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ȚÂRII CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

Cu planul pe șapte luni îndeplinit

Ritmul realizărilor meritorii
se menține constant

Minerii de la Lonea au acumulat DE LA ÎNCE
PUTUL ANULUI UN PLUS DE 23 000 TONE la 
producția fizică de cărbune, reușind în acest fel ÎN
DEPLINIREA SARCINILOR DE PLAN PE ȘAPTE 
LUNI, ÎNAINTE DE TERMEN. Cu rezultate deose
bite în muncă s-au înscris minerii sectoarelor IV, 
I și microcariera Jieț, care au raportat, zi de zi, în
semnate plusuri de cărbune. De remarcat că în a- 
ceastă lună, prima a celui de-ai doilea semestru, au 
revenit printre fruntașii minei colectivele sectoare
lor III și VI, ca urmare a punerii în funcțiune a 
unor noi capacități de ’

„Ce se întreprinde ca și în viitor realizările să aibă constanță ?** — iată întrebarea de la care a pornit investigația noastră.Rodnicieîn abatajeMinerii Văii Jiului mobilizează plenar în derea depășirii se vederea depășirii ritmice a sarcinilor de plan. Un e- Xemplu concludent îl o- feră minele Paroșeni, Lo- neă,; Dîlja, Aninoasa, Băr- băteni și Valea de Brazi, care — împreună au raportat, în 25 iulie, realizarea a 344 tone de cărbune peste sarcinile de plan ale zilei. In acest context, al mobilizării exemplare, reținem eforturile vizînd redresarea, depuse de colectivul de la IM Aninoasa. Argumentînd cu cifre, a- znintinț că, din 21 iulie, cantitatea de cărbune extras suplimentar la a- ceastă mină totalizează 409 
tone. Dintre brigăzile care se mîndreșc cu realizări de seamă pot fi amintite cele conduse de Vasile Florea, Iosif Prisecan, Mihai Iu- ra. Constantin Broască, Nicolae Bokor, Iosif Costi- naș și Petru Codrea. (Gh.O)

Noi dotări ia 
Valea de BraziLa I.M. Valea de Brazi a fost pusă în funcțiune o nouă stație de compresoare. Amplasată lingă puțul nr. 5, noua stație are un debit de 9 mc pe minut și asigură o mai bună a- provîzionare cu aer comprimat a tuturor punctelor de lpcru din subteran.Stația de compresoare a fost pusă la dispoziția beneficiarului cu două săptămîni înainte de termen de constructorii din formația coordonată de sing. Ioan Eșiu, din brigada nr. 

4 a întreprinderii , de antrepriză construcții și montaje Petroșani.
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producție.„Paralel cu preocuparea pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor ' ‘de plan la zi, avem în vedere, în mod deosebit, ca toate capacitățile prevăzute să intre îp producție,., să fie pregătite în așa fel (Continuare în pag. a 2-a)

Un dialog fertil despre noi posibilități de a extrage 
tot mai mult cărbune — i a t ă subiectul discuției 
dintre cei mai vestiți șefi de brigadă din Valea Jiu
lui: Ștefan Alba și Francisc Fazakaș.

Foto : Robert TA VIAN

Imperativ major pe șantierul 
locuințelor din Petroșani» »Petroșani, reședința dc municipiu, a căpătat în ultimii ani o personalitate arhitecturală deosebită prin construirea noilor a- partamente din zona de nord și' a altor obiective de investiții social-cultu- rale. Iar anul 1986 reprezintă o altă importantă treaptă de dezvoltare Urbanistică. In cartierul Pe- troșani-Nord au fost începute lucrările de construcție a celui de-ai treilea ansamblu de locuințe, amplasat pe strada Dr. Petru Groza. . Constructorilor din brigada nr. 10 a ACM Petroșani le revine sarcina de a da în folosință 315 noi apartamente, de a termina finisajele de la spațiile comerciale amplasate la parterele blocurilor de locuințe de pe bulevardul Republicii și de a preda beneficiarului un important volum de lucrări de sistematizare a- 

Încît să se obțină devansări ale termenelor stabilite. In felul acesta, avem asigurată o sursă suplimentară de producție11, subliniază interlocutorul nostru, inginerul-șef cu producția Ion Mîrlogeanu.Un argument, cel mai recent, ăl acestei afirmații îl constituie punerea în funcțiune, săptămîna trecută, a încă unui frontal, în cadrul sectorului III. încă din primele zile, brigada condusă de Vasile
C.T. DIACON U

ferente noilor ansambluri de locuințe.Analizînd stadiul de înfăptuire a acestor sarcini; acum cînd. am pășit în cel de-al doilea semestru al anului se constată o rămînere în urmă față de
INVESTIȚIILE 
ANULUI 1986sarcinile planului fizic. După primele șase luni de activitate, colectivul de constructori din brigada nr. 10 au prezentat la recepție 110 apartamente, ceea ce reprezintă mai puțin de jumătate din numărul total prevăzut în planul fizic anual. Dacă se are în vedere, însă, s- că în aceeași perioadă de timp au fost terminate lucrările de construcție la 

41 de apartamente —

întreprinderea de con
fecții din Vulcan — cti
torie a Epocii Nicolae 
Ceaușescu. Unitatea a 
fost înființată în scopul 
creării de noi locuri 
de muncă pentru fiice
le și soțiile dc mineri.

DIN INIMA.cea Ghemeș, la I.upeni, medicul Ștefan Maior, iar la Petrila, medicul. Ioan. Preda. Ni se alătură, ' cu aceeași pasiune în muncă, Maria Mogoi, Viorica Stoica, Ana Dobrea- nu. Dorina Simion, La- vinia Enăche, cadre me-

— Vă rog să nu scrieți numai despre mine. In meseria noastră, a medicilor, aflați de cele mai multe ori în luptă • cu secundele, un singur om nu poate face mare lucru; este nevoie de colectiv, de echipă, oameni uniți prin profesiune și devotament, inimi care bat la unison, pentru ca inimile celorlalți să pulseze firesc. De aceea vă rog să scrieți despre noi toți — cadrele medi- co-sanitare din secția de cardiologie a Spitalului municipal.
...Astfel a debutat di

alogul cu medicul pri
mar Radu V. Radu, șe
ful Secției de cardiolo
gie a spitalului din Pe
troșani; secretar al co
mitetului de partid. Un 
om, un comunist aflat 
totdeauna lîngă oameni.— Sîntem, de fapt, un , . ...centru de cardiologie. A- ției sanitare județene și lături de mine, medicul a CMVJ, am primit pen.- principal specialist Mir- . tru dotare toț ceea ce
în dezbatere — îmbunătățirea activității• •

electromecaniceAdunarea. generală a oamenilor muncii din sectorul . V electromecanic al I.M. Uricani a analizat într-un climat de exigență și răspundere muncitorească modul cum s-au realizat sarcinile de plan pe semestrul I, stabilind totodată măsuri: corespunză-, toare pentru îndeplinirea planului pe întregul an. Din darea de seamă a reieșit că în majoritatea si- 

restanță din i anul trecut, avem o i inagine . clară a- supra potențialului crescut de execuție la nivelul brigăzii.In prezent efectivele de personal muncitor din brigada 10 șînt la nivelul planului scriptic. Utilajele și betoanele comandate sînt’ asigurate, de asemenea, la nivelul necesarului la toate punctele de lucru; Datorită sprijinului primit din partea Consiliului popular municipal Petroșani, la toate punctele de lucru au fost repartizate efective de constructori. „Dispunem în aceste zile, ne-a informat sing. IIie Gaja. adjunct al șefului brigăzii nr. 10 Petroșani, de tot ceea ce este necesar pentru reaksarea ritmică a sarcinilor de
V.S. FENEȘANU

(Continuare în pag. • 2-a)

PENTRU INIMA

COMUNISTUL 
vocația dc a fi 

mereu in fruntedii sanitare. Formăm astfel un colectiv, un colectiv care, are „vocația de a fi mereu în frunte'11.
— Secția dumnea

voastră ește considera
tă una dintre cele mai 
moderne din județ...— Este adevărat. Dispunem de aparatură medicală ultramodernă. Prin grija Comitetului municipal de partid, a Direc- 

țuațiilor colectivul sectorului a intervenit cu promptitudine și dăruire, chiar și în timpul liber cînd a fost nevoie, pentru a repune în funcțiune utilajele sau pentru a diminua cit mai mult posibil efectele avariilor apărute.
Adunări generale 

ale oamenilor muncii

Pe lîngă intervențiile prompte, formațiile de lucru au realizat și lucrări deosebit, de urgente; pentru producție. Așa aU fost generatorul de curent continuu pentru ventilatoare, recuperarea de uti^ije de la orizontul 400, a cablurilor electrice de înaltă tensiune din subteran, care, refoloșite la alimentarea altor "stații de transformatoare au asigurat punerea în funcțiune a stației de transformatoare din blocul zero de la orizontul 300, pentru combină. Și formațiile de lăcătuși au avut o activitate bună prin mutarea compresorului nr. 6 în vederea extinderii stației de compresoare de la pu
în pagina a 3-a

DE LA O DUMINICĂ LA ALTA

este necesar pentru efectua intervenții chi- i rurgicale pe cord, pentru a rezolva orice caz ivit, 1 cu alte cuvinte pentru a l veghea la sănătatea oa- J meni lor. Trimiterile de ] la noi pentru clinicile tini versitare Fundeni— București. Cluj-N apoca, -TîrgU-Mureș sînt foarte rare. ' " ■ 1;. ' ‘ 'ț
— Dincolo de apara

tură sînt oamenii... 3 — Colectivul nostru este j devotat meseriei. Numai ' așa se explică faptul că , reușim să acordăm a- sistență medicală necesară pentru 50 de oameni ' —; țncă Aîn ;datpro- ,
pe zi, în spital, și40—50 de bolnavi1 regim ambulatoriu, fiind că lucram , în gram integrat, la care se 1 adaugă cazurile din l,u- ■ peni si Petrila. In pre- i

II. ALEXANDRES!"li

(Continuare în pag. a 2 a) 

țul Est, montarea conductei de degazare la orizontul 400 pe o lungime de 1 200 m. Beneficiind. de asistență tehnică > Competentă pe schimburi. întreg efectivul sectorului a transportat și montat transportorul TR 3 de pe fișic Ja complexul de mare productivitate.Deși dispune de oameni puțini și cu calificare medie, aceste realizări pun în evidență capacitatea colectivului, resursele1 sale de a-și perfecționa, activitatea de viitor. Au fost supuse spre dezbatere și cîteva nereălizări. Astfel, la minusul de 6985 tone de cărbune, al întreprinderii, pe. semestrul I. a contribuit și sectorul V datorită unor lucrări de slabă calitate executate la atelierul mecanic, sau de către formațiile de electro-lă- cătuși. Datorită slabei calități a reviziilor la unele echipamente electrice au fost i "semnalate o serie de decuplări in. stațiile de transformare în subteran, pe fluxul de benzi de la orizontul 400. Și intervențiile lăcătușilor la . conduc-
Florin BE JAN 1

(Continuare în pag. a 2-a)
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preocupare constantă
(Urmare din pag. I)? Aproape 500 de oameni 

ai muncii de la- mina peni se află simultan zi de odihnă. O cifră presipnantă; 500 de meni înseamnă tot preferințe pentru ă trece această zi de odihnă într-un med plăcut și util. Rezolvarea corespunzătoare a exigențelor fiecăruia implică o preocupare sporită din partea organizațiilor de; sindicat și UTC, care au însemnate posibilități de a oferi oamenilor muncii ocazia de ă parți- : eipa la acțiuni cultural- educative, sportive și turistice deconectante și instructive.Clubul sindicatelor din Lupeni devine, în cadrul acestor acțiuni, punctul central; la club există posibilitatea de a activa în cadrul cercurilor de creație, artă plastică, foto, ci- neelub sau In cadrul formațiilor artistice, teatru, formația de dansuri populare, , taraf, formația. de. muzică ușoară. Tot la clu
bul sindicatului m jocurile de șah, temi și mesele pentru tenis de masă le •

LU- în im- oa- a.tîtea pe-
stau la dispoziție.dotată, avînd numeroase colecții dc ziare și reviste, precum și un însemnat fond de carte, biblioteca dispune de o sală de lectură adecvată; de altfel.

.. di cat, cît și a celei de UTC — a adăugat tovarășul Nicolae Gomoi, secretarul adjunct al comitetului dc partid — vizionarea in colectiv a spectacolelor. Celor mai tineri, clu-
Pentru mineri, în zi liberă

-—--—bul le pune la dispoziție o sală 'specială pentru dans, unde, în afara muzicii le . oferim scurte momente cu caracter formativ, educativ". S-au organizat excursii pe durata a ?? două ?. zile la ilerculane, Felix, • . Geoagiu, Vața, Orșova. Pe .bună dreptate,.; pre.ședintefole comitetului de sindicat își punea problema di-

:•••*■ ■ i m? ' în bibliotecă se organizează acțiuni , . politico-educative și culturalo multiple.,.O atenție aparte -• ne; spunea tovarășul „ Aurel 
Angheluș, președintele comitetului de sindicat — o acordăm nefatniliștiîor. La căminul nr. 16, minerii care locuiesc aici au la dispoziție un club cu televizor. radio, bibliotecă,. o masă de tenis și alte ma- versificării programelor tu- teriale sportive. Clubul căminului găzduiește în- tîlniri interesante cu juristul minei, cu medici, alți oameni de cui tură, în scopul lărgirii permanente a orizontului spiritual al minerilor". „Constituie o preocupare . permanentă, âtît a organizației de șin-

ristico, ă găsirii dc noi forme pentru atragerea minerilor aflați în zi dc odihnă în activități -.cultural-educative și - turistice. Adăugăm noi, ieșirile organizate la agrement, un. de .se pot oferi participan- . Iilor momente culturale ă- tractive; aceasta cu atît

mai mult, cu cît ne aflăm în plină vară.Printre cei cu spirit de inițiativă, în dinamizarea vieții spirituale a minerilor din Lupeni se află Fetru Vlaic, secretar adjunct al comitetului UTC. Ion Holobuț, directorul clubului, Vasile Moldovan, maistru electromecanic ,1a sectorul V, Ion Roșu și Tiberiu Pongrâtz, instructori ai colectivcdor artistice jale? teatrului popular „Ana Colda", Alexandru Drăgan, dirijorul celor două fanfare? fanfara mine- ‘ du tineret, Ma-șef de echipăLupeni preocupare susțiiverși fica- existînd, potrivit afirmației președintelui comitetului de sindicat, încă numeroase posibilități pentru îmbogăți- , -re, diversificare tematică, astfel incit exigențele eres- . cînde ale oamenilor muncii să fie pe deplin satisfăcute.

rilor și cea tei ' Dănilă.la sectoruli La, mina constatat o ținută pentru rea acțiunilor am

lîorațiu ALEXANDRESCU

Ritmul realizărilor' • •' -■Lîpșa. Avînd o capacitate de 200 de tone pe zi. frontalul contribuie la mărirea producției in cadrul sectorului.Că este o situație vr< melnică și că- sectorul va reveni printre fruntași o certifică faptul că vor intra în funcțiune, la sfîr- ■Șitul acestei luni și la începutul lunii viitoare,. încă două abataje. Primul dintre ele are un front scurt și va avea o producție de 100 de tone, în 24 de ore, iar cel de-al doilea, cu susținere individuală și tavan de rezistență, dispune de o capacitate de 300 de tone pe zi, 7După cum atestă , faptele și în această lună se conturează un bilanț fructuos. (pluș .1173 tone de căr- . bune). Rezultatele, obținute de colectivul de mineri de la Lonea demonstrează că și în cea de-a doua jumătate a anului ritmurile extracției de cărbune se vor situa la niveluri înalte, așa cum se cuvine celor care au lansat chemarea la întrecere către toate unitățile carbonifere din țară. " ' - ’ ,

Gaiță >„I-a adus" la capacitatea maximă, de 300 de tone în 24 de ore — ceea ce, adăugat producțiilor din celelalte trei abataje ale sectorului,, permite depășirea sarcinilor de plan.Că punerea în valoare a noilor capacități reprezintă, la mina Lonea, o pîf- gliîe decisivă a obținerii unor producții suplimentare, de cărbune o. probea- .- ză și situația altor sectoa- ,-re. Brigada Iui Andrei Antal, din sectorul II, care a preluat uh frontal în * blocul 7, a crescut, în scurt timp, productivitatea muncii, cu pînă la 3 tone pe post mai , mult decît obți- rluse în prima' decadă de exploatare-a abatajului,.. El , și] ortacii, săi sînt hotărîți să mențină acest nivel ridicat' ?ai randamentelor pentru că sînt conștient i de fsjptul că ele reprezintă o sprsă sigură de realizare a unor producții sporite. Tot în această lună, dar în jșectorul IV a fost pornit un abataj frontal în Stratul 3; blocul IV, încredințat brigadierului Gheorghe
Pe șantierul locuințelor din Petroșani

t

(Urmare din pag •' acordă, atenția cuvenită și . finisajelor de la parterul 1 Pețro- șa>,;-Nord. de la laboratorul de alimentație .publică și lucrărilor': de?'?«istehiatîS?? zare. In ziua cînd am fost pe șantiere, la parterul blocului '79, schelarUr Niciblae Opriță și macaragiul Marin Ungureamr montau schelele pentru finisările de la spațiile comerciale de, la parter,’ Lă laboratorul ? de alimentație publică 8 . zidari, în frunte cu. Vasile Lică, șeful de echipă, a- plicau tencuielile interioare. La blocul 13A, oamenii din subordinea maistrului Gheorglie Savin lucrau la structura.; de rezistența . și la . finisări interioare. Intr-o singură zi, după cum am fost infor - mâți, s-au pus în manoperă peste 110 mc betoane de către constructorii; din brigada nr. 10. Pentru hăr- ■* nicia de care dau dovadă lucru, aceste posibilități e- în acesțe zile, merită cu- xistă, într-adevar. Iar Vinte de laudă constructo- ceea ce e îmbucurător, se iii din formațiile conduse

plan.- Au fost întocmite nai noilor, blocuri din grafice pentru punerea în funcțiune a fiecărui obiectiv de investiții. Sînt a- tăcate pe un front larg lucrările de construcție la toate apartamehtele prevăzute în planul anual, cu excepția blocului C, cu apartamente proprietate personală, dar pentru care sînt asigurate toate condițiile de începere a < strucției. In cursul . ' .. .. mestrului III dispunem de posibilități certe pentru a pregăti pentru recepției încă. 54 de apartamente. în •blocurile 104A și 1'3 A, Al- ,te 44 de apartamente sîntin fază avansată de execuție. Vom depune toate e- forturile pentru recuperarea restanței și realizarea în întregime a planului fizic anual".După cum am constatat Ia principalele puncte. de

con- tri-

de Ion Iordache,. Dumitru Negoiță, Gheorghe Neago- ie; Constantin , Tutilă, Constantin Teacă, Ion Militam, Ilie Popa, care .- reușesc să-și depășească, sarcinile de plan.In aceste condiții se poate afirma, înțr-adevăr, că \ stă în puterea constructorilor din brigada nr. 10 șă recupereze restanța față de prevederile planului . fizic <le apartamente. Dar atingerea acestui scopimpune ca un imperativ major intensificarea ritmului de lucru, valorificarea condițiilor favorabile, din zilele de vară, ăsigu- . r.area unei aprovizionări optime cu materiale a fiecărei formații de constructori..

(Urmare din pag. I)ocupările noastre . intră și controalele . periodi
ce ale cardiacilor, lupta permanentă pentpu minuarea cazurilor^incapacitate de di- de ; munpă, pentru ..educația sanitară a maselor.

— Aceste toate impun 
o înaltă profesionalita- 
te.— Nu numai profesio- nalitate, ci o implicare afectivă a fiecăruia, în primul rînd a fiecărui comunist. In organizația de partid a spitalului s-a înrădăcinat un stil de muncă dinamic, colectiv, care sc traduce prin unitatea de acțiune a tuturor, avîndu-i în frunte pe membrii de partid. Secția noastră, fruntașă in 1985 pe spital, nu și-ar putea desfășură ăctivi-

țatea la acest nivel, de- ■ osebit, de apreciat, fără dăruirea activă,, omenească al comuniștilor, a tuturor celorlalți medici
Din inimă, 

inimă

și cadre medii 'din secțiile ATI. laborator clinic, chirurgie, neurologie, in-, terne. Acționînd cu deosebit simț de răspundere și dăruire, ajungem la actul medical de înaltă calitate;
— Care au fost bucu

riile comunistului și me
dicului Radu V. Radu ?— Dacă vreți, așa, de-a lungul timpului, cîteva cazuri: operator

chimist la „Vîscoza", care în trei ore a făcut 20 de stopuri cardiace. Am învins, deși, astăzi; clipele acelea mi se par... i cadre dintr-un film. Sau | muncitorul forestier V.M., , strungarul C»B. de la I I.M. Lupeni și mulți al- ’ ții. Toți desfășoară astăzi o activitate normală.
— Care ar fi trăsătu

ra fundamentală a co- | 
muniștilor cadre medi- ț 
co-sanitare ?W — A fi permanent în căutarea noului. A perse- vera pe drumul cunoaște-rii, în folosul vieții. A I cerceta și a pune în prac- 1 tică fiecare nou pas înainte al teoriei, cu maximă eficiență. Este trăsătura definitorie a medicinii românești, pentru care o lume treagă ne respectă.

tace...Anchetă Cînd glasul omenieiprilc- la cade
îmbunat dțirea activitățiibronz, alamă, ■ aluminiu, fier vechi, fontă".Propuneri vizînd buna organizare a executarea unor de calitate ..................-făcute de Gheorghe? nat, Gheorghe Balon,

(Urmare din pag l >

S-au cunoscut cu jul Unei onomastici, ■ zi cu tne- âmurgu- refrene (Danielatele de aer comprimat șl apă din subteran au lăsat im unele cazuri de dorit.Participanții la dezbateri au insistat asupra măsurilor ce se impun pentru u- tilizarea din plin a utilajelor, executarea de revizii și reparații de cea mai . bună calitate. „S.e impune ca în perioadă următoare să . acționăm cu mai multă răspundere — a spus sing. Dorii Rodilă —- pen. tru îmbunătățirea -calității lucrărilor, a activității de recondiționare de utilaje - și subănsamble. O' atenție deosebită va trebui să se acorde în viitor recuperării . de r^upru,

mai muncii, lucrări fost „ , . Cer- Nicolae Vrihcut,. ElenaSzilagyi. O atenție deosebită, sublinia tovarășulStelian Gîrjoabă, trebuie să .se acorde omiilui prin îmbunătățirea condițiilor de muncă ,și viață, prin grija" pentru petrecerea utilă a timpului liber.Pe baza propuneri lor făcute, adunarea . generală â aproftit un program de măsuri telmico-organiza- torice care vizează înlăturarea neajunsurilor, . perfecționarea activității, de viitor, • '

au mai -

bana Rusu, într-o octombrie ruginiu lancolia blinda a lui violet* și dulci de romanță.. EaV.): elevă de liceu, cu a- mintirea încă proaspătă a fundiței din păr, dar eu aere deemancipată**, ce .coi ichetează cu viața. El. (Viorel R): student (din-eînd- ,în cînd) la IMF, fidel cafc- barurilor și cu aplombul , seducătorului din Vocație.S-au .plăcut după primul dans, și, după .'prima întîl- nire la locuință lui;* „poemul* * lor de dragoste s-a

sufletul .Danielei, gustul de leșie al. decepției; ea purta, în trupu-i, prea tî- năr, fructul dragostei de-o toamnă. Pînă într-o zi de dc atoamnă. Pînă într-o zi vară veselă, ca un joc ciocîrlii în soare, cînd „ devenit mamă. Un nou capitol de viață începea pentru Daniela, cu bucuriile, dar și cu grijile maternității ei. Și,? cea dintîi grijă a venit cu întrebarea: va recunoaște ? Viorel că estd tatăl acestui copil ?...Primul îndemn ;al inimii Iui — privind . în ochii curați al copilului, ascul-- tîndu-și amintirile și, poa- ... .. .. ___ . te, glasul sîngelui — a fostconsumat repede, Ca o vă- ;cel firesc: să-și recunoască paie albă. Cînd florile din F grădini s-au mutat .în ferestrele, înghețate, termometrul inimii Iui 'cobbrîse la zero grade.. Pentru ca apoi șă urce brusc la tem- ....perațura febrei: iubea din tr-otate). Se eschiva, Din lașitate șinou. cu aceeași ardoare, prietena . prietenei ?7 sa-

fiul. A făcut-o pe jumătate și cu ezitări, recunos- cînd doar existența legăturilor intime cu mama copilului (nu și calitatea lui de tată — esențială în- j stabilire de paterni- deci.calcule .meschine: povara unei paternități incomode . i-ar

ea însăși, prin legătura firească de singe, independent de voința7 ’ sail de recunoașterea din partea tatălui. In numele acestor principii,, .instanță de judecată, admițînd acțiunea Danielei V.' a constatat că Viorel R. este tatăl copilului ei. ’ - ■■■Act de dreptate dar și o lecție aspră a vieții .despre ceea ,ce - înseamnă libertinajul în dragoste și ușurința în conduita morală . a unor tineri . „emancipați" prea devreme de sub tutela părintească, prea îngăduitori cu educația lor. Ei au ignorat asțfel un adevăr cu valoare de principiu: deși legea ocrotește pe copilul dinafara eăsăto-*' viei la fel ea pe cel provenit din căsătorie, cadrul

fi ros... „umerii" I Chemat în judecată, a. negat însă totul, cu seninătatea cinică a trișorului, orice legătură ințimă -cu... reclamanta (coborîtă de pe. piedestalul ei de mamă !). Negînd, astfel, fără scrupule, o paternitate neechivocă — trecută prin examenul probelor — batjocorea o dragoste (uitată), jignea o mamă (credulă)? și renega un fiu (inocent). Spera, oare că în acest fel va scăpa de... „bucluc" ?. Se înșela. Pentru a doua oară (între timp, la o altă judecătorie) fusese chemat în judecată tot pentru... o stabilire de paternitate ! Căci dacă alte glasuri tac, nu tace glasul legii. Brațul ei ocrotitor pune la dispoziția mamei — în numele copilului ei— mijloa- optim (și normai) al nata- cele necesare pentru stabili paternitatea, lăsînd-o la bunul plac tatălui și impunîndu-i, în cazul relei sale credințe, o filiație care există prin
a-i litâții este cel familial. Dincolo de acest cadru, începe pentru ea... AVENTURA, cu riscurile și cu neîmplinirile ei. ' _ •.ne- al

David MANIU J

CONSTRUCTORH găzii nr. 4 Lupeșni. ■— Valea de Brazi au demarat lucră-’ rile la un nou obiectiv de primă însemnătate pentru minerii Impenîului. Au realizat fundația și structura de rezistență aferentă primului nivel al gru- • pului Wmico-admihistrativ I al minei.
| PE LITQSltL. Intre 1 și 
I 10 august, Teatrul de stat

I
I
I
1
1

„Valea Jiului" se află în 
turneu artistic pe lițoral, 
unde vor fi interpretate 
piesele „Anonimul Vene
tian" și „Un bărbat și 
mai multe femei". Prota
goniști Claudiu 
Patricia Grigoriu. (Al.H.)

miere, precum ș; tot ceea ce este necesar albinări- tuluî. (Al.H.)
MAG VZ1N. Se află in stadiu de finalizare lucrările de pregătire necesare deschiderii noului magazin „Apicola" din cartierul Petro.șani-Nord, Magazinul va oferi’ doritoți.-. lor preparate pe bază de

TINERII sectorului XV 
electromecanic al minei 

Bleonț Șt- Lupeni, în frunte cu ute- 
ciștii Petru Vlaicu, An
dras Vass, Florea. Cătinel, 
Marinei Moraru și Ionel 
Năstase, au lucrat timp de 
10 zile, după orele de pro
gram, Ia planarea vetrei 
galeriei direcționale a

tul planului economic al 
organizației UTC, iar ti
nerii participant vor bene
ficia în luna august de o 
excursie la băile Felix.EXCU.lSIE. De ieri, 44 de uțeciști fruntași în .producție și activitatea obștească de la I.M. Petrila efectuează o excursie ts- ,m atică pe traseul Petroșani «M Sibiu — Brașov — Bran 

Rm. Vîlcea —
brigăzii Iui Ion Popescu din Tg. Jiu — Petroșani. Pro- 
sectorul fix. Valoarea Iu- gramul excursiei prevede 
crării se va vărsa în con- vizitarea monumentelor

m- Pitești

istorice7 și înfăptuirilor din ultimii 21 de ani în domeniul construcției industriale și social-cul turale.
IN CADRUL II MP s-a 

încheiat campionatul de 
fotbal dotat cu Cupa UTC. 
In competiție au fost în
scrise 16 echipe. Au cîșii- ( \l.ll.) 
gat „Cupa UTC“ tinerii 
echipei din secția, mecanic- 
șef — lăcătuș.

dus de maistrul cofetar Io- ' sif Demeter, a intrat în I renovare —- zugrăveli și j vopsitorii. Deșj lucrările de | renovare sînt în plină desfășurare, laboratorul pro- I duce delicioasele preparate la capacitatea maximă.
Rubrică realizată-de

Dan STEJARI:

II 
I 
I
IRENOVĂRI.. Unitatea 340 a ICSA-AP Petroșani, laboratorul de cofetărie — patiserie din Petrila, con-

ț
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împotriva cotropitorilor (I)

(Va urma)

miza era

Sînteni dintotdeauna 
pe aceste locuri

Prima afirmare militară

SERIAL ȘTIINȚIFIC

Cititorii fotografiază

X

Capriciu.

A

Ce destin istoric a dus la prima înfruntare cunoscută. relatată nouă de către bine informatul Herodot, destin care i-a opus vestitului Darius I, conducător al statului persan, formațiuni politice existente pe teritoriile noastre ele astăzi ? Ce „vînturi" politice bateau la sfîrșitul secolului, VI î.e.n. prin împărățiile .și puterile lumii de atunci?, Imperiul persan aflat în sudul Mării Negre dornic de jaf și cuceriri șe. găsea în plină expansiune. Una din direcțiile înaintării în Europa o constituia lumea grecească stăpînă ' a ‘ țărmurilor Mării Egee, poartă de trecere spre Mediterana. O alta, viza, teritoriile gete și scite bogate în grâu, sare, lemn și aur, un imens rezervor uman, sursă inepuizabilă de sclavi. Darius I rage al perșilor, strateg bun d« altfel, a considerat Util ca în prima etapă să încheie socotelile cu populațiile aflate în dreaptă și stânga Nistrului. Realizarea acestui obiectiv i-ar fi lipsit pe greci de posibilitatea a-

lierii cu geto-sciții în eventualitatea Unui conflict cu Imperiul persan și de ce nu — într-o situație gravă, de spațiul necesar u- nei retrageri de amploare. Căderea populațiilor nord- dunărene în stăpînire per-

sană ar fi creat un context în cadrul căruia, polisurile grecești trebuiau Să se supună fără o rezistență prea mare. Cu alte cuvinte, impactul înfrângerii geto- scite trebuia să submineze grav capacitatea de rezistență a orașelor grecești ; o lovitură dată spre nord- vest urma să „scuture" puternic arborele , libertății elene. Desigur,uriașă; de aceea au fost consacrate : acestui scop, forțe umane și materiale cu totul ieșite din comun. Istoricul grec-eitat, cunoscut prin seriozitatea afirmațiilor . sale, ne spune că o uriașă armată persană

(cjrca 700 000. de oameni !) ș-a îndreptat spre Europa, treeînd Bosforul pe un pod de vase, construit de arhitectul Mandrocle din. Samos. . Pe de altă parte, o flotă de 600 corăbii de ase. meni se îndreaptă spre gurile ‘ Dunării, avînd misiunea construirii unui pod care i a și fost așternut peste fluviu, undeva in apropierea actualului oraș Tul- cea. Toate coloniile grecești aflate pe coasta apuseană a Mării Negre — Tomis, Histria, Dionysopolis, Apol- lonia, impresionate de ,u- riașele forțe navale și terestre persane, se închină” lui Darius.
Dr. Viorel MORARU

I | B :
1 ' ' ' ' 1 V - v

...un rol complementar 
important in furnizarea de 
energie în caz de penurie 
îl pot juca resturile me
najere ? Aceasta este con
cluzia unei conferințe in
ternaționale, desfășurată re
cent ia Roma pe tema 
„Colectarea, tratarea și 
valorificarea deșeurilor so
lide din centrele urbane". 
Astfel s-a calculat că prin 
tratarea deșeurilor din Pa
ris, de pildă, s-ar putea ob
ține anual 200 000 tone 
echivalent petrol. Tehnici
le de tratare a deșeurilor 
pornesc de la principiul că 
toate materiile organice 
în contact cu aerul, oxi
dează degajînd energie. ’...metroul -din Glasgow este, probabil cea mai ciudată construcție dc acest

' Foto : Tatiana B.

VARA

gen din lume ? Tracțiunea animală a celor două vagoane ale . sale a rost înlocuită eu o linie eieo.ii- că în . 1936, dar . metroul scoțian continuă să - aibă și- azi doar 11 km șr <15 stații, ca pe vremea cînd’ ' erau

Oamenii actuali au apărut în Europa în urmă cu 35—45 000 de ani. Aceștia aparțin -Speciei Homo sapiens. care este considerat ca strămoș direct al omului din zilele noastre.Descoperite în Franța, a- cum 100..de ani, resturile fosile ale lui Cro-Magnon demonstrau că acesta se asemăna mult cu omul ae„ tual. Astfel, statura era de 1,80 m. membrele erau puternice și capacitatea craniană se apropia de 1600 cm3. Cromanionii au trecut pe trepte superioare în ceea ce privește confecționarea uneltelor; aveau cultul focului și se pare că reușiseră: să domesticească cîinele. Intrucît focul era din ce în‘ ce mai folosit, acesta îi apăra pe oameni de animalele carnivore de talie mare și le permitea . obținerea cărnii frir>te. In acest mod., hrana devenea mai digerabilă și avea un efect binefăcător asupra organismului și în procesul de evoluție a creierului.Pe parcursul evoluției sale. Homo sapiens fossiliș simțea nevoia de a‘imortaliza prin anumite desene, scene mai importante din viața de zi cu zi. Astfel se naște arta parietală reprezentată astăzi prin minunatele picturi de pe pereții unor peșteri din Spania și Franța.

In urma cu aproximativ 10 000 de ani se considera că fiecare colț al .planetei noastre era cunoscut de om. Progres.e tehnice esențiale, pentru vânătoare. le-a constituit inventarea arcului și săgeții. In același timp, majoritatea scheletelor fiind descoperite în morminte, aceasta înseamnă că la cro- manioni cultul înmormântării era deja bine cunoscut.In timpurile ce-au urmat, aveau să se definitiveze a_ Iributele intelectuale ale omului, ajungîndu-se în cele din urmă la omul zilelor noastre.Viitorul speciei umane depinde. în esență, de raporturile noastre cu aproapele nostru și de raporturile cu lumea înconjurătoare. Este necesar, în concluzie, să arătăm că sîntem cu toții o singură specie — „Homo sapiens” — și că price individ este tiiembru al acesteia.- Nuanțele morfologice observate la popoare nu sânt decît subtilități biologice ale aceleiași structuri fundamentale. Avînd aceeași origine trei avem cu toții și destin în ceea ce supraviețuirea, pe albastră. în pace și înțelegere.
Conf. dr. ing.

Nicolaie UNGUREANU

>u:e să același privește planeta depl’h i

(CRONICA RIMATA)Poema! , cînd credeam că vara ne-a uitat și e plecată eu surplusul de căldură ne-a învăluit deodată. (Vara fiind căldură marc, orice lucru se dilată...).Pentru sete-i bună berea. Care-i rece... cîteodată. Dar spuma ce-o însoțește e teribil de bogată.(„Spuma, spune ospătarul, fiind vară, se mai... dilată").De-astă iarnă, croitorul ieri mi-a terminat costumul. Dar la probă haina-i-strîmtă, pareă a fost împrumutată. („Croitorul îmi zîmbeȘte t ■ Și așa, se mai..*, dilată").Prin stații, autobuzul mai oprește... cîteodată și te întrebi : „Unde încap ce-i ce în stație-1 așteaptă ?* (..Doar șoferU-i liniștit:că-i vara, se... dilată").
Culese de 

ici..*, de colo— Ce proprietăți are ‘ cîinele ăsta de vînătda- re ?. a; '■ - -— Proprietăți ?, — Da! ’ .Un coteț și străchini 1 douăDoi oameni beți pe calea ferată.— Lungă mai e scara asta, se văita unul.— Dar ce mă miră e că are balustradele a-' tît de joase, zice, celălalt. . ț'Lă un magazin de articole sportive un client cumpără o parașută.— Și dacă nu se deschide, întreabă el ?— Nici o problemă, spune politicos vînză- torul, cit timp e în garanție v-o schimbăm:Agentul de circulație:■Cum ați putut să vă așezați la volan în halul ăsta de beat ?: Sincer . vă spun, aI fost foarte greu, dar m-au ajutat prietenii,
D.R. gAlățan

De-o ora, gestionara din „raion" este plecată. Cînd se-ntoarce, le explică, celor care o așteaptă; („Vara am mai redus orarul, fiindcă-i cald și se... dilată").Un pescar care a prins doar o știucă, prima dată, povestea la un amic de-o... balenă capturată.(Ce să-i faci, căldura asta, orice lucru îl... dilată).Ospătarul, după un ceas de așteptare, ' „virie-ndată" ;;zjci în sinea ta: („E vară, cu mîncarea comandată.Dar cînd vezi nota de plată și-i firesc, se mai... dilată").- - Și acum, în încheiere, o părere se constată; „Poate că a fost prea lungă astă cronică rimată". (Ce să-i faci așa e vâra, chiar.și ea se mai... dilată).
Mircea ANDRAȘ

cele două vagoane trase de un cal.
...cea mai lungă 

din lume Se află instalata 
într-o piața din Geneva 
Aceasta poate adăposti si
multan 600 de persoane....inventatorul . macaroă- . nelor este ; italianul Marco 1 Areni, proprietarul unui nric local lîngă Neapole, în secolul XVIII ? In ur- ■ma succesului cu noul său :• produs Areni a înființat și prima fabrică de macaroa- > ne drn: lume. ::? 7 o - ■ T

...jumătate din populația i 
lumii trăiește numai în pa
tru țări ? China, India. U- 
niunea Sovietică și Statele 
Unite ale Americii ?■ ...fără' a i se aduce lail- de, Franța deține actualmente întâietatea în rîn- dul statelor cu 'cel mai mare consum de alcool ? Fiecărui., locuitor îi revin 16 litri .de alcool pur.' Datorită consumului a- ? buziv de alcool, mor anual: aici 15 000—20.000 oa- .meni. Alcoolul e cauza a 85 la sută din evenimentele rutiere care se soldează cu accidente mortale. “

bancă

Culese de B. ILIE

Șahi Șah ■ Șah ■ Ș a h
Soluția problemei nr. 13. •

Joc aparent: 1) ... Cc2 2) NcG+ ; 1)
...Cf3 2) Nf74.

CURSA I: 1) Cb3? amenință 2) Dd4± 
1) ...Cc2 2) Dc5± 1) ...Cf3 2) Dc4ț res
pinsă de 1) ...Tf4 !

CURSA II: 1) Ce6 ? amenință 2) Dd44- 
1) ...Cc2 2) Cc7+; 1) ...Cf3 2) Cf4;£ reș 
pinsă de 1) ...Tdl J

SOLUȚIA: 1) Cd4—c2 amenință 2)
Dd4±; 1) ...Cc2 2) Cb3±; 1) ...Cf3 2) Cf4±.

Varianta secundara
2) I)d6±.

Am prezentat cititorilor noștri modul 
dp utilizare a jocului aparent și curselor 
pentru mărirea gradului de dificultate a 
problemelor. In compoziția contempora
nă însă, acesta este roiul lor secundar, 
rolul principal fiind de a permite apro
fundarea și amplificarea ideii autorului.

ROBLEMA NR. 14

Vă propunem acum o problem., 
grad de dificultate mediu. Ințrucît pro
blemele <n două mutări sînt considera
te îh totalitate cu grad de dificultate re
dus, âa târâtă soluției scurte, problema a- 
leasă este în trei mutări. Ideea autoru
lui nu este greu de găsit, Dar dezlegăto
rii vor constata că pentru realizarea ma
tului există două căi ! Dintre acestea nu
mai mia este soluția, cealaltă este curși;

Pentru indicarea cursei și a 
rîi se acordă 10 puncte, pentru 
acordă 7 puncte și cite trei puncte pen
tru fiecare din cele patru variante distinct, 
te. Recomandăm dezlegătorilor o atenție 
cu totul deosebită, pentru că la această 
problemă toate aparențele înșeală!

Manchester City News 1911

respinge- 
cheie se

14 Cyril Kipping

ALE : Ral Nd5 Cafi, Cc6. 
NEGRU: RaS, Tg2. pe2.
Albul începe și dă mat in trei mutări.

A-':

4j 5
rv?
W &
w

Â ii 7

Viorel Dl ACONU
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iN LU/ME 'duminical
Din țările socialisteBEIJING 26 (Agerpres). Tn R.P. Chineză au fost întreprinse. măsuri realizarea de noi tipuri de biciclete, vehicul pe scară largă în țară. Numai în ultimul an, întreprinderea de profil din Shanghai a realizat 18 noi modele de biciclete. După cum relevă agenția China Nouă, în prezent în R.P. Chineză există peste 200 fnilioăhe de biciclete, iar în mediul rural o bicicletă revine lâ 1,5 persoane. Numărul producătoare de a crescut <lc la 38 în 1979 ș la 115 în 1983. Eforturile ' întreprinse converg în direcția realizării, unor modele cu calități superioare.BERLIN 26 (Agerpres). In R.D, Germană, secerișul este în plină desfășurare. Pînă în prezent au fost recoltate griul, orzul, seca

ra și ovăzul de pe circa . . 20 la sută din totalul su-pentru ' prafeței cultivâbile la/niVelutilizat această

jcre,fabricilor biciclete

național, care totalizează 2,5 milioane ba — informează agenția ADN. Productivitatea în agricultură a ținut pasul cu cerințele crescînde ale țării, fapt cu atît mai remarcabil cu cit terenurile sale agricole sînt relativ reduse. Rezultate însemnate au fost obținute în asigurarea nutrețului și a plantelor fura- necesare dezvoltării continue a sectorului zootehnic.' Eforturile agricultorilor sînt concentrate și în direcția strângerii recoltei de legume diverse, de pe o suprăfață de 63 000 ha.

FJnstrumen. ;

Acțiuni 
în.favoarea păciiBONN 26 (Agerpres). Prezidiul Conducerii Partidului Comunist German din R.F.G. a dat publicității la Bonn un document intitulat „Carta păcii", în care se pronunță pentru lichidarea rachetelor nucleare in Europa, încetarea și interzicerea experiențelor a- tomice, evitarea militarizării spațiului. cosmic, distrugerea armelor chimice și pentru reducerea forțelor și armamentelor convenționale pe continentul european — transmite a- genția ADN. In Carta comuniștilor vest-germani se relevă, de asemenea, că pacea și securitatea nu pot fi asigurate prin confruntare, ci numai prin eforturi unite, prin cooperare între Est și Vest — unica alternativă rezonabilă pen. tiu evitarea unei catastrofe nucleare.QUITO 26 (Agerpres). „Nu. cursei înarmărilor!", „Da; păcii au fost devizele sub care la Quito a avut Ioc o manifestație a copiilor ecUadorieni — informează agenția Prensa Latina. Micii demonstranți purtau lozinci prin care își exprimau protestul față de continuarea producerii de armamente în lume, cerând să se pună capăt competiției rnorții și să se asigure un viitor pașnic tinerei generații.

☆ULAN BATOR 26 (Agerpres). In Mongolia a început cea mai importantă campanie agricolă — cositul, care trebuie să asigure cantitatea necesară de furaje pentru zootehnie. Anul acesta se prevede pregătirea unei cantități de 2,5 milioane tone, de fîn, mai mult decît oricînd în istoria agriculturii țării. In vederea campaniei au fost organizate 300 de echipe de mecanizatori, dotate cu tehnica necesară, iar pentru cositul în zone inaccesibile mașinilor agricole au fost pregătite brigăzi, speciale. La campania cositului participă în acest an aproximativ 100 000 de oameni. 'Tineri ornitologi din. regiunea Vinnița au stabilit că o barză de șase luni a parcurs drumul din Ucraina centrală pînă în Africa de sud pentru a ajunge la locul . unde . a iernat, relatează agenția TASS. Aceste date au fost stabilite în urma primirii unui inel de marcaj pe care ornitologii îl fixaseră ' pe piciorul berzei. .In același fel, ornitologii au stabilit un alt lucru curios, și anume că; pentru a ajunge la locul de iernat, berzele nu aleg drumul cel mai drept, ci adesea traseul parcurs de ele reprezintă un arc de cerc. De regulă, la cuiburile vechi se reîntorc -numai berzele adulte, cele tinere făcîndU-și cuiburi noi.
BUDAPESTA (Agerpres). Inventatorul ungar Istvan Koloesai a realizat un obiectiv fotografic cu un sistem de lentile care permite. obținerea de imagini circulare. Obiectivul respectiv poate fi montat la orice aparat fotografic și permite ca pe o suprafață de peliculă fotografică egală cu cea a unui cadru o- bi.șnuit să se obțină imagini pentru car-e ar fi fost nece- _____ __sare 11 cadre. Cu ajutorul ridicat obiectivului, în ansamblul de imagini fotografiate se poate distinge una principală care apare. mărită. Imaginile obținute nu se copiază pe liîrtie fotografică, ci pot fi vizionate prin- tr-un aparat special realizat de același inventator.

☆PARIS (Agerpres). Două firme franceze colaborat la construirea nui aparat de sudură laser, avînd o putere au lieu medie de 300 Wați, cu posibilitatea de a ajunge la nivelul maxim de 450 Wați. Revista „Science et Vie“ precizează că aparatul poă-

Agendă energeticăPrima stație de cercetări pentru producerea de e- nergie din surse; regenerabile a fost înființată în Egipt de către Facultatea de agricultură din Fayyuin și Facultatea de mecanică din Cairo. Situată la Kom. Oshem, stația respectivă cuprinde trei unități producătoare care obțin e- lectricitate din biogaz, e- nergia virilului și a ' Soarelui, informează agenția MEN.O primă unitate producătoare de biogaz fusese construită, de către aceleași instituții de învăță- rnînt, în 1978, la Abu Gan- dir. Se prevede ca într-o- fază ulterioară să se construiască mai multe unități producătoare de e- nergie din surse regenerabile.
☆In perioada ianuarie — martie, extracția de cărbune a URSS a sporit cu 5 Ia sută față de aceeași perioadă a anului trecut. Pînă în anul 1990 ea urmează să ajungă la 780—800 milioane de tone — informează agenția TASS.Specialiștii apreciază că viitorul previzibil va da cîștig de cauză cărbunelui în întrecerea cu petrolul și gazele. Rezervele de combustibil solid pe Terra depășesc 14 trilioane de tone.De aceea, în URSS se deschid noi mine și, îndeosebi, noi cariere, unde extracția se face mecanizat, la zi. In timp ce în

urmă cu cîțiva ani se extrăgeau 38- la din cantitățile; de „....... ._ne produse în URSS, în- tr-un viitor apropiat . a- ceastă cantitate va crește la 50—60 la sută.
☆Rezervele cunoscute ițe huilă și lignit existente în prezent în Cehoslovacia se cifrează la 5,8 miliarde tone, transmite agenția CTK. Din această cantitate, huila reprezintă circa 30 la sută, iar în condițiile reducerii volumului extracțiilor (de la 26,2 milioane tone anul trecut, la 23 milioane tone în anul 2000), ea trebuie să asigure necesitățile economiei onale pe o perioadă 90—100 ani.In prezent, lemnul principala sursă de energie nouă sau care poate fi reînnoită, depășind e- nergia solară și geotă — conchide un articol publicat de ..Revue de l’Ener- gie“ (Franța). El își va menține, fără îndoială, importanța, care nu poate fi neglijată atîta timp cît nu se va reuși obținerea, la costuri de revenire rezonabile, a energiei solare. Importanța • lemnului va crește pe măsura diminuării resurselor de petrol. Pînă atunci, acesta poate fi Utilizat sub formă brută (bușteni, plăci necalibrate) sau sub formă mai mult sau mai puțin prelucrată (granule, mangal, lemn lichefiat).

la zi sută cărbu-

nați- ' deeste

FILME
27 iulie

baladă

'FAPTUL DIVERS
le de cancer pulmonar în Statele Unite. Se estimează, de asemenea, că fuma
tul va provoca în 1986 a- pariția în SUA a 149 000 noi cazuri de cancer.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Marele premiu; 
Unirea: Vară sentimentală; Parîngul: Clinele.PETRI LA: Marele premiu.LONEA: Săplămîna nebunilor.VULCAN -- Luceafă
rul; Oaspeți de seamă.LUPENL ..— Cultural: Furtună în Pacific.URICANI: Bunul vecin Sam, I- II.

28 iulie

meu

No- 
Uni- 

rea: Barajul; Parîngul l Furtună în Pacific.PETRI LA: Marele premiu. :: o- .LONEA i Campionul, III. b - /VULCAN — Luceafărul: Marele premiu.LUPENI — Cultural I Rîpa, I-II.URICANI: Persoană indezirabilă. !

PETROȘANI — 7 
iembrie : Lupii albi;

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

27 iulieTelex.Lumea copiilor.Telefilm oteca ghiozdan (color).
Vizitatorii.Episodul 8. cînte-

(Florida), „Societatea ■. A- mericană împotriva Cancerului" (ACS) a cerut interzicerea totală a publicității în favoarea țigărilor, interzisă deja din 1971 la radio și televiziune. Interdicția ar trebui extins să și la presa scrisă și Ia manifestările patronate de fabricile de țigări. Cereri similare au fost adresate recent. și de Asociația medicală americană și de Asociația americană pentru lupta împotriva maladiilor’ pulmonare.' Potrivit statisticilor ACS, . țigările se află în originea a 83 la sută dintre cazuri-In cursul unui seminar organizat la Daytona Beach
Știri tehnico-științi

O adevărată rezervație naturală, cuprinzînd un mare număr de specii rare și chiar necunoscute de flori, plante și copaci a fost descoperită recent de Un grup de ..boțaniști indonezieni, pe unul din versan. ții sudici, ai Muntelui E- meru, din estul Insulei Ja- wa. După cum relatează a- genția indoneziana de știri Antara, aici cresc o serie de orhidee originale, circa 200 de specii de plante decorative și copaci pitici pe care condițiile de climă favorabilă Ie ajută să se dezvolte în voie.

13,00 Album (P< ). I— Șlagăre tale ;J; — Țară demoment poetic ;— Cotidianul în 600 de secunde ;— Un compozitor, un interpret i Marcel Dragomir ;— Teatru scurt ;— Telcsport ;— Melodii... melodii;— înnoiri edilitare — Reportaj ;— Lumea minunată a filmului.13,45 Contemporanii tri. Oamenii.-mului seceriș- portaj.15,00 închiderea programului.19,00 Telejurnal.19.20 Țara mea azi.Nicolae Județul 65 al Repor-

noș-

— Epoca CeaU.șescU. Cluj în anul partidului, țaj. (color).19,40 Cîntarea României (color).20,35 Film artistic. ■ 
După mul ți ani. Premieră TV. Producție a studiourilor din R.P.D, Coreeană.Telejurnal, închiderea programului.21,5022,00

28 iulieTelejurnal.20,0020,20 Orizont tehnico-ști- ințific. Biotehnolo- giile. Documentar, Tezaur folcloric (color).Film serial (color). 
Cristofor Columb.Coproducție • internațională. Episodul 1. Telejurnal.închiderea progra mului.
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Din cununacului românesc (color). Muzică
lară.

12,40.

Uzina electrică raroșeni

Din cununa cînte- cului românesc (color). Muzică populară. popu

încadrează de urgență direct sau prin transfer

— paznic cu drept port-armâ.
Informații suplimentare la sediul uzinei; 

biroul PIR.
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Mica publicitate

te suda orice tipuri de material —‘ oțel, inox, crom, tungsten etc. — cu o putere de penetrație de 3—5 mm. Operațiile de sudură pot fi efectuate și în spațiul extraatmosferic, iăr sistemul de reglare a temperaturii capului asigură folosirea mediu industrial grad de
☆LONDRA (Agerpres). O echipă de medici de la un institut londonez de cercetări a reușit să fixeze pe peliculă imagini ale inimii în care se disting vase de singe cu un diametru de numai doi milimetri — performanță pînă în prezent imposibilă — fără a recurge la tehnici chirurgicale. Publicația britanică „Spectrum11 precizează că aceiași cercetători au dezvoltat un procedeu care permite, măsurarea cu a- curatețe a circulației sîn- gelui, deschizînd astfel calea detectării preventive

In.
experimentală a computerelor în stabilirea strategiei însămînțării culturilor a- gricole, relevă agenția China Nouă.In acest an, tehnica lectronică de calcul va utilizată în agricultură

VIND Dacia 1310. Pa- roșeni, bloc F, ap. 16. După ora 15. (8573)
de

laserului șa și în cu un poluare.

a unor boli cardiovasculare asimptomatice.
☆PARIS (Agerpres). dustria franceză a materialelor de construcție a anunțat crearea unui nou produs, ignifug, cu densitate redusă, care permite mutarea directă a unor piese sau obiecte de mari dimensiuni, cu relief foarte pronunțat, informează .. revista „Science et Vie**.. Noul material compozit este alcătuit din particule de lemn, compactate cu ajutorul unui liant din rășini organice, care se întărește la cald. Amestecul obținut poate prin presare, de aplicare sînt la învelișurile ale caroseriei lor, buirițări în decorarea mobilarea interiorului unei clădiri.

astfel fi modelat Domeniile variate, de interioare automobile- pînă la diverse între- șl
BEIJING (Agerpres). In China a început utilizarea

e- fi în 43 de districte din China. Pe baza unui mare număr de informații, computerele vor elabora prognoze privind eficiența diferitelor planuri de însămînțări e- laborate pentru districtele respective. Experiențele privind folosirea computerelor In acest doiheniuau început în districtul Miangyang, unde anul trecut folosirea tehnicii de calcul a permis creșterea simțitoare a recoltelor.' • -A- ■PARIS (Agerpres). — De curând, s-a: încheiat instalarea celui mai mare cablu telefonic submarin din lume, care leagă orașul de re.lor lungime de 9 000 km.
francez Seyne-sur-Mer îndepărtatul Singapo- Realizare a specialiști- francezi, cablul are o

PIERDUT permispescuit pe numele Șipoș Alexandru, eliberat de nule. (8572)
AGVPS Petroșani; II declar nul. (8577)PIERDUT legitimație de bibliotecă și periodice pe numele Rusu .Mariana, eliberate, de Institutul de mine Petroșani. Le declar

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOJIA Maria, copiii Ionică și Ana, nora Dorina 
și nepotul Ionuț anunță cu adîncă durere încetarea 
din viată a scumpului lor

RUSESC IOAN
Inmormîntarea are loc azi, ora 14. Cortegiul 

pleacă de la domiciliu din Petroșani. (8528)

COLECTIVUL de oameni ai muncii din câdrul 
ICSA și AP Petroșani regretă profund dispariția 
prematură din mijlocul lor a celui care a fost 

RUSESC IOAN
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (85Ț4)

PIOASA, și veșnică amintire la 6 luni de la tre
cerea în eternitate a scumpului meu sot

MOZEȘ ANTONIE (TONY)
Soția îndurerată. (8575)

PENTRU unchiul Tony flori curate pe mormîn- 
tul unui suflet curat. Mariana. (8576)
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