul semestru al anului cu importante economii de energie electrică în activitatea de producție. Prin încărcarea utilajelor din dotare, prin evitarea mersului In gol a instalațiilor de mare putere și dimensionarea timă, din energetic, transport, tive au
------ op- punct de vedere a fluxurilor de unitățile respec- înregistrat cu

12344 000 de kilowați/orâ mai puțin față de nivelul repartițiilor. Rezultate foarte bune au obținut, în această privință, I.M. Url- cani și Preparația Petrila.De asemenea, printre colectivele de muncă în care s-au realizat economii de energie electrică . în activitatea de producție se nu-v mâră și întreprinderile de tricotaje și de utilaj minier din Petroșani și fabrica de oxigen Petroșani. (S.B.)

(Continuare în pag a 2-a)

U.F.E.T. Petroșani

Cu indicatorii de plan depășițiRezultate notabile a ob- ducție marfă a fost depășit ținut, in cea cle-a'șasea lu- cu i 700 000 lei. Prin aten- nă a anului, colectivul de oameni ai muncii al Unității forestiere de exploatare și transport Petroșani. Din datele comunicate de inginerul șef Constantin Anu- țoiu rezultă că la producția de masă lemnoasă s-a obținut un spor de 2 500 metri cubi, iar indicatorul pro-

ția acordată onorării contractelor cti .partenerii de peste hotare,, planul la export a înregistrat o depășire de 59 la sută. Printre fruntași se numără sectoarele forestiere de la Buta, Lo- nea și Iscroni, precum și secțiile de producție de la Iscroni și Uricarii. (Gh.O.) l

Sîmbătă, 5 iulie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a reîntîl- nit și a continuat convorbirile cu tovarășul Zhao Zi- yang, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze.In cadrul noii runde de convorbiri — care au continuat în aceeași atmosferă de caldă prietenie, înțelegere și stimă reciprocă — au fost examinate stadiul relațiilor chineze, precum dezvoltării lor și termice în viitor, zător aspirațiilor selor ambelor popoare. S-a apreciat că rezultatele obținute, pe linia colaborării bilaterale, experiența acumulată, ca și sporirea dinamică a potențialului economic, științific și tehnologic al celor două țari creează condiții favorabile pentru creșterea, într-un ritm tot mai rapid, a schimburilor economice. Por- nindu-se de la nivelul foarte bun al relațiilor politice, a colaborării și de la posibilitățile existente, de la prioritățile planurilor și programelor de

româno— și căile mai pu- corespun- și intere-

dezvoltare economi c.o-so-cială ale Republicii Socialiste România și Republicii Populare Chineze, a lost exprimată hotărîrea comună de a asigura, încă din acest an, o sporire mai accentuată a schimburilor de mărfuri, o extindere și mai puternică a cooperării și specializării în producție, pe termen lung, inclusiv în realizarea unor mari obiective economice, , în scopul îndeplinirii sarcinilor de colaborare prevăzu- . te pentru actualul cincinal.A fost subliniat rolul deosebit ce revine. Comisiei guvernamentale româno- chineze de colaborare economică și tehnică în identificarea unor noi domenii și forme de cooperare — inclusiv între întreprinderi din cele două țări — în impulsionarea și diversificarea conlucrării dintre România și. -China,. în general.S-a stabilit să fie întreprinse toate măsurile ce se impun pentru transpunerea în viață a orientărilor ’ și . acordurilor la nivel înalt cu dezvoltarea mai

Tovarășul Nicola# Ceaușescu și tovarășul Zhao Ziyang au relevat caracte- . rul rodnic al convorbirilor purtate, în aceste Zile, exprimîndu-și încrederea că înțelegerile ]a care s-a ajuns vor Contribui la dezvoltarea și mai -puternică în viitor a prieteniei și colaborării româno-chineze, în folosul ambelor1 țări și popoare, al . cialiste în al- cahzei: păcii. construcției șo- ccle două țări, socialismului și

dintre Republica tă România și Populară Chineză.
convenite privire la susținută cooperării Social is- Republica

După , o plimbare- cu. nava pe lacul SnagoV, tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a ■ invitat pe tovarășul Zhao Ziyang la dejun.Au participat persoanele oficiale române și .chineze prezente la convorbiri. :In timpul dejunului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Zhao Ziyang au rostit toasturi;Dejunul ă decurs într-o ' ambianță de caldă prietenie, de înțelegere și stimă reciprocă, care caracterizează dialogul româno— chinez. la nivel înalt, relațiile, tradiționale dintre partidele, țările șl popoarele noastre.
COMUNISTUL — vocația de a fi mereu in frunte

la școala muncii și a răspunderii
Schiță de portret. Carol Deneș. Maistru mecanic a fost o școală a muncii, a la sectorul VI, I.M. Dîlja, Din 1965 și-a legat destinul vieții. După absolvire, amde această întreprindere, mai întîi ca lăcătuș, în lucrat la mina Vulcan șisubteran, la sectorul VII, apoi, la un an după absolvirea școlii de maiștri, la sectorul VI — transport. Tot la mina Dîlja a fost primit în 1967, în partid. Unul dintre cei care au venit în Valea Jiului, la mină, pentru a da patriei cărbune și care a rămas aici, confundîndu-și existența

— De cînd sînteți în Va
lea Jiului ?— Din 1957. Absolvisem școala generală în Cehu- Silvaniei, în județul Sălaj . și fratele meu, care deja în Valea Jiului, convins pe părinți să lase să vin aici, multe lucruri despre neri. Bărbați, viguroși, rajoși. Am vrut să fiu ;la

era•i-a mă Auzisem mi-cu-

cu mineritul românesc, fel de curajos ca ei. Am venit la mină și am rămas..
—- Școala ? - ■'— Mă număr printre cei care au absolvit o școală unde, alături de meserie, am învățat să fim oameni: Școala profesională minieră din Lupeni. Acolo am urcat primele trepte ale '■ educației comuniste. Școala .. profesională de la Lupeni

apoi, aici, la Dîlja.
— Considerați „transpor

tul" ca un sector auxiliar ?— E un fel de a: șpuna. Transportul este coloana vertebrală a minei. Dacă transportul merge fără poticneli, producția de "cărbune ajunge în vagoanele de cale ferată mai repede. Tocmai pentru a asigura această fluiditate de transport, la mina Dîlja am trecut de la transportul discontinuă, cu vagonete, la
H ALEXANDRESCU

(Continuare in pag a 2-a)

FĂURITORII DE

UTILAJE MINIERE,

(Continuare în pag. a 3-a)

dului, care, în cuprinsul vizitelor de lucru în uzina noastră, ne-a trasat, după
BĂTĂLIEI PENTRU

IN AVANPOSTUL

dar și pentru întreaga in- profunde analize făcute la dustrie minieră — mașini și instalații unicat, rod al
I. U. M. Petroșani

I

ZIUA CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI
Potențialul creator al colectivului se reflectă

în nivelul tehnic al produselorSărbătorim, astăzi, după o frumoasă tradiție muncitorească, Ziua constructorilor de mașini. Și posibilitatea să această zi în calendarul producției din Valea Jiului, grație politicii partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de repartizare judicioasă și armonioasă a forțelor de pro-

fața locului, sarcina de a construi utilaje pentru mi- gîhdirii tehnice cu nimic nerjt. Am beneficiat, pen- mai prejos față, de perfor- tru această a . doua etapă mantele atinse pe plan mondial.-Fără îndoială, drumul acestei deveniri nu a fost ușor. EI este presărat cu eforturile colectivului de muncă, puternic stimulat i___ de încrederea acordată deducție pe întreg teritoriul secretarul general al parti- țării. j—i-i -- —1Muncim îptr-o întreprindere al cărei amplasament durează de mai bine trei sferturi de secol unde marele Brâncuși turnat celebra Coloană Infinitului. Dar se. poate afirma, cu îndreptățire, că unitatea .noastră este o ctitorie industrială nouă, modernă. Atribute conferite atît la nivelul tehnic ăl dotărilor de care dispunem, cît, mai. ales, de concepția cu totul nouă care orientează producția noastră. Din ateliere și apoi uzină de reparații, am devenit o întreprindere constructoare de utilaj minier, unde an de an Se consemnează premiere ale industriei naționale de profil. Avem mîndria, ca ,de aici, de pe fluxul de fabricație, să pornească, spre abatajele Văii Jiului cu precădere —

avem includem de dezvoltare, de un mare volum de investiții, de peste 760 de milioane lei, ceea ce permite punerea în funcțiune a unor capacități de producție de 12 100 tone de utilaj minier, 4800 tone
Ing. Iosif KEI.EMEN, 

directorul IUM Petroșani

CIT MAI MULT

CĂRBUNE



DUMINICA, 6 IULIE 198«2 ____________________________ Steagul roșu
9B™ii WWffâmBMMM.IIIIIIMIIlâilII !■■■■■■■■■■■■■■■

0 linie de îmbuteliat răcoritoare, 
RuginelȘocată, Cireșel, ; Rocola, Căpșuriei, Vișinei, Lămîiță, Brifcor, oranje și lemon, Quik . Cola, Bem Bem, Sambucovit, Mentola, sucuri cu arome naturale de struguri, zmeură etc, iată larga gamă sortimentală ă Secției de seiniindustrie și producere a băuturilor răcoritoare Livezeni, din cadrul Complexului de legu- me-fructe Petroșani. Răcoritoare, care justifică ’ armonizarea cererii cu oferta numai in plan calitativ, în sezonul, rece, fiindcă deși astfel de produse apar pe piața municipiului nostru și din secțiile întreprinderilor comerciale de cu profil alimentar și, alimentație publică, în

care produce... „confirmat că au avut loc discuții pe. această temă, dar, circumstanțial, a a- daugaf că acest obiectiv nu poate fi cuprins în acest an în planul investițiilor iGCL, ci abia în 1987. ACCF Petroșani a respins oferta, nu are specialiști pentru „frig" (utilaje frigorifice). Alte antreprize pun problema investiției prea mici, nu se „încurcă" deci.Avem toate utilajele, care ar asigura sporirea capacității secției cu .3000 —6000 de butelii pe oră, ne asigură lucrătorul comercial al secției Livezeni, Vio-

ii

stat de a- notimpul estival, cantitățile solicitate sînt eu mult mai mari decît cele produse. Cu ani în urmă s-a prevăzut o asemenea situație, s-au făcut demersuri pentru extinderea, modernizarea și creșterea capacității secției din Livezeni, 
ba chiar din trimestrul III 1984 pînă în toamna anului trecut au și sosit utilajele noi, o linie de îmbuteliat răcoritoare, tip Tehno- frig Cluj-Napoca. Ce produce această linie, la doi ani de la expedierea primelor utilaje ? Deocamdată —- „Ruginel", un sortiment al... birocrației și nepăsării, fiindcă...— Nu am găsit constructor, oferă o primă explicație, Lăscuț Rădoni, directorul CPV1LF, sau mai pe scurt complexul de le- gume-fructe Petroșani. Tovarășul director Al. Todor de la IGCL ne-a promis că ne va ajuta. Ne-am adresat și la ACCF Petroșani. Abia, în săptămîna aceasta vom rezolva problema . deschiderii finanțării la ILF Deva. Termenul de predare a investiției este 31 decern-seCon- avea nevoie de abur, racordarea la rețea va fi posibilă numai după intrarea în funcțiune a unui punct termic la secția de țîmplărie din apropiere.Intr-o discuție telefonică, directorul IGCL. ne-a

brie 1986. Chiar dacă rezolvă problema de strucții-montaj, vom

Pe teme 
de sezon

rel Ștănculete. Avem proiectul ICPTAF i Napoca. Secția se va derniza, un exemplu : șina de spălat sticle ușura mult efortul fizic.— In principal, continuă . Gheorghe Ștănculete, trebuie ridicată o hală de 15 x-6 m ; montarea utilajelor presupune însă reparații și amenajări la veche, dar lucrările construcții-montaj nu pășesc 1 500 000 lei. s-a găsit constructor motiv că investiția e deși unele antreprize Petroșani înalță obiective în alte județe.Să admitem ideea că, datorită: tergiversării finanțării, motivată și ea de desele restructurări ale întreprinderii județene, este prea tîrziu pentru se contracta o astfel lucrare. Nu se poate o altă soluție, pentru termenul de predare fie respectat ?— Lucrarea s-ar . putea executa în regie proprie, ne acordă binevoitor o consultație de specialitate

țiCluj- tno- 
î ma- va

hala de de- ' Nu pe mică, din

ec.- Dumitru Pătrășcoîu, directorul Filialei1 Petroșani a Băncii Naționale, : filială/care asigură întreprinderii beneficiare operațiuni de mandat. E păcat de utilajele care rugi- . nesc, în loc să producă.— In regie proprie, confirmă ec. Constantin Fîcea, director al Filialei Petroșani. a Băncii de Investiții, s-ar putea respecta termenul de dare în folosință. Există cadru legal de încadrare a pensionarilor sau a' unor meseriași (cu o jumătate de normă), deci poate fi alcătuită o echipă de constructori a beneficiarului. Mai, mult, cheltuielile vor fi mai mici (nu se mai cedează cote de beneficii constructorului, dispar cotele de antrepriză .etc) cu 20 de procente.Soluția nu este inedită. > Acest argument ne-a făcut să publicăm în cadrul aceleiași rubrici tradiționale „Vă informăm".,, (sîm- bătă, 28 iunie a.c.) știrea că nu se găsește un constructor pentru CLF Petroșani, urmată de cea prin care am adus în atenția opiniei publice faptul că muncitorii și specialiștii sistemului hidrotehnic Valea Jiului din cadrul OGA Deva au ridicat deja, în regie proprie, . temeliile viitorului lor sediu, ale telierelor șirla... doi pași de secția de seiniindustrie și producere a băuturilor răcoritoare din Livezeni.Pentru a se ajunge la a- ceastă soluție trebuie să e- xiste însă la nivelul CLF Petroșani și ILF Deva mai mult spii it de inițiativă, mal multă atenție acordată utilajelor și fondurilor bănești încredințate, pentru satisfacerea cerințelor pie- țiî.' Adică să se înregistreze o adiere... răcoritoafe de inițiativă, în conformitate și cu înțeleaptă vorbă bă- trînească despre ce trebuie făcut iarna ca' Aă ai vara.
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Al, U.XWl.țU, VX-.) ție al întreprinderii.

PentruClipe emoționante. Momente pe care le surprinde obiectivul fotografic in incinta minei Aninoa- sa, la terminarea schimbului I. Doi dintre minerii de bază ai acestei întreprinderi sînt întîmpi- nați cu flori, în acordurile fanfarei, la ieșirea din ultimul lor șut. Ei își încheie o activitate rodnică în subteran, trecind în rîndul pensionarilor.Este vorba de brigadierul Alexandru Vereș și de șeful lui de schimb, Iosif Demeter, din cadrul sectorului I. Ambii au satisfacția ca'acest șut să fie și unul dintre cele mai rodnice, contribuind substanțial la plusul de peste 3000 de tone pe ca-', re sectorul îl consemnea- d ză în bilanțul de produc-Ei

Text și foto : 
Petru MACA VEI,

I.M. Aninoasa

albumul ortacilor

Clipe emoționante în curtea minei.

au satisfacția de a încredința ștafeta muncii și hărniciei minerești colegilor care vor duce mai departe realizările meritorii de pînă acum.Ne alăturăm urărilor ortacilor lor, felicitărilor

adresate de conducerea minei și a sectorului, do* rindu-le celor doi mineri multă sănătate și fericire!

Măsuri ferme, eficiente
(Urmare «lin pag. I)

a-magazinelor,

a de găsi ca sa

apară. Un număr important de locuri de muncă nu au avut condițiile necesare îndeplinirii sarcinilor de plan, fiind lipsite și de o aprovizionare ritmică și de o servire promptă. O altă cauză, prezentată de cunoscutul miner, șef de brigadă Ștefan Alba, se adaugă la cele amintite pînă acum și atîrnă greu în balanța neajunsurilor și anume : nu s-a acționat . cu perseverență pentru întărirea ordinii și disciplinei. Nu au acționat în această direcție mai ales maiștrii fie mineri, fie electromecanici. Nu mai insistăm asupra cauzelor care au condus la înregistrarea minusurilor care au situat colectivul minei Petrila printre unitățile cu cele mai slabe rezultate. Nu vom prezentă nici justificările

piară mai ales la nivelul colectivului de < . .pentru urmărirea modului în care se îndeplinesc prevederile stabilite, cum sînt realizate, materializate măsurile adoptate. Un nou program, cu măsuri judicios stabilite, cu termene și responsabilități concrete a fost elaborat în urma analizei de care a- minteam, colectivului minei Petrila revenindu-i sarcina de a acționa cu mai multă hotărîre pentru realizarea planului lucrările de deschideri pregătiri, concomitent recuperarea restanțelor registrate în semestrul I șia ‘ tegrală derilor

Ion VULPE

prezentate de o bună parte din șefii sectoarelor pentru că, oricît ar părea de obiective în fala evidenței nerealizărilor nu au nici o temeinicie. Nu justificări ■trebuie ci acțiuni precise și eficiente pentru redresarea producției. Este necesară o mobilizare exem-
La școala muncii

(Urmare din pag. I)transportul continuu, pe benzi. Transportul cu vago- nete ne crea dificultăți mari. Nu-1 puteam corela cu producția. Benzile au eliminat opririle accidentale. Acum, producția din abataj ajunge în vagoanele de cale ferate într-o oră. Pentru aceeași operație, e- fectuată cu vagonete, ne-ar fi trebuit 5—6 ore.
— Care credeți că sînt 

principalele calități ale 
maistrului ?— Maistru] trebuie să cunoască bine locurile, dar mai ales oamenii. La locul de muncă, practic, proce-

si a»cretar de organizație de bază, membru al comitetului de partid pe sector sau pe mină. In decursul anilor munca politică s-a împletit totdeauna, eu, dacă vreți să-i spunem așa, destinul meu muncitoresc, lina dintre cele mai mari bucurii, în acești aproape presupune să-i cunoști- pede .20 de ani, de cînd sînt - — -membru de partid, a fost să-i văd pe tinerii veniți

răspunderiisul de producție este coordonat de maistru. Acestuia i se cere o pregătire profesională foarte bună, ~ să fie la curent cu noutățile tehnice din domeniu, dar mai cu seamă, să știe să lucreze cu oamenii. Munca de zi cu zi a maistrului ește muncă de producție, de conducere a ei, clar și d. educație; bazîndu-se pe a- ceste trei mari coordonate, munca de zi cu zi a mais- lîngă mine, la școala mum irului devine o muncă politică.
— Vorbiți-ne despre cî- 

teva din bucuriile comu
nistului Carol Deneș...■ ■— La mina Dîlja. am fost,: pe rînd, secretar al comitetului ’ U.T.C. al minei; se-

sau Toader Pietraru Laurențiu Apetroaiei, muniști, oameni care cinste sectorului.Am pus în prim-plan e- ducarea oamenilor pentru muncă, formarea unui colectiv unit, compact. Educația în spiritul muncii

Și co- fac

crea
I 
I 
I 
I I

cii, afirmî ndu-Se ca oameni de nădejde, impli- nindu-și aspirațiile profesionale și celelalte gânduri despre viață. Așa au crescut lingă mine Dumitru Boga, astăzi secretar al comitetului de partid pe sector,

fiecare, atît în producție cît și în afara ei, în viața particulară. Numai cunos- cîndu-i, îi poți feri de greșeli. In mină nu există greșeli mari sau^ mici. Toate sînt la fel. Și poate, această activitate rodnică, unită, conștientă, a noastră a celor de la sectorul VI — transport să fie cea de-a doua bucurie a mea.

_______ 1 lucru eu materialele, pie- conducere sele de schimb și suban- samblele necesare. Dar, mai ales trebuie luate măsuri urgente pentru întreținerea lucrărilor miniere, activitate care a lăsat mult de dorit în prima parte a anului, : influențînd negativ, într-o mare măsură, realizarea sarcinilor de plan. Organizațiile de partid, de sindicat și U.T.C., trebuie să desfășoare o intensă activitate pentru îmbunătățirea continuă a stării disciplinare, pentru mai buna folosire a timpului de lucru, pentru mobilizarea muncii
lași
cu în-pentru plasarea optimă abatajelor astfel îneît ' să fie utilizată eficient linia de front activă existentă. Este necesară o îmbunătățire substanțială a aprovizionării fronturilor de

tuturor oamenilor la îndeplinirea inși ritmică a prevede plan șirarea într-un timp scurt a restanțelor gistrăte în prima a anului.
recupe- cît mai înre- parte

Uricâni

Modernizări în rețeaua comercialăConcomitent cu diversificarea unităților comerciale din noul cartier „Bucura" al orașului Uri- cani, preocuparea gospodarilor este orientată spre modernizarea rețelei comerciale. De la începutul anului și pînă în prezent un accent deosebit s-a pus pe reamenajarea și înfrumusețarea unor unități, îmbunătățirea modului de servire pentru a răspunde cît mai bine solicitărilor cumpărătorilor. O atenție deosebită s-a acordat în a- ceastă perioadă igienizării, esteticii lor, urmărindu-se totodată îmbunătățirea a- provizionării cu mărfuri, precum și diversificarea modului de expunere a mărfurilor în sălile de vînza- re și în vitrine. Se pot e-

videnția în acest sens unitățile nr. 184 — cofetăria „Violeta", nr. 325 — tricotaje, nr. 373 — electrotehnice și nr. 372 metalo-chi- mice conduse de Margareta Cherciu, Nedelea Toma, Valeria Danciu și, respectiv, Maricica Dobreanu.In aceste zile, în urma lucrărilor de igienizare și renovare urmează să se deschidă și unitatea nr. 323 — încălțăminte. Responsabila acestei unități, Doina Marcău, ne-a asigurat că și această unitate se va înscrie pe linia frumoaselor rezultate în ceea ce privește modul de expunere a mărfurilor și a servirii cetățenilor.
Florin BEJAN, 

Uricani

I — M B^M M. ■■ W MMMH ^MM MMMEFICIENȚA. Pentru a contribui cu mai mult spor la valorificarea deșeurilor din sticlă, Centrul de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile va dota toate magazinele alimentare din Valea Jiului cu recipiente speciale pentru recuperarea lor, sticlelor sparte și cioburilor. Acțiune tară, eficientă.VACCIN. Cetățenii cumpără porci pentru tere au obligația de a adresa sanitare veterinare

care se va desfășura la Ă sfieșitul lunii iulie la Timi- I șoara, s-au clasat Violeta I Nenu, Mihaela Constanți- ’ nescu și Liliana Mănescu, Radu Bîzu, Ion Bădicuț, Ion Fenes, Cristian și Petrică Deaconu. (M. ISIDOR, co- resp.)

Elisabeta Uirean, Daniela Pașca. (A.T.)PENTRU TINERI. Se ' reiau serile culturale pen- ' tru tineret, Ia Casa de cul- Dumi- , muzica și . dansul îi așteaptă pe tine- ei

nești, în vederea vaccinării patrupedelor împotriva pestei și rugetuhli. Altfel, investiția poate deveni falimentară, mai mult, sănătatea celor care vor oonsuma animalele sacrificate este pusă în pericol.CONCURS DE ATLETISM. In cadrul Complexului CFR Petroșani s-a desfășurat etapa I a concursului de atletism (1500 m, 800 m lungime și greutate), băieți si fete, a competiției „CEFERIADA". Pe circumscripțiilor primele locuri, cu drept de ctcrirmre orășe- participare la etapa a II-a,

a fost redeschis vineri dimineața.TOALETA. Pe traseele de transport în comun asigurate de AUTL Petroșani vor circula autobuze cu o „toaletă" îngrijită. După cum ne-a informat directorul autobazei, sing. Emil Gavrilescu, meseriașii secției I, sub îndruma- ’ Dumitru
EXPOZIȚIE; Membrii tlîr? din Petroșani, cercului de artă plastică nică, ora 18, i„™.. „Paleta" din Lupeni vor participa, începînd din 11 m orașului, parte din iulie a.c., la o expoziție ce ufiăți deja în vacanță. (Al. A, OUW Xiiuiuincx- EXTINDERE După lu- rea maiștrilor Dumitru cran de extindere, moder* , Enculescu și Nicolae Mltu, au pus, recent, în funcțiune o stație de spălare a autobuzelor mecanizată, cu perii rotative.

cercului de artă
va fi găzduită de sălile Muzeului județean. din Tg. Jiu. Vor fi expuse lucrări semnate de Vasile Vasiuc, Paraschiva Măr an, loan Gal, Radu Petre, Mi- haela Grigoriu, Duinea, Tiberiu

^**■■■■■■■11* MMHM NMVMBK

nizare și igienizare, magazinul alimentar nr. 42 Pe- trila, un cunoscut vad co- . Dafinel mercial, condus de Petru Halasz, Satmari și Valeria friarton

borcane- 
a salucare creș- 

se

I
I 
I
I
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ZIUA CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI

FĂURITORII DE UTILAJE MINIERE, ÎN A VANPOSTUL 
BĂ TALIEI PENTRU CÎT MAI MUL T CĂRBUNE

I. U. M» P. Petroșani

Permanenta perfecționare
și înnoire a fabricațieiprobă pentru testarea fo- rezelor ; introducerea tehnologiilor moderne de a- coperiri metalice (cad- miere și cromare).Rațiunea profesională a proiectantului este să gîndească la viitorul întreprinderii, să lucreze pentru făurirea lui. Iată de ce, nu trebuie să constituie pentru nimeni o surpriză faptul că în actualitatea muncii noastre au intrat aspecte de cibernetizare și de robotizare ; că pe planșetele din cele șase ateliere se derulează programe spețelor cifice, care pînă maț ieri ‘ ‘ păreau de domeniul fantasticului. Dar ele vor fi realizate, vor prinde viață cu aceeași siguranță și promptitudine cu care s-au concretizat și cele ce au devenit deja o o- bișnuință în viața cotidiană a întreprinderii și care, la vremea lor, păreau tot atît de îndrăznețe. De fapt, îndrăzneala tehnică a constituit, la noi, o permanență a

A

yDupă opinia mea, un detaliu statistic este concludent pentru gradul î- nalt de tehnicitate atins dș întreprinderea noastră : anume că fiecare al optulea om’al muncii din unitate desfășoară o activitate de concepție și proiectare. Este preocupat, cu alte cuvinte, de perfecționarea și de înnoirea producției, găsirea tehnologiilor lor mai eficiente în lizarea unor utilaje performanțe ridicate.Cîteva dintre obiectivele majore ale specialiștilor din cadrul i șase ateliere de proiectare ale unității vizează, cu precădere, reproiecta- rea produselor aflate pe fluxul de fabricație, în vederea reducerii consumurilor specifice de materiale, îmbunătățirii performanțelor energetice, creșterii , productivității muncii. Aceste elemente se au în. vedere atît . în activitatea proprie (prin modul de lansare a fabricației, prin proiectarea SDV-urilor celor mai corespunzătoare, a standurilor de . încercare cît și Ia beneficiarii tri — pentru că ne seama de faptul că în folosul economiei ționale ca instalațiile pe care le livrăm să scoată cărbune mai mult, cu consumuri mai mici de materiale și combustibili. Aș aminti numai cîteva dintre aspectele, de tualitate, care poartă natura de concepție proiectanților noștri care și-au găsit consacrarea practică : modernizarea transportorului TR-2, în ce privește greutatea, performanțele tehnice, fiabilitatea; standurile de

de ce- reă-cu

etc), noș- dăm este na-
ac- sem- a și

noi, o permanență a o- fensivei noului, a perfecționării și înnoirii producției. O victorie care se datorează și unor semnături aparținîhd ' specialiștilor din atelierele noastre, cum ar fi cele ale inginerilor Iulia Na- che, Cornel Hărăduț, Aurel Aron, Alexandru Co- vașe, cele ale- subingine- rilor Nicolae Grigoraș, Florea Marin, Liana Col- da, Aurel Zăpîrțan, ale tehnicienilor Alexandru Buzdugan, Mircea Lăn crănjan, Ștefan Kiss, Am brozie Benea — cîteva no tabile prezențe între cele 250 de cadre tehnico-in- ginerești din activitatea de proiectare.
Ing. Mircea MUNTEANU, 

șeful secției proiectări

Noi, cei de Ia secția de susțineri miniere ne-am o- bișnuit cu permanentele schimbări ale producției, determinate de necesitatea perfecționărilor aduse utilajelor și instalațiilor. Cum s-ar spune, noul a intrat deja în activitatea de zi cu ‘ ".............................. fostorga- pentru ... emoții.Sentiment dublat de cel al responsabilității pentru o asemenea activitate, pentru prestigiul întreprinderii noastre, al industriei constructoare de minier din țară.De aceea, ne-am evaluat, cît se poate mai lucid și mai realist posibilitățile. Am căutat cele mai bune soluții, care să asigure, pe lingă ritmicitatea producției, și o calitate sporită, în concordanță cu exigențele partenerilor noștri. Mai întîi, a fost necesar să ne facem, cu forțe proprii, dispozitivele care să ușureze efectuarea fiecărei operații pe fluxul de producție preconizat. Conceperea a- cestora a fost operă colecti-

zi. Și totuși, cînd a vorba să trecem la nizarea producției export, am avut

vă, o contribuție însemnată avînd brigăzile conduse de Constantin Rovența, Ion Popescu; Gheorghe Sîrbu- lescu. Maistrul Marcel Io- niță a rezolvat problema sudării în mediu protector de CO2, prin executarea unor dispozitive rotative de
■•■■•••■••■■(■••■••■■••■I*• ■■o

hală anume din cadrul secției, unde au fost selecționați muncitori specialiști de înaltă calificare, beneficiind de o -asistență tehnică de nivel corespunzător, pe toate cele trei schimburi. La reperele pe care le executăm (suban-
Realizarea sarcinilor 

la export — o preocupare 
de prim ordinUtilaj imiiatai aipoziționare foarte ingenioase, care au condus la realizarea unor productivități sporite și la obținerea unei ridicate fiabilități a produselor.Ne-am dat foarte repede . seama că buna desfășurare a activității de producție pentru export depinde de modul optim de organizare a lucrului ; în scurt timp, am ajuns la soluția optimă, care a constat în definitivarea unei linii de fabricație speciale, într-o

samble pentru susțineri miniere și grinzi articulate) este nevoie, în principal, de lăcătuși și sudori. I-am ales pe cei mai buni, nume ca Vasile Lupulescu, Ion Grigore, Ion Csipoi, Titu Doc, Ion Oprea, Ion Dobre, Georgică Voicu fiind concludente în acest sens, pentru nivelul de competență profesională. Așa se face că, atît la controalele de calitate intermediare, cît și la recepțiile finale, fă-

cute împreună cu lepre-, zentanți ai partenerilor noștri de peste hotare, nu ă’m. avut mici un refuzL Așă sie face că, în condițiile u- r>or Comenzi desttil de. Șuii-? stanțjale în prima jumătate a anului, am reușit să ne. onorăm integral și la timp graficele de livrare, la sortimente fizice.Paralel cu realizarea sarcinilor proprii de . export, colectivul de muncă din secția noastră conlucrează cu colegii de la M.A.P., îh, vederea executării altor u-, tilaje destinate beneficia-i r rilor de peste hotare , este vorba despre combine,: de abataj și instalații de, forat suitori. Este o eta-,' pă superioară în activita-. tea de export a întreprin-- derii noastre, încă o dovadă a prestigiului de care șe bucură produsele purtîrid marca I.U.M.P., chiar în tări cu tradiție în ce privește construcția utilajelor pentru minerit.
Ing'. Ion DARABAN, 

șeful secției 
susțineri miniere

Șeful de brigadă Ion Popescu, împreună cu tovă
rășii săi de muncă execută grinzi SMPH-2 destinate 
exportului, dovedind o remarcabilă măiestrie pro
fesională.  

Potențialul creator»

al colectivului
(Urmare din pag. I)piese turnate din oțel, 1000 tone piese turnate din fontă, echipamente hidraulice în valoare de 175 de milioane lei, 1500 tone piese de schimb. Așa șe face că în prezent, putem realiza producția anului 1948 în mai puțin de o săptămînă.Gama instalațiilor și utilajelor pe care Ie unităților miniere o mare diversitate crări, hptărîtoare bunu] mers al activității de extragere din subteran a cărbunelui, de transport, a acestuia, mașini desfășurării altor

livrăm acoperă de lu-pentru

„Sporim prestigiul oțeluluiîntreprindere de construe, ții de mașini fără oțelărie nu se poate. Așa cum nu se. poate să se facă utilaje foarte bune fără oțel de bună calitate. De fapt, am putea spune că fabricarea utilajului pe care îl livrăm noi minerilor de aici începe, din cuptorul nostru de trei tone, unde, împreună cu colegii oțelari din brigada mea, obținem șarjele din care .se toarnă piesele mai importante subansamble întregi,aceea, ne străduim să spo-sauDe

rim calitatea acestui oțel, prin respectarea întocmai a procesului tehnologic, a rețetei, printr-un control exigent al fiecărei șarje. Sîntem majoritatea tineri, dar putem să spunem că am început deja „să simțim" mersul cuptorului, ca și oțelarii cu multă experiență.Turnătoria se află în modernizare. Se finalizează, în prezent, liniile automate pentru transportul fierului vechi spre cuptoare. Vom putea, deci, să lucrăm mai

de Petroșani"bine, mai eu spor, pentru a face din oțelul de Petroșani o marcă de prestigiu, o materie primă de tot mai bună calitate, din care să facem utilaje durabile pentru munca. minerilor. Pentru aceasta se străduiesc Vasile Mihăilă, Remus Percu, Iulian Han, Daniel Bolog, operatoarele Constantina Boleac, Ileana Tu- tila, Mihaelă Kamcenschi, ca, de altfel, întreaga brigadă.
Nicolae BOLEAC, 

oțelar, șef de brigadă

„Precizia este deviza noastră"Cine privește un utilaj minier, atît de solid, cu subansamblele sale eare dau senzația de robustețe, cu greu și-ar putea imagina că la producerea lui nevoie și de execuții cer finețe și. precizieceasornicar. Aceste operațiuni cad mai ales în sarcina noastră, a celor de la secția MAP. Strungarii din cele patru ateliere trebuie

toleranțe ordinul
este care de

să lucreze cu foarte mici, de chiar al micronilor. Altminteri, utilajul nu va mai funcționa la. parametrii proiectați, nu va mai da randamentele scontate.Sînt în uzină din anul 1955. De atunci s-au schimbat foarte multe, procesele de fabricație s-au modernizat, performanțele fluxului de fabricație au crescut. Pentru noi, această

perfecționare a însemnat, de fapt, o scădere, permanent, a „toleranței", precizia strunjirii, devenind nu numai o deviză, ci o sarcină profesională, căreia îi fac față cu cinste toți muncitorii din secție, între care aș ■ aminti pe Tatiana Florescu, Nicolae Vecsey, Relu Curcă, Rodica Sima, Iosif Gyorfi. mulți alții.și
Martin AMBRUȘ, 

maistru, secția MAP

„Tot mai 
puține 

rebuturi !“Munca de turnător-for- mator cere foarte multă a- tenție. O cît de mică greșeală poate conduce la re- butarea piesei, deci face inutilă și munca oțelarilor care au scos șarja și a colegilor care au făcut formele. Ca să nu mai vorbim de pagubele ce apar, pe de o parte din pricina consumurilor de energie, combustibili, de materie primă, iar pe de alta, din cauza întîrzierii, pe mai departe, a fluxului de producție.Cu toții, ‘ cei din brigada mea, ne dâra seama de a- cest fapt și căutăm să facem o muncă de foarte bună calitate. Și, în ciuda mediei de vîrs’tă foarte scăzută, reușim. Formatori' ca loan Vîjăilă, Emeric Fu- lop, miezuitoare ca Maria Ana Trincu șe situează cu mult sub indicii admiși prin procesul tehnologic; Aceasta se datorează și îndrumărilor unor cadre tehnice cu experiență, cum sînt maistrul loan Mâlăele și sul (inginerul Marin. Petra.
Mircea KONYCSKA, 

turnător-formator, 
șef de brigadă

necesare. ___ activități cu pondere în ansamblul muncii minerilor. Fie și numai o succintă enumerare, sugerează, ponderea . produselor noastre în dotarea minelor.: pentru susținerea rilor din abataje, dislocarea rocilor din strat, pentru transportul cărbunelui și materialelor pe verticală și orizontală în subteran și la suprafață, mașini și instalații destinate perforării fronturilor de lucru, ca și 1 ».altă serie de utilaje duse pe fluxul nostru fabricație sînt menite asigure mecanizarea și automatizarea proceselor tehnologice din subteran să satisfacă „cerințele echipamente L™.„.

a fabricației a atins, în ultimii cinci ani, 90 ia sută din totalul reperelor care poartă marca întreprinderii. Un proces dublat . de preocuparea pentru calitate, pentru creșterea' fiabilității; a siguranței în exploatare.Racordați la eforturile e- conomiei naționale vizînd creșterea productivității muncii, ca pîrghie decisivă în obținerea unei eficiente ridicate, ne-am - organizat optim, fluxul de producție, în așa fel că acest indica- . . tor a înregistrat o. triplare față de anul 1970. De asemenea, au scăzut substanțial- consumurile specifice de metal și de combustibili. , In aceeași măsură, am fost preocupați ca utilajele pe care le livrăm să realizeze performanțe asemănătoare la beneficiarii noștri — să se obțină, deci, productivități mari, cu consumuri minime materiale și ener- gețice.O pondere din ce în ce mai însemnată o are, în ansamblul muncii noastre, activitatea de export. Ridicarea performanțelor tehnice a produselor noastre ne-a pprmis să încheiem contracte avantajoase cu parteneri de peste hotare — din onorarea acestora făcîndu-ne întreg colectivul, o sarcină de prim rang, prioritară. In -bilanțul realizărilor, din prima jumătate a acestui an înscriem, Ia Ioc de cinste, realizarea, în sortimente fizice, ă angajamentelor a- sumate.Paralel cu activitatea de producție, pentru livrarea ritmică, la termenele stabilite, a utilajelor către beneficiarii interni și externi, colectivul nostru de muncă este preocupat de finalizarea unor investiții -■ anul acesta încheindu-se de fapt, ultima etapă de dezvoltare a întreprinderii..

utilajelucră-pentru vi tați mari,

j? . ... ,1 preparării sortării cărbunelui. O pro- de să
Și __ _____________ . . de echipamente hidraulice, atît de specifice și necesare muncii minerilor. Intr-un cuvînt, sîntem în măsură să dotăm, în proporție de a- proape 80 la sută, o mină, să-i asigurăm liniile tehnologice vitale, pentru buna desfășurare a activității. Ceea ce, de altfel, și facem, prin munca noastră ue zi cu zi.O coordonată majoră ' a organizării eforturilor noastre de concepție și execuție o constituie permanenta perfecționare a producției, .ridicarea performanțelor tehnice. Indicele de înnoire

I’âgină realizată de C.T. DI ACONII
Foto : Al. TĂTAR

*



4 Stea g ul roșu DUMINICA, 6 IULIE 1986

ras Agendă energetică
Din tarile socialisteBEIJING 5 (Agerpres). La complexul .pentru producerea etilenei din Daqing, provincia Heilongjiang, au început operațiunile de testare a instalațiilor.Prima fază a construcției acestui obiectiv industrial — care marchează începutul unei n,oi etape în dezvoltarea industriei petrochimice a R.P. Chineze — cuprinde intrarea în funcțiune a cinci instalații, din cele 12 proiectate, precizează agenția China Nouă.In momentul finalizării obiectivului din Daqing, capacitatea de producție a instalațiilor va atinge 300 000 tone de etilena, produs de bază al industriei chimice. La ora actuală, capacitatea de producție a Chinei se ridică în acest domeniu la 600 000 tone pe - an. i

☆ ■■HAVANA 5 (Agerpres). In capitala Republicii Cuba s-a deschis un centru de cercetări în domeniul biotehnologiei și ingineriei genetice. El dispune de laboratoare moderne pentru
SPECIALIȘTII Institutului politehnic de la Ce- leabinsk au realizat o metodă .eficientă de împiedi-, care a volatilizării benzinei, informează ziarul „Izvestia". Metoda constă în „a- coperirea" benzinei cu o pulbere care, în contact cu combustibilul, formează o peliculă spumantă ce împiedică vaporizarea. Prin introducerea acestor pulberi în benzina din cisterne sau rezervoare se evită degajarea în atmosferă nu numai a celor mai prețioase fracții de benzină, dar și a mirosului atît de caracteristic.

COMPANIA „Kobe Steel" Va introduce în cu- rînd în producția industrială fibre din cărbune care se caracterizează prin-- tr-o mare rezistență la rupere— 230—400 kg pe tnmp. In prezent, în orașul Kobe se construiește c instalație experimentală pentru producerea noilor tipuri de fibre. După părerea specialiștilor companiei, noul material va putea fi folosit în industria sateliților artificiali și a pieselor de avioane, informează „Japan Times".
SPORT H SPORTNEW YORK 5 (Agerpres). In cadrul manifestărilor dedicate Anului Internațional al Păcii, între 16 septembrie și 31 decembrie 

1986, se va desfășura o ștafetă ia care vor participa alergători din cinci continente, care vor purta, de-a lungul unui traseu, ce va face înconjurul lumii, o torță simbolizînd dorința de pace, înțelegere de care sînt animați tinerii de pretutindeni. Ceremonia aprinderii torței va avea loc în ziua de 16 septembrie în fața sediului O.N.U. din New York, sosirea Urmînd să aibă loc în ultima zi a anului tot în fața O.N.U.
SOFIA 3 (Agerpres). In cadrul turneului internațional de fotbal pentru juniori de la Sofia au fost înregistrate următoarele, rezultate : Viitorul (România) — Lokomotiv Sofia 

crearea de medicamente de mare eficiență și a u- nor noi soiuri de plante a- gricole de mare productivitate. Totodată, specialiștii centrului vor elabora noi metode de prelucrare a reziduurilor agricole.
' AAPHENIAN 5 (Agerpres). ’Oamenii muncii din R.P.D. Coreeană și-au îndeplinit exemplar sarcinile de plan pe primul semestru al a- nului, transmite agenția ACTC. Potrivit datelor furnizate de Comitetul pentru industria extractivă, cdmplexul minier de la Musan, împreună cu i alte 50 unități de profil, a depășit obiectivele trasate, în medie cu cinci zile î- nainte de termen.. La rîn- dul său, mina Ryongyang și-a îndeplinit planul în proporție de peste 113 la sută, luînd ca indicator valoarea producției industriale.Peste 10 uzine și alte întreprinderi aparțmînd industriei constructoare de mașini, inclusiv marea unitate de la Hyțcheun, și-au depășit considerabil sarcinile de plan.

e
IN ORAȘUL IUGOSLAV Arandjelovaț a început tradiționalul festival internațional „Marmură și sunete", organizat în fiecare an paralel cu o tabără de sculptură din apropiere. In cursul acestei manifestări sint organizate numeroase spectacole prezentate de formațiuni muzicale și coregrafice, de interpreți de muzică , vocală și instrumentală din Iugoslavia și de peste hotare, în ambianța frumosului parc al ora- sce.ne de cea-șului, precum și pe improvizate. Lucrările sculptură și ceramică vor fi executate vor fi poi donate orașului.
PRESA PORTUGHEZA a atras în ultimele zile a- tenția asupra faptului că în această țară ia amploare ■un‘fenomen deosebit “3de' nociv : exploatarea muncii minorilor. Potrivit relatărilor presei, în Portugalia, unde există peste 600 000 de șomeri, Un număr tot

2—0 ; ȚSKA Moscova — Manchester United 2—2 ; Vitoșa — Lokomotiv Plovdiv I—0 ; Sredeț Sofia — Pahionios (Grecia) 4—1.
☆CIUDAD DE MEXICO 5 (Agerpres). Federația internațională de fotbal a respins posibilitatea ca în viitor să se recurgă Ia vizionarea imaginilor filmate pentru a înlătura eventualele dubii în -ceea ce privește arbitrajul. „Arbitrul rămîne suveran în deciziile sale îh timpul meciului", a declarat un purtător de cuvînt al forului fotbaliști c m o n d i a l.Portarul vest-germăn Ha- htild Schumacher și-a exprimat totala dezamăgire față de evoluția sa în finală. „Dacă R.F.- Germania n-a câștigat titlul. vina îmi aparține. Este, a doua oară eînd particip la un campionat mondial și tot

Agendă cosmicăWASHINGTON 5 (Agerpres), Specialiștii NASA au anunțat că lucrează în prezent ia punerea la punct a unui observator astronomic nelocuit care va fi lansat în spațiul cosmic, înzestrat cu un telescop de2,40 m în diametru, viitorul observator-satelit va fi plasat pe orbită la altitudinea de 600 km. Marele avantaj al noului observator constă în înregistrarea de imagini și date în afara atmosferei terestre, evitîndu-se astfel distorsionarea lor de către aceasta, relevă „Jeune A- frique".
AtentatMANAGUA 5 (Agerpres). Bandele contrarevoluționare. antisandiniș.te au comis, vineri, pe șoseaua El Ce- dro-Bocaicito, din nord- estul Nicaraguei, -un atentat cu exploziv împotriva unui camion, soldat cu moartea a 32 de persoane — relatează agenția ADN, citind surse oficiale, nica- raguane. Intre victime sînt 12 copii și 12 femei, precizează un comunicat al Ministerului de Interne nica- raguan.mai mare de patroni preferă să angajeze copiii, care prestează munci grele, pentru care primesc salarii de mizerie.

PESTE 4000 de tigri populează în prezent pădurile și rezervațiile naturale din India, de două ori mai mulți decît în urmă cu 10 ani, informează agenția PTI. Numărul felinelor i- lustrează succesul programului lansat în 1973 cuscopul salvării uneia din speciile cele mai amenințate cu dispariția din fauna Indiei. Se estimează că din totalul tigrilor, 1150 trăiesc în cele 15 rezervații speciale pentru protecția lor existente în țară.
AGENȚIA AMERICANA pentru controlul alimentelor și medicamentelor (FDA) a interzis vînzarea pe piață a înghețatei produse de una din cele mai mari firme din industria alimentară ameri- cară „Kraft Food Incorporated", fiindcă în înghețata produsă de această firmă a fost găsită o bacterie deosebit de periculoasă pentru sănătatea omului.

a doua oară cînd ratez meciul decisiv, primind cîte trei goluri" — a declarat Schumacher.
" ■’A.-1Diego Maradona a mai bătut un record la această ediție a campionatului mondial, fiind jucătorul cu cele mai multe prezențe la... controlul antidoping. In finală, sorții l-au „ales" pe căpitanul argentinienilor pentru a treia oară să efectueze testul.

■ ■-< nfr .. ..'La „El Mundialul mexican" au fost acordate 135 de cartonașe galbene și opt roșii în cele 52 de partide disputate. Cele mai multe avertismente — 12 le-a primit campioana mondială, echipa. Argentinei. Dintre echipele calificate în faza a doua a competiției, cea mai disciplinată s-a dovedit a fi formația U.R.S.S., cu un singur cartonaș galben primit.

Un raport dat publicității la sediul O.N.U. arată că deși cererea mondială de cărbune va crește în următorii ani, nivelul său la sfîrșitul secolului va fi cu 30 la sută mai mic față de previziunile făcute la sfîrșitul anilor ’70, ajungînd la 4—4,5 miliarde tone a- nual. Potrivit datelor comunicate de instituțiile specializate ale O.N.U., consumul mondial de cărbune era în 1980 de 2,7 miliarde tone, iar comerțul mondial — de 261 milioane tone.Acum doi ani, relevă raportul, se prevedea pentru anul 2000 o creștere a cererii de cărbune cu 90 la sută față de 1980, iar a importului mondial de cărbune — cu 138 la sută, relatează ziarul „Financial Times".

FILME

: 6 iuliePETROȘANI — 7 Noiembrie: Cei șapte fantastici; Unirea : Cîntecele mării ; Parîngul: Dinprea multă dragoste.PETRI LA ; Bocet vesel.LONEA: Colierul de turcoaze.VULCAN — Luceafărul: Toamna.
LUPENI — Cultural : Cursa.URIC ANI: Destin romantic. 7 iuliePETROȘANI — 7 Noiembrie : Colierul de tur- coaze; Unirea: Atenție la Pană de Vultur; Parîngul : Aventuri în Onta- * rio.PETRII.A: Bocet vesel. LONEA: Hotel Central.VULCAN — Luceafărul: Nocturnă Barandov.LUPENI — Cultural : Toată lumea rlde, cîntă și dansează.URICANI: Hangar ’18.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

TV.
6 iulie11,30 Telex.11,35 Lumea copiilor (color).— Telefilmoteca de ' ghiozdan.' Vizitatorii.(color).12.40 Din cununa cînte- cului românesc (color). Muzică populară.13,00 Album duminical.14,45 însemne ale unui timp eroic. De ziua constructorilor de mașini.19,00 Telejurnal.19.20 Țara mea azi (color),’— Epoca Nicolae Ceaușescu. Județul Ialomița.19.40 Cîntarea României, (chior).20.20 Film artistic (color). Cîntec pentru o rîn- dunică.Producție a studio- rilor din R.P. Chineză.21.50 Telejurnal.
7 iulie20,00 Telejurnal.20,20 Orizont tehnico-ști- ințific.20.40 Tezaur folcloric (c). 21,00 Roman foileton, (c).

Zborul șoimului.Ultimul episod.21.50 Telejurnal
memento

Producția medie de petrol a țărilor membre ale OPEC ar putea să depășească 18 milioane barili pe zi, a apreciat ministrul indonezian al petrolului, Subroto. El a indicat ziariștilor — transmite agenția France Presse — că e- xistă perspectiva unui excedent al producției de petrol pe piața mondială, în pofida propunerilor prezentate la recenta Conferință ministerială de la Brioni (Iugoslavia), care vizau stabilirea producției totale a organizației la 17,4 milioane barili pe zi în trimestrul al treilea și la 17,9 milioane barili — în ultimul trimestru al anului.Ministrul indonezian a apreciat că în cadrul viitoarei reuniuni a OPEC, programată pentru 28 iulie 
Centrul de cercetări, 

inginerie tehnologică și 
proiectări pentru securitate 

minieră Petroșani 
anunță concurs pentru ocuparea a 4 posturi de:

• cercetător științific principal gr. III din 
care: < AA-ri

i~ 2 posturi în domeniul aeraj, metan, focuri

- 1 post în domeniul combaterea poluării, 
explozivi

- 1 post în domeniul electrosecurității 
Pentru înscriere, candidați! se vor prezenta

la compartimentul personal al C.C.I.T.P.S.M. 
Petroșani.

Actele prevăzute în „Statutul pentru or
ganizarea activității și promovarea personalu
lui de cercetare", se depun în termen de 30 
zile de la data publicării concursului.

Informații suplimentare la telefon 41621, 
41622 interior 154.

I.C.S. Alimentara — 
Alimentație publică Petroșani 

încadrează de urgență:

■/ — 3 paznici ■ y- ' -.
Retribuția se va face conform Legii nr. 

57/1974.

Mi c d p-u bl i ci lateSOȚIA Valeria, copiii bibliotecă nr. 7548, elibe- Carmen, Costel și Sorin u- , rată de Institutul de mina i rează scumpului lor Albea- Petroșani . O declar nulă, nu Constantin, la împlini- (8452) 
rea vîrstei de 50 de ani, multă sănătate și „la mulțiani I", (8445)V1ND Dacia 1300. Petroșani, telefon 44631, 43853,după oră 18. (8451)VIND Dacia 1300. Vulcan, Aleea Crizantemelor, bloc 6, sc. II, ap. 19. (8450)PIERDUT legitimație de bibliotecă (periodice) nr. 2816, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nula. (8452)PIERDUT legitimație de 

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA anunță cu nemărginită durere înceta
rea din viată a dragului nostru

MĂRUNȚEL U LUDOVIC 
înmormântarea va avea loc luni, 7 iulie, ora 15. 
Cortegiul funerar pleacă din strada Prundului, 

nr. 12.AAAA’'AAA:A A'A

lâ Geneva, membrii organizației se vor pune de a- cord asupra cotelor indi- - vjduale de producție. Subroto a menționat, pe de altă parte, că țările membre ale OPEC produc în prezent la capacitatea lor maximă.
☆

Prospecțiunile efectuate 
în Algeria permit sâ se a- precieze că rezervele de hidrocarburi, în special de gaze naturale ale țării, sînt mai mari decît se estimase anterior — informează revista „Afrique-Asie", Aceste resurse, împreună cu cele de uraniu și cărbune, cu potențialul hidraulio și sursele regenerabile de energie asigură acoperirea necesităților interne.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Peagu Dumitru, eliberată de LM. Paroșenî. O declar nulă. 
(8449), -PIERDUT legitimație da bibliotecă (periodice) 1751. eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă, (8454) :PIERDUT legitimații de bibliotecă și periodice pe numele Fusar Vasile, eliberate de Institutul de mine Petroșani, Le declar nule. (8455)
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