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Viscoza, 
muncitori destoinici a- 
sigură zi de zi buna 
funcționare a utilajelor 
și instalațiilor.

Abatajul va intra 
în probe tehnologice 

la termenul prevăzut*4— Imediat ce brigăzile. de pregătiri conduse de Petre Antohi și Mihai Șchiopu au finalizat lucrările de conturare a panoului — lucrări ce au fost terminate cu aproape o lună mai devreme — am început amenajarea căilor ele transport și a de montare, penttu a executa transportul secțiilor — operație care a început în data de 16 iunie, cînd s-a montat și fixat în front secția cu numărul 1. încă din primele zile, s-a reușit să se asigure montarea unei secții pe zi. Odată cu trecerea timpului, e- chipele* conduse de Mihai Șchiopu, Dumitru Drăgoi, Mihai Baltag, Marin Diaconu, Augustin Mo-
Interviu consemnat de 

Gheorghe BOȚEA

In luna viitoare, la sectorul III al I.M. Paroșeni urmează să intre în funcțiune un nou abataj frontal echipat cu complex de mare înălțime CMA 5H și combină de tăiere. Utilajul a început să fie transportat și montat în panoul 4, stratul 5, blocul VI și a fost modificat șl camerei adaptat la condițiile specifice de zăcămînt pentru a se obține cu el producții și productivități superioare celor obținute cu acest tip de complexe a- ftate în funcțiune la mi» ' na Paroșeni și în ValeaJiului. Din acest abataj, urmează șă se extragă zilnic în trimestrul IV din acest an 2 000 tone de cărbune. Pentru a afla cum se desfășoară lucrările de transport și montare a secțiilor, am purtat, zilele trecute. un dialog cu sing. Dorel Ta- maș, șeful sectorului ■ (Continuare In pag a 8-a)

Sporuri de 
producțieMinerii sectorului II de la I.M. Dîlja au început și această lună cu rezultate bune în muncă, extragînd peste sarcinile de plan, Ia zi, 200 tone de cărbune. Cu acestea plusul acumulat de la începutul anului totalizează 600 de tone.Depășirea sarcinilor de plan a fost realizată pe baza mai bunei organizări a muncii la toate fronturile de lucru. Prin aplicarea corectă a tavanului de rezistență în abatajele echipate cu stîlpi individuali și grinzi îngropate în vatră, frontali știi din brigăzile conduse de Gheorghe Matei, Ludovic Varga, Anton Moldovan și Ion Ape- tri au obținut în, mod constant productivități supe» , rioare, contribuind în a» cest fel .la plusul acumulat de colectivul sectoru- lui. (Gli.B.)

Consecvență în finalizarea măsurilorîncheierea lunii iunie a marcat în activitatea organizației de partid de la mina Aninoasa, a în- . . .tregului colectiv, un revi- Realizarea planului pe lu- riment plin de semnifica- “ ~ții. După lunile de rămî- neri în urmă, mina a reușit să raporteze realizarea și depășirea sarcinilor de plan. A fost un succes, un moment semnificativ pentru această unitate cu vechi tradiții minerești.— A fost un succes care semnifică efectul firesc al eforturilor consecyente ale organizațiilor de partid și cede de masă, ale cadrelor . de specialiști pentru finalizarea întreprinse în medierii Unor a propriilor lipsuri, tru învingerea unor gre-

utăți — toate vizînd redresarea, intrarea minei pe făgașul normal, al realizării și depășirii planului.

am și ii

— De trei ani, șoptește eu ciudă și totuși cu admi- ație sing. Ion Carașca, cei de la IV au realizat cîș- tiguri frumoase. De cînd șef de sector e maistrul principal Aurel Nelepcu.
Ciuda și admirația au suporturi trainice — sectorul a ocupat locul I pe mina Lonea în întrecerea socialistă pe anii 1983, 1984, >985, loc pe care îl păstrează și după primul semestru al primului an din cel de-al optulea cincinal. Plus 41 639 tone de cărbune în cincinalul trecut, plus 17 896 în semestrul recent încheiat, alte cîteva sute de tone în iulie. Un devans de vreo 20 de zile față de plan; la pregătiri, alt plus de peste 80 ml.— înainte vreme, șefii de formații, brigăzile, întreg efectivul aveau dorința, dar nu știau cum să muncească eficient. Fiindcă, apreciază maistrul Nelepcu, poți să-ți frîngi oasele muțind muntele, dacă nu scoți cărbune, pă-

Ion VULPE

(Continuare în pag. a 3-a)

REALIZAREA

măsurilor vederea re- neajunsuri, pen-
PLANULUI IN PROFIL TERITORIAL

Sarcină de mare răspundere pentru toți oamenii muncii
AUREL BIRLEA, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid 

„Ne vom îndeplini exemplar 
sarcinile stabilite*4’

>•«.

— Stimate tovarășe prim- 
secretar, orașului 
ii revine o pondere 

. nată din economia 
cipiului. Care sînt 
zările obținute de colecti
vele de muncă în ceea ce 
privește îndeplinirea Pla
nului în profil teritorial ? . —- Cele mai importante realizări le-au obținut mi» : lierii de la Paroșeni. tate fruntașă de în Valea Jiului și ritul țării și care și în acest an să nă pe primul Ioc. ducerea organizației partid, oamenii muncii de . la această unitate au extras în primul semestru 31 418 tone de cărbune peste plan.. Un succes firesc pentru că. la această în- trepiindere se acționează cu o deosebită seriozitate și răspundere comuni > ta pentru îmbunătățirea

Vulcan 
însem- 
muni- 
reali-

;, uni- cîți va ani în mine- continuă se meți- ' Sub con» de

La huilă spălată pentru cocs am obținut o produc - ție superioară sarcinilor de plan cu 22 079. tone, la producția netă' spălată
ANCHETA NOASTRĂ

Azi, orașul Vulcan
plusul este de 8324 tone.plus 13 326; iar la brichete tone.Alte succese primul semestru de menii muncii .'1 Vulcan 1750 stîlpi hidraulici livrați j ” beneficiarilor; flansate peste plan; tone plasă de .sîrmă

mină coborîse sub 90 sută. Au fost elaborate cotnple- vizînd ce peri-, neajunsurilor ce trăgeau înapoi realizările, pentru mutarea centrului de greutate al muncii de partid pe fina< liza rea acelor măsuri care au fost hotărîtoare pentru creșterea realizărilor. A- ceste măsuri, reținem din mai multe relatări, au vizat mai ales îmbunătățirea . plasării la fronturile cărbune, creșterea muncii abataje ' și, strîns legat de acestea ' — îmbunătățirea , reparațiilor electromecanice. a întreținerii utilajelor tehnologice și de tran.s- prrt, a asistenței tehnice pe schimburi, întărirea ordinii și disciplinei în toate formațiile și compartimentele Responsabilitățile comuniștilor, ale de conducere, privind fi*

pe la atunci programe xe cu prevederi principalele , pîrghii se ^cereau acționate tru depășirea r~":na iunie nu a fost o în- tîmplare, și noul trimestru III, în care am pășit, va fi . cît se poate de edificator pe calea redresării.Remarca aparține secretarului de partid pe mină, Aurel Soșoi. Pe firul a- cestor gînduri, am reconstituit cu ajutorul interlocutorilor din cadrul diferitelor organizații de partid, , sindicat, UTC, de la nivel de sectoare și comparti- duetivitățli ' mente, ceea ce a fost ho- tărîtor pe drumul redresării — urmărirea problemelor, a prevederilor din programele de măsuri care au vizat laturile esențiale, determinante în ridicarea minei la nivelul planului. Arn reținut, bunăoară, că la sfîj-șitul trimestrului I, comitetul de partid și c.o.rn. au analizat într-o plenară comună ceea ce era mai firesc decît oricc^ să fie analizat în acel moment cînd proporția realizării planului
Sînt succesele oamenilor, ale dăruirii lor în muncă, ale abnegației cu care acționează pentru îndeplinirea planului în profil teritorial, pentru dezvoltarea economică, Urbanistică ă orașului Vulcan. l.a nivelul întregii activități economice a orașului, producția globală a fost realizată și depășită, ca de altfel, și producția netă, condițiile reducerii chel»

Interviuri realizate de 
Dorin GHEȚA

in
suplimehtar 707 tone țevi 105;în plus, 14 tone utilaj, tehnologic peste plan, toate obținute de colectivul de la continuă a organizării pro- S.-S.H. La confecții texti- ductiei si întărirea disci- Ie. colectivul Intreprinde- plin’ei. O gîndire tehnică rii de confecții a obținut o solidă asigură și în conți-, producție suplimentară în nuare noi succese. valoare de '6 186 000- lei.

ÎN ZIARUL DE AZI
■ PE AGENDA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID - Preocupa

re prioritară — creșterea productivității muncii; Dezbateri vii, la 
obiect. ■ VĂ INFORMĂM. In pag. a 2-a

■ ÎNSEMNĂRI DE REPORTER: Dialectica fericirii— a învăța
a munci, a cerceta. ■ SĂ RESPECTĂM LEGILE ȚĂRII I ■ Scurtcir
cuit în conștiința civică a unor locatari. In pag. a 3-d
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(Continuare în pag. a 2-a)

PETROȘANI — SUBCETATE

Un nou tronson de cale ferată dublăaceste zile; construe-, de la Antrepriza deIn torii construcții căi ferate Petroșani, acționează cu toată hotărîrea pentru punerea în funcțiune a tronsonului de 'inie dublă între stațiile Baru și Pui. In prezent se lucrează intens la executarea burajului mecanizat.Această linie dublă va beneficia de dotări dintre cele mai moderne, fiind electrificată .și complet automatizată. Ritmul

se desfășoară lu- oferă garanția căîn care crărlle linia ferată va fi pusă în funcțiune, pentru traficul feroviar, la sfîrșitul acestei luni, conform graficelor.După cum se știe, pe distanța Petroșani — Subcetate, pe care se execută dublarea și electrificarea liniei ferate, a mai fost dat în funcțiune pînă în prezent tronsonul dintre stațiile Pui iești.obținute în oa- din orașul (Continuare în pag. a 2-a)

și modernă linie arhitectonica.
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Ne vom îndeplini exemplar sarcinile stabilite"Preocupare prioritară — creșterea productivității muncii
(Urmare din pag. D

Pe agenda organizațiilor de partid

In cadrul perfecționării și modernizării producția ei, pentru creșterea productivității muncii, o recentă dezbatere comună a comitetului de partid și c.o.m. din cadrul IUMP a abordat preocupările pentru utilizarea rațională a forței de muncă, creșterea ponderii personalului direct productiv în totalul efectivului, ce- ' rir.țc impuse cu necesitate de apli< ;i ea cu fermitate a autogestiumi nomico-financiafe, a djilui global. In drul dezbaterilor stabilit măsuri multilaterale pentru creșterea indicilor de folosire a mașinilor, a coeficientului de u- tilizare a timpului de lucru, mai ales prin reducerea absențelor. In acest scop s-a inițiat o dezbatere largă îți cadrul grupelor sindicalei, privind folosirea fondului de timp și întărirea stării disciplinare, precum și pentru aplicarea celorlalte măsuri privind creșterea productivității muncii. Totodatăau fost constituite colective pe secții care analizează ’ncărcarea și norma fiecărui lucrător, posibilitățile de reducere a personalului indirect productiv și redistribuirea a 220 persoane’ spre activități productive. e

S-au inițiat și alte acțiuni ce vizează creșterea indicelui de utilizare a mașinilor, reducerea absențelor, creșterea coeficientului de utilizare a timpului
de lucru, ridicarea pregătirii profesionale și policalificarea personalului prin cursurile proprii ce cuprind peste 120 de oameni muncii. ai

eco- acor- ca- s-au

Dezbateri vii, ia obiectsecțiilor, ale întregii uzine, cu problematica atît de complexă a fabricării utilajelor miniere. S-a discutat pe teme privind modernizarea producției, perfecționarea organizării muncii, valorificarea superioară a utilajelor, îmbunătățirea calității produselor.S-au evidențiat mai ales cursurile conduse de propagandiștii Marin Băloi,, Marin Ncagoie, Ion IIo- bar, Gheorghe Cioarcă.Intr-o seamă de organizații ca cele din secțiile hidraulică, ' mecanic-șef, MAP; service, montaj, scu- laffe șî turnătorie, s-au și : dezbătut în adunări generale concluziile asupra încheierii învățămîiltului , stâbilin- du-se măsuri pentru perfecționarea activității propagandistice și pregătirea temeinică a viitorului, an de învățămînt.

In toate cele 32 de cercuri jiolitico-educative din uzină s-au încheiat dezbaterile recapitulative care au marcat încheierea anului de învățămîrit politico- ideologic. In toate formele dc învățămînt, cei 800 de cursanți au consacrat convorbirile recapitulative dezbaterii tezelor, lor și sarcinilor în magistrala rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Adunarea solemnii consacrată aniversării a 65 de ani de la creai ea partidului. Dovedind o bună pregătire a temei, realizată atît prin studiu) individual, .cit și prin instruirile organizate de cabinetul de informare șî ; documentare, propagan- uitueratr mvaj diștii și cei 300 de cursanți . politico-idedlogic, care au - participat la dezbateri au "abordat în cadrul discuțiilor problemele cie fond ale politicii partidului, descifrîrid, în spirit analitic, realitățile cu care se confruntă colectivele

orientări- cuprinse cuvîhtare

Dan STEJARII

Consecvență în
(Urinare din pag. I)nălizareii acestor măsuri a.U fost dezbătute pînă în detaliu în organele și organizațiile de partid. Ni s-a vorbit de stăruința eu care au acționat comitelui de partid și Ți.o.b. din cadrul sectorului I — sector care; asigură ; aproape jumătate din producția minei mai ales Teodor To- muș, secretarul de. partid pe sector, Gheorghe Bo-Buțuțui, Liviu partid pen- maie-al.e întregului colectiv spre punerea în valoaie a întregului potențial al abatajelor mecanizate pentru -------  . 1realizarea ritmică a plănu- productive.Iui și creșterea realizărilor. I.

GheorgheÎiîrnae, Adrian Octavian Pefța Stan, secretarii depe schimburi, atît tru dezbaterea, dar1 aies pentru orientarea nergiilor comuniștilor,

tuielilor la 1000 de lei producție marfă.
— Care este perspectiva 

îndeplinirii planului la mi
na Vulcan ?— întregul colectiv al minei este puternic mobilizat pentru îndeplinirea prevederilor de plan pe cel dc-al doilea semestru. Au fost și sînt preocupări intense pentru asigurarea liniei de front active necesare îndeplinirii și chiar depășirii sarcinilor de plan. Organele și organizațiile de partid au depus e- forturi susținute pentru întărirea ordinii și discipli

nei, unde încă trebuie insistat; S-au luat măsuri pentru o mai bună plasare a fronturilor de lucru .și mai ales în abataje, .și pentru asigurarea unei a- sistențe tehnice de uri ridicat nivel profesional pe schimburi, sectoare și formații de lucru. In acest scop membrii secretariatului Comitetului orășenesc de partid sînt repartizați la mina Vulcan pe cele mai importante capacități de producție.

lelor dintr-o bună parte a 
Văii Jiului...— Din punctul nostru de vedere, al producerii a- gentului termic nu vor fi probleme. Se lucrează intens la reparații, se revizuiește, încă de pe acum, întreaga instalație din incinta uzinei. Tot la această u- nitate, care după cum se știe este și furnizoare de energie electrică, s-au luat măsuri severe pentru reducerea poluării prin montarea electrofiltrelor fabricate în țară. Acțiunea continuă.

—- întreprinderea 
confecții 
nile de 
port ?

de 
și-a onorat sarci- 

plan pentru ex-

— Nu ! Și nu din vina colectivului, ci datorită ne- corelării planului pentru export cu planul de asigu,- rare, de aprovizionare cu materie primă. Prin măsurile întreprinse de conducerea colectivă, de organizația de partid șl cu sprijinul Comitetului o- rășenesc de partid situația s-a reglementat. Avem convingerea că și acest indicator, foarte important, va fi îndeplinit integral.Colectivul este mobilizat, cum de altfel sînt mobilizate și celelalte colective pentru îndeplinirea integrală a planului în profil teritorial.
vicepreședinteleIOAN RUJOI, vicepreședintele 

consiliului popular orășenesc :

Acțiuni intense — 
rezultate pe mâsurâcomercială s-a extins și modernizat.

— Cîteva amănunte des
pre activitatea EGCL ?— Se desfășoară în general o activitate bună Producția globală a fost îndeplinită în proporție de 109,4 la sută. Și ceilalți indicatori sînt realizați și depășiți mai puțin la chirii, locuințe și. lă „servicii personale". ;Se lucrează intens, în această- perioadă, Ia izolarea teraselor, la pregătirea pentru sezonul rece a rețelei de termoficare. Și la întreținerea fondului- locativ planul este ■ realizat în proporție de 100 la sută.

— Care este stadiul li
vrărilor la fondul centra
lizat âl stătului?• — Situația nu este di litre cele mai bune, nici că stăm pcațe spune. Spre exemplu, la bovine avem sta-> ; biiit 260 capete, plan a- iiuăl, și am livrat 146, Ia ovine, 527 capete plan anual și am livrat 145, la lină 3,8 tone și am li-. ; ■ vrat 2<5 tone. La laptele de vacă și oaie stăm ceva mâi rău, dar acțiunea este în plină desfășurare. ... Sperăm că nici în acest domeniu să nu rămînem cu sarcinile de plan nereali- zate. - ;

— Tovarășe vicepreșe
dinte, care este stadiul re
alizării planului de inves
tiții ?— La apartamente a- vem construite, finisate și.

Orașul Vulcan, mai date în folosință 52, iar 58 sînt la structura de rezistență. Sînt în diverse faze de execuție și cele care au mai rămas pînă la 213, cîte avem stabilite prin planul anual. La obiectivele industriale, per total, planul este realizat în proporție de 86,1 la sută, iar la construcții montaje în proporție de 108,2 la sută; La investițiile proprii ale consiliului popular s-ău, obținut depășiri de aproape : 120 000 lei. Ele se referă la amenajări dc spații și zone verzi, reparații de străzi, trotuare și .. alei pietonale, amenajări de terenuri de joacă pentru copii și dotarea cu mobilier divers a zonelor verzi.
— Care este situația re

alizării planului la des
facerea de mărfuri către 
populație ?— La desfacere, planul a fost depășit cu aproape 5 500 000 lei, iar la aprovizionare este îndeplinit în proporție de 100 la sută. Cele mai mari depășiri la desfaceri au fost înregistrate in sectorul alimentar și alimentație publică. A- devărul este că rețeaua

precis Uzina electrica Pa- 
roșeni este principalul fur
nizor de agent termic ne
cesar încălzirii apartamen-

finalizarea măsurilorEfectul acestui stil muncă dinamic, este mai faptul că minerii torului I au dat tonul redresarea mină, ocupînd locul frunte în întrecerea ; tru mai mult cărbune.La fel s-a , acționat , și în celelalte organizații de partid, din. sectoarele productive, în cel ele transport și electromecanic, în grupele'sindicale. In urma a- nalizelor, a stăruinței pentru finalizarea acestor acțiuni concrete s-au soluționat probleme Comisia pentru productivității muncii . analizat sibilități pentru în -tîbteran a

de toc- sec- ___ _____  în producției pe de peri-

esențiaie. creșterea a și identificat petrecerea :0 de lucrători de la suprafața, iii subteran încă atîția trecut la fronturi direct . Prin acțiunile ferme sprijinite de sindi-
iarau

c.at pentru întărirea ordinii ,și disciplinei, coeficientul de prezență a crescut cu aproape 5 la sută, în iunie, față" de luna martie, ceea"ce a avut ca efect îmbunătățirea plasării în cărbune cu 50 posturi pe zi. In. comitetul de partid și c.o.m., în birourile acestora, s-a analizat periodic modul de împlinire a programului de măsuri. Rezultatul : productivitatea muncii în abataje s-a. ridicat în "iunie- la 5,5 tone pe post; , eu 800\ kg/post superioară sarcinilor, ,și cu 1 tonă/post măi mare sa în martie; proci activitatea planificată fiind depășită și pe între- prindere.Desigur, realizarea pla-; ’.Tuiui pe iunie a constituit un pa.ș însemnat pe calea redresării, dar... doar un

•U:

prim păs. Așa cum a reieșit. dintr--!' recentă ședință a . comitetului de partid și c.o.m., în cadrul sectoarelor, în unele formații, în asigurarea liniei de front active, in responsabilitatea față de planul zilnic a unor formații și cadre mai există carențe care perturbă buna desfășurare a producției. Măsuri de remediere există ;■ totul e ca organele și organizațiile de partid să acționeze cu stă-, ruință pentru înscrierea pe coordonate, superioare a întregii munci politico-orga- nizatorice, în vederea mobilizării energiilor comuniștilor, ale întregului colectiv pentru ridicarea minei la nivelul ■" planului, pentru sporirea cojitinuăa producției de cărbune.

d;irrău nu se

II rană consistentă, serv ire bună, la cantina șanti
erului 1 — ACCF, pe tronsonul Uricani — Valea de 
Brazi. Foto: Al. TĂTAR
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TABARA DE INSTRUIRE. In perioada 17—21 iulie1 la Liceul industrial Petroșani este organizată tabăra de instruire a tineretului pentru apărarea patriei. Vor din ciclul In cadrul desfășura ideologice tive.
participa elevi II de instruire, taberei se vor acțiuni politico- și cultural-spor-

FRUCTE DE PĂDURE. De la Ocolul silvic din 1 ctroșani am aflat că s-au deschis punctele de achiziție a fructelor de pădure de la Livezeni, Scărița. Paroșeni și Galbenă. Pînă în prezent au fost predate peste 1500 kg de afine.SEDIU NOU. Filiala din Petroșani a Asociației județene a vînătorilor și pescarilor sportivi va avea în curînd un nou sediu la parterul blocului 65 de pe Bulevardul Republicii.

(Urmare din pag. I)canu, Pavel Diaconu, Arpad Dudui,~ Constantin Marchidan și Constantin " Ispas au căpătat experiență și au început să depășească baremul de o secție pe zi, ajungînd în această lună ca în fiecare zi să se monteze cîte două secții. De fapt, din cele l<)0 de secții, au fost montate deja 30. E- chipa de hidraulicieni condusă de Vasile Ca- priș a început asamblarea componentelor respective. De asemenea, în paralel, formația de electricieni, condusă de maistru) Ludovic Kertesz, a început alimentarea abatajului cu energie electrică. iar specialiștii de sub îndrumarea lui Nicolae
CABINET DE PROTECȚIE A MUNCII. In incinta I.M. Aninoasa șe - află în construcție o clădire cu două nivele care va găzdui viitorul cabinet de’protecție a muncii. Clădirea, pe iîngă sălile de instruire, ca- ’bincte și laborator foto (la etaj) va . găzdui:

„Abatiijjul va intra în 
probe tehnologice" 'gust, abatajul va produce din plin, apropiindu-se . de producția de 2000 tone pe zi.

— Primul 
anului a fost 
rezultate bune. Care 
perspectivele pentru 
mestrele III și IV ?— Intr-adevăr, în mele șase luni din. acest an ne-am realizat și depășit ritmic sarcinile de plan la producția fizică de Cărbune, reali- zîrid, Iei sfîrșitul primului semestru, un plus de peste 10 000 tone — ca urmare a productivității mari, de aproape 20 de

Popa vor începe peste cîteva zile,, montarea transportoarelor. Pentru ca Popa si ortacii . Iui să-și desfășoare activitatea in bune condiții, iu fost aduse în abataj 160 de stocuri, iar operația de transport continuă.
— Care este termenul 

de începere a probelor 
tehnologice ?— Probele tehnologice trebuie să înceapă în a doua jumătate a lunii august, dar‘ ritmul în care se desfășoară în prezent lucrările ne dă garanția că acest termen va fi respectat și, în cinstea marii sărbători de la 23 Au-

■ copiilor, începînd de Ia vîrsta de 6 ani. De asemenea, clubul închiriază terenurile sale de tenis, zilnic, între ■ orele 16—20, pentru amatorii sportului cu racheta. (I.V.). CASATORII... In acest .. la parter an în fața ofițerului stăriipunctul alimentar. (ID.) civile din Petroșani au spus „da“ 180 de perechi de tineri. Printre tinerele familii întemeiate recent se numără și cea a ing. Dinu Maracu și prof. Ro
TENIS. Reamintim iubitorilor sportului că, la clubul sportiv Jiul Petroșani se fac, zilnic, înscrieri pentru cursurile de ini- .dica Gavrilescu. Tuturor, ca- țiere la tenis de cîmp a să de piatră.

planificată de cărbune
semestru al 
încheiat cu 

sînt 
tri-pri-

tone pe post, obținute de brigada condusă de Francisc Fazakaș. - care exploatează un abataj frontal echipat tot cu complex CM A 5H. Desigur, realizările , brigăzii ar fi putut fi tnulț mai mari, dar, de mai bine de o lună, o bună parte din membrii acesteia se o- cupă de echiparea noului frontal, care va fi preluat tot de brigadă In ceea ce privește viitorul, avem toate condițiile create ca și în lunile iulie și august să - ne realizăm sarcinile de plan, iar după pornirea noului frontal nu vor fi probleme ca să nu ne realizăm sarcinile.ee le avem.

I

î

S
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..SI NAȘTERI. In acest an în orașul Petroșani s-au născut 800 de tinere vlăstare. La acest număr este înscris numele fetiței Angela Emilia, a familiei Mo- lodeț Iosif Dorel și Ileana. De precizat că în acest an s-au născut în orașul tru cu 130 de copiii mult decît în aceeași oadă a anului trecut.

cele mai ridicate temperaturi din acest an — plus 26 de grade Celsius. In următoarele zile vremea s-a răcit ușor ajungînd să stabilizeze la de 17—18 grade. Nici următoarele mercurul
se temperaturi în 24 de ore, termometre- clenos-mai lor nu va depăși 20 peri- grade Celsius.Me-

I
I
I
I 
I

Rubrică realizată de 
Gheorghe BOȚEAMETEOROLOGICA. .... teorologul de serviciu, Aurica Voieulescu, nc-a informat că duminică, 6 iulie, s-a înregistrat una din

sarcinile.ee
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Dialectica fericiriiIntr-un coș de răchită, lîngă O pîntecoasă dami- geană, opt ouă de gîscă se scaldă Ia lumina unui bec puternic, termometrul din apropiere. demonstrează că avem de-a face cu un incubator... casnic. „Inventatorul" are deocamdată alte emoții, , mîine va avea loc repartizarea absolvenților Facultății de mașini și inștalații miniere,, media generală — 8,28, îi dă speranțe să rămînă în Valea Jiului, fiindcă Gheorghe Rusesc îi jîan de obîrșie, în jurul Să- lătrucului natal — păduri și pășuni, sub talpa casei — stratul ' de cărbune, așa că a fost și a'rămas țăran, a avut însă ambiția de a face parte din breasla vrednicilor bărbați ăi mineritului. Ca el sînt atîția țineri, biografia lui h totuși singulară..I :■—* La cinci ani amrămas fără mamă, la 14 — fără tată. Apoi au dispărut unchiul și bunicul. Am.rămas singur.Mi-1 închipui pe Gheorghe Rusesc la o nedeie ; momîrlănească.'Cu straie tradiționale, părul blond, creț, zburlit de vînt, o- chii albaștri, mic de stat, parcă-i decupat dintr-o metopă a Columnei lui Traian. Dar săr-

bătorile sînt rare. Așa că mi-1 închipui, dimineață de dimineață, co bolind Măgura, de la vite, drum de aproape două ore pină la liceu. E drept, și cu ajutorul social, s-a descurcat. La coasă, la sapă, la tăiat lemne, in gospodăria lui, la alții.— Coseam cite 25 de clăi de fîn pe vară, doar

este

Ce am hotărît,
• a învăța, a munci, a cerceta j

< 
î 
j
I( 
Idialectica ae- )constituie în 1

zis: „Uite ce-i trece prin cap orfanului ăsta, . să-și aducă motocositnare".Plouă dezlănțuit. Margaretele din fînul se trece apleacă spre nii, întîrziați dul, pe care pe vremuri, cu ajutorul
fîneață ~■, repede — se fragii iubiși ei. Gar- 1-a reparat

• V ..V UI • CXJUbvl L43.colegilor de liceu, are cî- teva uluci căzute. Lîngă
însemnări de reporterpentru gospodăria bunicului. N-am fost elev grozav, dar n-am știut ce-i corigența. Și mai greu mi-a venit la facultate, dar nu m-am dat bătut. In practică am -muncit ca vagonetar și am fost retribuit. Mi-a părut rău că nu am reușit să fac întotdeauna lucrurile cum am vrut eu. Timpul m-a obligat, spre exemplu, să cosesc fînul după sesiune. ;— Ce e mai greu pe lume? -— Să fi singur, dar dacă ai prieteni de nădejde nu e chiar așa de greu. M-au supărat cîte- odată unii oameni, Intîi mi-au compătimit : ta: „Săracul" etc.. Apoi cînd au văzut mă descurc, invidioșii ausoar- etc.; că

casa părintească, Gheor- ghe a ridicat, din ’31 încoace, cărămidă cu cărămidă, alta, cu baie și apă curentă, tocmai aici în vîrf de deal, departe de oraș. Instalație personală. Nevoia l-a învățat diferite meserii, repară : mașini de tot felul, de la practică, în facultate, și-a desăvîrșit cunoștințele teoretice.— De mare ajutor, la proiectul de diplomă, mirau fost indicațiile și sfaturile ' meu, conf. dr. ing. Angliei Stoichițoiu, dar același respect îl port tuturor profesorilor de la institut, care mi-âu trezit interesul pentru Cercetare. Am pus suflet în realizarea temei — posibilitățile de rediicere

consumului de energie e- jectrică într-o carieră gor- jeană de cărbune, am luat nota 10, dar ce folos, „be- , neficiarul" el n-a luat-o . în seamă. Sper însă că la primul meu loc de muncă să pun în slujba producției cunoștințele mele. ■Gheorghe Rusesc este un om făcut prin sine însuși. Greutățile vieții nil l-au încovoiat, nu, l-au înfrînt. ; Dimpotrivă. EL. a ales soarta brazilor, cu fruntea mereu spre destinul solar; nu s-a dezis de rădăcinile neamului, a rămas cu bucuria muncii fizice, cea intelectuală, în dialectica devenirii, se <____ .L..L L.corolar al responsabili tăr 1 ții și binelui obștesc, in- / clusiv cel personal; Prin > muncă, pentru muncă, i o ’ 4- H O" z~l 4*4 ntsL
I 
I 
I I
I V

el a devenit la 25 de ani, OM respectat. Cînd scriu aceste rînduri, știu deja că emoțiile inginerului Gheorghe Rusesc s-au revărsat în matca bucuriei — a primit repărti- îndrumătorului ție, așa cum a și doriț, după merit,. în Valea Jiului, la Cariera Cîmpu lui. Neag„. Pe reporter îi interesează doar un amănunt nesemnificativ — vor ieși ..sau nu boboci din coșul de răchită ?
lon VULPE

am și realizat"
'Ui mare din pag l>cat de efort — și vorbele lui sună ca o înțeleaptă seritință gnomica.ampania revii'imentu- ț lui a avut un obiec- tiv prioritar calificarea oamenilor, să primer ze deci gîndirea ’ehnieă. . In perioadă analizată, sectorul. a pierdut 22 de mi-, neri cu experiență, care au intrat în pensie, dar a calificat 40. Mai mult, s-a acordat o atenție deosebită nou-încadraților. Cei stabilizați sînt îndrumați spre școala de calificare, din ultimul an au diplomă de miner Ionel Panici, Dumitru Toma, Marcel Hanciuc, Petru Fi- limon II, Nelu Bobîrnac, Virgil Bucur, Ionel Calciu, Marin Tecuceanu, Pe- trică Cursaru, Viorel Irof- te și alții urmează deja școlii de șpalifi-cursurile care.— Din confirmă brigadă

Pe linia de tragere — 
arcașii de Ia Minerul 
Auinoasa. ' .ȘLLf/'L.

Foto: O. PĂRAlANU
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„Steagul roșu" a criticat, 
organele vizate răspund 

Ses'iări 
tendențioase?Buna .întreținere a spațiului locativ este o datorie atît pentru cetățeni, cît și pentru unitățile de gospodărie comunală și loca ti vă. Sînt cazuri în care oamenii ne semnalează diverse aspecte referitoare la apartamentele lor, . așa cum ne-tț informat Constantin Ciubotariu din Uricani. Din partea sectorului EGCL Uricani am primit următorul răspuns: „S-a• format o comisie . compusă din. Petru Culda, șef sector EGCL, Loreta Fio-, răpesc, agent, prestări servicii, și Aurel Drăghici, administrator- la -Asociația de locatari- 1 din Uricani. Ne-am deplasat în blocul î'i etajul 3, apartamentul . 5, aflat pe strada Republicii. Este o garsonieră în care locuiește, tov. Constantin Ciubotariu. Nu am constatat starea de degradare datorită unor infiltrări de apă din tavan, despre care v-a informat. Locatarul nu s-a adresat nici serviciului EGCL din Uricani, țici Asociației de ■locatari. Din discuțiile purtate cu locatarul a reieșit că. a făcut sesizarea cu scopul de a primi mai u- șor un apartament cu două camere. Menționăm că tovarășul Ciobotariu Constantin nu s-a prezentat la EGCL Uricani pentru contract și nu răspunde la sesizările făcute de noi, neplătindu-și chiria 'și taxele aferente la Aso~- ciația de locatari".Așa Stînd lucrurile, să ne fie cu iertare tovarășe Ciubotariu...

frontalul nostru, mîndru șeful de Ion Boteanu, s-au calificat Vașile. Nagy, Aurel Radu, frații Ilie și Ion Vizuroiu,' Dorel Bria. .xperiența poliealifi- \ caților, entuziasmul celor tineri au. dat viață unei alte idei, fertile — minerii înșiși repară în subteran anumite utilaje, stîlpii, ■ de susținere. Se cîștigă astfel timp prețios, dar saltul spectaculos al producției a fost realizat în urma -generalizării noii tehnologii, tavanul de rezistență.In blocul III, ne lămurește maistrul Nelepcu, trei pătrimi din cărbune se scoate sub. tavan artificial, la nivelul sectorului producția astfel extrasă măsoară 80 de procente. Brigada lui Grigore Mîndfuț a obținut productivități record Chiar de cînd a intrat sub astfel de tavan, cantitatea suplimentară măsura, după numai patru luni, 6 91.1 tone de cărbune, eu Vîrfuri. de, 12 ’ tone pe post la productivitate.

:. ;L,; ;; . L;.:.; LL. LL'L;;;

In „topul" fruntașilor, ; ia ; jumătatea anului, brigăzile lui Ion Boteanu, Anton Floreâ și Gheorghe Lipsa „pontează" cu 1600, 1200, respectiv, 900 tone peste plan, ba chiar formația lui Ghe.or-' ghe Humeniuc, cel care a luat locul veteranuluiluat locul veteranului , Ion llca de la pregătiri, a a- ■ Iau gat 800 de tone. '. ’— Intre noua metodă și disciplină s-a închegat un raport armonios, interlocutorul. ‘ Siguranța sporită lelor, eliminarea lucrări auxiliare, torii în tehnologia că, au condus la •,.h:uo ale productivității, cointeresarea morală. a determinat un mai responsabil spirit de autoexigență. Intr-un abataj cu o tectoni- ’' : Ion to-

continuă nostru, fronta- unor obliga- clasî- sporuri
a

•că dificilă, precum la Boteanu. s-au atins 10 ne pe post..ecrețul reușitei a întotdeauna.fostfăcut întotdeauna., publie de specialiștii și minerii, sectorului; ei înșiși au hotărît și: aufost în stare să relanseze colectivul în elita șildr. .— Avem patru ce organizații' de
frun taputerni- / partid pe schimburi;. în total 112 comuniști, la care se; ă- daugă 80 de Uteciști entuziaști, precizează secretarul- comitetului de partid pe sector,- mai Șirul Aurel Negru; Secretul revirimentului ? Ce-am hotărît. întotdeauna am realizat. Fiecare comunist se constituie într-un 'exemplu': denin mun- Aș expe- acest. ofiei -

de urmat la locul de că. prin membrii zi.--. ir..rietița noastră în răstimp, că cea maț entî propagandă o constituie discuția fiecărui comunist eu ortacii săi, în front, de la inimă la inimă; fel ne alăturăm fructuos i efort: mintea și brațul îndeplinirea și: .sarcinilor încredințate, angajamențelbr, îri întrecerea

i saivalorifieînd
ast- într-un colectiv pentru depășirea a asumate șoeia l istă.

Scurtcircuit în conștiința civică a unorAvantajele traiului civilizat, ale locuirii în blocuri obligă la achitareâ : serviciilor oferite de diverse _____________________. întreprinderi (IGCL, CDEE, : La’ari fără contract asociații de locatari etc), îndatorire civică stipulată de _ .. ________ r...........acte normative și contrac- alimentare cu energie tele încheiate între furnizorii de apă, energie e-. iectrică,- energie termică; prestatorii de servicii șibeneficiarii lor, îndatorire care trebuie onorată eupromptitudine nu numai din cauza termenelor sc.ulen- te ci mai ales pentru că astfel se manifestă adevărata responsabilitate cetățenească.Din păcate însă, rînd acest adevăr mental al eticii și ții socialiste, mai unii cetățeni care Vedesc înveterați platnici, risipitori, mult, care încearcă șele întreprinderile

treșani. La începutul verii, întrucît se înregistra o Situație nemaiîntîlnită — 52 de i’eștânțieri și 17 lo- 
L. ..1 Ll.ă __ cuîntreprinderea noastră — s-a depranșat instalația de; a blocului. 33 de locatari s-au achitat apoi de îndar torii”,le : lor, beneficiind, din ziua de 27 . iunie, . de

cțiîate. Alții au acceptat Sunăm la garsoniera nr. morala zicalei „greșeala re- 12 Energofagul, rău-plat- cunoscutâ e pe jumătate micul, contravenientul A1-. iertată". Să exemplificăm! fred Gundel, ceferist de Am sunat la garsoniera ineserie (datorie, 2300-lei) nr. 6, Ne-a răspuns Dumi- . nu răspunde. Aceeași ■ tă- ' ‘ ’ cere ne în timpi nă la gar-, sonierele nr. 11, .17, 18, 19, 22, 25, 26, 27 etc., adică tocmai lă locatarii care au probleme cui achțîtarâă.. e- .. nergiei - electrice . consuma-
tru Vlădulescu, croitor la Cooperativa „Unirea", recordman absolut al datornicilor CDEE pe întreaga Vale a Jiului.

Să respectăm legile tării!

igno- funda- echită- sînt do- rău- mai să în- res- pective, furînd — cuvîntul e dur, dar exprimă realitatea — aceste avantaje țpriri. instalații improvizate, O situație care pune în gardă asupra nivelului de conștiință civică al unor locatari o constituie blocul de garsoniere Saturn 2, din cartierul Aeroport al reședinței noastre de municipiu, chiar dacă ne referim numai la plata consumului de energie electri- ;:că>; ■■— Blocul cuprinde 104 ; garsoniere, ne lămurește e- conomistâ Ioana Vîlceanu, contabil șef la CDEE Pe-

se
cUi eiit electric. Dintre rău-, platnici, unii, s-au rebran- șat fără autorizație, împotriva prevederilor legale, la două blocuri vecine.De la început trebuie să spunem că s-a 'acționat cu „duhul blîndeții", faptele u- nor locatari din blocul a- mintit s-au constituit, potrivit prevederilor IICM 2491/1969, în contravenții, care sînt sancționate cu amenzi substanțiale. O investigație la fața locului, în seara zilei.de marți, 8 iulie, în compania lucrătorilor de la CDEE : maistrul Ion Coc, electricienii Emi- lian Savu, Nicuiina -Ardelean, Traian Negoi, Pe'tru Marc și economista Ioana Vîlceanu, avea să demonstreze că toți consumatorii dispun, birie-din bloc, mersi, de energie electrică. Cei mai mulți dintre» cei aflați cu „musca pe căciulă" au preferat să riU dea explicații, barieadîn- du-Se în dusul ușilor în-

te. La etajul I, tabloulcă ■ați principal ătîi'nă în cîteva electride pesteîn '
Cum vă explicați între anii 1981—1985 consumat energie că în valoare 20 000 lei, fără a lua seamă penalizările ?. Apoi, di n octombrie anul trecut piuă acum, cpntoarul dv a mai înregiștiat 6000 kWh, deci o mfeiiie de 800 pe lună, cînd consumul a- nual normat la prețul de 0,65 lei/kWh este de . 750 kWh.—' Mai gătlr la reșou . Mai încălzim garsoniera cu ajutorul curentului.— Consumul exagerat n-a fost achitat de atîția ani...— O vreme am fost: plecat de acasă. Acum însă mi se rețin banii pe statul de retribuții. .— Intr-adevăr, confirmă ec. Ioana Vîlceanu, dar cînd va achita în între- g.me clatoria. de vreme ce . riu..constituie oînregistrează,, m -continua- ” . ,re, iarna sau vai a, media tuâție singulara, de 800 kWh lunar? îndemînă cîteva exemple

șuruburi, ; improvizațiile dovedesc înțervenția neautorizată, periculoasă a locatarilor. - “ ”ț!V.'< '‘ “O altă constatare, care trebuie să pună pe gîncluri, deși lucrătorii CDEE. au fost în interes de serviciu de nenumărate ori în blocul Saturn 2 — Ilie Umere! (garsoniera nr. 18), Violeta Sțîrlea (19), Firu Bu- cățaru (22), Marin Coșțes- cu (25), Viorel Bolosan (27), Mihai Crăsiuc (41), Maria Carol (76), Francisc Sterț (102), deși figurează de mai multă vreme în acest bloc, nu au încă contract cu CDEE. . ;— Blocul Saturn 2, confirmă maistrul Ion Coc, deține trista „performanță" de a înregistra cei mai mulți i’eStanțieri. Din;Si“.Am laîndcmînă

din* cartierul Aeroport. Maria Nandrea (Aviatorilor 13/47) este debitoare ; cu 25GQ lei, Marin Gulii' (Pă- : cii 20/18) totalizează o restanță de 3500 lei, Ion Zestran, care are la domiciliu (Petru Groza 19/15) o ade\ arată „întreprindere" de utilaje electrice, con* sumă 4000 k\Vh pe trimestru, are o restanță de 9500 lei. luliu Kovacs (Saturn 1/4) e dator Cu 2500 . lei,-Viorel Radii (Aviatorilor 8/4) are Un „pasiv" de 5200 lei. Pe ansamblul municipiului- se înregistrează nu ^nai puțin de 5690 de festanțieri, cu o valoare totală de . aproape un milion de lei, la care dacă se adaugă „ penalizările. Intr-o singură , lună, me- : cliă . penalizărilor trece de42 000 lei. : „Concluzia este de-a dreptul revoltătoare. Conștiința civică a unor locatari suferă un grav scurtcircuit moral, care afectează balanța economică a unor întreprinderi prestatoare de servicii. Pentru a întrerupe sarabanda rău- platnicilor și contiave- nienților trebțhe să se facă... lumină. în fiecare caz în parte, .,să se aplice / eu, strictețe prevederile legale. Dacă "munca de convingere n-a dat rezultate, să fie întreprinse măsuri coercitive cam „ă asigure onorarea tuluri.' obligați-: . ilob cetățenilor către stat !
Andrei APOSTO

zilei.de
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cupele europene

ÎN LU34C
întilnirea prietenească dintre 

reprezentanți ai tineretului din
Republica Socialistă România 
și ai tineretului din Republica 
Populară Democrată CoreeanăPHENIAN 9 (Agerpres). La Phenian au început manifestările prilejuite de prima întîlnire prietenească dintre reprezentanți ai tineretului din Republica

re cele două partide le a- cordă tineretului din țările noastre. Prin puternice și îndelungate aplauze participanții au dat expresie simțămintelor de adîncâ reSocialistă România și ai ti- cunoștință pentru grija neretului din Republica , deosebită de. Care se bucură Populară Democrată Coreeană, eveniment ce se înscrie “ în cronica relațiilor româno-coreene ca un nou și semnificativ moment menit să contribuie la afirmarea și dezvoltarea continuă a sentimentelor de prietenie, a raporturilor de colaborare și solidaritate care leagă tînăra generație din cele două țări.Participanții la mitingul de deschidere a întR-gul de deschidere a întR- nirii au primit cu emoție, profund interes și deplină ■ satisfacție, mesajele adresate de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general ai Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România și de către tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central aj Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene — mărturii elocvente ale atenției șl încrederii deosebite pe ca-

tineretul român și tineretul coreean din partea conducătorilor -partidelor noastre, pentru minunatele condiții de formare, educare și afirmare multilaterală de care dispune tî- năra generație din cele două țări, pentru îndemnurile generoase adresate, de a extinde și amplifica relațiile de prietenie și colaborare, contribuind activ la triumful nobilelor Idealuri ale socialismului, progresului și păcii în întreaga lume.Pe întreaga desfășurare 
a mitingului participanții au ovaționat îndelung pentru prietenia și colaborarea dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, pentru conducătorii celor două partide și state, dînd expresie sentimentelor de prietenie și respect reciproc ce animă popoarele, tinerii din cele două țări.

FAPTUL DIVERS

PROTECȚIA
RINOCERILORIn provincia indoneziana Sumatra de nord se desfășoară operațiuni de salvare a rinocerilor pricina construirii obiective economice terenurile unde trăiau ceste animale, de rinoceri au fost mutați în pădurile din sudul țării, unde au fost amenajate rezervații speciale. In Indonezia, rinocerii se numără printre exemplarele de faună aflate în curs de dispariție.

din unor pe 
a-Peste 50

ani, informează, agenția China Nouă. Este vorba de zidurile care înconjurau regatul Qin, pe o distanță de 3 300 metri de la est la vest și 3 200 metri pe direcția nord-sud. Descoperirea este considerată importantă, în măsura în care apreciază că regatul a constituit la vremea respectivă, embrionul unificării Chinei.Săpăturile, care au durat 10 ani, au dat la iveală vestigiile unor palate și ale unor temple, acoperind o suprafață de 7 000 metri pătrat i.
„TIGRUL ZĂPEZILOR"

VESTIGII 
ARHEOLOGICE auArheplogii chinezi descoperit ruinele capitalei unei străvechi așezări, datînd de acum 2 600 de

Șerpașul Tenzing Norgay, care în 1953 l-a însoțit pe celebrul Edmund Hillary cînd a cucerit pentru prima oară Everestul (8 848 m), a încetat din viață în orașul indian Darjeeling, în vîrstă de 72 de ani, a anunțat agenția PTI. Supranumit „tigrul zăpezilor", Tenzing a fost apreciat în mod deosebit

Mesajul ministrului sovietic 
al afacerilor externe

Astăzi, tragerea la sorți 
pentrulii OSCO VA 9 .(Agerpres). Intr-un mesaj adresat secretarului general al O.N.U., Eduard Șevardnadze, ministrul sovietic al afacerilor externe, subliniază necesitatea adoptării unor măsuri urgente în vederea reducerii încordării normalizării situației zona Mediteranei.După ce reamintește propunerile avansate de guvernul sovietic privind consolidarea păcii și securității în regiunea mediteraneană, mesajul’ exprimă pUtea_.cbnveni asuprasprijinul Uniunii Sovietice borării unor recomandărifață de propunerea țărilor privind crearea unui regim nealiniate cu privire, la tr anșformarea Meditei anei

Și

Intr-o zonă a păcii și cola-. b.at’rii. A.r'A.A.'..;In document se .subliniază că problema securității in Mediterana trebuie rezolvată pe baza eforturilor comune ale statelor și se apreciază că un rol util în - acest sens l-ar juca convocarea unei conferințe largi, similară cu cea pentru securitate și cooperare în Europa, la care să participe, în afara statelor rane, S.U A. și alte ; . interesate. In cadrulasemenea conferințe
rive- țări unei s-ar cla

ARGENTINA ■

feului, Steaua București, a fost desemnată cap de serie, ca și Dinamo București în „Cupa Cupelor (32 de înde scrieri) și Universitatea Cra-
- . ..,,A'“, iova în „Cupa UEFA“ (64competiții la care sînt în- formații), competiție lacare va participa din țara noastrîi și echipa Sportul studențesc București. „>

BERNA 9 (Agerpres). Joi, 10 iulie, va avea loc la Geneva tragerea la sorți a meciurilor din primul tur al cupelor europene fotbal ediția 1986—1987,Scrise 127 de echipe.„Cupa campionilor europeni" (31 formații în-' scrise), 'deținătoarea

FILME

memen TV.

de pace și securitate pentru regiunea Mării Mediterane.
Proiect pentru o nouă cBUENOS AIRES 9 (A-gerpres). Guvernul Argentinei a elaborat un proiect de lege privind mutarea spre aprobare,capitalei țării la Viedma, oraș situat la 800 km sud capitalade Buenos Aires — infor-

ntează agenția China Nouă. Documentul urinează să fie supus parlamentuluiViedma este în prezent provinciei RioNegro,

PETROȘANI . — 7 iembrie: Colierul de coaze; Unirea: Căsătorie cu repetiție; Parîngul: Aventuri în Ontario.PETRILA i Secretul Apolloniei.LONEA: Legenda dragostei, I—II.VULCAN 
rul: Cursa.LUPENI — Cultural: Superpolițistul.URICANI: Lecții ticulare pentru tata.’N.R, Eventualele dificări interveniteprogramarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara

• PE AEROPORTUL Internațional Dulles, un avion DC-10, avînd 196 de pasageri la bord, s-a împotmolit in asfaltul topit din
cauza temperaturii ridicate. Mercurul termometrelor arăta 38 de grade Celsius, la umbră...

de că bit Hillary, care spunea era dotat cu un deose- talent de alpinist.
TEMPLU ANTICDepartamentul cipriot pentru antichități a anunțat încheierea lucrărilor de restaurare a unui templu dedicat zeului Apollo Hylates, datînd din secolul al VIII-lea î.e.n. Așezat în zona Kourion, la vest de orașul Limassol, templul fusese serios avariat de Un cutremur din a doua jumătate a secolului întîi e.n.

Cienaga de Zapata, incendiul a provocat distrugerea a peste 4 000 de hectare de pădure, de la declanșarea sa în urmă cu proape o săptămînâ.
CONCLUZIE

INCENDIIDin cauza secetei puternice în zonele împădurite din Cuba s-au declanșat incendii care, după cum informează agenția Piensa Latina, au provocat pagube. Pierderile cele mai mari au fost înregistrate în provincia Camaguey, unde se desfășoară, ample operațiuni de punere sub control a focului. In regiunea sud-vestică a țării, laDecalajeleln cursul recentei sesiuni a Comisiei Națiunilor Unite pentru Asia și Pacific (ESCAP) s-a evidențiat că statele industrializate au devenit de 40 de ori mai bogate decît cele în curs de dezvoltare, în contextul unei creșteri considerabile a inechităților' globale. Țările ce rea- . Uzează un produs total brut pe locuitor de peste 10 000 dolari cuprind mai pUț’n de 8 la sută din populația globului, dar contribuie cu 70 la sută la producția mondială. In schimb, prin contrast, ; , tiv 50 la sută din totalul locuitorilor Terrei trăiesc in țări Sărace, cu venituri naționale mici și care realizează circa 5 la sfată din producția mondială. Și, cu toate acestea, fluxul dc că

20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în economie.20,33 Copiii — înalta îndatorire față de vi- . , itorul națiunii. Flo-’ rile bucuriei.20,45 Invitație Ia operă, (color). Pagini celebre din creația de operă și balet.21,35 Congresul al IX-lea al P.C.R. moment crucial în noua Istorie a României.21,50 Telejurnal. ARpar.
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Luceafă-

ORGANIZEAZĂ CONCURSbar-
cu sediul în strada A. Vlaicu nr. 25, 

telefon 11773 și 15445Femeile deosebesc bine mirosurile decît bații, este "concluzia unor specialiști de la Universitatea din Pennsylvania în urma unor teste efectuate pe un lot de peste 2 000 de persoane. Acestora le-aufost prezentate cutiuțe cu diverse mirosuri, trebuind■ să răspundă la întrebarea: „Ce vă sugerează acest miros : banană, ciocolată sau parfum ?". Se relevă că Un număr de femei au dat răspunsuri exacte la toate întrebările, relatează ziarul „International Herald Tribune".
FAPTUL DIVERSsse adîncesc, iar povara datoriei crește pital de la țările bogate spre cele în curs de dezvoltare și, în special, Asistența Oficială pentru Dezvoltare (ODA) au scăzut, au stagnat șau au sporit

ilor sale, și nu prin intermediul unor acorduri pe termen scurt sau . pe o bază ad-hoc. Creșterea serviciului datoriei a atins asemenea proporții, îneît
DIN PRESA STRĂINĂ
(United Nations Information Service)nesemnificativ în primii cinci ani ai actualului deceniu.O problemă i aproxima- reprezintă . însă externă a țărilor de dezvoltare, ce că, în prezent. 1000 miliarde de . Această adevărată de criză trebuie în totalitatea

deosebită o datoria in curs șe rich- la .circa dolari, situație abordată irtiplieați-

pentru ocuparea postului de
- maistru în specialitatea construcții hi

drotehnice civile, forestiere pentru formația 
de lucru Petroșani - Livezeni'

Concursul va avea loc la sediul O.G.A. 
în data de 25 iulie a.c.

OFICIUL INCADREAZA
-conducător auto pentru formația Petro

sâni. „A; A ’ '.A a'

Condițiile de încadrare și retribuire con
form Legii nr. 12 din 1971 și Legii nr. 57/1974.

Mica soaie Micșunica, eliberată de I.U.M, Petroșani. O declar nulă. (8477)PIERDUT carnet student pe numele zăs Marton, eliberatInstitutul de mine Petroșani. II declar nul, (8476)
PIERDUT legitimație de bibliotecă (periodice) pe numele Iliasa Tiberiu, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nuli (8475)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Atana-

dezvoltării economiei mon- • diale. O soluționare ' a > acestei probleme trebuie găsită prin luarea în considerare a viabilității în- t'egului sistem financiar , și comercial actuale, cu participarea obligatorie a • - tuturor părților <— țările debitoare, cele creditoare, , precum și instituțiile internaționale de resort — și Intr-un cadru de colaborare reală. ■.. . Povara datoriei externee- ale în curs de dezvoltare. Iar țările industri-
țările cu mari datorii externe au devenit exporta- afectează ' considerabil țoare nete de capital către -forturile de progresstatele industrializate. Ser- statelor viciul datoriei absoarbe, inprezent, circa jumătate din alizate- trebuie să realizeze din, că dezvolt area economică . ‘q . statelor „lumii a treia" este intrinsec legată de stabilitatea și de creșterea economiilor proprii.■>. . (Agerpres)

--------------- *------------- ----------------------------- .

veniturile obținute clin, exporturi de către statele creditoare, iar această si- ■ țuație nu poate dura la ncșfîrșit, fără consecințe cruciale pentru procesul
«us'l BAI.AN Ivan IU BI K Dorm GUI | A Ion 

MUSTAJA. Sunion POP — redactor jet. Teodor RVbU — redactor șei adjunct. 
Tiberiu SPĂTĂRII

de Bude
ANUNȚURI DE FAMILIE

MEMBRII grupului vocal-instrumental „Acus
tic" sînt alături de colegul lor Valentin Banetti la 
greaua încercare pricinuită de pierderea scumpului 
său tată .’Â’. ■ A ' A ■■■-..-A •

BANETTI IO AN
și transmit sincere condoleanțe familiei îndoliațe. >

- ■ (8474)

NEMÎNGÎIATĂ, soția Marioara și rudele amin
tesc cunoscuților împlinirea a einci ani de la decesul 

înv. PĂTRĂȘCOIU NICOLAE
Ii vom păstra mereu amintirea. (8473)

Redacția >i administrația ; Petroșani, sir. Nicolae Bă kt seu, ar. 2, telefoane 41662, 
secretariat 41663. 42464 secții.
l ipanii ; Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2. telefon 41365.


