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In cursul schimbului III al zilei de ieri, minerii brigăzii conduse de Doboș larioș au terminat săparea puțului auxiliar numărul 1 din incinta principală a. minei Valea de Brazi. Importanța deosebită a lucră- . rii rezidă în faptul că va asigura deschiderea în continuare a noilor orizonturi de bază 300 și 400 în zona centrală a minei, iar în perspectiva anilor următori, aerajul general al minei, transportul de materiale și circulația personal.
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O nouă lucrare 
minieră la 

Valea de Brazi
Lucrarea reprezintă nouă reușită a acestei brigăzi cu vechi state de serviciu, specializată în execuția lucrărilor miniere verticale. Brigada a reușit să atingă în cursul execuției celor 500 m cît măsoară adîncimea puțului, viteze medii lunare cu 24 la sută superioare prevederilor, cu realizări de vîrf de 40 ml pe lună săpare, betonare și amenajare. Succesul mineresc are la bază aplicarea cu pricepere și consecvență a tehnologiei de lucru cu co- frag glisant, tehnologie la care brigada a adus o îmbunătățire prin folosirea simultană a două graifere la front. Vitezele sporite de adîncire, calitatea i-reproșabilă a lucrăriloreste meritul componenți- lor brigăzii din care se remarcă, în frunte cu brigadierul Doboș Ianoș, minerii Constantin Grigoriu, Iu- liu Torok, Gheorghe Cor- duneanu, Vasile ~ Leș, Gheorghe Irimia, • electricianul Constantin Petrescu, lăcătușul Vasile Coșa, precum și mecanicii de extracție care au asigurat e- vacuarea operativă a sterilului de la frontul lucru. (I.D.)

SECTORUL I, I.M. PAROȘENI

26000 tone peste prevederi
Minerii sectorului I de la I.M. Paroșeni au de

butat în cel de-al II-lea semestru al anului cu re
zultate deosebit de bune. După 11 zile din această 
lună, acest harnic colectiv a extras peste prevederi
le de plan 1714 tone de cărbune, acumulînd astfel 
de la începutul anului un plus de 26 000 de tone. 
La realizarea plusului au contribuit în egală măsu
ră cele două brigăzi de frontaliști conduse de Vasi- 
le Cojocaru și Mihai Bărbăcaru. Cele două abataje 
pe care le exploatează, fiind în paralel și avînd flu
xul de transport comun, se influențează reciproc în 
realizarea planului, de aceea- se impune ca între 
minerii celor două brigăzi să existe o conlucrare 
perfectă, lucru care s-a realizat atît în primul se
mestru cit și în zilele care au trecut din luna iulie. 
Productivitatea muncii realizată în cele două aba
taje frontale, echipate cu complexe 
mecanizată SMA 2 și combină de 
perioară sarcinilor planificate în 
3000 kg pe post, cu productivități 
pe post, și vîrfuri de 20 tone pe 
bune obținute de minerii acestui 
semestru al anului vor fi confirmate în semestrul 
II, colectivul fiind hotărît să mențină realizările 
zilnice la aceeași cotă înaltă pentru a se situa și 
in acest an pe un loc fruntaș în întrecerea socialis
tă pe Valea Jiului.

a avut loc plenara telului Central al care a analizat activitatea desfășurată de organele și organizațiile U.T.C. pentru antrenarea tinerilor de la sate la transpunerea în viață a istoricelor cumente adoptate de Con greșul al XIII-lea P.C.R., a obiectivelor' dezvoltare intensivă modernizare ti agriculturii și sarcinile ce revin neretului în vederea alizării hotălîrilor greșului al III-lea al liilor de conducere unităților agricole liste, al întregii țărănimi, a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la înfăptuirea neabătută a noii revoluții agrare.De asemenea, plenara a dezbătut activitatea desfășurată de organele și

do-ai deȘiti- re-Con- consi- ale socia-

Secretul

organizațiile U.T.C. . pentru educarea patriotică, revoluționară a tineretului, organizarea acțiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, cultural-educative, sportive, turistice și de petrecere a timpului liber al tinerilor ; și sarcinile ce revin organizațiilor de tineret pentru înfăptuirea neabătută a Programului ideologic al partidului, a orientări-, lor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar. general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii cialiste România, cu privire la sporirea eficienței tă dragoste și profundă reîntregii munci educative de formare comunistă , a tinerei generații. Totodată, a fost adoptată Hoță- rîrea cu privire la organizarea și coordonarea activității clin șantierele și taberele de muncă patriotică,

So-

taberele . centrale și locale de instruire și odihnă, ale copiilor, elevilor, studenților, ale celorlalte categorii de tineri, în perioada vacanței de vară 1986. In cadrul plenarei a luat cuyî-ntul tovarășul Nicu ■ Ceaușescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. P.C.R., prim-sccretar C.C. al U.T.C.Participanții la plenară, într-o atmosferă însufle- țitoare, de puternică . angajare comunistă, revoluționară, dînd glas sentimentelor lor. de hețărnitiri-

al al

cunoștință față de cel mai iubit fiu al poporului nostru, au adoptat o telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușesclj, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România.
încrederii oamenilor

Schiță de portret: RO- 
DICa BODESCU, inginer. 
Cel mai tînăr inginer șef 
din Valea jiului. Secretar 
adjunct cu probleme de 
propagandă al comitetu
lui de partid. Comunist — 
tovarăș de muncă, prie
ten și îndrumător al celor 
peste 500 de femei, soții, 
mame și fiice de miner, 
care lucrează la întreprin
derea de tricotaje Petro
șani.

— De cînd sînfeti în 
Valea Jiului ?— Din 1978. Am în Valea Jiului de„s-au bătut țărușii" acestei fabrici și aici ani rămas. Fabrica noastră este una dintre întreprinderile create la indicația directă a secretarului general al tovarășul

tr-Un timp record, 6 luni de la începerea construcției, fabrica a început să producă.
COMUNISTUL - 
vocația de a fi 
mereu în frunte

venit cînd
a secretarului partidului,Nicolac Ceausescu.

Foto : Gh. OLTEANU

Vă prezentăm în imaginea de față cîțiva mineri din brigăzile coordonate 
de Ioan Pop, Vasile Pavel și Constantin Borș din sectorul XI investiții al I.M. 
Petrila, brigăzi care prin munca deosebită a unor mineri de frunte ai minei ob
țin lună de lună rezultate excelente în bătălia pentru noi capacități de pro
ducție. ............ ..........

de susținere 
tăiere, a fost su- 
medie cu peste 
medii de 15 tone 
post. Rezultatele 
sector în primul

— Oamenii v-au acor
dat de la început o bi
nemeritată încredere. 
Există un secret al a- 
cester’ încrederi de ca
re vă bucurați printre 
colegii de muncă ?—- Să nu-i dezamăgești niciodată. îmi place să lucrez cu oamenii, in mijlocul oamenilor, i.îngă utilaje. în ateliere, în spatele cifrelor, se află oameni.

Munca de conducere se desfășoară mai puțin din birou; ea își găsește împlinirea în secții, în mijlocul oamenilor, avînd ca prim obiectiv realizarea aspirațiilor lor. Prin aceasta, munca de conducere este muncă politică. împreună, muncitori și cadre tehnico-inginerești, realizăm lucruri minunate.
— Munciți într-o 

treprindere al cărei 
lectiv este alcătuit, 
majoritate, din

in- 
co- 

majoritate, din femei. 
Aceasta dă un specific 
aparte producției și 
problemelor sociale ca
re apar...— ...și Conducerea este formată-tot din femei. Cău-

II. ALEXANDRESCU
&

(Continuare in pag. a 2-a)Urgențe pe șantiere
Planul fizic de apartamente - 

îndeplinit ritmicbrigăzii nr. Antreprizei de construct ii-inonlaje Petroșani depune eforturi stăruitoare pentru realizarea c- Xemplară a sarcinile) de plan, răspunzînd prin fapte îndemnurilor adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului. In primul semestru al acestui nou an și început de cincinal, constructorii din Petrila și-âu îndeplinit sar- . cinile de plan atît valoric, cît și fizic. In comparație cu sarcinile prevăzute în plan, la'lucrările de construcții și. montaje s-a înregistrat o depășire valorică de peste 100 000 lei. Au fost predate la recepție și cele 52 de apartamente

prevăzute in planul fizic. „In acest an — ne-a spus ■ tovarășul Valentin Chira, șeful brigăzii 20 Petrila — colectivul nostru are de realizat 204 : apartamente. La prima vedere s-ar părea că 52 de apartamente predate în primul semestru reprezintă prea puțin. Dar avem blocuri în faze avansate de construcție, fapt care ne .permite să sporim considerabil in următorul trimestru,parlamentele -care vor fi predate beneficiarului. De fapt au fost atacate lucrările la 148 de apartamente, iar în curînd voi începi*
a-

(Continuare in pag. a 2-a)

V.S. FENEȘANU

INSCRIPȚII
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Etapa calitativă a industrializării socialiste impune, mai ales în domeniul mineritului, voia de a fi în pas tehnica modernă, ne- 
cu.. .....___ , înnoi

rea fluxurilor productive se edifică nu numai prin utilajele de ultimă oră, în valoarea competitivă a producției, ci și prin revoluționarea conștiinței politice și profesionale a muncitorilor și specialiștilor chemați să i contribuie, mai ales prin aportul propriei gîndiri tehnice, la mecanizarea, complexă a lucrărilor din subteran. ‘Concret, aceste mutații structurale sînt evidente în cadrul sectorului mecano-energetic de la I.M. Aninoasa. Abia

încheiată prima etapă de extindere și modernizare a atelierelor și constructorul a cerut amplasament pentru celelalte obiective ale sectorului. Or, amplasamentul a dat bătaie de cap beneficiarului, întruni nu prea sînt spații libere pe o bună vreme s-a încer- vîrf de deal. Soluția, după multă perioadă de cumpănire, demolarea unor ateliere vechi, atrăgea după sine, oprirea producției.— Ar fi însemnat, comentează soluția'ing. Dumitru Cocotă, șeful sectorului, .nu numai să în- trerupem șirul succeselor, ba chiar să nu mai o- norăm comenzile subteranului. Noi am avut însă ambiția și am reușit

să preluăm o serie lucrări — reparații benzi, guri de silozuri, care se efectuau, cu cheltuieli. suplimentare și în- tr-un timp îndelungat, în alte întreprinderi.Un nod gordian, s-a exprimat cineva prețios, <. ...rlui, dar ț■ •'ltări cu 1 cu cadrele >
4
I
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*
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cat descîlcireaapoi, după consultări cu muncitorii, tehnico-inginerești, apărut soluția ideală se va elibera amplasamentul. fără ca produc-. ția să sufere. Ș-au confecționat mai întîi două hale industriale din ta - blă, din ziua de 10 mai
Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a)

Din discuția celor doi, am dedus că subiectul, arzător, erau examenele de admitere în învățămîn- tul superior. Unul dintre ei.s-acursul la intrarea intr-o facultate cu profil economic, evalua dificultatea disciplinelor din pio- gramă; „Cu geografia fizică mai merge cum merge, cele învățate timpul școlii nu schimbat prea mult, iul este cu geografia nomică : mereu au apărut alte și alte centre în care s-au făcut întreprinderi și unități din cele

care se înțelegea că înscris pentru con-
mai în s-auBa-eco-

mai diferite ramuri industriale. Ce am învățat acum trei sau patru ani este cu totul depășit. Trebuie s-o iei de ia capăt. Si sînt atît de multe ’N-am mai ascultat în continuare, am reflectat la tîlcul discuției celor doi adolescenți. Și mi-am zis că este cît se poate de semnificativ că un tînăr candidat la un concurs de învuțuinînt superior „se plîngc" de mulțimea centrelor importante care au apărut pe harta economică a țării sale. Și mi-am zis, în sinea mea, că este foarte bine pentru tinerii unei țări că au atît - de mult de învățat, că „bibliografia" este a-

tit de cuprinzătoare, „materia" este depășită de la un an la altul, atit de rapidă este dezvoltarea economică a localităților pat) iciUn singur amendament am avea la cele spuse de tînăiul candidat: anume că nici geografia fizică nu mai este aceeași. I’îu- rile, cîmpiile. munții au aceleași nume, e dl opt. Dar si ele, formele de relief, au devenit vaste șantiere ale muncii creatoare. In orice caz, printre examinatorii candidatului se vor afla, prezență nevăzută dar esențială, cei care sînt autorii acestei ample bibliografii — oamenii muncii.
C.T.D.
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Era o zi oarecare din timpul săptămînii cînd ia Consiliul popular din Banița, venise o tînără în audiență. Primarul comunei a invitat-o în birou Spunîndu-i :■— Ce s-a intim plat, nu ați început lucrul ?— Nu, pentru că mi s-a spus că trebuie să merg la BarU Mare, dar eu vreau să muncesc aici, cu soțul meu.— Știți ce ? Mai așteptați puțin și Va veni tovarășul Smarandache pentru ca să lămurim situația, .intre timp, tovarășul loan Dragotă, primarul comunei, ne-a spus despre Ce era vorba : tînăra, caii- iicată în meseria mecanic de mașini și utilaje, se numește Maria Abărăști și soțul ei este mecanic auto Ia secția din Baniță a IUG București, care, prin specificul activității, este legată de ACCF Petroșani. După foarte puțin timp, la consiliul popular a venit și tovarășul Ion Smarandache, maistru auto și secretarul organizației de partid, om care a muncit eîțiva ani la Canalul Dunăre — Marea Neagră.— Tovarășe primar, eu vreau să-i ajut pe acești 

doi tineri, bar dumneaei, deși este calificată, vrea să muncească doar împreună cU soțul. Și în atelier nu avem locuri de- cît pentru muncitori* necalificați, care trebuie să lucreze pe sub mașini, a- colo unde este necesar. Eu i-am spus că locul de munca, potrivit calificării, nu este decît la cîteva
AUDIENȚELE

sute de metri de cel al soțului. Dacă le-am explicat această posibilitate, n-au acceptat și au spus că s pleacă Ia Canal. Mie îmi pare rău deoarece, dacă pleacă, pierdem Un mecanic foarte priceput. Credeți că dacă plecați la Canal, acolo, veți munci împreună ? Cît cîștigă soțul aici?— Destul de bine.— Aveți copii ? a întrebat-o primarul.— Da, am unul, are a- proăpe doi ani și este tocmai în județul Botoșani.Și a început o adevărată dezbatere despre problemele unei familii tinete, întemeiată tot pe

șantiere, și perspectivele lor profesionale. •— Locuiți intr-un apartament în Petrila, spunea tovarășul Ioan Dragotă, vă aduceți și copilul care va fi îngrijit Ia creșâ. Jnl. fiecare-zi mașinile vă transportă din Petrila la locul do muncă și înapoi,începeau să se clatine convingerile tinerei care 
înțelegea că i se vrța doar binele. Și ă plecat, împreună cu maistrul Smarandache, să vorbească cu soțul.— Nu aveați astăzi audiențe, i-am spus tovarășului loan Dragotă. •— Intr-adevăr, însă hu pot să nu-i . ascult pe a - eești oameni care vin, u- neori, de la mare distanță. Trebuie să lămurim problemele nu după un program,'ci atunci cînd a- par. Și odată cu activitatea desfășurată de șantierul ACCF, s-au înmulțit și diversificat temele din cadrul acestor audiențe care au loc de cîte oi i este necesar. Cunosc foarte bine situația celor doi tineri și 

sînt convins că vor răint- ne să muncească aici, și poate că se vor stabili în Valea Jiului.Fără îndoială că sînt u- nități adminiștrativ-terito- riale, întreprinderi sau instituții în care audiențele nu se pot desfășura decît după un program riguros. Importantă, însă, este receptivitatea. față de problema care l-a adus pe om, sprijinul concret pentru a-i rezolva situația, Acesta este spiritul umanist prin care partidul și statul nostru stimulează dialogul cu oamenii muncii, manifestînd o permanență grijă pentru problemele vieții și muncii. Este necesară, așa cum am observat, o inare disponibilitate sufletească pentru a sesiza ce dorește un om care, adeseori, se poate exprima confuz, pierzîn- du-se în detalii nesemnificative, sau solicită ceva ce nu i se poate da a- tunci. La- Bănița am asis- tat la o astfel de audiență în cursul căreia am sesizat discernămînt și tact, responsabilitate și efortul de a rezolva cit mai bine o problemă de munca a unei familii de tineri muncitori.
T. SPĂTARII

Secretul încrederii oamenilor
(Urmare din pag. I) tăm să rezolvăm orice problemă, începînd cu cele de muncă, de pregătire profesională, creație, sociale și altele, pentru că aceste probleme acționează asupra producției. Facem tot ce depinde de noi pentru ea muncitoarele textiliste să poată a- veă condiții cît mai bune de muncă și viață. Nu uitați că sîntem un colectiv tînăr, majoritatea femeilor de la noi‘ avînd copii sub trei ani, ca vîrstă. Organizația de partid, organizațiile de masă și obștești, colectivul de conducere acționează unitar, fiecare decizie imbinînd caracterul politic al conducerii cele economic și social. Este uri stil de muncă pe care ni l-a impus însăși viața întreprinderii.
— Care au fost cele 

mai mari bucurii ale 
Rodicăi Bodescu, ingi- 
ner, soție și mamă deo
potrivă ?. — Am bucurii la fiecare ceas, acasă, în familie sau în întreprindere. Nu 

mai departe cu cîteva zile în urmă, într-una din puținele clipe de odihnă, cînd, aflîndu-mă cu familia în- tr-o drumeție, cei doi copii ai mei, fetița acum are cinci ani și frățiorul ei, de numai doi ani, - ffii-au adus buchețele diri flori de cîmp, culese de minutele lor fragede, am sim
țit lacrimi în ochi. Sau, la întreprindere, eînd reușești să realizezi ce ți-ai propus la începutul’ unei luni, cînd iți dai seama că ai preliminat, ai gîndit și ăl muncit bine, cînd poți spune oamenilor, zîmbind „am reușit" și cînd zîm- 
bctul tău trece pe bazele lor, iată bucuriile mele.Prinși în vîrtejul evenimentelor „la zi” — nici nu știu cînd a trecut acest an de cînd am primit sarcina comunistă de a fi inginer șef — sîntem tentați șă uităm de fapte, de oameni, să ne ascundem între cifre. Este, de altfel, un gînd al meu : să nu mă las furată de cifre, să muncesc cu oamenii, împreună cu oamenii și a- tunci cifrele de plan se vor realiza de la sine. i

Planul fizic de apartamente
(Urmare din pag. I)și lucrările lâ celelalte 56. AvCm asigurate documentațiile de execuție, finanțările și amplasamentele, datorită sprijinului primit din partea comitetului p- rășeneSc de partid șiConsiliului popular Petrila. In aceste condiții, punem un accent deosebit pe calitatea lucrărilor. Nu ne vom precupeți nici un e- fort pentru înfăptuirea e- xemplară a sarcinilor de plan la toți indicatorii".Pe întreg frontul de pe' șantierul apartamentelor din Petrila am constatat un ritm susținut de lucru. Lingă blocul 111, din noul cartier „Minerul'' constructorii din subor- dinea maistrului Ilie Cati- lina au început fundația blocului 112. Blocul „Mâ

ini brigăzii iy. 20. Ne sînt asigurate la nivelul comenzilor atit mijloacele de transport cît și betpanele și șapele. Am intîmpinat u- nele dificultăți doar la •blocul 60. -Prefabricatele din structura de rezistență n-au fost livrate ritmic, în conformitate cu grafi- ‘cui fizic, de la IMC Bîr- cea. Ritmul de lucru este, totuși, satisfăcător. Majoritatea echipelor își depășesc sarcinile de plan zi de zi. In această ordine de idei, merita să fie evide.n- țiați pentru rezultatele bune obținute, constructorii din formațiile conduse de Marin Ignat, GheorgheCiocânoiu, loan Veghea, Stclian Cocean (zidari).

Nicolae Gheorghiu (dulgheri), Mihail Șchiopu (be- toniști), Fraricișc Domo- Ișos.’Dan Florescu (montori prefabricate), Ludovic llorvath (fierar betonisti), Vasile Lungu și Zoltart Cristof (zugravi)".In prezent, pe șantierul locuințelor din Petrila se fac pregătiri, pentru începerea lucrărilor de construcție la blocul 114, primul bloc din planul : pentru anul viitor. Constructorii de pe acest șantier dovedesc răspundere față oe muncă, îndeplinindu-și ritmic sarcinile de plan, fapt care permite realizarea exemplară a numărului do apartamente prevăzut. experinientate și evidențiate de Ia I.F.A. Vîscoza. Foto: AI. ’IĂTAR

gura" este în faza finală a finisajelor. Blocurile 50 și 61, de lingă magazinul general sînt înțr-o fază avansată, de montaj astructurilor de rezistență. „Dispunem de efective la nivelul planului scriptic, ne-a informat irig. Alexandru Mariș, adjunct al șefu-
Sesizări: Sesizări după seși- i zări a făcut, de. două i luni, asociația de loca- ; tari nr. 8 din Petroșani, i par IGCL-ul n-a fost i încă sensibilizat. Fiind = spartă, conducta de apă î potabilă dintre două i blocuri aflate pe stră- j zile Dr, Petru Groza și i Intrarea Eroilor, a pro- i vocat inundarea sub- i sohirtlor imobilelor. Apa ; irosită putea aprovizio- i na un întreg c . cartier, i tovarăși! (T.S.)

a demarat operațiunea de transfer a utilajelor; meseriașii luînd liotârîrea să răinînă zilnic pește program cîteva ore. Cînd două forje produceau, cea de a treia era în curs de montare. Astfel au procedat forjorii lui Iosif Curta și Constantin Ungureanu, adică Fran- cîsc Suhăfu, Constantin Diaconu, Nicolae Svig- nea, Eugen Păstrăv. E- chipa de lăcătuși și sudori de la confecții metalice, condusă de Iosif Puncs: Nicolae Gîngă, Ion Udăngiu,. Ion Arman, Sorțn Zdeorna, A- drian Pop, Alexandru Berstein nu s-a lăsat mai prejos, le-au sărit în a- jutor ceilalți meseriași din sector: Constantin Codor, Florin Fluerătoru; electricienii lui Constantin lancu au demontat și remontat instalația e- lectrică de forță. In a-, ceasta vreme, ■ atelierele

mai productivăde reparații trolii, transportoare, secția de strun- gărie, vulcanizarea și-au desfășurat activitatea normal, ca și echipele service de suprafață și subteran.— Nu numai că nc-am îndeplinit planul pe primul semestru, remarcă inindru secretarul comitetului de partid pe sector, maistrul principal Teofil Blag, șeful atelierului mecanic, ba chiar le-am și depășit. Două cifre sînt edificatoare — plus 1 600 000 lei la piese de schimb confecționate, plus 500 000 lei la piese de schimb recondiționate,:Solicităm . dezlegarea „nodului gordian".— Secretul stă în structura forței noastre de muncă. Din 86 de meseriași ai sectorului, doar patru sînt necalificați; 60 la sută au încadrare de categoriile V—VII; numărul policalificaților a-

N O T A .

studierea, genei-ală a cestor frumoase zone. IT.S.)
■| „PE URMELE DACILOR" este tema expediției în care se află (10 iulie — 20 iulie) un grup de e- levi de la Școala generalănr. 7 din Petroșani. Obiectivul expediției : observarea și cercetarea cetăților dacice (Costești, Grădiștea Muncelului, Sarini- zegefusa, Piatra Roșie),

Jiului, între cele
EXPOZIȚIE, tineri, Ia 

Țg. Jiu, a avut Ioc verni
sajul expoziției colective 
de artă plastică a membri
lor .cercului de amatori 
„Paletă” din Lupeni, co
ordonat de Iosif Tellmann. 
La vernisaj au participat 
numeroși oameni de artă 
și cultură din municipiul 
gorjan. (Al.II.)PROMENADA. La Uri- caili se lucrează intens la

tînge 20 de procente, deși fiecare al patrulea meseriaș este femeie; pe categorii de vîrstă 15Ia sută sub 25 de ani ; 75 la sută, între 2l>10 de ani. Cei mai buni au absolvit sau urmează cursurile serale liceale sau ale școlii de maiștri. Deci capacitate tehnică deosebită, entuziasm al tinereții, dăruire în mun-. că.Demonstrație lapidară, dar elocventă, ilustrată de tot așa de prolifică luna iulie; în plus pînă la 1 august echipa service de subteran, condusă de maistrul Vasile - Oneț și inginerul Grigore Paduraru, în colaborare cu ortacii lui Mihai Grijuc de la sectorul I va monta un nou complex mecanizat, fabricat la' JUMP. Deci pledoaria pentru noul tehnologic este susținută cotidian prin fapte.

Din nou despreIn ziua de 9 iulie s-a prezentat, la redacție, pensionarul Nicolae Trifan,. domiciliat în Petroșani, strada Independenței, nr. 20, Ne-a prezentat un bon (nr. 06047), prin care dovedea că predase, în 24 iunie, la Centrul de primire nr. 3 din Aeroport, mai multe haine pentru a fi curățate. Veniți peste vreo trei zile, i s-a spus atunci. Omul a mers la centru de 3—4 ori pentru a-și lua hainele curățate, dar răspunsul a fost același: nu avem cu ce le aduce de lâ curățătorieiAm vrut să facem cunoscută: situația respectivă președintelui coopera^ ti vei „Unirea"; Nu l-am găsit. Era plecat, cu alți tovarăși, să verifice spațiile ce vor fi deschise la parterul noilor blocuri. Te-

lefonăm la secția de cu- : rățători.e-vopsitorie din Li- vezeni și discutăm eu tovarășa Clara Schultz. Ii relatăm povestea, îi ..spunem că omul care a venit la noi urmează să plece, în acea noapte, Ia iași și că are neapărat nevoie de hainele date la curățat. Amabilă, dînsa a propus ca pensionarul Trifan să meargă la Livezeni pentru a-și primi hainele date la curățat.N-am fi făcut din cele pelatate un caz special, dacă n-am mai fi avut de rezolvat situații de acest gen. Ele denotă că în relațiile, dintre cetățeni și centrele de prestări de servicii este loc pentru mai multă promptitudine.
D.T. GHEORGHE ’a- amenajarea unei alei pje- tonale pe malul stîng al douăpoduri de la intrarea în cartierele Bucura și Ster- minos. Aleea, pe care urmează să fie plantați ar- veche și constantă rezo- bori, arbuști .și dotată cu bănci, va deveni un adevărat loc de promenadă pentru uricăneni: Aicea, lungă de aproape un kilometru, este amenajată cu concursul minei Valea de Brazi. (I.D.) ’

EXCURSIE. Mîitie dinii- ocuparea conducerii clu- peste o lună au dificultăți 
cu apa potabilă. O defec
țiune posibilă, niște pro
misiuni neonorate și niște 
locatari care-și cer drep
turile firești — iată esen
ța acestor rînduri. Aștep- 

, tăm rezolvarea... (A.T.)

neață un grup de 40 de e- 
levi de la Școala genera
lă nr. 3 din Lupeni, im- 
preună cu cadre didactice, • verse, 
pornesc într-o excursie de 
două zile prin localități cu

nanță istorică. Vor fi vi
zitate obiective istorice 
cum sînt Sarmizegetusa, 
Deva și Hunedoara. (T.S.jCLUBUL MINIER din lui 9 - l Aninoasa se află în fepa- : rații din toamna trecută.Cu toate acestea, prin pre-

bului pentru desfășurarea unor activități cul-tural- artisțice atractive și di-, acest vechi așeză- mînt de cultură, cu bogate tradiții, și-a realizat planul de venituri pe semestrul I în proporție de 112 ta sută. (I.D.) :
PE ADRESA... EGUL 

LUPENI. Locatarii bloeu- 
Aleea Liliacului 

din Lupeni informează pe
această cale conducerea- 
EGCL din localitate că de

Rubrică realizată de
T. GORJEANU

I 
I

I
I
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Creația literară a adus Văii Jiului, în 
trecuta ediție a Festivalului național 
„datarea României'’, lauri republicani 
— expresie a unei valoroase tradiții pe 
care condeierii de astăzi o poartă pe noi

Din creația membrilor cenaclurilor literare din municipiu

I
i

trepte — nestinsă făclie a spiritualității 
minerești. Idei de o neasemuită frumusețe 

| își găsesc o nouă formă de exprimare în 
* lirismul metaforei poetice sau în amplele 
1 construcții epice specifice prozei; drages. 
■ tea de muncă, de viață, fierbintele pa_ 
I trioiism, prețuirea față de împlinirile 
I contemporaneității, umanismul profund al 
I

I
I
I
I
1

societății pe care Zi de zi, pe frontul 
munciij o edificăm, se regăsesc în pagi
nile literare ce poartă semnăturile crea
torilor profesioniști și amatori din Va
lea Jiului.

Sîntem aproape de finele-etapei de ma
să acelei de-a Vl-a ediții a Festivalului 
național „Cîntarea României", ediție care 
va aduce, fără îndoială, o nouă și valo-

roasă contribuție la îmbogățirea tezau
rului nostru spiritual. Creatorii literari 
din municipiu șî-au continuat activitatea 
pusă în slujba frumosului și a muncii, 
paginile ziarului nostru sau ale periodi
celor din întreaga țară „Ramuri", „Tri
buna", „Astra” și celelalte fiind marto
rele amplului fior creator al Văii Jiului. 
Iată, in pagina de astăzi, un crimpei din 
valoroasa dialectică transpusă în planul 
frumosului literar. Firesc, lingă cei ca
re semnează, într-o îngemănare a grafi
cii cu literatura, ex-librisurito aparți- 
nînd lui Dafinel Doinea din Vulcan, de 
asemenea o prestigioasă semnătură — 
grafician distins cu valoroase premii re- 
publicane.

in marea corolă a culturii noastre, 
Festivalul național al muncii și creației | 
„Cîntarea României", creațiile literare 
le artiștilor amatori se vor înscrie 
în acest an — sîntem siguri — pe 
ceieași trepte ale calității. (Al. H.)

a- 
Ș» 
a_

£

MINERI IN ROMANIA
Alături de tine, în suflet crește lumina 
Aici, la izvoarele clipelor, ne simțim bogați, 
împlinirile noastre se conturează din prezent spre 

viitor
Din portul’luminii, mai pleacă o eorabie, de dăruire 
Dinspre Carpați adie o liniște stelară, a unui brav

A . popor.
Cu fiecare faptă tricolorul își flutură-n yînt dăinuirea 
închipuiri diafane de țeluri mărețe mai mult 

strălucesc 
MINERII poartă-n inimi fă<jlii nestinse, clar senin 
Ca un miracol purpuriu, spre țărmul nemuririi 
Căutătorii din adîncuri, cu satisfacția izbinzii, ne 

zîmbesc. 
Aici, la izvoarele dimineții, ne-am legănat speranțe 
Am strîns cu grijă rouă dinspre începuturi 
Umezite frunți, de riuri de sudoare;
In horite eterne, noi ne-am simțit ca frați 
Prin bulgări de-ntuneric noi ne-am croit un drum 
Spre împlinirea vieții și-a PATRIEI de acum.

Rahela BARCAN, 
Cenaclul „Mesagerul", Petroșani

Mai presus de frumos e cuvîntul acesta arcuind a 'grădini,.; unde timpul se-ntparce statornic spre voievozi, durînd înalt viitor, mai blîndă decît blinda atingerea frunții cu muguri în acest anotimp ■ în care luptătorii șe-ntree, cu brațul și mintea spre culmi de vestiri, mai adine ca adîncul — dor de luminăfulgeră-n ' toate rostești cuvîntul acesta vrei acasă la tine și sare, și vin din belșugcînd pîine

L.-

EROUL PĂCIICîrmaciul iscusit și demnOm de omenie, dirz bărbatNe poartă-n zbor spre comunismSub steagul tricolor desfășurat.Erou al păcii, azi Slăvindu-1Am scris cu aur viitorul,Pe drumul luminos urmîndu-1 Ii dă cinstire-nțreg poporul.
loan CII1RAȘ

CERC
FREAMĂTTar freamătă clipăȘi mușcă metalulDin stînca deveacuri-a minte,Se scurg picăturiDe rouă pe frunțiȘi pumnul izbește fierbinte,Se fringe tăriaSub palma încinsă Bărbații privesc a izbindă, In ochi — bucuria, Pe buze — surîsul,. Și inima — torță arzîndă.Pornesc Alunecă iute, Țîșnește afară lumina !vagoneții ;
freamăt e Omul, freamăt e Clipa, freamăt al muncii

c

Ioan ȘTEFAN, 
Cenaclul „Panait Istrati 

Petroșani

apusPjlpîie ochii de brazi în jur curcubeu — 
o uimire de culori topite-n priviri — irișii se tulbură ; de irealitate iar omul de flori și de fructe.Sus, deasupra pădurii mărul soarelui dă în pîrg îmbrățișînd culmile/

Maria NIȚU, 
profesor, cenaclul „Orfeu“ 

Vulcan

Pagină îngrijită de 
II. ALEXANDRESCU

Văpăi de asfințit --O Vară fierbinteSculptată pe-amuntelui ’frunteStihii din adîncuri,Tării și
Oameni

cărbunece știu săle-nfrunte.răsărit —Un nouClocotire de vieți —
O floare în noi se deschide Și iarăși văpăi,Văpăi de-asfințit —I n cerc, dialectic, sc-ncliide.

Dalia COCA, 
medic, Petroșanipădurea de brazi, cu / cetinile înmugurite, 

a rămas în urmă și începe urcușul pe coasta abruptă spre crestele stîn- coase...Înainte de a începe săurce printre jnepeni, pilcuri de ienupăr, grohotișuri și stînci, poteca străbate o poiană înflorită, oferind un neasemuit spectacol al naturii in acest sezon al pajiștilor în floare, un spectacol mirific pe care numai zona alpină îl poate oferi....O veritabilă esplanadă în fața unui edificiu monumental de o valoare arhitectonică de excepție. Dar nu. Aici, la această altitudine, nu există nici un edificiu arhi tectonic, in? sch imb, ai în față un turn uriaș de calcar, Cușma Gurga- nului, ce irumpe din marea de verdeață a cetinilor de brazi .și a pajiștii, dominînd maiestuos, i* de peste căldările de la înălțimea.■ 2000 de metri, și văile clinotul, iiieă creasta falși covorulȘlmulticolor al pajiș-

.1 . . 
în privirea minerului

Simt patria
In unda șopotitoare a izvoarelor, 
In foșnetul frunzei căzute din pom, 
In liniștea înserării tîrzii. 
In izvorul lin al cocorilor.
Simt patria ;•
In tumultul orașelor, în templele muncii 
Și în așteptarea cîmpiei, 
In bucuria ciocîrliei,
In lumina zorilor
Și în melancolia nopților de mai 
Simt patria 
In privirea minerului 
Plecat spre lumini din adîncuri 
Simt patria in cuvîntul 
Ce-I caut mereu...

și copii — sărbători de-mplinire sub roșii stindarde ai trudei croi, ' : .cînd știi că la cîrmă-i Comunistul Intîi urmat de bărbații de frunte, ți-e plinea mai dulce vinul mai sfînt ' ■mai frumoȘi ți-s copiii !
Constantin CIMPEANU, 

cenaclul „Panait Istrati", 
Petroșani

Mariana COLEA, 
elevă, Petroșani.

INIMA TA, OMULE!Inima ta e vîrtejul apelor și vînturilor,E barosul ce bate-n nicovala pieptului, E calul sălbaticȘi sîrba înfierbîntată din mijlocul satului.Inima tu, Omule,E hanul primitor de la răscruce,E ghem de lacrimi și pîine dospită Și caldă.Aici își găsesc culcuș durerile lumiiAici se închid tainele și. ■ Dar inima ta e și masiv Ciudate îngemănări lntr-o singură inimă!
iubirile ei.■ de granit,

Victor IAȚENCO, 
profesor, Petroșani

PACE

EM.UBR1S
fcf PAVL REZERNU

AdiereNu din of, nici din durere ochiul tău sprijină stele pînă cînd te faci sîmburele copt în palmele soarelui.
Ion Pascal V'LAD, 

cenaclul „Panait Istrati", 
Petroșani

PoetuluiTreci cu privirea polemizată de aburul brazdei dată în pîr la ceasul cinci amurgul dospește oglindit în rouă, semințelor, treci desculț prin pădurea de ferigi legat de suflet cupăsări pașnice și zbor spre acolo unde nu obosești să fii.
Ion ȚIGĂNTELE

Pe sub perdeaua închipuirii Te-am regăsit tulburătoare Copilărie, leagănul iubirii Vis mărginit, cu raze de candoare.In tine se rotesc uimiri Seninul își are găzduire Cu liniștea din trandafiri Nădejdile, prind» strălucire. Și eu, și tu, cîndva copii Lăsind tristeți să se deșire Pavăm poteci, cu bucurii Vrem pacea ca pe-o primenire.
Carmen SAUCIUC, 

cenaclul „Mesagerul", 
Petroșani

ti i, scăldate de razele parcă sărbătorești ale soa-. rei 'i de dimineață, răsărit deasupra coroanei de piatră a Retezatului, totul deci, te pune în fața unei'.-uriașe seerie deschise a festivalului al muntelui. Și spectacol te așteaptă pe fiecare terasă unde a-jungi ui'mi nd cărăruia ce urcă spre culme. ■Pe fiecare treaptă, în- fieeare colț, același spectacol multicolor al florilor. Lingă un petec de zăpadă rămas încă „a- mintîre" din iarna trecută, pe marginea potecilor ce încing coastele abrup- . te ca niște pridvoare, printre florile gălbenelelor de miinte și cele de albastru intens al ghin- țurei, răsar stelele argintii și minuscule ale saxi- t’agelor albe și ale ro- mamțelor. ncază mai trul aprins pi’ice, atît vă pe pajiștea

estivalacest

priveliște de neuitat oferă și pilcurile de Slnir- dar, încă în floare, aici, la cota 2000, care, sub razele piezișe ale soarelui, se aprind parcă în- . tr-o văpaie de jăratec.
In acest „paradis al florilor" frumos e- pitet atribuit de

colț nu ajunsese încă Ia faza de maturizare. Drumul continuă...
P oteca ia pieptiș coasta abruptă și, printre jnepeni și stînci, urcă pe șaua Scorota unde ne îritîmpi.nă spectacol

Pe Piule a înflorit

,; Impresi',- ale« ai basal gențianei de., decora ti- verde. O

Nae Popescu, Retezatu- lui Mic, cresc printre stîncărij și bolovănîșufi o sumedenie de flori gingașe și atrăgătoare ca înfățișare și colorit, oferind ochiului o adevărată desfătare. Printre zecile de specii cea mai renumită și endemică Retezatului este floarea de colț. Am dorit mult să . o admirăm în împărăția ei, pe pereții stîncoși, dar eu regret a trebuit să recunoaștem că vom fi privați de priveliștea suavă a acestei regine a florei din Piule-Scoro- ta, deoarece floarea de

același ăl florei alpine multicolore, Dar ne întimpinâ, mai ales, priveliștea . lirifică a căldărilor Scorpiei, a lamelor de calcar, brînelor, turnurilor ’ și pel eților de piatră ce formează masivul Piule, , Apogeul spectacolului ni-1 sesizează cel mai tînăr membru al grupului, nepoțelul lui „nea Vasrle". Cu o- chii tot pe creste, șîsîie deodată printre dinți : „Tâtă-tu" — așa-i spune el bunicului — „Uite capre negre!!". Privirile tuturor s-au îndreptat spre culmile nțasivului. Falnice, maiestuoase, două capre negre, proiectate pe cerul azuriu ca și crenelurile custuri lor.

Stăpîne absolute ale piscurilor și căldărilor, își făceau., promenada duminicală. S-a făcut liniște, Cpsmin Ie privea fermecat. Ca și toți ceilalți.A m rămas fascinați XX pentru mult timp. -,w A Fascinați și cuprinși de reverie. Cu gîndui, poate, la metaforele de vrajă ale Bucurei Dumbravă din „Cartea Munților" : aici... „nu e ne- ^voie să te grăbești... poți să stai ceasuri întregi ' culcat pe o culme, unde ți sc pare că simți cum se învîrtește planeta, să stai cu ochii la cer, mîn- gîiăt de soare, întorcând- cîteodată obrazul și înspre scoarța îmbălsămată a vegetației pitice, plină de același puls ritmic și puternic al vieții ca lumile și ca vinele tale"Dar aînduzil.' și -reveria sînt întrerupte tot de. Cosinin : „Vin horii !“.intr-adevăr. Nori -negri, prevestitori de furtună a- coperișeră dinspre Nord- Est vîrfur'ile'Peleaga, Păpușile. și Custura,Pe Fiule a înflorit gen- țian I,.
loan 1)1 BEK
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^TU^UTZITEi* ÎN LU/ME 1 SFDBT
Convorbiri româno-sovietice 

privind dezvoltarea colaborării 
tehnico-științificer MOSCOVA 12 (Agerpres). ■— La Moscova a avut loc o întîlnire între tovarășul Ion Ursu, prim-vicepre- ședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie din Republica Socialistă România,. și G.I. Marciuk, vicepreședinte. al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele: Comitetului de Stat pentru Știință și Tehnică. In conformitate 

cu.cele stabilite la întîlni- reâ la nivel înalt din luna mai 1986, dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.'C.U.S., au fost examinate stadiul și rezultatele colaborării tehnico-știin- țifice româno-sovietice și s-au convenit modalități

comune de acționare pentru dezvoltarea și adinci- rea in continuare a con - lucrării in acest domeniu.Gu acest prilej, din partea tovarășei academician doctor inginer ElenaCeausescu, prim vice- prim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național al Științei și Invățămîntului. au fost adresate un mesaj de salut și1 urări de succes în activitatea de dezvoltare a științei și tehnicii înU. R.S.S. tovarășului G.I. Marciuk.Tovarășul G. I. Marciuk a rugat să se transmită tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu calde mulțumiri pentru mesaj, însoțite de cele mai bune urări de sănătate și succes în importanta activitate consacrată dezvoltării științei și tehnologiei în România.

T 1

socialiste pe

Agendă energeticăȚară exportatoare de petrol, Algeria își planifică in câ de pe acum economia, îuînd în considerație faptul că rezervele acestui combustibil sînt limitate. Pentru a garanta surse de energie pentru generațiile viitoare, specialiștii au în vedere resurse noi și regenerabile de e- nergie, cum sînt cea eoliană, nucleară și mai ales solară, dat fiind că multe regiuni. ale țării beneficiază de peste 3 600 ore însorite pe. an.Situat în centrul Salia- o_„u vl.rei. la 1 000 km de Alger, frat în medie )a 1,37 niili- satul Meluka este prima așezare din țară care utilizează energia solară, cest obiectiv din seria experimente naționale privind crearea instalațiilor pentru folosirea energiei solare, efectuate la Buza- rea. nu departe de capitala i'_ ’pe baza unei hotărîri comisiei speciale resurse noi de Stația Buzarca dispune dc 
14 unități de acest tip și fabrică instalații . care se alimentează cu energie solară. Un al doilea obiectiv experimental il va constitui satul Sher-Msi- la, situat în nord-est, în

zona Platourilor înalte — relatează revista „Za Ru- bejom".
★In primul trimestru al acestui an, Venezuela a exportat 1,355 milioane barili petrol pe zi, sub cota de export de 1,66 milioane barili pe zi ce i-a fost repartizată în cadrul OPEC, a declarat într-o conferință de presă la Caracas ministrul energiei și minelor, Arturo Hernandez Gri-, santi, citat de agenția IPS.El a precizat că, în 1985, exporturile țării s-au ci-oane barili pe zi.
★întreprinderea iugoslavă „Encrgoinvest" din Sarajevo proiectează să realizeze pînă la sfîrșitul a- nului 1990 investiții în valoare de nouă miliarde algeriană, a fost creat dinari în dezvoltarea pro- ' ' ' i a ' • • •penti u energie.

A- de
duedei de echipament e- nergetic, precum și în studii și cercetări în domeniul sistemelor energetice electrice — informează agenția Taniug. .In plus, încă în acest an vor fi investite fonduri insumind un miliard de dinari pentru dezvoltarea dc noi tehnologii.

ao-

Ș t i 
din țărileBELGRAD 12 (Agerpres). — O nouă fabrică de acid citric și lisină — materie prinui pentru îmbunătățirea produselor alimentare și a nutrețurilor — intrat în funcțiune înrașul iugoslav Cupria. Unitatea va funcționa exclusiv pe baza materiilor prime și materialelor de proveniență autohtonă, un loc important ocupîn- du-1 melasa de sfeclă de zahăr. Producția sa anuală va tează 7 500 2 500de producție al brici este în cea re măsură automatizat. O parte din. produsele realizate aici vor fi exportate.

se prevede in planul anul în curs. Acest rezultat a fost obținut în primul rînd prin productivității urma dotării întreprinderilor extractive cu tehnică modernă, precum și creșterea disciplinei muncă »și o mai bună ganizare a acesteia.

creșterea muncii în

LONDRA 12 (Agerpres).— In concursul internațional atletic desfășurat la arena Crystal Palace din Londra, proba feminină de 2 000 m plat a fost cî.ști- gată de atleta româncă Ma- ricica Puică în 5’28” 69/100— cea mai bună performanța mondială a tuturor timpurilor, urmată de Yvonne Murray (Anglia) — 5'29” 58/100, Zola Budd (Anglia)— 5’30”19/100. Aceasta a fost a patra victorie consecutivă obținută de Ma-" în circuitulal internaționale — IAAF".ricica Puicăpentru „Marele premiu Federațieide atletism
prin

12 (Agerpres).fi — după cum rela- agenția Taniug — de tone acid citric tone lisină. ȘiProcesul noii fa* mai ma-
☆FRAGA 12 (Agerpres).— Minerii din R.S. Cehoslovacă ău extras în primele șase luni ale anului . 63 386 000 tone de cărbune, cu 766 000 mai mult decit

EUDAPESTA gerpres). — Potrivit datelor statistice publicate la Budapesta, în primele cinci luni ale acestui an, volumul producției industriale a crescut în R.P. Ungară de 1,2 la sută în comparație cu perioada similară a anului trecut. In perioada respectivă productivitatea muncii a crescut cu 1,9 la sută.După cum relatează a- genția MTI, în perioada ianuarie-mai au fost alocați pentru investiții 48,3 miliarde forinți, cu 1,2 la sută mai mult decît anul trecut

pionatului mondial, va evolua din sezonul viitor la echipa F.C. Barcelona. Intre cluburile Everton și F.C. Barcelona a intervenit un acord prin care Lineker (în vîrstă de 26 de ani) va juca în formația catalană timp de șase ani.* ■ cBELGRAD 12 (Agerpres) — Jocurile mondiale Versitare de vară se desfășura anul viitor Zagreb — între 8 și iulie —, avînd înscrise program întreceri la discipline sportive, versiada '87 va reuni circa 7 000 de sportivi din peste 100 de țări — se anunță de la Comitetul de organizare a tradiționalei competiții studențești.

uni-vor la20 în12 Uni
MADRIDAtacantul englez Gary Lineker, golgheterul recentului turneu final al cam-

■■■■ --------- -—.------------------------------------- .. -
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Calendar săptămînal
14—20 IULIE 1986

IA'NI, 14 IULIE 1986— Vizita de trei zile în Spania a premierului Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Zhao Ziyang.— Vizita de două zile înexterne al U.R.S.S.,
MARȚI, 15 IULIE 1986— Vizita de o săptămînă

14 IULIEPETROȘANI — 7
iembrie: Hangar '18; 
nirca: Moștenirea; Parîn-
gul: Noi, cei din linia în- tîi.PETRILA: Racolarea.LONEA: Trenul de Kraljevo.VULCAN — Luceafă
rul: Rîpa, I—II.LUPENI — Cultural;Urmărit.URICANI: Hotel Central,

Anglia a ministrului de Eduard Sevardnadze. .la Washington a primului ministru pakistanez, Mohamed Khan Ju- nejo.— Vizita în Uniunea Sovietică a premierului sudanez Sadic al-Mahdi.
JOI, 17 IULIE 1986— Vizita de 6 zile în Turcia a premierului Consi-, . liului de Stat al R.P. Chineze-, Zhao Ziyang.
VINERI, 18 IULIE 1986— încheierea celei de-a 11-a sesiuni a Conferințeieuropene pentru dezarmare de la Stockholm. .
S1MBATA, 19 IULIE 1986— Ziua internațională de solidaritate cu lupta poporului nicaraguan.
DUMINICA, 20 IULIE 1986— Începe vizita în Uniunea Sovietică a ministruluidc externe al R.E.G., Hans-Dietrich Genscher.

(Agerpres)

J

i

i£

N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
tv,

13 IULIE11,30 Telex.11,35 Lumea copiilor.— Telefilmotcca ghiozdefe : 
„Vizitatorii", (color). Episodul 6.Din cununa cînte- tecului românesc — Muzică populară.Album duminical, (parțial color).’ Partidul, inima mereu tînără a patriei.

12,40
13,0014,45

dc

închiderea programului.Telejurnal.Țara mea azi — Județul Satu Mare în anul 65 al partidului (color).Cîntarea României :De pe marea scenă a țării pe micul ecran, (color).Emisiune realizată în colaborare cu Consiliul culturii și Educației Socialiste și cu Comitetul de cultură și educație socialistă al județului Satu Mare.Film artistic : 
„Omul cu acorde
onul" (color). *— Producție a studiourilor Mosfilm. Telejurnal, închiderea programului.

14 IULIETelejurnal.Orizont științific.Tezaur (color). Teatru ' 
„Avram de Lucian (color). Premieră. Prima parte. Telejurnal, închiderea programului.

19,0019,15
19,40

20.25
21.5022,00

20,50
21,5022,00

tehnico-/ folcloric ’TV î 
lancu"Bl aga

memento

Mai multe sute de mișcări telurice secundare au avut loc în California după cutremurul de marți dimineața, care a măsurat 6 grade pe scara Richter și a avut epicentrul în zona Palm Springs. Un seismolog de la Institutul de tehnologice din Pasadena -a anunțat că în primele 24 de ore după cutremur mișcările erau aproape continue; 25 dintrg; ele au avut o intensitate' de 3—4 grade pe scara Richter, iar alte cîteva sute au fost mai slabe.Seismul de marți a provocat daune materiale evaluate la 4,5 milioane dolari, a distrus sau avariat peste 50 de locuințe și a cauzat rănirea a 29 de persoane — relatează a- genția Associated Press.

Potrivit revistei de specialitate „Flight", în perioada ianuarie — iunie 1986 în lume au avut loc 12 accidente aviatice, în urma cărora- și-au pierdut Viața 340 de persoane. Aproape jumătate dintre a- cestea (158) au pierit ca urmare a prăbușirii la 31 martie a unui avion „Boeing-727" al companiei „Mexicana Airlines".
☆Fostul șef al gestapoului din Lyon, Klaus Bar bie, va fi judecat conform hotărîrii Tribunalului din Paris, pentru faptul de a fi ordonat deportarea unor luptători din Rezistență și a unot evrei.
☆Pierderile directe provocata în Italia de furturi și atacuri împotriva mijloacelor de transport s-au cifrat anul trecut la 3 000 miliarele lire liene. Au dispărut, altele, aproximativ

camioane. Aceste date au fost anunțate de directorul unei societăți specializate în lupta împotriva furturilor, cu prilejul expunerii caracteristicilor u- nui nou sistem de securitate, telecomandă și tele- supraveghere a mijloacelor mobile.El a precizat că Italia singură înregistrează 30 la sută din pierderile globale din țările CEE în sectorul transporturilor, care s-au cifrat, anul trecut, suma-record de circa 7 miliarde dolari. S-a subliniat, pe de altă parte, că noul sistem de telecontrol al mijloacelor mobile și mărfurilor transportate, numit „STM", reprezintă una dintre soluțiile cele mai perfecționate în prevenirea și controlul actelor criminale și al incendiilor, care permite localizarea vehiculului în. timp util, relevă agenția ANSA.

Madonsk din R.S.S. Letonă. După cum relatează agenția TASS, vîrtejul a avut lățimea de 150 de metri, în drumul șău smul- gînd acoperișuri și pomi, inclusiv stejari bătrîni. Mai multe cornute tinere nu au mai fost găsite după trecerea tornadei.Nu s-au înregistrat victime umane.
☆Poliția din R.F.G., în colaborare cu cea britanică, a dezmembrat o bandă care făcea trafic cu droguri în cele două .țări — 1 informează, din Stuttgart, a- genția Reuter. Două persoane, reperate de poliție 

o lună în urmă în timp distribuiau droguri la concert de muzică pop, Anglia, au fost aresta-CU ce un în

Fabrica de morărit
și panificație 

Petroșani
încadrează urgent următorul personal:
- doi tractoriști rutieriști

încadrarea se face în conformitate cu Le
gea 12/1971 și Legea nr. 57/1974.

Relații suplimentare se obțin la Biroul plan 
- retribuire, telefon 42673.

M i c aPIERDUT legitimație de bibliotecă nr. 3288, eliberată de Institutul de mine
publicitatePetroșani. O declar nulă. (8491)
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ANUNȚ DE FAMILIE

O puternică tornadă s-a 
abătut asupra raionului

Soția, fiicele, ginerii și nepoții reamintesc cu 
aceeași durere împlinirea unui an de la decesul 
celui care a fost
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