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Petroșani. Pe noul bulevard din cartierul „Nord'

Conducerea colectivă expresie a

Succese ale 
brigăzilor fruntașeIn activitatea minei Ani- no'asa se înregistrează, 'în ultima perioadă, un îmbucurător reviriment de producție, prin obținerea unor importante cantități de cărbune peste prevederile de plan,, ceea ce conduce la recuperarea minusului acumulat în prima parte a lunii. Astfel în data de 27 august, din ă- batajele întreprinderii miniere au fost livrate cu 258 de tone mai - mult cărbune decît prevedea preliminarul, o contribuție însemnată avînd-o brigăzile sectorului I, conduse de Vasile Florea, Vasile minerii ridicat la peste 4 500 producția suplimentară obținută în cursul acestei luni.

Iosif Prisecan și BUrlec. De altfel, din acest sector au

PRODUCȚIE RECORD 
în abatajeleIn data de 27 august, minerii de la Lupeni au realizat cea mai mare producție de cărbune din această lună și una dintre cele mai ridicate ale anului. In felul acesta, ei au expediat la preparație, 606 tone de cărbune pentru cocs, peste prevederile planului zilei.De subliniat că la obținerea acestui succes au contribuit toate sectoarele de producție. La loc de frunte se situează minerii din brigăzile sectoarelor VII, VI și I, care au consemnat depășiri a- le preliminarului de 151 tone, 127 și, respectiv, 12.1 de tone. La fel, și minerii din sectoarele II, III,

minei Lupeni

a- si ăl

I.M. PAROȘENILa înălțimea tradițiilor de hărnicie ale colectivului

IV și IX au extras cantități suplimentare de cărbune, sporind bilanțul fructuos al zilei. Un port deosebit a avut colectivul de muncă carierei.Creșterile de producție au fost obținute, în principal, pe seama depășirii productivității muncii, randamentelor planificate cu cantități cuprinse între 800 de kilograme și 1,3 tone pe post. Aceasta a fost posibil ca urmare a unei bune aprovizionări cu materiale, a folosirii corespunzătoare a utilajelor din dotare.Rezultatele din ultima perioadă, consemnate în activitatea minerilor de la Lupeni, probează fap-. tul că acest puternic colectiv de muncă se afirmă pe calea unui substanțial reviriment în_ producție, pentru a încheia această lună cu., bilanțuri pozitive.

„In calitate, de proprietari și producători — subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului — oamenii muncii din fiecare unitate, organele de conducere colectivă au deplina răspundere în înfăptuirea tuturor măsurilor pentru a obține maximum de producție în fiecare unitate, pentru a asigura creșterea mai puternică a avuției naționale, a venitului național — calea ho- -tărîtoare pentru dezvoltarea _ generală a patriei, pentru ridicarea bunăstării generale a poporului".Acționând în lumina a- cestei idei-forță a genialului nostru conducător, consiliul oamenilor muncii de lă I.M. Lonea și-a format un stil de lucru dinamic, imprimînd conducerii colective caracteristici proprii democrației muncitorești. Toți membrii consiliului oamenilor mun-, ciî sînt repartizați cu răspunderi și atribuții preci-

O bună parte din această lună, I.M. Pardșeni s-a confruntat cu o serie de probleme cafe au împie- - tat realizarea sarcinilor preliminate și au condus, implicit, la acumularea u- nei restanțe de peste 4000 tone de cărbune. In ultima săptămînă a lunii, mina a revenit la ritmul de producție norma!, normal însemnând pentru minerii de la l’aroșeni depășirea zilnică a sarcinilor preliminate. Ca suport al acestei afirmații reținem intervalul cînd au tone de plan.Despre , mobilizarea de excepție de care a dat dovadă colectivul minei, des- 1 voie să pre efortul depus în vederea rezolvării, într-un timp cît mai scurt, a deficiențelor întâmpinate, ne-a

23—26 august,fost livrate 769 cărbune " ■ peste

vorbit ing. Petre . Tudor, inginerul șef cu probleme de producție al minei. .— Defeetele electro-me- : canice pe care a trebuit să Ie. rezolvăm s-au datorat solicitării utilajelor confruntate cu condiții de,tectonică deosebite. Astfel,- în cadrul sectorului IU, am schimbat brațul și tam- bura combinei din panoul 3, blocul VI, locul de muncă 'al brigăzii conduse de - Rrâncisc Fazekaș. Tot aici, a fost nevoie să fie înlocuite 4 motoare de combină. TSăte acestea ău condus, în cîteva zile, la un minus de 3000 tone de cărbune. In jur de 2500 de tone am pierdut și la sectorul IV, deoarece a fost ne^ se intervină 1

democrației muncitoreștidomeniul urmează aspectele pozitive, dar și lipsurile ' jconstatate. Pe baza grafie se impulsionează activitatea comisiilor c.o.m In fiecare lună cite o comisie pe probleme, prezintă o informare cu privire la activitatea pe care o desfășoară. Desigur, că în Urma informării se fac dezbateri, șe stabilesc modalități de acțiune pentru viitor, măsurile care se impun pentru perfecțior narea activității comisiilor. In dezbaterea problemelor antrenăm, de regulă, colective de specialiști, cadre tehnice de conducere, 1 maiștri și mineri-șefi de brigadă care au o bogată experiență profesională .și temeinice cunoștințe din minerit. De pe ordinea de zi nu lipsesc analizele cu privire la stadiul realizării lucrărilor de -și pregătiri;'" la', în perspectivă a front active în noile capacități depinde realizarea producției planificate. Acordăm atenția cuvenită bunei gos- fi- din de de. . oa- .menilor din întreprindere. Un loc aparte îl ocupă preocuparea . constanta pentru valorificarea propunerilor oamenilor muncii cărora li se conferă astfel dreptul de a.-și spline cuvintul și de a și-1 confirma prin fapte, ca 6 expresie a calității lor de proprietari și producători de unici beneficiari ai roadelor obținute. Pe bază a- cestor propuneri am ajuns la decizia de a extinde teți-

se pe sectoare și formații de lucru, periodic, ei raportează în fața biroului executiv despre stadiul îndeplinirii atribuțiilor și sarcinilor. De fiecare dată, ședințele consiliului oamenilor muncii încep cu
de activitate ce să fie analizat.și neajunsurile unui urmărește și.

COMUNISTUL — vocația de a fi mereu în frunte

Consiliile oamenilor 
muncii în acțiuneinformarea prezentată de primul vicepreședinte cu privire la rezolvarea sarcinilor și hotărârilor proprii stabilite în ședința anterioară. O mare atenție se acordă, sub conducerea comitetului de partid, asigurării caracterului concret, lucrativ, al fiecărei ședințe a consi- - liului oamenilor muncii și a biroului său executiv. In acest scop, de regulă, ședințele se desfășoară după efectuarea unor controale, care pun în evidență starea de fapt reală din

deschideri asigurarea liniei de cărbune, de care

(Continuare în pag. a 2-a)

Gheorghe OLTEANU
O formație tinără și un șef de schimb pe măsură. Mineri din schimbul 

condus de Nicolae Diaconu de la I.M. Valea de Brazi. I'oto: Al. TATAR

podăriri a mijloacelor xe, a zestrei tehnice dotare, problemelor: securitate a muncii, viață și de' muncă ale

Ilie PADUCEL, 
secretar al comitetului de 
partid, președintele c.o.m. 

de la I.M. Lonea

(Continuare în pag, a 2-al

audiența la oamenii munciiErnest Rakovszky a respectat blazonul familiei, bunicul și tatăl său au fost mineri Ia Lupeni; în 1966, după absolvirea Școlii tehnice de proiectanți a muncit la I.U.M.P. și apoi, de la înființarea întreprinderii, la IPSRUEEMP, acolo unde se construiesc și se repară utilaje miniere. Intre 1971—1975 a urmat cursurile Facultății Serale de subingineri; de la 1 aprilie 1985, din nou, de la înființare, este șef al SRIUM, secție de bază a întreprinderii. Din primăvara lui 1982 este secretar al comitetului de partid al IPSRUEEM, funcție în care a cunoscut roase satisfacții. O „fișă“ biografică, bogată nimente, care atestă maturitatea sa politică și profesională încă din anii— IPSRUEEM este, „mecanicul șef" al Văii Jiului, care moștenește tradiția întreprinderii-mamă, IUMP, dar care și-a făurit deja o valoroasă tradiție muncitorească. In 1978 două-trei strungari, sută. Tot

in...

nume-îa eve-

—• Se aude, din ce în ce măi insistent despre robotizare, cibernetizare în subteran. ■ ; '.— Robotizarea, ca etapă superioară a, mecanizării, trebuie privită în două variante complementare — privitoare la fluxurile noastre de producție și, ca e- fect, cea care rezultă din
tinereții, acum are 40 de ani.

aveam„vîrfuri" < între acum avem. o astfel la frezori, icum vorbim de formații

și panouri ale S.S.H., pompele manuale, dispozitivele ajutătoare de tăiat, zale de lanț său piulițe etc. Din septembrie voi’ intra în subteranul Văii Jiului; mai întîi la Valea de Brazi, instalațiile de monorai, fabricate de IPSRUEEM. De la înființare, cu excepția unei singure luni, întreprinderea noastră și-a onorat sarcinile încredințate și angajamentele asumate în întrecerea socialistă, mărturie ă dăruirii 'și priceperii profesionale a celor 2 200 de oameni ai muncii.desigur, meritul organizații de cărei secretar

Astăzi, la radio, pe programul I

Transmisiune în direct de la Petroșani
Emisiunea „De la 1 la 3".Astăzi, începînd cu ora 1.3, sub genericul „România Epocii Nicolae Ceaușescu" ■ programul 1 al posturilor noastre de radio va transmite în direct de la Petroșani o emisiune dedicată vieții și munciioamenilor Văii: Jiului.„De la unu la trei" redacția de actualități politice interne ne invită în fața aparatelor pentru a asculta reportaje, terviuri, știri, muzică —

chis despre hărnicie și dăritire în muncă, dehpre bucurii și aspirații cu oamenii și despre oamenii acestei străvechi vetre de cărbune a țării. Realizatorii ne-au mărturisit că emisiunea constituie o plăcută trecere în revistă a împlinirilor din această citadelă muncitorească, ă gînd.urilor și proiectelor de viitor.Așadar astăzi, în direct „de la 1 Ia 3“ mUni-Este, munca noastră, ușurînd e- puternicei partid, al productivițățile • sînteți.— 800proape membrii zații de (sindicat, femei, militează cu consecvență, cu înaltă responsabilitate

fortul fizic al minerului, crescînd jși producțiile de cărbune. ÎPȘRUEEM are un atelierț\° .yî'ț1 sPre exemplu de de prototipuri, unde se rea--„„ '‘"p1’" . jizează premiere tehnologice - pe plan național, com- nivel mondial, spirit de emu- '
lăcătuși, care se deplasează concomitent la Lupeni, la Valea de Brazi, în alte mine, executînd lucrări de - ------- —- -x---- — -----calitate deosebită. Și dacă, lație între secții, expozițiaîn primii ani, citeam în reviste și cărți despre tehnica nouă în minerit, acum trebuie s-o facem, să fim „ia zi- cu ea. ■ ”

petitive laExistă un nouă din holul. de tehnicăsediului central e elocventă în acest sens ; cum sînt și mașinile de ridicat arce

de comuniști, a- 900 de uteciști,. celorlalte organi- masă și obștești ODUS),
Ion VULPE

m- informații, un dialog d* . cipiul Petroșani pe pro- ’es- gramul 1.
în pag. a 3-a

(Continuare în pag. a 2-a)

• Divertismentul nu exclude calitatea ar
tistică ! •Dialog cu un anonim •Pădurea a 
fost salvată • Programul turului diviziei C de 
fotbal, seria a Vlll-a, ediția 1986-1987
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La ordinea zileiȘcolile, în pragul noului an de învățămîntAu mai rămas doar două săptămîni pînă la începutul noului an de învățămînt, eveniment în vederea căruia în toate instituțiile școlare din Va
lea Jiului se întreprind variate acțiuni pentru ca procesul instructiv-educa- tiv să aibă cît mai bune condiții die desfășurare, •Prin implicațiile lor, lucrările de reparații au o semnificație deosebită. Da
că în cele mai multe școli, aceste pregătiri n-au fost deosebite, înscriindu-se în sfera ingienizărilor anua
le — și s-au încheiat imediat după terminarea cursurilor, cu sprijinul eficient al comitetelor de părinți sau al întreprinderilor pa- tronatoare — în altele situația abia de acum oferă perspective — apropiate, e adevărat — pentru a se trece în altă etapă a pregătirilor școlare.—- In școala noastră reparațiile au fost terminate și toate sălile sîiit curate, gata să-și primească elevii, ne spunea prof. Va- 
sile Goran, directorul Școlii generale nr. 6 din Petroșani. Această perioadă «ie vară, de vacanță, ne-a 
creat posibilitatea să modernizăm în continuare spațiul de învățămînt: au fost' amenajate încă două cabinete (matematică și franceză), iar al treilea (istorie), este într-o eta

pă 'avansată, fiind gata pînă la începerea cursurilor.— Sîntem pe cale să începem curățenia în școală, ne spunea prof. Mircea Po- enaru, directorul Liceului industrial din Vulcan. Au fost încheiate reparațiile la instalațiile sanitare și se mai fac vopsitorii, dar toate pregătirile necesare se vor termina săptămîna următoare. Platforma de mașini miniere — care, prin autodotare are posibilități sporite de pregătire practică a elevilor — este gata. Planul de producție al liceului, în valoare de 600 .000 lei, a fost deja realizat, cu o importantă depășire, de 200 000 lei, ceea ce sugerează capacitatea creatoare a elevilor și cadrelor didactice din liceul nostru.Și în Petrila, Lupeni, Petroșani sau în Uricani. deși în cîteva se mai efectuează ultimele, lucrări de vop- sitorie și curățenie generală, cele mai multe școli sînt gata pentru noul an de învățămînt. In vacanță elevii ău participat la înfrumusețarea . incintelor (școlile generale 2, 4, 6, 7 Petroșani, Aninoasa, Banița, 3 și 4 Vulcan, 1 -și 3 Petrila), la recândiționa- . rea manualelor și amenajarea cabinetelor (școiile generale 1 Petroșani, 2 Lupeni, 1 Uricani, Cîmpu lui Neag), ceea ce ilus

trează atitudinea lor civică, continuitatea educației prin muncă. Tot acest proces de „primenire" a școlilor este în curs de finalizare, ceea ce permite ca preocupările cadrelor didactice să se orienteze spre aspectele metodice, de perfecționare a în văță- . mîntului pentru că fiecare lecție să contribuie la. îmbogățirea cunoștințelor și educația tinerei generații.Tot într-o etapă de pregătiri în vederea noului an școlar sînt părinții elevilor. Am fost informați că, încă din luna iulie, u- nitățile comerciale din Valea Jiului sînt aprovizionate cu cantități suficiente de uniforme școlare, pentru băieți și fete, de pioț nieri și șoimi ai patriei. Și librăriile sînt tot mai solicitate pentru rechizite, școlare.Odată cu începutul lunii ; septembrie pregătirile pentru noul an școlar vor intra într-o nouă etapă, finală, de amenajare a sălilor de clasă și aprovizionare cu ultimele manuale. Cînd noul an va bate la ușa școlilor din Valea Jiului procesul de îhvă- țămînt se va putea desfășura, încă din _ prima zi, la nivelul importanței pe care partidul o acordă șco- lu. formării tinerei generații.
T. SPĂTARU

Aspect de muncă din atelierele întreprinderii de tricotaje Petroșani.

(Urmare: din pag. I)nologîa de lucru cu abataje frontale și tavan de rezistență, adecvată condițiilor de zăcământ din cîmpul minier Lonea. In acest an 60 la sută din producția de cărbune se va extrage din aceste a- bataje, unde se obțin frecvent productivități de 12,5 tone pe post. Pe baza acestor propuneri a fost extinsă și mica mecanizare, iar transportul s-a perfecționat, asigurând în prezent ■concentrarea producției în flux continuu, pe benzi și cu schipul pînă în silozul principal.Anul 1986, primul din actualul cincinal, consti-

, expresietu ie pentru colectivul nostru un. moment de referință. In perioada care a trecut de la începutul a- nului au fost extrase 26 000 do tone <le cărbune peste sarcinile de plan. Productivitatea muncii pe întreprindere a fost depășită în medie cu 142 kg pe post. Au fost realizate depășiri de 9 milioane lei la producția marfă și de 8 milioane lei la producția netă. Pe baza intensificării acțiunilor care au vizat reducerea consumurilor de materiale, aplicarea principiilor autogospo- dăririi, cheltuielile materiale la 1000 lei producție marfă, au fost mai mici cu 22 de lei.Colectivul nostru se mândrește că și-a onorat principala prevedere din

angajamentul anual, de a extrage 24 000 tone de cărbune, cu mai bine de patru luni mai devreme, în cinstea marii noastre sărbători naționale de la 23 August. Ne-am reînnoit a- ceste angajamente la 30 000 tone de cărbune. Prin a- . ceasta,., comuniștii, toți oamenii muncii de la mina Lonea își exprimă hotărârea de a da țării mai mult cărbune, în condiții de e- ficiență și de deplină securitate, de â-și onora angajamentul asumat în chemarea la întrecere către toți minerii țării, de a ocupa și în viitor un loc fruntaș în întrecere, de a da viață politicii partidului, îndemnurilor și indica- ților secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Secretarul de partid, în... audiență la oamenii muncii La înălțimea tradițiilor

(Urmare din pag. I)muncitorească, pentru o nouă calitate a muncii, e- vidențiată de canitatea, diversitatea gamei sorti-' mentale și tehnicitatea u- tilajelor destinate subteranului. Om al muncii laIPSRl'EEM înseamnă, înprimul rind, o profundă Conștiință muncitorească, cu 
Un înalt nivel politic și profesional.— Secretarul de partid, •Iar în același timp și șeful SR1UM, are, deci, a- genda zilnică încărcată...— Ziua de muncă începe 
la ora 6, întîi cu problemele de serviciu și se continuă, se întrepătrunde cu activitatea de secretar, mereu în mijlocul oamenilor, fiindcă munca de partid nu se. face din birou. Pro- . blemele de muncă se conjugă cu cele sociale și personale, de aceea eu vin în 
audiență în ateliere, în secții. Ascult oamenii, le solicit părerile. Adunările generale de partid nu constituie atât prilejul de relevare a unor aspecte care solicită atenție ci mai ales de examinare a măsurilor care au condus sau 
nu la rezolvarea lor. De fapt, de stilul și metodele de muncă ale birourilor și comitetelor noastre departid depinde buna desfășurare a activității întoate planurile. După părerea mea nu este un bun Secretar,. cel care .știe că în - data x au lipsit de la ședință y membri de partid, acesta este un fel de „scriber". Secretarul coordonează și controlează activitatea biroului sau comi

tetului, mobilizează membrii organului de partid la rezolvarea sarcinilor specifice, antren înd in acest, scop și comuniști fără funcții. Activul nostru are pasiune pentru munca în organizație, aș releva acest aspect prin cîteva exem- . ple : secretarii ad juneți ai comitetului de partid pe întreprindere Carol Oliver, Gheorghe Necula, Ion Guinea, dar și societari de la nivelul organizațiilor de bază, precum Viorica Păstră veariu, ori Petru Groza, președintele sindicatului, Tiberiu Țclegredean, secretar al comitetului U.T.C. și alții. Repet, activitatea de pari id se desfășoară la noi la locurile de mutică, prin exemplul concret al comuniștilor, prin discuțiile de la din la om, așa cum a indicat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, astfel se smite mai bine pulsul colectivii lui, se manifestă seriozitate . in organizarea tuturor acțiunilor, se stimulează entuziasmul oamenilor.— Aveți deci cu ce vă lăuda... . '•— Mai avem multe de rezolvat. Mie însumi îmi reproșez faptul că uneori am neglijat unele probleme ale oamenilor, că, furat de problemele de producție de la SRIUM, am trecut mai rar prin celelalte secții. Mai sînt problemele de control ale activității pe domenii. Am neglijat uneori tehnica nouă l : affi cam uitat de coordonarea inginerilor stagiari, facem prea puțin pentru in

tegrai’ea • nou-îneadraților în colectiv. Trebuie să ne intereseze mai mult omul, cu problemele lui, în special tineretul care reprezintă 70 de procente din efectivul nostru.•— Nu prea aveți timp liber...— Cine și-l drămuiește bine are. Seara citesc literatură beletristică sau de specialitate. Vizionez spectacolele Teatrului de stat „Valea Jiului", ale altor colective artistice din ța- îngrijesc de fami- ră. Mă

In secția bobinaj ușor

pe lună particip ' la expedițiile cercului nostru speologic. Secretul succesului în munca de partid constă în pasiunea cu care pornești și continui drumul, să nu dezarmezi în fața aspectelor de rutină, în modul cum antrenezi comitetul, alți comuniști în: re- : zolvarea și controlul activității. Trebuie să fii lucid, să militezi cu consecvență pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă, să ai mereu în față perspectiva. Eu' sînt mândru de activul nostru partid, de întreg colectivul IPSRUEEMP. Și acest linsă împlinirile

(Urmare din pag. I) combină: am schimbat tambura și brațul dinspre stație și șase scocuri pe abataj, care erau uzate. Și la una din combinele din sectorul I a trebuit să se intervină, în sensul Că a fost necesară schimbarea brațului dinspre șpon. Probleme deosebite am avut și ca urmare a calității slabe a uleiului, fapt ce a făcut necesară înlocuirea mai multor pompe în sectoarele 111 și IV.Defecțiunile semnalate —• reținem din spusele interlocutorului nostru — se datorează, în cazul sectorului III, trecerii printr-o zonă de falie. La utilajele dinIV au fost sem- la siste

mul de angrenare, ceea cU- a necesitat schimbarea lor. Aceste schimbări erau, de fapt, prevăzute, urmând a fi efectuate conform unui program. Friptul că ele au trebuit să devanseze termenele înscrise în program n-a găsit nepregătită echipa service a minei., Dimpotrivă, operațiuni cum sînt schimbarea unui braț sau tambura de combină s-au efectuat într-un timp record: 7 ore. Maiștrii Ștefan Tudoran și losif Șin- ka, împreună cu inginerul șef electromecanic Ștefan Toma, au rămas în mînă cîte 3 schimburi, pentru a coordona, la fața locului activitatea.-— Fără a mai da nume, pot spune că întreaga formație service și toți minerii, fie că e vorba de cei ai lui Fazekaș sau Gavrilă Mesaroș, au înțeles că șutul, . în astfel de condiții, nu durează doar opt ore. •ci pînă cînd abatajul e repus în funcțiune, remarca ing. Tudor. Nimeni, dar absolut nimeni — și asta o subliniez —. n-a ieșit din subteran fără să se știe cu simțul datoriei împlinite. Mai adaug că, pînă Ia sfîrșitul lunii, vom recupera minusul, avînd grijă, în perspectivă, să intervenim mai repede, din timp, la orice început de defecțiune. Vom dovedi, prin faptele noastre de muncă, că minerii de la Pal'oșeni sînt demni de încrederea ce li se acordă. Răspunsul nostru va consta, și în continuare, în importante cantități de cărbune extras peste sarcinile de plan.ja traficul autovehiculelor cu gabarit măre. (V.S.)
MODERNIZĂRI. In zona vechiului centru ăl orașului Lupeni, pe o distanță 1 de circa 200 de metri, s-a terminat betonarea primei benzi de circulație rutieră de pe viitorul bulevard care se va linii cu Bulevardul Păcii din noul centru civic. In paralel, se des- 

I făș'oară, în ritm susținut, 
I și betonarea drumului de 
l tranzit pe care se va diri-

I
I 
I 
I
I

>

tiștii amatori din localitate. (T.S.)APROVIZIONARE. Colectivul unității 38 legume- fructe din Petrila, condus de Ion Predescu, asigură cumpărătorilor .o abundență de produse de sezon. In această lună, aici s-au pus la dispoziția populației,
GOSPODĂREASCA. Este lăudabilă inițiativa locatarilor blocului A „intervenții" din Vulcan : prestând sute de ore de muncă patriotică, ei au amenajat, în fața blocului, un părcu- leț, din care nu lipsesc, de- spre vînzare, zeci de tone sigur, florile și iarba verde... (Gh. O.)MANIFESTARE. Astăzi, de la ora 17, la clubul sindicatelor din Aninoasa are loc o seară de poezie patriotică. susținută de ar-

de cartofi, roșii, ardei, vinete, fructe — astfel că se .estimează depășirea planului la încasări cu aproape 500 000 de lei. Aceasta, datorită unei aprovizionări ritmice și unei serviri e- xemplare. (R.T.)

CALIFICARE: In aceste zile, la I.M. Bărbăteni, 30 de oameni ai muncii au absolvit cursurile de calificare pentru meseria de miner. Alți 120, înscriși în grupe de cîte 30, tot pentru calificarea în profesiunea de miner, vor termina, e- șalonat, pînă la sfîrșitul a- nului, cursurile pentru care au optat. (V.S.)TABERE. Ieri dimineață, 
au sosit în gara Petroșani, cu' vagoane speciale, așteptați cu nerăbdare de părinții lor, 155 de pionieri 
care au participat la tabă-

ra de odihnă organizată la să, tenis de cîmp, limba Babadag. Cu toții, veseli, engleză, limba franceză, bine bronzați și dornici să balet, artă fotografică, ci- se reîntîlnească, cît mai repede, în sălile de clasă, cu profesorii lor.UNIVERSITATE. Au început, deja, pentru anul universitar 1986—1987 la cursurile și cercurile tehnico-aplicati- ve ale Universității cultu- ral-științifice, care funcționează în cadrul Casei de cultură a sindicatelor. Sînt prevăzute' următoarele cercuri: dactilografie, stenografie, croitorie, depana
re radio-TV, tenis de ma-

neclub, chitară, broderie, sculptură, fizică, matematică, artă culinară, cosmetică. Cursurile sînt deschi- înscrierile se tuturor oamenilor muncii, elevilor și studenților.
Rubrică realizată de

C.T. DIACONU I
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Pentru a-și îndeplini cu adevărat menirea, programele muzicale, de divertisment oferite în saloanele restaurantelor trebuie să răspundă unui imperativ major: calitatea. Fiecare dintre noi dorește să asculte în astfel de situații muzică adecvată divertismentului, dar interpretată la un nivel calitativ înalt.Am dorit să cunoaștem cum răspund acestor exigențe formațiile artistice care susțin programele în saloanele restaurantelor, inclusiv acele programe organizate pentru mesele festive, precum și calitatea imprimărilor muzicale transmise prin magnetofoa- ne în localuri. In acest scop, însoțiți de tovarășa Cornelia Stănescu, președinte al Comitetului municipal de cultură și educație socialistă, am efectuat lin raid-anchetă prin unitățile de alimentație publică.La Lupeni, în ziua de 16 august în salonul restaurantului „Cina", era organizată o masă festivă. Programul muzical era susținut de formația , „Salt". In prezența tovarășei Ana Albescu, înlocuitor al șefului de unitate, ascultăm cîteva dintre așa-zisele „cîntece de voie bună".Calitatea interpretării — mediocră. Calitățile vocale ale solistului — tot mediocre. Profitînd de o pauză în acest pseudo-program de divertisment solicităm membrilor formației artistice atestatele de interpreți, eliberate de C.C.E.S. document fără de care nu au calitatea de a se urca pe scenă. Nici solistul vocal, Ovidiu Liteanu, și nici x" membrii formației loan Tătara, Adrian Bușcă, Ga- ..•vrii Berchi, Daniel Stepa, Cornel Todea nu ni le pot prezenta. „N-am știut, vom lua măsuri, nu se va mai întâmpla", iată scuze bîl- bîite pentru a scăpa de amenda contravențională.Cerem lista repertoriului. Nu există. întrebăm 'dacă este afișată. Ni se răspunde că nu. Tovarășa Ana Albescu se angajează să rezolve imediat lacunele. Coborîm în bar, unde un magnetofon este dat la maximum. Oare volumul, Zgomotul înseamnă muzi
că ? întrebăm dacă s-au respectat prevederile legale privitoare la benzile imprimate. Nu primim un

răspuns convingător doar același angajament „Voi rezolva". Cum a făcut-o ? Ne-am convins in ziua de 21 august cînd am revenit la restaurantul „Ci-
ci torul lor?Am vizitat și unități ale I.C.S.M. Vulcan. La complexul de alimentație publică, ascultăm o bandă de magnetofon bine înregis- na“ și am constatat că lu- trată, conține muzică crurile stăteau la fel. De .............................data aceasta ni se spune de către aceeași Ana Albescu: „Documentele sî. t mație bună, la sediul întreprinderii". creeze o atmosferă adec-Tot în ziua de 21 au- vată. Micile scăpări de aicigust am vizitat complexul nu grevează asupra calită-de alimentație publică din ții actului artistic. Deci se Lupeni. In salon, r—•” festivă. Program muzical de o calitate îndoielnică, mai ales la’ acele piese cîn- tate, chipurile, în limba

Pledorie pentru 
exigență și bun gustengleză, cu greu se puteau distinge cîteva foneme care să aibă ceva comun cu acest grai de largă circulație mondială. „Nu e nici o problemă" — ne spune șeful complexului Gheor- ghe Fiera. Interpreții pe care-i ascultați, sînt oameni ai muncii la întreprinderea. noastră, ei' se numesc Carol David, Toa- der Săftoiu, Moni Coti, Valentin Baboe, Gheorghe Bo- coș. Toți au atestate de interpreți. Intr-adevăr — recunoaște Gheorghe Fiera nu avem repertoriul afișat". Tot șeful complexului declară că nu a știut că textele și repertoriul, după aprobarea lor de Comitetul județean de cultură și educație socialistă, trebuie să fie în posesia șefului unității nu în altă parte.Stăm de vorbă cu unul dintre interpreți. Ne spune că se numește Livid Lung iar alături de el se află ■ Vasile Tripon, Victor Marc, Petre Zgăvîrdea, loan Iu- șan, pentru muzică populară, și formația „Genția- na“ pentru muzică ușoară. Deci în local cîhtau alți interpreți decît cei încadrați. Atestate de artiști interpreți ? Umeri ridicați a neștiință.Oare ce părere au tovarășii din conducerea I.C.S.M. Lupeni ? Să fie acest aspect,, cu profunde implicații educative lăsat undeva, la marginea preocupărilor ? Șefii localurilor de alimentație publică nu cunosc prevederile legale referitoare la responsabilitățile ce le revin privind activitatea din sec-

■

defoarte bună calitate.La Petroșani, restaurantul „Parîngul" are o forțare știe să
masă poate. Și la Petrila, la restaurantul „Transilvania" ar fi lucruri bune de spus. . Așteptăm și aici mici retușuri ca totul să fie în ordine. In ceea ce privește restaurantul „Bulevard" din Petroșani am constatat că prevederile legale se respectă în amănunt. Nu se face rabat la calitate.„Nu pledăm pentru scoaterea muzicii din localuri. Dimpotrivă, dorim mai multă muzică, un divertisment de înaltă calitate, o ambianță plăcută și e- ducativă" — iată opinia Comitetului municipal de cultură și educație socialistă. Este și opinia noastră. Ce au de spus cei implicați direct ?

Al. HORAȚIU

Cînd organele de ordine întreprind acțiuni salutare de eradicare a parazitismului social, se mai Intîl- nesc unii cetățeni care se erijează în apărători ad-lioc ai celor certați cu normele eticii și echității socialiste. Cu un asemenea prilej, cu puțin timp în urmă, un cetățean din Pe- trila, care a făcut apoi proba curajului său civic, as- cuzîndu-se șub mantia a- nonimatului, a exclamat: „Ce aveți cu el (cu parazitul — n.n.). N-a făcut doar nimic".Nimic, adică nu mai voia să muncească; pentru a-și' asigura mijloacele necesare distracției, fiindcă astfel de indivizi au destul timp liber, pe care și-l petrec în localurile de alimentație publică sau în preajma lor, trăia din expediente, aduna sticle goale, pe care le vindea apoi contra băutură. Aceasta este de fapt prima fază a parazitismului, de tip „culegător". Cînd rezervele se epuizează, parazitul nu poa-

Un semnificativ act privind manifestarea responsabilității civice a proprie-
tarilor și beneficiarilor bunurilor materiale ale socîeîcnî

PĂDUREA A FOST SALVATĂDe la primele ore ale dimineții, 23 August s-a a- n uniat ca o zi de vară frumoasă și însorită, deosebit de generoasă în căldură și lumină, revărsate de soare dogoritor. O i mare. sărbătoare pe numeroși oameni ai cii din Valea Jiului .... petrecut-o în mijlocul naturii, Ia iarbă verde și aer curat, la bazele de agre- rnent sau în drumeții de neuitat la cabane ori . pe potecile munților din împrejurimi....Soarele se ridicase destul de mult pe bolta senină, cînd un nor de fum prinse a se înălța în văzduh aruneîndu-și umbrele rău prevestitoare peste verdele nesfîrșit al pădurii de conifere. Aflat cu treburi la conacul său din punctul denumit Măgura, din zona Răscoala, pensionarul Constantin Coeolan, din Cim- pa, fost brigadier silvic, a tresărit: „Arde pădurea! Arde pădurea!" s-a pomenit că repetă: cît îl țineai gura. Simțămînțul răspunderii profesionale, de pădurar, nu se stinsese

? un zi de care num- și-au

el nici după (i ani trecut i de la pensionare. Și nu a mai stat pe ginduri. Nu era timp de pierdut. In cîteva clipe a cumpănit ce era de făcut și a hotărât : „Trebuie mobilizați degrabă oamenii aflați prin împrejurimi — cît mai multi oameni; mai cu seamă cei de meserie — pădurarii din punctele de lucru apropiate ale Ocolului silvic Petrila. Știa că la cantonul silvic din zonă se găsea pădurarul Cornel Marea, dar pînă acolo era drum de 7—8 km. de străbătut în aproape două ore. Cu cine să transmită cît mai repede semnalul de alarmă, vestea rea despre incediul din pădure? întâmplarea fericită, șansa, oferea soluția: în apropierea conacului lui C. Co- colan se afla chiar: un nepot de-al pădurarului C. Marea, un băiețandru iute de picior. Lui î-a încredințat transmiterea semnalului de alarmă...J,a primirea veștii, pădurarul Cornel Marea împreună cu cei 24 de muncitori de la cantonul sil-

vie au lăsat uneltele de cțescopleșire a plantațiilor, s-au înarmat cu mijloace de .stingere a incendiilor, au luat muntele pieptiș, cu toată oboseala lucrului început dis-de-dimineață, ițțf în scurt timp au început lupta cu flăcările. Căldura amiezii era sufocantă. făcinii intervenția extrem de istovitoare. E- fortul cel mai mare l-au depus în direcția unde focul mistuitor amenința o suprafață întinsă de conifere, deosebit de valoroasă, ajunsă la 80—100 de ani. Cu forțe sporite, focul a fost localizat, extinderea lui fiind stăvilită, paguba rezumîndu-se la numai 1,5 ha plantație de 8—9 ani, unde s-a declanșat de fapt incendiul.Pădurea a fost salvată. Iar salvatorii ei, inițiatorii și înfăptuitorii acțiunii de stingere a incendiului, pădurarii, s-au mulțumit să afirme cu modestie despre fapta lor: ne-am făcut doar datoria 1
cu unte renunța Ia „condiția" sa, în consecință nu are de gînd să se apuce de muncă. Pregătind prima „lovitură", trece în categoria parazitului „răpitor", mai apoi se. înhăitează cu alți țipi de teapa lui, manifestările lor antisociale afectează climatul relațiilor in- ter-umane, efectele lor sînt păgubitoare pentru societate, ca și pentru cei vino- vați. Iată de ce continuăm dialogul cu cetățeanul anonim din Petrila, oferin- du-i drept exemplu recentele avataruri ale unui grup parazitar din orașul său.Gheorghe Tăzlăuan era cunoscut prin antecenden- te penale, pentru ultraj și furturi. „Experiența" de infractor a continuat pă ce a scăpat de legii, de fapt n-a efectul ei coercitiv, educativ. In acest . .pus la cale tocmirea unui furat dintr-un alt autove- cuib de acoliți într-ale lenei și furtului. A legat prietenie cu Costel Scrip- caru, llie Mătușoiu, cu

și du* rigorile înțeles dar si scop a

Piut adj. Ioan JITEA

anonimSîrbu, etc.
în- ves-
Pe-

minorii Constantin Alexandru Ciobanu „Loviturile" au început să se țină lanț în lunile iunie — iulie: a.c. A fost spart Un magazin C.L.F. din Petrila. Apoi, magazinele alimentare din Dără- nești și Petrila, s-au mulțit furturile din tiarele minerilor din' trila, din colibele păstorești din munți. Intr-o seară, în plin centru și-au demonstrat „policalificarea" infracțională, tîlhărind un cetățean abia cdborît. din autobuz. Deci, mai totdeauna, au profitat de a- dăpostul întunericului...Au în ti I nit un conducător auto profesionist, cu multă înțelegere pțjntru păsurile lor, care Ie-a o- ferit autobasculanta, parcată în incinta minei, drept... hotel. In noaptea de 21—22 julie, după ce auhicul 200 1 motorină și un acumulator, au pornit cu autobasculanta într-o călătorie de plăcere. Care

călătorie s-a dovedit de scurtă durată, mai mult, a pus capăt aventurilor lor. De acum, o parte a. grupului este cercetată sub stare de arest, vor urma, desigur, judecata și pedepsele, în funcție de gravitatea faptelor comise. aEhei, cetățene anonim ! Intr-adevăr și, paraziții de care ți-am istorisit nu au făcut -nimic la început. A- poi, ca niște păsări de pradă, s-au înfruptat, fără frică de urmări, din averea obștească și personală. Nimicul a făcut, așadar, din ei, oameni de nimic. Iată de ce, în cazuri similare, trebuie să stîrpim răul din fașă.. atunci cînd se inai poate miza pe revenirea celor căzuți în greșeală pe făgașul muncii și al cinstei. Fiindcă, a- sa- cum spune dictonul medical, aplicat eu bune rezultate și în viața socială „e mai ușor să previi, decît să tratezi".
Ion VULPE

Programul turului diviziei „C“, ediția 1986 -1987
ETAPA I — 31 augustUnirea Sînnicolau M.— Strungul C. Criș •Progresul 'l ini. — Obilici Sînmartinu Sir. Minerul Ghelar:— C.F.R. Timișoara

Minerul-Șt. Vulcan — C.F.R. SimeriaC.S.M.-Vag. Arad — C.S.M. Lugoj .
Șoimii Lipova— Minerul Lupeni Metalurgistul Cugir— Unirea,Tomnatic Victoria Călan — U.M. Timișoara

ETAPA a Il-a — 7 septembrie
C.F.R. Sim. — Minerul GhelaiStrungul — Progresul - î’
C.S.M. — Minerul-Șt. VulcanC.F.R. Timișoara — Victoria CălanObilici —- Unirea S.M, ■.■ Ac.;.U.M.T. — C.S.M.-Vagonul Arad
Minerul Lupeni — Metalurgistul CugirUnirea Tomnatic — Șoimii Lipova

ETAPA a IlI-a — 14 septembrie
Minerul-Șt. Vulcan — U.M. TimișoaraObilici — C.F.R. SimeriaStrungul — Minerul GhelarProgresul — Unirea TomnaticUnirea S.M. — C.F R. Timișoara Metalurgistul Cugir — C.S.M.,
C.S.M.-Vag Arad — Minerul Lupeni 
Șoimii Lipova — Victoria Călan

ETAPA a IV-a — 21 septembrie
Minerul I.upeni — ObiliciVictoria Călan — StrungulC.S.M. — ProgresulUnirea S.M. — Metalurgistul CugirC.F.R. Simeria — C.S.M—VagonulU.M. Timișoara — Șoimii Lipova

SERIA A VIII-AMinerul Ghelar — Lniica TomnaticC.F.R. Timișoara — Minerul-Șt. Vulcan.
ETAPA a V-a — 28 septembrieMetalurgistul Cugir — Minerul GhelarObilici — C.S.M.-Vagonul AradVictoria Călan — Unirea S.M.Progresul — C.F.R. Timișoara

Șoimii Lipova —- Minerul-Șt. VulcanC.F.R. Simeria — U.M. Timișoara Minerul Lupeni — StrungulUnirea Tomnâtic — C.S.M. .
ETAPA a Vl-a — 5 octombrieC.S.M.„Vagonul Arad— Victoria Călan U.M. Timișoara — Unirea S.M.

Minerul Ghelar — Minerul Lupeni 
Minerul-Șt. Vulcan — Metalurgistul CugirC.F.R. Timișoara — C.F.R, Simeria Strungul — C.S.M.Unirea Tomnatic — ObiliciȘoimii Lipova — Progresul

ETAPA a Vil-a — 12 octombrieC.S.M. — Șoimii LipovaC F.R. Simeria — Metalurgistul Cugir' 'Togresul — Minerul Ghelar
Unirea S.M. — Minerul Lupeni
Victoria Călan — Minerul-Șt. VulcanObilici — U.M. TimisoaraStrungul — Unirea Tomnatic'S.M.-Vagonul Arad — C.F.R. Timișoara

ETAPA a VlII.a — 19 octombrieU.M. Timișoara — Progresul Minerul Ghelar — C.S.M.Unirea S.M. — Unirea TomnaticC.F.R. Timișoara — Strungul

Minerul-Șt. Vulcan — C.S.M. Vagonul Obilici — Victoria Călan _Metalurgistul Cugir — Șoimii Lipova 
Minerul Lupeni — C.F.R. Simeria

ETAPA a IX-a — 26 octombrie
Minerul-Șt. Vulcan — Unirea S.M. 
Progresul — Minerul Lupeni- Metalurgistul Cugir — ObiliciȘoimii Lipova — C.F.R. SimeriaC.S.M. ■— C.F.R. Timișoara Victoria Călan— Minerul Ghelar- Unirea Tomnatic — U.M. Timișoara C.S.M.-Vagonul Arad/.— Strungul

ETAPA a X-a — 2 noiembrie
Minerul Lupeni — Unirea Tomnatic/U.M. Timișoara — Metalurgistul CugirUnirea S.M. — CIS.M.„Vagonul Arad Victoria Călan — ProgresulObilici — Minerul GhelarC.F.R. Simeria — C.S.M.Șoimii Lipova — C.F.R. Timișoara 
Strungul — Minerul-Șt. Vulcan

ETAPA a XI-a — 9 noiembrieC.S.M. — ObiliciMetalurgistul Cugir — StrungulC.F.R.; Simeria — Unirea S.M.
Minerul-Șt. Vulcan — Minerul LupaniiC.F.R. Timișoara — U.M. Timișoara Unirea Tomnatic — Victoria Călan Minerul Ghelar — Șoimii Lipova Progresul — C.S.M -Vagonul Arad

ETAPA a XH-a — 16 noiembrieStrungul — C.F.R. Simeria

Unirea S.M. — ProgresulObilici — Șoimii Lipova
Minerul Lupeni — C.F.R. Timișoara Minerul-Șt. Vulcan — Minerul Ghelar Victoria Călan — Metalurgistul Cugir U.M. Timișoara — C.S.M.C.S'.M.-Vagonul Arad — Unirea Tomnatic

ETAPA a XIII-a — 23 noiembrieC.S.M.-Vagonul Arad — Metalurgistul C. Minerul Ghelar — U.M. TimișoaraȘoimii Lipova — StrungulCIS.M. — Unirea S.M.
Minerul Lupeni — Victoria CălanC.F.R. Timișoara — ObiliciUnirea Tomnatic — C.F.R. Simeria
Progresul — Minerul-Șt. Vulcan

ETAPA a XlV-a — 30 noiembrieC.S.M. — Victoria CălanC.F.R. Simeria — ProgresulȘoimii Lipova — Unirea S.M. .Obilici — Strungul
U.M. Tiinișoara — Minerul Lupeni 
Unirea Tomnatic — Minerul Șt. Vulcan Metalurgistul Cugir — C.F.R. Timișoara Minerul Ghelar - C.S.M.-Vagonul

' ETAPA a XV-a ■— 7 decembrieStrungul — U.M. Timișoara
Minerul-Șt. Vulcan — ObiliciC.S.M.-Vagonul Arad — Șoimii LipovaC.F.R. Timișoara — Unirea Tomnatic Victoria Călan — C.F.R. SimeriaUnirea S.M. — Minerul Ghelar
Minerul Lupeni — C.S.M.Progresul — Metalurgistul Cugir



4 VINERI, 29 AUGUST 1981.

TV.

programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.iiii^i.iN.iri
FILME

Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășei Elena Ceaușescu, din partea tovarășilor din conducerea de partid și de stat a R.P. Chineze,, precum și din partea sa, cele mai alese salutări prietenești și călduroase urări de sănătate și fericire personală, de noi și tot mai mari succese în conducerea poporului român prieten pe calea construirii societății socialiste multilateral dezvoltate, în activitatea internațională desfășurată în folosul păcii, înțelegerii și colaborării în lume.Schimbul de mesaje a avut loc cu ocazia primirii de tovarășul Zhao Ziyang, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a delegației parlamentare române, condusă de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări

BEIJING ; 28 (Agerpres). Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, s-au transmis tovarășilor Hu Yaobang, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Deng Xiaoping, președintele Comisiei Centrale Consultative a P.C. Chinez, Li Xiannian, președintele Republicii Populare Chineze, Zhao Ziyang, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, un tovărășesc și călduros mesaj de salut, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de noi și mari succese pentru poporul chinez prieten în opera de edificare a socialismului, de pace, de progres și prosperitate.Exprimînd cele mai calde mulțumiri, tovarășulZhao , Ziyang, premierul’ Naționale, care, la invîta- Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului
ția Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze, a efectuat o vizită oficială de prietenie în această țară.

Noi demersuri pentru reglementarea 
problemei MalvinelorNAȚIUNILE UNITE 28 Națiunilor Unite, după (Agerpres). Comitetul pentru decolonizare al O.N.U. a invitat Argentina și Marea Britanie să-și reia ne- al O.N.U., gocierile pentru soluționa- ’ " ”rea politică a problemei Itisuîelor M a 1 v i n e (Falkland), s-a anunțat la sediul din New York al

cum in-Tot-informează agențiile ternaționale de presă. ___odată, secretarul general ’ ” , Javier Perez de Cuellar, este solicitat să-și reia misiunea de bunăvoință în direcția reglementării negociate a acestei dispute.
Africa AustralăPRETORIA 28 (Agerpres). apartheid, domină Evenimentele tragice din.. -orașul Soweto, din noaptea de marți spre miercuri, denumită și „noaptea sîn- geroasă", datorită intervenției poliției care a des-, chis focul asupra unei mulțimi de manifestanți anti-

.......____ , . „ viața'publică din Republica Sud- Africană, demonstrînd, o dată în plus, ferocitatea regimului rasist de la Pretoria. Agenția U.P.I. informează, citind surse ale autorităților, că numărul morților se ridică la 21.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Ultimul mohican; Unirea: Oaspeți de seară; Parîngul: Sparta- cus, I-II.LONEA: Comoara din Lacul de Argint.VULCAN - Luceafă
rul: Contrabandiștii din Sania Lucia.LUPENI — Cultural : Clipa dc răgaz.URIC ANI: Din multă dragostei’N.R. Eventualele dificări intervenite

preamo-în

20,0020,20
20,50

Telejurnal.Actualitatea în economie.Timp al marilor înfăptuiri revoluționare — E p o c a Ceaușescu.Cadran mondial.(color)21,10 Serial științific: „Din
tainele(color)Trecut destrălucitorTelejurnal.

mărilor".21,35 glorii - prezent.

Din lumea științei și tehniciiIN UNIUNEA SOVIETICA a fost realizat și testat un navigator automat pentru vase maritime. Sistemul asigură deplasarea navelor pe un traseu stabilit, indică locul în care se află nava în orice moment, „desenează" pe hartă traseul urmat., previne echipa de. cart ; de posibile - ciocniri cu alte vase și ' controlează rezistența navei în funcție de încărcătură, modul de repartizare a acesteia în cale și altele. relatează agenția TASS.O .RACHETA americană de tip „Aries“, care urma să efectueze o misiune științifică, a explodat, împreună cu încărcătura sa utilă, la 50 de secunde după lansare, s-a anunțat o- ftcial. Racheta transporta un telescop cu raze X. Lansată de la baza de la White Sands (statul New Mexico), . ea a fost distrusă de explozie în vreme ce se afla la o altitudine : de 23.000 -. metri, deasupra unei zone din statul respectiv, unde accesul persoanelor particulare este interzis.

•UN ACCIDENT de circulație produs pe autostrada Roma — Neapole, im- plicînd coliziunea a trei automobile, s-a soldat cu moartea, a șapte persoane, dintre care cinci aparțineau unei singure familii, relevă agenția Reuter, citind un comunicat al poliției italiene.SECETA excesivă din a- cest an a afectat sever a-

gricultura în 20 de departamente din zonele sudice și centrale ale Franței. Au avut de suferit, de asemenea, zone din alte 30 de departamente, informează agenția Reuter. -DUPĂ cum informează ziarul „Stuttgarter Zeitung", în R.F.G. se sinucid zilnic patru copii sau tineri sub 25 de ani. Potrivit; ziarului, care citează o statistică oficială, numărul tenta- . tivelor de sinucidere în rîndul tinerilor și adoles- • cenților vest-germani este, în medie, de 400 pe zi. .

INSTITUTUL DE PROIECTARE al cunoscutei întreprinderi bulgare „Bal- kankar" a pus la punct un nou model de electrocăr- încărcător, prezentînd o dispunere specială a cabinei, cricului .și platformei. O asemenea construcție este deosebit de potrivită pentru încărcarea și transportarea materialelor de dimensiuni lungi, cum ar ii barele, țevile, seînduri- le.Electrocarul este destinat activității în depozite, fiind capabil să ajungă la stelaje situate la înălțimi de 3,3 m. Capacitatea încărcare a acestui model, care lărgește ma de electrocare și cărcătoare bulgărești, de două tone.
☆FIRMA AMERICANĂ „IONICS" a realizat o instalație experimentală pentru tratarea deșeurilor radioactive lichide cu activitate scăzută, folosind mc- vtoda elcctrodializei. Meto- *da dă posibilitatea reducerii cu peste 90 la sută a volumului de deșeuri lichide cu conținut de. elemente radioactive. • ■'

de nou

Duminică, 31 august11,30 Telex. " \11,35 Lumea copiilor.— Telefilmoteca "
VizitatO'

de
21,00 Film serial. (color) 

Cristofor Columb.,, Ultimul episod.21,50 Telejurnal,, ’’ - 20,50
12,4013,00- cîntecului Muzică Marți, 2 septembrie 21,30

19,0019,20
20,20

ghiozdan, 
rii. (color) Din cununa românesc, populară.Album duminical, (parțial color) Moment muzical-co- rcgrafic; Cotidianul 1 în 600 de secunde ; Microrecital; Feeria Deltei; La florărie ; Divertisment coregrafic; Telesport ; Farmecul unei viori; Lumea minunată a filmului; Mamaia '86; Concursul național de creație și interpretare de muzică ușoară românească.Contemporanii tri.Telejurnal.In august de victorii omagiem partidul. Spectacol literar-mu- zical-coregrafic.Film artistic- Vîrsta 
primei .iubiri...21,35 Melodii îndrăgite, (color)21,50 Telejurnal.

20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în nomie. . '• eco- 21,45.

mul democrației muncitorești. - Muncitorești elanuri încununează țara, (color) Spectacol lițerâr- muzicai-coregrăfic. Participant! la luarea deciziei — în primele rînduri pentru înfăptuirea ei. Re-, portaj. (color) Telejurnal.
PROGRAMUL TV

20,30 Teatru TV. Florile a- 
mintirilor noastre, de Constantin Mun- teanu. (color)21,50 Telejurnal.

Miercuri, 3 septembrie

Vineri, 5 septembrie

noș- 20,0020,20 Telejurnal.Actualitatea în economie.Din hroniciil de glorii. Mircea cel Mare — 600 de ani. Făuritori ai lui luminos triei.21,'00 Film serial.
20,3520,45 destinu- al pa-... _ —_ (color)

Căpitanul Fracasse. Episodul 2.21,50 Telejurnal.

20,00 Telejurnal— Congresul al lll-lea al Consiliilor Oamenilor Muncii.20.30 Actualitatea în economie. Forumul democrației muncitorești.20.50 înainte,toare 1Cîntece rești.21,10 Cadranlor)România în Anul internațional al păcii.21.30 Timp al marilor înfăptuiri revoluționare — Epoca Ceaușescu.21.50 Telejurnal.

clasă munci'muncitomondial, (co
Luni, 1 septembrie Joi, 4 septembrie20,2020,3520,45

Orizont telinico-ști- ințific. (color)Libia azi. Documentar. (color)Tezaur folcloric, (color)
20,00 Telejurnal.— Congresul a! IlI-lea al Consiliilor Oamenilor Muncii.20,30 Actualitatea în economie. (color) Foi u-

Sîmbătă, 6 septembrie
• - - V:. ‘ •13,00 Telex,13,05 La sfîrșit de săptăinî-

tui., (parțial color) , In sumar : De la un• instrument... la altul. Melodii populare; Gala desenului animat ; - ’ ExtempSral -- despre viitor; Cin-tecele muncii. Moment poetic ; Tablouri din Galeria Na-1 țiohală-: ’’„Aufopor- . ,. tret" de Theodor ~ lady; Telesport ; tograf muzical:• ria Nagy.14,15 Imagini, cîntece• dansuri din R.P.D. Coreeană, (color)14,45 Săptămîna politică.■ 19,00 Telejurnal.— Congresul al IlI-lea al Consiliilor Oamenilor Muncii.Actualitatea în economic. Forumul democrației muncitorești.România, țară a muncii. (color) Spectacol literai'-muzical-core- grafic. : I-Film artistic. Fata 
care vinde flori. Producție ă Studiourilor din R.P.D. Coreeană. Film distins cu Medalia Juriului Tă Festivalul filmului de la Karlovy — Vary, (color)21,55 Telejurnal. 22,05 Mamaia ’86. (color).Selecțiuni din Condusul național de creațiâ și jnterpre- ■ : tare de muzică u-șoară românească.

19,30

20,15
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COLEGIUL DE REDACȚIEI losit (FAlaN, luan DUBtK. Duiin GIIEȚA, Ion 
MUSTAȚA, Sfmion POP — redactor iet. Teodor RDSU — redactor țel adjunct, 
Tiberio SPĂTARII. . YU

Centrul de cercetări, 
inginerie tehnologică și 

proiectări pentru securitate 
minieră Petroșani

A N U NT A
concurs

pentru ocuparea posturilor vacante Ici 
următoarele laboratoare :

• Aeraj, metan, focuri de mină
- tehnician principal

— laborant
- lăcătuș
• Combaterea poluării, explozivi
- laboranți
- artificier suprafață
• Electrosecuritate
-tehnician- ’ ■ *
- electrician
Informații suplimentare se pot obține la 

telefon 41621 - 41622, interior 154.

Mic a km. Informații Iscroni Dă- nuțoni 353. (8730)SCHIMB apartament 3 camere cartier 8 Martie, bloc 11, sc. II, ap. 16 Pe- trila, cu apartament 2 camere Petroșa'ni-Nord. (8734)OFER cameră cu chirie în Deva și doresc similar Petroșani. Telefon 12064 — Deva. '(8732)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Bondoc Gheorghe, eliberată de I.M. Paroșeni. O declar nulă. (8731)PIERDUT legitimație de servicju pe numele Mac- sim Marin, eliberată de I.U.M. Petroșani. O declar nulă. (8729) iPIERDUT foaie parcurs seria B I nr. 097035 pe numele Daihian Ionel,' eliberată de I.UG. C.C.F. București la 26.08.1986. O declar nulă. (8735)

BUNICII felicită scumpa lor nepoată tină Hajdu cu ocazia «terii celui „1 ... ___trandafir în firul vieții și-i urează „La multi ani, sănătate si fericire". (8728)' “ MULȚUMESC din suflet omului de aleasă omenie din stația C.F.R. Liyezeni care m-a ajutat în găsirea operativă :i unui cu acte uitate (87.39) ,VINI) urgent raj. Petroșani, zinei 14. (8733) ,yiND casă cu grădină, I ,onea, strada Burdești. Informații administrația redacției. (8741)VIND casă 6 camere, dependințe, comuna Sîntă- mărie Orlea, sat Sînpetru. Informații, telefon 956/ 70475. (87.17)VINI) Dacia 1300 cu îmbunătățiri, rulată 26 000
ANUNȚURI DE FAMILIE

Pe Cris- prin- de-al 18-lea

i pachet în • tren.casă, ga- strâda U-

CEA mai bună soție, mamă și bunică 
TEKUȘ EMILIA 

a încetai din viață după o lungă și nemeritată sufe
rință. ' V'.< ■ • '

Inmormîntarea azi ora 15.
Nu o vom uita niciodată. (8737)

COLECTIVUL secției reparații electrice — 
IPSRUEEM Petroșani — este alături de colega Păs
tră veanu Viorica în clipele de durere prin care trece 
la pierderea mamei sale iubite

TEKUȘ EMILIA
și exprimă familiei sincere condoleanțe. (8738)

COLECTIVUL A.U.T.L. Petroșani este alături de 
familia greu încercată prin pierderea fulgerătoare a 
celui care a fost un bun tovarăș și coleg de muncă 

BONȚINDEAN SIMION
Sincere condoleanțe. (8740)

Redacția ți administrația Petroșani, str. Nicolae Băicescu ar, 2. Telefoane 41662. 
secretariat: 41663, 42464, secții.
Tiparul i Tipografia Petroșani, str. Nicolae Băicescu, hr. 2, telefon 41369.


