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• Diversificarea serviciilor este determi

nată de cerințele populației
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• Notă cetățenească

(In pag. a 2-a)

• Viața colectivului - I.C. Vulcan

• Toleranța, mana simulanților și absen-
tomanilor ?,■'*

(In pag. a 3-a)

• Actualitatea în lume.
(In pag. a 4-a)

ȚÂRII- CIT MAI MULT CĂRBUNE •
REALIZAREA PLANULUI IN PROFIL TERITORIAL

Un adevăr demonstrat la sectorul IV
al I.M. Lupeni

„Mecanizarea este eficientă in 
măsura în care sti să o folosești**•Discuțiile cu interlocutorii noștri din sectorul IV al I.M. Lupeni spre această concluzie converg : că mecanizarea nu este o forță în sine, ea devenind o eficientă pîrghie a creșterii, producției numai în măsura în care este folosită cu competență profesională. Iar derularea activității de extragere a cărbunelui în acest sector este pe deplin concludentă, tocmai sub aspectele cele mai importante ale utilizării, la întreaga capacitate, a zestrei tehnice din do-

■ tare. iidLi.In primul rînd, este vorba despre o concepție clară — și de măsuri în consecință — privind pregătirea viitoarelor . capaci- : tăți, care să fie echipate cu complexe mecanizate de înalt randament. Stratul 3. blocul IV al minei („perimetrul" de muncă al sectorului) este deosebit de

care, binegeneros; dar mai generoasă este, cum să spunem, conduita specialiștilor, printr-un riguros și corelat program de pregătiri, au reușit să contureze panourile necesare demarării . abatajelor înalt productive; Așa se face că, în prima jumătate a anului, după cum sublinia inginer loan Pavelonesc, șeful sectorului, „am avut în funcțiune cinci complexe mecanizate, ceea ce ne-a permis realizarea unor randamente mari, concretizate, la finele primului semestru, într-o producție suplimentară de 8000 tone de cărbune".Un alt aspect cu implicații asupra eficienței mecanizării îl constituie, fără c- Peîndoială, întreținerea xemplară a utilajelor, bună dreptate, mecanicul sectorului, Gheorghe Do-
C.T. DIACON U

Cărbune peste 
prevederi

Colectivul întreprin
derii miniere Bărbăteni 
a raportat marți, 15 iu
lie a.c., o producție de 
135 tone de cărbune pes
te sarcina din prelimi
nar.

De 
iulie pînă în prezent, 
din 
prinderilor miniere Lo- 
nea și Paroșeni au fost 
extrase 544 de tone de 
Cărbune peste sarcinile 
de plan.

Pe primul Ioc în în
trecerea socialistă pen
tru a da țării cît mai 
mult cărbune continuă 
să se situeze 
din abatajele mecani
zate ale I.M. Paroșeni, 
care de la începutul a- 
nului 
ducție 
32 215 
(V.S.)

la începutul lunii

abatajele între-

minerii

au extras o pro- 
suplimentară de 

tone de cărbune.

sarcină de mare răspundere pentru toți oamenii muncii
CORNELIU BOLOLOI, secretar al comitetului orășenesc 

de partid, primarul orașului Uricani

Obiectivele de investiții, cea mai importantă 
sarcină pe care o avem de îndeplinit**— La preparația Uricani, în urma unei analize temeinice și a .măsurilor stabilite în cadrul unui comandament care a avut loc. pe acest șantier, lucrările se desfășoară în ritm tens. Sînt unde s-au zieri, cum termică și tril evacuarea apelor reziduale care va fi pînă ' în aval de Petroșani. Nu au fost. procurate unele Otita-

Un colectiv 
harnic

Colectivul Secției 
stîlpi hidraulici din 
can a expediat de la 
putui anului pînă în 
zent unităților miniere 
1786 stîlpi hidraulici, 700 
tone țevi flanșate, 18 tone 
tuburi și 105 tone de plasă 
de sîrmă peste prevederi. 
Valoarea totală a produc
ției suplimentare realiza
tă de la începutul anului 
se ridică lă 13 milioane lei. 

■ Este demn de remarcat 
că -o bună parte din pro
ducția suplimentară a fost 
realizată prin recuperarea, 
reeondiționarea și valori
ficarea -unor piese și sub
ansambluri de utilaje mi
niere uzate. (V.S.)

(Continuare în pag. a 2-a)
I

de 
Vul- 

înce- 
pre-

— Tovarășe secretar, 
Uricaniul este un oraș 
în plină dezvoltare e- 
cohomică, cu numeroa
se unități de profile di
ferite. Vă rugăm să fa
ceți cîteva precizări, în 
acest sens, pentru citi
torii noștri.— Valoarea investițiilor acestui an este elocventă privind dezvoltarea orașului Uricani — 1 200 000 000 lei. Cît despre unitățile economice care își desfășoară activitatea pe raza orașului, așa este.. Sînt numeroase și cu profile diferite : avem trei unități de extragere a cărbunelui (mina Uricani, mina Valea de Brazi — în deschidere încă — cariera Cfmpu lui Neag) ; exploatarea cuarț' (carieră ție) ;forestiere, UMTCF, o ție SUCT, preparația■ Cărbune Uricani și se deschide o nouă mină Cîmpll lui Neag.Planul genera]

rilor de investiții este realizat pe semestrul I și deși pășit cu, peste 500 000 lei.In multe din aceste do-
Ancheta noastră

Azi, orașul Uricanimenii s-a lucrat cu eficiență după cum o demonstrează îndeplinirea sarcinilor la productivitatea muncii planificată la producția marfă — 104,4 la sută.
— Care este stadiul 

realizării celor mai im
portante obiective de 
investiții ? ;

in- unele puncte înregistrat întîr- este centrala conducta pen-
Interviuri realizate de 

Dorin GIIEȚA

(Continuare in pag. a 3-a)

de și. prepara- două întreprinderi sec- de va
al lucră-

la u-JLparoșeni

Lucrări de 
executatePentru a asigura în iarna viitoare, funcționarea utilajelor energetice la capacitate maximă, la UE Paroșeni sînt în plină desfășurare reparațiile curente la principalele agregate din. dotare. Băț . mai mult, la cazanul nr. 1 reparațiile curente au fost finalizate și acesta a fost cuplat la rețea. Prin eforturile depuse de echipele de lăcătuși * conduse de Dragomir Lucaci, Cornel Jianu, Ion Adămoiu, Nico- lae Dumitrică,' Milion Grier- ghieeanu, a sudorilor: -.Io- - sîf Horvat si Ludovic Cszerva. precum și a cehi» pei de izolatori y.‘conduși de Elisabeta Constanți’ nescu. graficele de execuție a reparațiilor au fost devansate, la cazanul amintit. cu nouă zile. Aceasta a permis pe de o parte

reparații
în avansproducerea a 8000 MIV: e- nergie electrică peste, sarcinile planificate, iar . pe de altă parte oprirea cazanului 3 si începerea reparațiilor curente la acesta înainte de termenul prevăzut. A ■ început înlocuirea ventilatoarelor de ■ extragere a gazelor s arșe și a ventilatoarelor de moară. \u demarat, de asemenea, reparațiile la morile cu bile, la armăturile ele. apă, abur și gaz și a arzătoarelor do praf do cărbune și gaz. iar echipele de lăcătuși și sudori amintite au demarat acțiunea . de înlocuire a țevilor fierbă- toarc sparte din focarul cazanului.In acest timp echipele de izolatori și reparații zidă-

Gh. BOGDAN

* 
Il/n renume cîștigat prin muncăe- greu- / chiar în I realiza |Printre fruntașii de laI.M. Dîlja pe primul mestru din acest an numără și minerii duși de Valerian Maxim din sectorul III, care au acumulat un plus de proape 1000 tone de cărbune Ia producția fizică, ea urmare a realizării u- nor productivități superioare sarcinilor planifi- ■ cate- cu 300—400 kg- pe post. Deși exploatează un abataj cameră cu armare producție și în lemn și tăiere clasică,

. -L 1 . '.Î .... ......nu de puține ori Valerian din acest an ne-am

fruntat cu multe tăți, fiind puși <___ _situația de a nu i sarcinile lunare de plan.Nu de puține ori rămî- . neam la șut peste pro- ț gram pentru a depăși ' greutățile. Ayînd în șefii de schimb Mitică Crăcăna. Gheorghe David, Zol- tan Farago și Dumitru Sandu ortaci de nădejde am reușit, într-uri timp
Gheorghe BOȚEA

Maxim, împreună cu cei 13 ortaci ai săi, a obținut productivități de 7—8 tone pe post. In unele zile din lunile mai și iunie s-ău atins chiar vîrfuri a- de 11 pînă la 13 tone pe post, productivități care se realizează frecvent in abataje echipate cu complexe de susținere mecanizată și combină de tăiere. „Pentru a se ajunge la asemenea vîrfuri de . i -productivitate nu a fost ușor, mai luni .. .................... ..cori- (Continuare in pag. a 2-a)

se- 
se 

con-

ț

1

Îprin perforare—pușcare, ales bă în primele
(Continuare in pat; a 2-a)

EPOCA NICOL AE CEAUSESCU

— Mărețele împliniri în anii de după Congresul al IX-lea al partidului, se regăsesc și în dezvoltarea economico-socială a orașului Petrila. (loto: 1. I.ICIU)
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întregul proces de diversificare a serviciilor este determinat de necesitățile populației. Odată cu menținerea unor activități vechi destinate oamenilor — frizerie și Coafură, croi-.torie și confecții sau reparații de încălțăminte — au apărut și continuă să apară altele noi. Cooperativele meșteșugărești au avut și vor avea o contribuție însemnată în acțiunea de continuă diversificare și'creștere a calității ansamblului de servicii. pentru oamenii muncii Despre aceste direcții «le acțiune ani cerut detalii tie la tovarășii Ion Cățăra,- președintele Coopera
tivei meșteșugărești „Straja" din Lupeni, și loan Marcu. președintele Cooperativei meșteșugărești „Uni
rea" din Petroșani.-

— Cu ce rezultate s-a 
încheiat primul semes
tru al acestui an ?

• Cooperativa „Straja" și-a realizat și depășit sarcinile la prestări Servicii (102 la sută), producție fișară (112 la sută) și beneficii (101 la sută), dar nu sînt îndepliniți indicatorii valoarea producției marfă 
și producția globală. Multe dintre unitățile noastre au o activitate apreciată de oameniimuncii din Lu- peni, Vulcan sau Uricani. Acordam o atenție deosebită producției fizice, disciplinei în muncă, calității serviciilor, perfecționării' nsoral-prbfesionale, dezvoltării industriei mici și a unor activități de larg interes cetățenesc.• In primul semestru. 

principalii indicatori economici la Cooperativa 
meșteșugărească „Unirea" — (valoarea producției marfă — 97,6 la sută; prestări servieii pentru populație — 85,58 la. sută; valoarea producției marfă industrială — 94,96 la sută; ’ livrări de mărfuri la fondul pieții — 104,24 la sută) —' nu se ridică la nivelul planului și exigentelor actua-
Diversificarea serviciilor 

este determinată 
de cerințele populațieiatențiele. Nerealizarea sarcinilor cordă o continuă la prestări servicii, a fost determinată de neajunsuri în activitatea de a- provizionare ritmică, neres- pectarea termenelor de executare a produselor, < comportament necorespunzător față de jrqpulație. Toate acestea sînt direcții de acțiune pentru toți cooperatorii noștri. A- veia și unități care desfășoară în mod constant o activitate economică bună.

— Cum se vor înde
plini, în acest an și în 
actualul cincinal, hotă- 
rîrile Congresului al 
III-lea al consiliilor 
populare cu privire la 
diversificarea servici
ilor și a industriei mici?

• Cooperativa „Straja" are 63 de unități de producție și pînă în 1990 vom avea 124, conform unui program concret de dezvoltare. Tn Lupeni. de exemplu, la 

sfirșitul anului trecut erau 174 servicii, în 1986 vor crește la 183, iar în 1990 la 210. La fel va fj și în Vulcan și Uricani. In domeniul industriei mici s-au finalizat; - ori .sînt în curs de finalizare tehnologii noi. Se vor realiza peste 40 de modele' și produse noi (marochinărie, confecții, textile, tricotaje etc). Cooperatorii de la „Straja" a-

' valorificării raționale a materiile»’ și materialelor refolosibile, domeniu în care am realizat economii de 762000 Iei, Ponderea resurselor refolosibile în adest an și pe întregul cincinal va fi de 50 la sută din necesarul de materii și materiale, ceea Ce pune în evidență pregătirea profesională a tuturor cooperatorilor.
• In Petroșani și în Pe- 

trila multe dintre unitățile noastre funcționează în spații noi. Conform unui program de diversificare a serviciilor, în acest cincinal se va continua înființarea de noi servicii (lăcătușerie, reparații de mașini de calcul, pentru apărate de fotografiat și filmat, legătorie de cărți, închirieri de materiale sportive etc). Odată cu dezvoltarea urbanistică a 

orașelor, unitățile- noastre vor dispune de încă 3879 mp în Petroșani și 1200 mp în Petrila, ceea ce ; ne obligă să oferim servicii de foarte bună calitate.
— In domeniul între

ținerii și reparării fon
dului locativ sau al a- 
chiziționării de Ia popu
lație' a unor apărate și 
mașini s-au prevăzut 
servicii cu acest scop ?• încă din acest an, la Cooperativa „Straja" se vor înființa și unități. pen-: tru. construcții și reparații de locuințe, altele specializate în achiziționarea și recondiționarea mobilei, aparatelor de uz casnic, e- lectrice și electrotehnice, chiar și mijloace de transport. Fiind domenii noi de activitate, va fi necesar să manifestăm permanent receptivitate față de cetățeni, calitate și promptitudine în price lucrare.• Cooperativa meșteșugărească „Unirea" va Înființa secții specializate în lucrări de zidărie, în zu- grăvitul apartamentelor, 

fixarea de bolți sau vopsi- torie, în confecționarea u- nor produse de dogărit, din argilă sau prefabricate din beton, în achiziționarea de la populație, recondîționa- rea și revalorificarea diverselor, aparate și mașini, înființarea acestor unități ne preocupă încă din acest an pentru a forma meseriași Cu bună pregătire profesională în aceste servicii noi ce le vom oferi locuitorilor din Petroșani si Petrila. < 1 x / ■
Tiberiu SPĂTARU

„Mecanizarea
(Urinare din pag. I)broiu, îl consideră decisiv. „Plusurile înregistrate de brigăzi sînt direct proporționale cu preocuparea pentru prevenirea incidentelor tehnice. Desigur, lăcătușii sau, in unele cazuri, specialiștii echipei service, se străduiesc să depaneze cît se poate de repede utilajele Ia care au apărut defecțiuni. Dar tot șe cheamă că s-au risipit, în cel mai fericit caz, zeci de minute sau chiar ore, ceea ce înseamnă pierderi măsurabile în zeci de tone de cărbune*. De aceea, prevenirii acestor stațiopâri — și, deci, folosirii cit mai aproape de parametrii ma

ximi a utilajelor — brigăzile Ie acordă o atenție deo- ■ subită. , • xCeea ce se pare că încă mai dă „bătaie de cap" în sector este fluența fluxului de evacuare a producției. In zadar merg bine complexele, dacă nu întotdeauna cantitățile de cărbune smulse din front pot să fie scoase ritmic, la suprafață. „Se produce o sufocare, se folosește de o comparație, maistrul principal Vasile Hojda. Pînă la urmă, complexele sînt nevoite să staționeze; iar minerii .din front pierd timp prețios, măsurabil în zeci și chiar sute de tone de cărbune. „Interi ocutorul exemplifică, arătînd că în schimbul III, din chiar ziua investigației noastre (dialogul a avut loc imediat după ieșirea din 

este eficientă" șut>, banda B a funcționat binișor doar pînă . spre miezul nopții, iar apoi, „pînă la terminarea lucrului, ba a (pers cinci minute, ba a stat alte zece".Tovar ășul ConstantinLupii leseu, adjunctul șefului de sector opina despre necesitatea respectării întocmai a programului de revizii și reparații a utilajelor. „Pentru aceasta, piesele și subansamblele sînt pregătite din timp, aduse în apropierea punctului de lucru, în așa fel toeît operațiunea să se desfășoare foarte repede", 5 „Intr-ade
văr, intervine maistrul principal electromecanic Petru Gherman, căutăm ca și prin această organizare a muncii să cîștigăm timp util pentru complexele sectorului, să ie facem să meargă cît mai aproape de parametri proiectați".In concluzie, în sprijinul afirmației că mecanizarea este eficientă doar fa măsura în care există o deplină competență și preocupare pentru folosirea zestrei tehnice din dotare, este cazul să amintim că respectivele complexe din cadrul sectorului IV ai minei Lupeni sînt încredințate u- nor brigăzi de „primă linie" ale mineritulul din Valea Jiului, cum sînt cele conduse de Teodor Bon- ealo, Constantin Popa, Aurelian Manela, Vasile Soirea și Ilie Savu. Deci de ortaci care au învățat să prețuiască potențialul mecanizării.

Lucrări de reparații executate în avans
(Uimaie din pag. I)ric, refractară își pregătesc materialele. necesare și le aduc în apropierea locului de muncă ' pentru a putea începe executarea lucrărilor în devans față de termenul .prevăzut îh graficele de execuție. Spunem în devans,'. deoarece, așa cum lie informa inginerul șef al uzinei, ing. CHteorghe Dine-a, grafice
Realizări ale 

magazinului „Jiul"Unitate comercială reprezentativă pentru comerțul din Valea Jiului, Magazinul universal „Jiul" din Petroșani a încheiat primul semestru al acestui; an cu rezultate foarte bune. „In cele 6 luni ale acestui an, ne spunea Pj- vel Haiducsi, șeful complexului comercial, s-au adus mărfuri în valoare de 78 de milioane Iei. Este suportul îndeplinirii și depășirii sarcinilor de plan: am realizat 98 400 mii lei, plifnul ce iii’-a revenit fiind de . 97 139 mii lei. S-a manifestat o atenție continua pentru toate sortimentele de mărfuri, apreciate. ș'i solicitate .de .cumpărători". I.a obținerea a- •estor rezultate și-au adus eontribut ia toate compartimentele magazinului, îndeosebi raioanele : tricotaje pentru femei, confecții pentru copii, decorații interioare,, ciorapi, menaj, parfumerie, alimentație pu- bl ică,manifestînd atenție și solicitudine față de cumpărători. (T.S.)
■ '.
I
I
I
I
I

le au fost devansate deja cu două zile și, pînă la finalizarea /lucrărilor numărul acestora ya ajunge / la cel puțin șapte, astfel incit cazanul nr. 3 să fie cuplat la rețea; spre sfîrșțtul acestei luni și nu lă termenul prevăzut de 4 .august. Prin pornirea acestui . cazan în avans șe vor asigura 5000 -MWh suplimentar sarcinilor de plan și, totodată, se va trece în avans lă executarea reparațiilor-, capitale și lu- Crăriloi de modernizare Ia cazanul nr. 2, care trebuie., pornit înainte de venirea iernii, știut fiind, ca acesta produce, în paralel atît energie electrică cît șî termică. :-In același ritm intens echipa condusă de Traian Albu lucrează la rctușa- rea batiului turbinei nr. 1 pentru eliminarea vibra

țiilor la aceasta, iar alți energeticieni din cadrul atelierelor de reparații cazane și reparații turbine execută lucrări de revizii și reparații curente la cazonele 4 și 5 și la turbina nr. 4, aferente grupului de 150 MW pentru ca și a- cesla să poată funcționa în perioada de iarnă la întreaga capacitate, astfel incit să pulseze in sistemul energetic național cit mai multă energic electrică. Fiecare din cei care î.și desfășoară activitatea la aceste utilaje este conștient că prin munca pe care o depune își aduce contribuția la buna/funcționare a utilajelor in perioada de iarnă și, totodată, la asigurarea energiei electrice pentru economia națională și a energipi termice pentru, încălzirea , apartamentelor în Valea Jiului. Inginerul horticol Valeria Tătara și Ioana Romceseu — lucrător, verifică 
starea ghivecelor cu răsad Ia serele din Lupeni ale I.A.C.C.V.J.

Foto: Robert TAVIAN

Notă, cetățeneascăII !ue sv-iiiuiu;. voiri.iiai./fc: colectivul spre, noi trepte țI 1 5I

renume ciștigat prin muncă(Urmare dip pag. I) moșul șef de brigadă. Că plină de satisfacții. Ela- ' ; armonios eu experiența șefului de brigadă și a șefilor de schimb conducerelativ scurt, sa ieșim din impas. -Greutățile au fost înlăturate, iar cărbunele a început sâ „curgă". Bineînțeles că pentru a obține rezultate din ce in ce mai bune am luat și unele măsuri organizatorice. 'Fiecare schimb la intrarea în șut își aprovizionează în- tîi locul de muncă materialele necesare numai după aceea la front pentru a lucrul de la schimbul precedent"', ne: Spunea ini-
cuȘi intră prelua

sprijinirea minerilor. La 
sectorul I, de exemplu, ti
nerii din organizația nr. 
IA (Dumitru Băldean, Ma
rin Catargiu, Vasile Dabi- 
ja, Vasile Cioancă și Vio
rel Sîrb) au curățat trans
portoarele nr. 3, 4 și 5 pe 
care este evacuată produc
ția de cărbune dată de 
brigada condusă de Gheor- 
ghe Bfihuțan. Tinerii din 
organizația nr. 12 au parti
cipat la descărcarea și sti- 
vuirea prefabricatelor des- 

____ tinate împrejmuirii inrfn- 
Vulcan au participat la o tei minei, iar colegii lor 
serie de acțiuni, vizînd din organizația nr. 13 au

vo ipfopmomj< . DEZBATERE. La I.MLivezeni este programata ; mîine o dezbatere din ciclul tematic „Pentru patrie și partid". Dezbaterea este organizată de Casa de cultură din Petroșani. (V.S.)
IN SPRIJINUL PRO

DUCȚIEI. De la începutul 
acestei luni, utecLșții minei

așa este neȘa; ■ confirmafco nul tineresc" împletitși conducerea sectorului care nu avea deCît cuvinte de laudă despre acest colectiv tînăr în plină afirmare. Spunem tînăr deoarece cu excepția șefilor de schimb, toți ceilalți sînt țineri încadrați în muncă, oameni care abia au absolvit școala de . calificare, sau sînt în curs de calificare. Gheor- ghe Pîrvu, Florin Ifrim și Coste! lonescu sînt doar cîțiva din acești tineri care au îmbrățișat această meserie grea, dar

de afirmare. Ih prima jumătate prin depășirea Vității muncii în cu 150 ‘ rii au plusul mul ' încă 100 tone de cărbune, fiind hotărîțî. ca pînă la sfîrșitul anului să sporească mereu' producția extrasă. .

a lunii iulie, producti- abata j .kg pe post, tnine- mai adăugat acumulat înse me s t r ula pri-

Islaz comunal?trecerea liberă prin gardul dărăpănat din spatele cimitirului. Neșuprave- gheate, animalele se înfrupta din iarba mare, hețăia- tă, din florile și arboretul ornamental de pe- morminte, apoi, după ce tae rava
gii, lasă destule urme...Penibil ! Și lipsit de considerație față de ceea ce se cheamă respectul față d e cei care ne-au fost atît de dragi în viață... (Dan ȘTEJARU)

Șlntem informați de mai mulți cetățeni că, odată cu creșterea ; vegetației; eirni- tirul din Petroșani a deVe- nit din nou. uri islaz comunal. Adică. vegetația a devenit abundentă și nu ' o taie nimeni. Nici alte laturi ale gospodăririi cimitiruluiEGCL-ulde gunoi la tot Gospodarii din rimi î.și lasă animalele voie, mai ales spre tîrzii, iar acestea
nu(vezi deranjează rampele pasul...), impreju- în oregăsesc

descărcat un vagon de 60 
de tone de cherestea. 
(Gh. O.)CREAȚIE TEHNICA. La Cluj-Napoca, în cadrul expoziției de creație tehnică organizată cu ocazia Forumului național al pionierilor, membrii cercului de e- lectrotehnică al Casei pionierilor din Petroșani, condus de Sigisrhund expun ultima lor> „Transformator al tutui continuu în alternativ la de abataj". (Al. H.)

Cangea ci eație, curen- curent combinele

POD. Constructorii din 
cadrul brigăzii 40 Lupeni 
a Antreprizei Construcții 
și Montaje Petroșani au 
executat , și au montat 
chesoanele podului de peste 
pîrîul Junincii, din cartie
rul Bărbăteni. Odată cu 
aceasta sînt create condiții 
pentru extinderea 
vardului Păcii, care 
chează noul centru 
al orașului Lupeni și mo
dernizarea activității de 
transport auto în tranzit 
spre Uricani, (V.S.)

AUDIȚIE. Mîîne, în ca- >» folosință. De ce ? BIo-

la Casa . pionierilor din Petroșani are loc o audiție muzicală de cîntece pionierești și muzică de balet. Sînt invitați purtătorii. cravatelor roșii cil tricolor din municipiu. (Al. H.)
bule- 
mar- 
civie

BUTURUGA MICA... 
Nu demult au fost finaliza
te lucrările de construcție 
a 40 de garsoniere în blo
cul K, pentru tinerii nefa- 
miliști de la I,M. Dîlja. Dar 
garsonierele nu pot fi date

racordat la rețeaua de ali
mentare cu apă. Conducta 
de aducțiune a apei a fost 
construită, dar... „cu o 
mică excepție", o întreru
pere pe o porțiune de cîți
va metri de fîneață. Se a- 
deverește astfel înțeleptul 
proverb că buturuga mică 
răstoarnă carul mare ! (V.S.)

II
drul „clubului de vacanță", cui de garsoniere nu este

Rubrică realizată de 
V. STRĂUT

*1
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VIATA COLECTIVULUI
Astăzi, -întreprinderea de confecții Vulcan

Telex 
de producție• Colectivul de muncă de la întreprinderea de confecții din Vulcan a pășit în cel de-al doilea semestru al anului cu un plus la producția marfă în valoare de peste 2 milioane de lei, • Depășirea realizată, în prima jumătate a anului la confecții textile se cifrează la mai bjne de 

6 milioane de- lei. • Aceste rezultate au fost obținute în condițiile unor importante economii de energie electrică în activitatea de producție. • La fel, o a- tenție deosebită se acordă utilizării materialelor re* folosibile, reintroducerii lor în circuitul productiv. Bucățile mal mici de țesături, din lîriă și bumbac, rămase de la croitul modelelor mari, se folosesc pen tru confecționarea rochițelor și bluzițelor destinate copiilor. • In acest an, pînă acum, 53 de noi. produse au „primit" marca întreprinderii. Și au fost bine primite de cumpărători.

Cei șapte ani din întreprindereVara aceasta, întreprinderea „a împlinit*1 șapte ani. Calendaristic, nu e deloc mult. Sub raport profesional, însă, în perspectiva devenirii întru meserie a colectivului de muncă de aici, este foarte mult. Este, adică, distanța de la salopetele produse în iunie 1979 și diversa gamă de fuste, bluze, costume de vară etc., care ies astăzi de pe fluxul de producție și sînt expediate diverșilor beneficiari. Distanță măsurabilă în complexitatea modelelor și operațiunilor, în chiar eleganța pieselor care poartă marca unității. însuși faptul că multe dintre, acestea și-au cucerit prestigiu pe piețele externe este concludent, întreprinderea de confecții din Vulcan „a- vînd la activ", ca să spunem așa, livrări către parteneri din U.R.S.S.. Cuba, Cehoslovacia, Elveția. 0- landa, Irak, . ; 'Fluxul acesta de producție este compus nu doar din utilaje moderne, multe dintre ele rod al industriei naționale de profil — de pildă, Maria Lasso, inginera șefă, ne vorbea cu prețuire despre recent sosite utilaje de la furnizori din Tîrgu Mureș — ci, mai ales, din competentele muncitoare, care, în cei șapte ani și-au însușit foarte bine lecția măiestriei profesionale. Adică din formațiile coordonate de ajutoarele de maiștri Vatica Dbgaru, Maria Dull. E- lena Mandia și de maistrul Carolina Banhazi, în care nume ca Ana Mureșan, Dorica Popa, Ioana Petroi, Ioana Dragu,' Elena Andon. Viorica Aparas- chivei, lăcrămioara Olărașu, Maria Pasăre, Anișoara Pîrva, Mariana BărbăcarU, sînt înscrise într-un amplu catalog al hărniciei, Un catalog cu aproape 900 de nume.

Rubrică realizată de

C.T. DIACONU
Măiestrie profesională iă secția de croit.

Linia modei, via VulcanInginera Gabriela Slăbii știe că moda, înainte de a •deveni „capricioasă" este cit se poate de exigentă — și trebuie .țratată ca atare, deci cu seriozitate profesională.Deși nu ‘are nici doi ani de cînd e în fruntea atelierului de, creație, e convinsă deja că fantezia și inspirația în materie de modă trebuie să se circumscrie rigorii. ^Imprevizibilul" trebuie prevăzut, calculat, în așa fel încît noul model să intre, la timp, pe fluxul de producție ■ —; cu șanse maxime de „a prinde piața".Acum, ea și colegele sale sînt prinse în VîrtejUl muncii pentru „contractările din septembrie", pentru examenul .pe care îl va da colecția ce le poartă semnăturile în fața reprezentanților unităților comerciale. Din punctul lor de vedere, toamna se numără... modelele. Și aii; speranța că se vor număra, cele „admise", cu zecile.

Aflîndu-ne intr-un asemenea loc, bineînțeles că n-am pierdut prilejul de a afla, pentru cititoarele, . si cititorii noștri. amănunte despre linia modei. așa cum apaie ea pe planșetele întreprinderii de confecții Vulcan. Colecția de noi modele beneficiază, am văzut și ni ș-a explicat, de o croială mai amplă, de mai multe tigbele. de mai anul te ornamente, E- xistă, bineînțeles; și piese mai sobre, în tonul clasic „Dorim să satisfacem cit mai multe gusturi, să oferim cumpărătoarelor noastre ceea' ce se potrivește personalității lor" — ni s-d precizat, ca drept deviză. profesională. Ceea ce hu este deloc lipsit de importanță — dacă un atelier de creație diritr-o întreprindere de ■confecții se gîndește și lucrează gîndindu-se iă, personalitatea cumpărătorilor.

Prin forțe 
proprii— In prima zi, cînd ați venit prima dată la Vulcan, ca stagiară,' direct de la Iași; unde ați terminat facultatea, ce ați făcut, tovarășa inginer Elena Bad u- lescu ?— M-am plimbat prin parc.- Poftiți? ;— Vreau să spun că locul pe care ființează acum fabrica era încă, pe a- tunci, un loc viran. Un spațiu verde, cum se spune.. ■ . .

Interviu fulger

REALIZAREA PLANULUI IN PROFIL TERITORIAL

„Obiectivele de investiții, cea mai importanta 
, sarcina pe care o avem de îndeplinit*'

(Urmare din pag t)je, iar la vi leva puncteproiectantul nu a dat încă soluția definitivă. Din a- ceste cauze, termenul pentru intrarea în probe tehnologice a fost amînat pînă la 30 august. Un lucru îmbucurător teste că beneficiarul a repartizat la a- cest obiectiv cadre de răspundere ce au preluat so-* luționarea problemelor eu care se confruntau constructorii.O altă lucrare importantă care se înscrie în graficele de execuție, este linia de cale ferată între pfeparație și mina Valea de Brazi pentru transportul cărbunelui și al materialelor. Brigada ACCF care execută lucrarea a de-.

pășit prevederile de.. plan ale semestrului I cu ,mai bine de 4 00.0 000 lei. .Termenul de predare — șfîr- șitul anului — sperăm că va fi respectat.
— Sînt realizări bune 

cele prezentate. Ce se 
■nțimplă însă cu pro
ducția de cărbune ex
tras ?— Cariera Cîmpu lui Neag a avut probleme din cauzfț, timpului nefavorabil — și asta trebuie să-i determine la o activitate mai susținută pentru amenajarea și întreținerea drumurilor — și a aprovizionări i neritmicc cu vagoane. In perioada. Următoare îșl: va realiza sarcinile de plan și va trece la recuperarea minusului. Mina U- ricanî a avut neajunsuri

care puteau fi evitate prin- tr-o mai bună corelare a ieșirilor cu intrările în funcțiune ale capacități- -lor de producție. De asemenea, desele defecțiuni electromecanice au dus la stagnări în procesul de producție, și aceste neajunsuri ar fi fost evitate prin acțiuni de revizii și reparații preventive și dacă piesele de schimb și subansamblele ar fi ' fost de mai bună calitate. Au șanse mari să crească producția medie zilnică prin intrarea în funcțiune a noi capacități de producție. 
Oricum, în semestrul II,
Ia nivelul orașului Uricani 
ne vom îndeplini sarcinile 
de plan la producția de 
cărbune extras.

DAN MARCU, vicepreședinte al consiliului

ZIG-ZAG ... ZIG-ZAG I• întreprinderea strălucește de curățenie. Se I Ivede că aici nu numai că lucrează, ci și „gospodă- i resc" aproape 900 de harnice muncitoare De altfel. I I fiecare dintre ele s-d angajat să efectueze, anual, i cîte 80 de ore de muncă patriotică in unitate. • De 1 pe Un panou, amplasat la vedere, transcriem nume- i I le fruntașelor fabricii : Gyongyi Fazekaș (locul I), 'I Mariana Pătulea (locul 11) și Maria Spulber (locul; ț i IUI). Este vorba, bineînțeles, de muncitoarele care I s-au clasat pe primele trei locuri în întrecerea so-, j cialistă pe 1985. • „Voința Confecția" se numește I ■ echipa de volei a întreprinderii și. se pare, voința .I și putința componentelor ei este să promoveze în I categoriile superioare ale întrecei dor republicane.Pentru asta, cit mai sus. la fileu ’ • Un inimos grup | I de artiste amatoare prezintă programe de muzică .I vocală și de brigadă artistică. Poate s-ar cuveni .I (pentru că posibilități există), ca diversitatea forma- | fiilor și a spectacolelor să fie mai mare I '

popular orășenesc 

concentrare 
construcții"Bucura. Și aici tot brigada 50 ACM trebuie să lucreze. Cu alte cuvinte este necesară o mai mare coneen- trare de forțe pe șantierele de construcții din Uricani. •

— Ce ne puteți spu
ne despre realizările din 
activitatea comercială 
și prestările de servicii?— Aici situația este mai bună. Planul la desfaceri a fost depășit cu 3 600 000 lei. In toate sectoarele în- registrîndu-se plusuri. Spa- țiiie. Comerciale numai în acest an vor crește cu 1600 mp. La prestări de servicii EGCL si-a depășit planul cu 474 000 tei. Mai sînt îiic.ă probleme de* rezolvat privind: izolarea * teraselor și revizuirea și repararea centralelor termice. Și în celelalte domenii de activitate avem rezultate bune, cum este cazul livrărilor la fondul centralizat al statului sau contribuția în muncă și bani a populației.

necesara o mai mare 
șantierele deducție în condiții normale. Cu toate acestea...

— Mai aveți în 
cutie o policlinică, 
magazin universal, ___
ta și o centrală termică. 
Aceasta ca obiective 
mai importante, 
este stadiul de 
ție ?-- La policlinică, lucrările au fost , ș-au săpat fundațiile și au fost aduse unele elemente de beton cu sprijinul consiliului popular, brigada .1 ACM Deva nu a făcut lucrări nici de un leu. La magazinul universal cu o suprafață th' IBDO mp, lucrările au fost începute încă 'din 1983, termenul de predare era iii 1984, dar și acum este într-un stadiu care nu permite darea lui în folosință în curîhd. Răspunde de lucrări brigada 50 ACM. Lucrările la poștă nu au fost demarate; deși sînt condiții.

pe
— Tovarășe vicepre

ședinte, In orașul Uri
cani trebuiau să se 
construiască în semes
trul I, 102 apartamente. 
Uiitn a fost îndeplinită 
această sarcină ?— Planul a fost realizat doar în proporție de 62,7 la sută. Brigada 50 ACM nu a desfășurat ,în acest ân o activitate la nivelul exigențelor impuse de sarcinile pe' care le aveau de îndeplinit. Sînt multe necazuri în acest domeniu. Lipsește forța de muncă, mai- ales calificată. Nu s-au asigurat la termen panou- rile la montaj. La- unele blocuri mac,Halele au fost amplasate cu Sînt perspective insă în trimestrul III Ia cheie. 130 de mente. Vreau să că au fost ajutați rea fundațiilor și transportul Uhbr importante penii u șurarea proceselor

— Și apoi Y— După un scurt stagiu, de patru luni într-o întreprindere de confecții din Tîrgu Jiu (fără să-mi schimb repartiția, bineînțeles), am revenit. Pentru a contribui la formarea viitoarelor: muncitoare, a viitoarelor Confecționere. Am predat noțiuni din cele mai diverse — mă rog; '' tot ceea ce trebuie să știe o bună lucrătoare dintr-o fabrică de confecții.— A fost greu ?— Eu mm știu ? In orice caz. a fost frumos, pasionant. Pentru că atunci cînd: a pornit producția, deja personalul era pregătit. Prin forțe proprii.— Și tot prm forțe propriu, ;rt* Am ajuns să fim ceea ce sin tem. Adică o întreprindere cu „un nume" pe piața Confecțiilor. Multe dintre fostele mele „eleve" lucrează acum in secția pe care o conduc. Și lucrează bine.

exe- un 
peș-

Care 
execu-, deși atacate.

întîrziei’e.casă dăm, : aparta- subliniez la săpa- chiar înpanouri desfă- , Mari rămîneri în urmă sînt de pro- lă, centrala termică., 2
manaIn acest ah, colectivul minei Petrila înregistrează .mari restanțe în realizarea sarcinilor la producția de cărbune; apelînd la argumente: reiese clar că indis- eiîn- însu-.

ciplina își are partea de vină. Concret, în mul semestru, foile boală, nemotivatele, voirile și obligațiilemează mai bine de 10 zile de fiecare om, zile, care înmulțite cu. productivitatea medie zilnică planificată acoperă nu numai nebealî- zarea planului, ci ar asigură și un plus confortabil.— Sînt unii abonați la concedii medicale, mă refer la cei cu afecțiuni cronice, care sînt greu de controlat. Nu demult, intervine în discuție doctor Manana Florea; din cadrul dispensarului minei, un șef de schimb, înregistrat la noi cu bronșită cronică și-a... provocat gUr temperatură.Nu toți dintre cei vor să chiulească care obțin .zapisen" la mina că sînt bolnavi (și concediu plătit, bineînțeles). Leneșii de profesie, cei care „uită" să vină la șut mai ales în zilele de după retribuție, deci cei care cbhșumă alcool, absentează ne.motivat,. cău- tînd apoi scuze ață albă" și, înțelegerea ortacilor, „judecății tradițională inițiativă organizațiilor de desfășurată cu ziarului „Steagul fond o instanță a tiei muncitorești, a constituit cel mai bun prilej de documentare.

„cusute cu bineînțeles, Ziua muncitorești",.
a:- sindicat, sprijinul, roșu", în democra-

simulantilor si absentomanilor—. Am avut un copil bolnav, invocă1 circumstanțe atenuante minerul Vasile Oeu; ăl cărui pasiv înregistrează șase nemotivate de la începutul anului. In trei rînduri, datorită nemotivatelor, familia lui a fost frustrată, din vina, „capului" de familie de d repturile lunare acordate de stat pentru acliitarea chiriei, cărbunelui, energiei electrice, de alocația pentru trei copii.
ANCHETA

— Am avut necazuri cu copiii, repetă‘mașinal al doilea „inculpat", minerul Vasile Calciu, din sectorul V. Despărțit de soție, contractând un concubinaj pasager, după 27 de ani vechime la mină, V. Calciu, se afla, din nou, în postura de absentoman.- M-a durut mijlocul. Am fost la doctor. mi-a dat o rețetă, dar. nu și concediu medical, se: nou-încadratul Girstea.— Mă angajez disculpăDumitruîn fața dv. să nu mai fac nemotivate. aruncă „tromful" decisiv, ca de âtîtea ori Al Gribber. Nu e la prima ne- zmotivată, e recordman de necontestat, cu 27 de . la începutul anului.■ ■ — Beau rar, dar în acea zi a venit socrul la mine, mărturisește candid vagonetarul Nicolae Prisă'-iue. din sectorul V„Necazuri" au avut și

Gheorghe Olăru, Ion To- moșciii, ITancișc Panț, Gheorghe Sa va, ; Dumitru Bârgan. Vasile Lică, Al. Conjm și Emil Frosner Venit, ca si Ion Beraru, „damf" de damigeana fața comisiei, Odvos și alții, cut riemoti vate în decadă a lunii iulie, ciuzia este clară. ;;; plina se repercutează negativ în primul rînd asupra realizării sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate în întrecerea so- cialiștă ; ducă recidiviștii in materie nu se urată a- fectati de consecințele a- baterilor lor pentru buzunarul propriu și bugetul familiilor lor, dacă nu iau în seamă avertismentele ortacilor, ale „judecății muncitorești", ei nu trebuie tolerați la infinit Recidiva scuzelor puerile se oglindește fidel în miile de tone restanță ale minei Petrila. Iată de ce, comitetul de partid, organul colectiv, de conducere, sprijinit organizațiile de masă obștești, tiebuie să ia tudine fermă împotriva simukuiților și absentoma- nilor. Numai întronînd un climat de - exigență muncitorească, în spiritul înaltei responsabilități, care caracterizează breasla vrednicilor bărbați ai subteranului, numai astfel colectivul minei Petrila se va relansa pe calea'succesului, va înregimenta, din : in elita trecerea Jiului.

cu în Nicolae care au fă- prima . Con- Indisci-

de

, se nou, fruntașilor în în- socialtstă pe Valea
Ion VULPE
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TV.Telejurnal. cco-Convorbiri romano-iramene s 
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•a-TEHERAN .16 (Agerpreș). — Un călduros schimb de mesaje între tovarășul Nico ae Ceațișescu, i președintele Republicii Sosi Șoyyed președin- Islamice : la Tehe-ciallsțe România Aii Khamenei, fele Republicii Iran, a avut loc ran cu prilejul primirii de către primul ministru al Iranului, Mir Hussein Moussavi, a ministrului român at energiei electrice, loan Avram, care întreprinde o vizită în Iran.

In cadrul discuțiilor, a fost subliniată dorința am- . belor părți ca, pornind de la potențialul economic al României și .Iranului, .să se extindă relațiile bilaterale în domeniile economic,' comercial,' tehnic și pe alte planuri, în folosul arabelor țări și popoare.Au fost convenite măsuri pentru intensificarea a< (hunilor de cooperare și de realizare în comun a unor obiective în domeniul e- ner getic.

Știri din gările socialisteMOSCOVA (Agerpreș). —- In primele cinci luni ale anului în curs, industria sovietică a obținut rezultate importante pe drumul asigurării îndeplinirii în cît mai bune condiții a prevederilor planului cincinal, relatează agenția TASS. In perioada respectivă volumul producției industriale a crescut cu 5,7 la sută față de 4,3 la sută cît prevedea planul îar productivitatea ; muncii —- cu 5,3 la sută, comparativ cu 4,1 la-sută.

pai Uiin de mașini din dotare. în vederea obținerii de rezultate optime in trafic.
☆

E
I
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FILMEPETROȘANI — 7 No
iembrie: Texas, dincolo de rîu; Unirea: Moștenirea : Parîngul: Noi,; cei din linia întîi, I-II.PETRILALONEA: Steaua dimineții. .VULCAN) Ripa, I-II.LUPENI; Urmărit.URICANI; Lungul drum către sine.

Uriașe fonduriSTOCKHOLM 16 (Ager- pres). —- Date furnizate de SIPRI, Institutul de cercetare în domeniul problemelor păcii cu sediul la Stockholm, arată că activitățile' militare absorb astăzi mai multe fonduri de- cît educația și învățămîn - tul, ocrotirea sănătății sau alte sectoare de activitate socială. Dacă anul trecut . pentru înarmări s-au a- locat 1000 miliarde de dolari, calculele experți-

pentru înarmarelor atestă că, la ritmul mediu de creștere a bugetelor militare de peste 3,5 la sută pe an, în. 1986 cheltuielile respective ar urmă să depășească în mod sub- . stanțial pragul deja atins.Or, aceste uriașe fonduri sint deturnate de la utilizarea lor în folosul dezvoltării economice tuturor popoarelor, înfloririi civilizației.
w Pe JCU/T

a -... alA- ceașta în condițiile în care trei pătrimi din omenire sînt afectate de subdezvoltare, în diversele ei manifestări — foametea, analfabetismul, maladii grave. Statisticile relevă că, în fiecare an, în lume mor 3,5 milioane de copii din cauza malnutriției și subnutriției. De asemenea, potrivit statisticilor de specialitate, în lume există în prezent aproximativ 900 milioane de oameni care nu știu să scrie și să citească.

SOFIA (Agerpreș). — Angajați în eforturile tuturor colectivelor, dame? nii muncii de la centrala pentru transporturi ternaționale auto din R.P. Bulgaria aii realizat semnate economii de carburanți, care, numai în ultimul ah, s-au ridicat la 2 000 tone motorină. Ei au• reușit, de asemenea, să reducă cheltuielile de exploatare și să optimizeze transporturile.Pentru a se obține ceste rezultate, specialiștii centralei au pus la. punct o’ metodică de determinare" a consumurilor optime pentru toate tipurile de autocamioane în dotare. De asemenea, au fost elaborate norme stricte pentru întreținerea

VARȘOVIA (Agerpreș). — In efortul de a moderniza producția și de a o face competitivă pe piața internațională, specialiștii polonezi au realizat un autoturism „Fiat-125 P“ cu motor Diesel de 1 600 cm cubi și 54. CP, relatează a- gențiă PAP. Motorul asi - gură mașinii viteza de 140 km/h la un consum de. 5,8 litri la suta de kilometri
,*■

N.R. Eventualele modificări intervenite îp programarea filmelor, aparțin Intreprwfederil Cinematografice Județene Hunedoara.'

20.0020,15 Actualitatea în nomic.20,30 Congresul allea al P.C.R. — ___ment crucial în noua istorie a României.20,50 Noi, primăvara țării (color).Doctorițele. — Program de versuri și cîntece pionierești.21,00 Memoria documentelor;— Permanențe — documentar.21.20 Invitație in studiourile Radiotelevizi- unii.Secvențe irakiene. Telejurnal.închiderea programului.21,4021,5022,00
in-in-

a-

FRAGA (Agerpr.es). — In R.S Cehoslovacă a început așa-numitul „semestru de muncă patriotică" a studenților. Pentru cei 150 000 de studenți antrenați în acțiunile de muncă pateiotică, „semestrul** va constitui o verificare temeinică a. cunoștințelor însușite pe băncile facultăților. Studenții vor lucra în această vară, ca și în anii precedenți, pe șantiere, în întreprinderi industriale, în echipe de forestieri, în agricultură, în întreprinderile de prestări de servicii.Potrivit planului, brigăzile de tineret vor presta în acest an un volum de muncă valorînd jumătate de miliard de coroane.
relatea-
MIN1Ș- a hotă-

ANDREI GROM1KO, pre-, ședințele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., l-a primit pe fostul președinte al S.U.A. Richard Nixon, care întreprinde o vizită particulară în Uniunea Sovietică. Convorbirea s-a referit, în principal, la analiza situației internaționale actuale și la probleme ale relațiilor so- vieto-americane — zâ agenția TASS.CONSILIUL DE TRI AL FRANȚEIrît să amine adoptarea u- ' nul decret guvernamentalprevăzînd denaționali zarea a 65 de mari bănci și întreprinderi de stat. ' Documentul în acest sensurmează să fie rediscutat de cabinet și supus apoi; dezbaterii • Parlamentului în cursul actualei sesiuni extraordinare, pînă lă 15 7 august. Hotărîrea respectivă, precizează agențiile de presă, ă fost determinată de refuzul președintelui Francois Mitterrand de 
a semna , un decret-ordo- nariță al guvernului privind denaționalizarea. .

BANGKOK (Agerpreș). Echipele speciale antidrog din Thailanda, sprijinite activ de forțele de poliție, au confiscat, în ultimele .10 zile, o cantitate de 800 kg opiu pur și 9 kg de heroină brută, care era transportată prin Thailanda, avînd ca destinație piața ilegală de narcotice din țări occidentale. După cum s-a anunțat la Bangkok, un număr important de trafica nți țhailandezi și de '; altă cetățenie au fost arestați. Se menționează că drogurile au fost capturate, în cea mai mare parte, în cursul unui raid de anvergură deosebită, . efectuat de un detașament de poliție, sprijinit de elicoptere și bine înarmat, cu care prilej a fost descoperit, în nordul provinciei Lam? pang, un spațios laborator secret de. prelucrare a nar-' coticelor. ’ ș i.'ș' ig' iș : ;
A-BEIJING (Agerpreș). Un supermaraton, pe o dis-

'tanță de 3400 kilometri, de-a lungul Marelui Zid Chinez, a fost realizat, în 80 de zile, de Yan Geng- hua, lucrător la Institutul de Medicină din Harbin (nord-estul Chinei). Autorul acestei performanțe u- nice este în vîrstă de 28 de ani. Temerara lui’ acțiune a început de la tre- cătoarca Shanhai — capătul estic, de la țărmul mării, al monumentalei construcții milenare, și s-a încheiat la Jiayuguan, capătul vestic, în provincia Gansu.Act de dîrzenie și curaj, maratonul înfăptuit de Yan Genghua s-a desfășurat pe drumurile și șoselele din imediata vecinăta-

IX- mo-

rnențen

Cariera minieră Cimpu lui IVeag 
încadrează urgent, prin transfer sau direct, 
sudori electrici și autogeni, precum și vulcani- 
zatori. ■

Se încadrează chiar pensionari pentru li
mită de vîrstă, cu contract pe perioadă deter
minată. . ?

Trustul antrepriză generală 
de construcții montaj 

Hunedoara-Deva

te a Marelui Zid, a cărui construcție a început acum 2500 de ani, linia lui șerpuind pe creste muntoase, peste văi abrupte și rîuri, străbâtînd teritoriul unui număr de 14 provincii și diviziuni administrative.
☆CANBERRA (Agerpreș). Fosilele unor plante da- tînd de 50 milioane de ani, care completează o verigă ce lipsea pînă acum din cunoașterea procesului de evoluție a florei existente, au fost descoperite recent în Australia. După cum relevă un material publicat la Adelaida, capitala statului South Australia, sub semnătura dr. Neville Alley, fosilele, scoase . la suprafață de la o adincime unor într-o men- ,. , - „valoareenormă1*, ele putînd oferi

de 15 m, în cursul săpături efectuate suburbie a orașului ționat, sînț de oexplicații asupra evoluției plantelor și a climatului de pe Terra.

»

4

cu sediul în Deva, strada Dr. Petru Groza nr. 30 

încadrează de urgență 
pentru subunitățile sale din Deva și Valea 

Jiului «.
montori marmura

Pentru nefamiliști, se asigura cazarea în 
căminele' din Deva și Valea Jiului și masa la 
cantine contracost.

Informații suplimentare: Deva - telefon 
11960 - 12060 - interior 183 - Serviciul Plan- 
Personal.

Cooperativa „Straja” Lupeni 
organizează concurs în ziua de 30 iulie 1986, 

pentru ocuparea unui post de contabil.
Condiții: liceu economic, fără condiții de 

vechime.
înscrierile se fac la sediul cooperativei, 

Biroul Personal, pînă la data de 25 iulie 1986.
Relații suplimentare la telefon 60312 sau 

70844.

KHARTUM (Agerpreș). 
Una dintre direcțiile oritare de acțiune pe plan economic ale noului vern sudanez va fi voltarea agriculturii țării. Deși Sudanul beneficiază de unele dintre cele mai fertile pămînturi ale Africii, neglijarea sectorului agricol a condus la o penurie de bunuri agroali- mentaie, informează agenția KUNA, care citează declarația ministrului agriculturii, Omer Nouredaim. Totodată, el a anunțat crearea unui Consiliu consultativ agricol, format din 
16 membri, în cea mai mă-, re parte specialiști cu î- nalte studii în agronomie. Acest organism va elabora direcțiile ele acțiune pentru întregul sector.

pri-gu- dez-
Pen?LIMA (Agerpreș). tru sporirea producției de ulei, «Ie palmier, peste 100 000 de-puieți de asemenea arbori urmează să fie plantați în regiunea Pu- callpa din nord-estul Perului. pe o suprafață de a- proximativ 500 hectare — transmite agenția peruană de presă, Andina) Un alt Iot de 20 000 puieți de palmieri vor fi sădiți în zona Ucayali.Proiectul guvernamental de resort prevede ea pînă la sfirșitul anului suprafața. nou plantată cu puieți să ajungă la peste 5000 ha, ceea ce va asigura, în viitor, p sporire- substanțială a producției . de ulei de palmier.

P u b I i c i t a t e
■ . - '•*. ' . • • -BOGOTA (Agerpreș). Guvernul columbian a’ în aplicare un proiect de dezvoltare social-economi- că a regiunii de vest a țării, în mod special a departamentului El Cauca, în vederea valorificării mai bune- a potențialului uman și materia] de care dispune această zonă — transmite agenția Columbiana de presă, Colpres.Extinzîndu-se pe o pe-. Noadă; proiect același demnă piicare ale. țări

pus

de patru ani, acest se dorește a fi. in timp, o experiență de a fi pusă în a- și in alte regiuni
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LA PAZ (Agerpreș). Ministerul pentru Probleme Agrare clin Bolivia a elaborat un program de dezvoltare și modernizare a care creș- prelu- desti- extc'r- agenția Bol- resort,
scctorului agricol, prevede, între altele, terea gradului de crare a produselor nate pieței interne și ne — transmite 
de presă boliviana, preș. Ministrul de Edil Sandoval, a precizat, într-o declarație făcută în capitala țării, că se va a- corda prioritate promovării unor noi tehnologii. El a menționat, de asemenea, că guvernul a alocat credite suplimentare, de 160 milioane dolari, pentru traducerea in viață a unor prpiecte de dezvoltare și modernizare a agriculturii boliviene.

SCHIMB apartamqnt, două camere, cu trei-patru camere, zonă Hermes sau piață. Informații, telefon 42515. (8514)SCHIMB două camere, cartier păți, Aleea Florilor. 1, scara II, ap 6, cu sonieră, confort I, Carpați. Informații, ora 16. (8516)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Adrian, eliberată de Petroșani. O declar (8510)

apartament,Car- bloc gar- zona dupăCobai IUM nulă.

. piERDUT legitimație de serviciu pe numele Sandu Constantin, eliberată de I.M. Lupeni. O declar nulă. (8511)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Iosif, eliberată de Lupeni. O declar (8512)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Mosmo- lea Elena, eliberată de Preparația Coroești. O declar nulă. (8513)
ANUNȚ DE FAMILIE

BalintI.M. nulă.

Familiile Lazar și Belea mulțumesc tuturor ce
lor care au fost alături de ei la greaua încercare 
pricinuită de pierderea celei care a fost o bună 
mamă, soacră, bunică si străbunică

LAZAR LUIZA (ZIPPENFENIG) (8515)
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