
în ziarul de azi
• Mobilizare fermă pentru depășirea 

greutăților.
• Serviciile la dispoziția dumneavoastră.
• Vă informăm.
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ȚÂRII, eh MAI MULT CĂRBUNE!

introduse

Pacea și dezarmarea necesități imperioase
ale înmii contempora<ie

în 
a-

Și 
de 

aba- 
sec- 
Iosif

IV 
și-au 
lună 

de 
astfel 
între-

pentru a 
mai mult

productivita- 
planificată în 

medie cu pes- 
pe post, 

sarcini- 
peste

In secția
filatură de
la I F.A.
„Viscoza"

Lupeni bo-
binele cu
firele de
mătase sînt

Minerii sectorului 
de la I.M. Lonea 
realizat în acest an 
de lună sarcinile 
plan situîndu-se 
mereu în fruntea 
cerii socialiste 
da țării cît 
cărbune.

în cele 9 luni care au 
trecut din acest an, din 
abatajele sectorului IV 
au fost extrase supli
mentar sarcinilor de 
plan peste 30 000 tone de 
cărbune. La acest succes 
remarcabil a contribuit 
din plin întregul colectiv 
de mineri al sectorului 
cam printr-o bună orga
nizare a locului de mun
că, prin folosirea inte
grală și eficientă a timpu
lui de lucru și prin folo
sirea la capaci
tate a întregului potenți
al tehnic și uman de 
care dispun au reușit să

depășească 
tea m-mcil 
abataje în 
te 600 kg

La depășirea 
lor de plan cu 
30 000 tone de cărbune, 
o contribuție deosebită 
au avut-o minerii care 
lucrează în abatajele 
frontale conduse de An
ton Florea, Grigore 
Mîndruț și Martin Ba- 
lint. Alături de ei, au 
depus eforturi susținu
te pentru realizarea 
depășirea sarcinilor 
plan și minerii din 
tajele came-'’ ale 
torului, conduse de 
Clamba și Aurel Marian, 
care au raportat la rîn- 
dul lor însemnate depă
șiri. Hotărîrea 
lor : să 
bunelor 
ultimul 
acest

continue 
rezultate și 
trimestru 

an.

mineri-
șirul 

în 
din

Conducerea

Patru întreprinderi
miniere raportează 

producții peste 
preliminarul ziiei

a lunii 
colecti-

In penultima zi 
septembrie, patru 
ve din cadrul întreprin

derilor din Valea Jiului 
au raportat producții su
plimentare de cărbune. Pe 
primul loc ie situează l.M. 
Lupeni cu 621 tone de 
cărbune extras în plus fa
ță de preliminarul zilei, 
urmată de I.M. Petrila cu 
319 
rită 
tul 
I.M.
nea
rămîncrea în 
aceste două 
miniere s-au 
proape 200 de tone de căr
bune peste 
zilei de 29 
contribuție 
asigurarea
cărbune pentru cocs 
Valea Jiului continuă să 
o aducă colectivul carie
rei Cîmpu lui Neag. care 
a extras de la începutul 
lunii septembrie 6821 to
ne de cărbune peste plan.

Este demn de menționat 
faptul că cele mai im
portante cantități de căr
bune 
față 
sînt 
jele
mecanizate 
unde se înregistrează 
mod co ‘ ant înalte 
duet vi tați în cărbune. 
(VJS>.) _____

tone de cărbune. Me
să fie subliniat efor- 

depus de colectivele
Bărbăteni și I.M. 
pentru

Lo-
a recupera 
urmă. De la 
întreprinderi 
raportat a-

preliminarul 
septembrie. O 
deosebită 
cantităților de 

din

la

extras suplimentar 
de sarcinile de plan 
raportate din abata- 
dotate cu complexe 

de susținere, 
în 

pro-

sectorului s-a preocupat 
în permanență de exe
cutarea la timp a lucră
rilor de pregătiri, care să 
le asigure linia de front 
necesară depășirii în 
continuare a sarcinilor 
de plan. In acest sens 
adjunctul șefului de sec
tor, sing. Petru Nemeș, 
ne spunea : „Avînd 
vedere că producția 
nului viitor trebuie pre
gătită din timp, în aten
ția noastră a stat în per
manență pregătirea unor 
noi locuri de muncă, ca
re să ne asigure prelua
rea din mers a produc
ției de la capacitățile 
care ne ies din funcțiu
ne astfel incit să asigu
răm creșterea producției 
care este prevăzută prin

Gheorglie BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)________ _____ J

0 nouă capacitate in pregătire 
la J. M

ultimu-
acestui

Pînă la sfîrșitul 
lui trimestru al 
an, la întreprinderea mi
nieră Lupeni este pro
gramată punerea în func
țiune a unei noi capacități 
de producție. Este 
de punerea în 
zăcămîntului de 
din perimetrul 
Lui “m-Sud, de
prevede extragerea 
2'000 tone de cărbune 
pînă la finele lunii decem
brie. Pentru punerea în 
valoare a acestei noi ca
pacități de cărbune cocsi-

vorba 
valoare a 

cărbune 
incintei 

unde se 
a

Lupeni
ficabil, la suprafața incin
tei Lupeni-Sud sînt 
curs de execuție 
de investiții 
de săpare 
stația 
pozit pentru utilaje și ma
teriale, iar în subteran, pe 
orizonturile 300, 400 și 
480 se amenajează o stație 
de transformatoare, remize 
pentru locomotive de mi
nă și alte dotări n°ccsa- 
re bunului mers al 
ducției. (V.S.)

în 
lucrări 

la instalația 
și extracție, 

de compresoare, de-

în numele civilizației, 
al dreptului la viață

Inflăcăratele chemări 
țării noastre, tovarășul 
Ceaușescu pentru intensificarea 
în vederea opririi cursei înarmărilor. în 
primul rînd a înarmărilor nucleare, con
ținutul Apelului Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, constituie elocvente 
mărturii ale politicii de pace a 
partidului și guvernului României socia
liste. Tezele și ideile de înaltă 
teoretică 
Nicolae 
dorința 
muncii. < 
re, de 
coșmarul 
toniică. 
fierbinte dragoste și stimă adresăm 
vibrant omagiu 
Ceaușescu, 
lui român, pentru 
te consacrată prieteniei și colaborării 
toate popoarele lumii, 
de

ale președintelui 
Nicolae 

luptei

valoare
i și practică ale tovarășului 
Ceaușescu exprimă cu claritate 
noastră, a tuturor oamenilor 

de a trăi în pace cu' alte popoa- 
elimina din viața popoarelor 
amenințării cu distrugerea a- 
lată de ce, cu sentimente de 

un 
tovarășului Nicolae 

cel mai iubit fiu al poporu- 
neobosita sa activita- 

cu 
pentru acțiunile 

larg răsunet internațional în spr'.iinul

a

Ștefan FAZAKAȘ, 
maistru constructor, 

șantierul \ ulcan al T.C.H.

(Continuare in pag. a 2-a)

conștientă 
in asigurarea 

producție ale

O brigadă vrednică, 
răspunderile ce-i revin 
viitoarelor capacități de 
minei, de căile de acțiune pe care tre
buie să persevereze pentru a 
înălțimea misiunii ce o are de îndepli
nit — asigurarea drumurilor spre 
rile de cărbune, executarea în 
de calitate ireproșabilă a lucrărilor — 
este formația de lucru condusă de ml 
nerul Constantin Niță de la sectorul VIU 
al minei Vulcan Organizîndu-și munca

fi la

frontu. 
condiții

in mod exemplar, folosind eficient atît 
timpul de lucru cit și utilajele din do
tare, destoinicii mineri din brigada mai 
sus.amintită au reușit excavarea pes
te sarcinile de plan pe luna septembrie 
a aproape 100 mc. în imagine, brigadi
erul Constantin Niță, alături de ortacii 
din schimbul condus de Vasile Filim.m. 
discutând despre succesele obținute in 
schimbul recent încheiat.

Foto : Șltlan NEMELSEK

la . spălat, 
pentru în
depărtarea 
substanțe

lor chimice 
rezultate din. 
băile de fi- 
laj.

l-’oto : 
N. ȘTEFAN

Pentru fericirea 
copiilor noștri

Sînt mamă și ca fiecare femeie 
lume îmi iubesc cu duioșie copiii, doresc 
ca nimeni și nimic să nu le tulbure li
niștea și feric rea. De aceea sînt tare 
îngrijorată afiind de nebuneasca șl peri
culoasa cursă a înarmărilor, de perico
lul unu război atomic pustiitei ce i- 

! menință omenirea. Noi, românii, sub 
' conducerea înțeleaptă a partidiilui și gil- 
I -ernului, pășim cu fermitate pe drumul 
' construirii socialismului in patria noastră 
i și pentru a făuri viața noastră nouă și 

fericită muncim fără preget, dar dorini 
s-o facem în liniște și pace fără ca tot 
ceea ce construim să fie distrus de bom
be și alte arme distrugătoare. Sînt ță
rancă. Am gospodărie individuală și pe 
măsura posibilităților mele contribu’ Ia 
înflorirea patriei noastre, 
noastră, a tuturor Am contractat și 
■lat la fondul centralizat al statului 
male și produse animaliere. Am in 
oodăric 7 vite mar. și 17 oi. Am 
tractat si predat în acest an la stat un

i

contribu’
la bunăstarea 

pre- 
ani- 
gos- 
con-

Lucrcția UNGUR, 
gospodină, comuna Bănița

(Continuare in pag. a 2-a>

Termoficarea, 
la ora scadențelor

Constructorii de pe 
tierul termoficării 
Jiului raportează în 
9 luni care au trecut de 
la începutul anului suc
cese deosebite. Planul lu
crărilor de construcții 
montaje a fost nu 
îndeplinit, 
Față de 25 
cit prevede 
la lucrările 
și montaje, 
tierului Paroșeni al Trus
tului Energo Construcția 
— Deva a realfzat 23 mi
lioane lei. Aceasta s-a da
torat bunei organizări a 
lucrului, utilizării judi
cioase a utilajelor dlr. do
tare, fapt care a dus la 
creșterea productivității 
muncii zilnice. A fost 
terminată magistrala ter
moficării spre orașul Lu- 

excepția izolați-

șan- 
Văii 
cele

Și 
numai 

ci și depășit 
milioane lei, 
planul anual 
de construcții 

colectivul șan-

îzola- 
definitivă 
magistrale 
proiectan- 

un 
prevede 
zincate 
Evident, 
care condtic- 
spre Lupeni

peni, cu
ei definitive a conducte
lor, izolația cu . primele 
două straturi, fără tablă, 
permite transportul agen
tului termic de la sursa 
din Paroșeni, pînă la car
tierele centrale ale orașu-

lui Lupeni. Pentru 
rea în soluție 
a conductelor 
de termoficare, 
tul a elaborat 
proiect, care 
euirea tablei 
tablă neagră, 
condițiile în 
ta magistrală 
nu este izolată în condiții 
definitive, vor apare pier
deri de căldură care se 
cei- grabnic înlăturate.

în curind intrăm în 
perioada rece a anuiui. 
Experiența dobîndită în 
iama anului trecut prin 

punerea în funcțiune a 
magistralei Paroșeni — 
Petroșani a pus în eviden
ță faptul că, deși rui este 
izolată în condiții d"f ni- 
tive, magistrala este 
măsură să 
tul termic 
Problema 
cu si mai 
constituie

nou 
mlo- 

cu 
in

în
furnizeze agon
ia consumatori, 

care se pune 
mare acuitate o 
finalizarea ra-

Viorel STRAU'T

(Continuare ir pag a 2-a)
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i. m. mija: Mobilizare fermă 
pentru depășirea greutăților

Adunarea organizației 
de bază nr. 5 de la sec
torul investiții al I.M. 
Dîlja s-a desfășurat în 
lumina exigențelor și o- 
rientărilor cuprinse în 

vîntarea secretarului 
general al partidului, to
varășul N 1 c o 1 a e 
Ceaușescu, la Consfătui
rea de lucru de la Man
galia privind perfecțio
narea activității organi
zatorice și politico-edu
cative.

întrucît sectorul de 
investiții are de realizat 
oljective de o deosebită 
linportanță pentru pune
rea în funcțiune a noi
lor capacități de produc
ție, care să ducă la creș
tere- continuă a produc
ției de cărbune, mate
rialul prezentat in fața 
comuniștilor a analizat 
realizările și lipsurile 
care s-au manifestat în 
activitatea comuniștilor, 
în perioada ce a trecut 
de la începutul anului.

în materialul prezen
ta* și în luările de cu- 
vînt ale participanților 
la dezbateri s_au analizat 
cu toată răspunderea 
cauzele care au dus la 
nerealizarea sarcinilor 
de plan pe cele 8 luni

Termoficarea, 
la ora scadentelor

(Urmare din pag. I)

cordurilor între punctele 
termice șl magistralele 

termoficării. Deși prin 
graficul lucrărilor fizice 
de pe m gistrala termo- 
fic* ?» spre Lupeni se 
prevede terminarea lucră
rilor de racordare a pa
tru punct termice din 
Lupeni, acestea nu sînt 
încă racordate la magis
trala termoficării. De ce ? 
Fiindcă lipsesc vanele de 
secționare și de golire. 
Constructorii și montorii 
asi asigurat pînă în pre
zent cinci racorduri la 
magistrală în Lupeni ; la 

blocul 200, la blocul de 
garsoniere, la punctul ter
mic din spatele restau
rantului „Cina" și la 
punctele termice „Brăița" 
și „Vîscoza". Din lipsa 
vanelor de secționare și de 
golire, aceste puncte ter
mice întârzie să fie ra
cordate cel puțin încă 
trei săptămîni. Procura
rea van ' ;r de secționare 
și de golire este deci o 
problemă de maximă ur
gență pentru construc
tor și beneficiar.

în Petroșani, unde sînt 
în plan de pus în funcțiu

de pregătiri și cu 8 ml 
la lucrările de investiții. 
Au fost arătate greutățile 
care s_au ivit în ceea ce 
privește aprovizionarea 
brigăzilor cu materialele 
necesare, cu vagonete 
goale și preluarea la 
timp a sterilului pro
venit din aceste lucrări, 
pentru ca brigăzile de la 
fronturile de lucru să

rzz/zzzzz/zzz//zzzzz/z/zzzzz/z/z/ 

VIATA DE PARTID 
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desfășoare o activitate 
normală. Totodată au 
fost făcute propuneri de 
către comuniști pentru 
îmbunătățirea acestei 
stări de lucruri, astfel 
îneît, sectorul să poată 
să-și realizeze sarcinile 
de plan în lunile urmă
toare și să treacă la re
cuperarea unei părți în
semnate din aceste res
tanțe. Pentru o aprovi
zionare mai bună cu ma
teriale și cu vagonete 
goale, s_a cerut să se 
intervină de către con
ducerea sectorului la co
lectivul de la transport 
pentru o plasare cores
punzătoare a tuturor lo
curilor de muncă cu per-

ne punctele termice de la 
Grupul școlar minier, I.M. 
Petroșani, PT 25 de lîngă 
sediul E.G.C.L. și PT 16 
din noul cartier Petroșani 
Nord, situația se prezintă 
ceva mai bine, conducerea 
șantierului termoficării dă 
„asigurări ferme că cel 
mai tîrziu la sfîrșitul lunii 
octombrie aceste puncte 
termice vor fi puse în 
funcțiune". Pentru 
abnegația cu care au 
muncit în vederea 
realizării sarcinilor care 
le-au fost încredințate pe 
șantierele termoficării

Văii Jiului merită cuvinte 
de laudă echipa mecanici
lor de utilaje conduse de 
Arpad Bocsony, betoniștii 
loan Munteanu și loan 
Csibi, lăcătușii din for
mațiile coordonate de Eu
gen Rusu, constructorii^ 
din formațiile lui Mihai 
Firescu și cei din subor- 
dinea sing. Ioan Celofan. 
Prin faptele lor de muncă, 
constructorii de pe șanti
erul termoficării dove
desc faptul că stă in pu
terea lor să asigure în
făptuirea sarcinilor pla
nului valoric și fizic pînă 
la începutul sezonului 
rece.

desfășurarea normală a 
activității pe puțurile 
care deservesc sectorul 
de investiții. Comuniș
tii au luat, de asemenea, 
o atitudine fermă față 
de cei care le dezorga
nizează procesul de pro
ducție prin părăsirea 
locului de muncă îna
intea sosirii schimbului 
sau prin absențele ne
motivate de la serviciu. 
S-a cerut de către toți 
comuniștii care au parti
cipat la discuții să se 
acționeze cu toată hotă- 
rîrea pentru întronarea 
unui climat de ordine și 
disciplină pentru a putea 
să treacă cu toate for
țele la recuperarea res
tanțelor. Comuniștii Pe
tru Gherasim, Gheorghe 
Stoica, Mihai Cocoveanu, 
Alexandru Levay, Mihai 
Maftei și loan Solga au 
arătat în numele lor și 
al colectivelor din care 
fac parte că sînt hotă- 
rîți să facă totul pen
tru îmbunătățirea activi. 
Lății organizatorice și 
politico-educative, pen
tru ridicarea pregătirii 
politice și profesionale 
pentru a-și onora exem
plar sarcinile de plan și 
îmbunătățirea activității 
organizației de partid.

Linia de strunguri 
paralele din cadrul a- 
telierului mecanic de 
la I.M. Paroșeni, unde 
se realizează o largă 
gamă de piese de 
schimb necesare revizi
ei și reparațiilor ma
șinilor și utilajelor din 
cadrul minei.
Foto : Șt. NEMECSEK

în numele civilizației, 
al dreptului la viată

(Urmare di o pag. I)

realizării unui acord care să ducă la mă
suri concrete de dezarmare, in primul 
rînd de dezarmare nucleară, pentru în
tărirea păcii și securității în Europa șl 
în întreaga lume. Pacea și dezarmarea 
constituie necesități imperioase pe con
tinentul nostru, în întreaga lume, fiindcă 
numai astfel popoarele pot să-și înfăp
tuiască idealurile de bunăstare și progres. 
Vrem să ne creștem copiii nu în spiri
tul războiului, ci pentru bătălia pașnică 
de înflorire economică și socială a țării. 
Europa poate și ‘rebuie să fie eliberată 
de arma nucleară, pentru ca popoarele 
să conviețuiască în pace și deplină secu
ritate. în numele civilizației, al dreptu
lui la viață al tuturor națiunilor lumii 
trebuie să facem totul, acum, pînă nu 
este prea tirziu pentru a opri cursa ne
bunească a înarmărilor nucleare. Stă în 
puterea noastră, a tuturor oamenilor 
muncii, a popoarelor lumii să ne unim 
pentru a impune pacea, dezarmarea.

Pentru fericirea 
copiilor noștri

(Urmare din pag. I)

vițel, o oaie, un miel, 300 litri lapte de 
vacă șl 17 kg de caș de oaie. De altfel 
în fiecare an am contractat și predat la 
fondul centralizat al statului animale și 
produse animaliere. Comuna noastră are 
condiții prielnice de creștere a bovine
lor și ovinelor și ne străduim să le spo
rim mereu și în gospodăria noastră 
printr-o mai bună valorificare a pășuni
lor, fînețelor și extinderea terenului ce 
poate fi folosit pentru agricultură.

E contribuția modestă a familiei mele 
la dezvoltarea și înflorirea țării, care nu 
se poate face decît în pace. Pentru li
niștea căminelor noastre, pentru fericirea 
copiilor, a tuturor celor ce trăiesc pe a- 
cest pămînt subscriu din toată inima la 
noua inițiativă de pace a țării noastre 
exprimată prin Apelul F.D.U.S. pentru 
dezarmare și pace, la toate inițiativele de 
pace ale tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, iubitul nostru conducător.

Intr-o singură ii
•în fiecare zi la unita

tea nr. 2 de desfacere a 
legumelor și fructelor din 
piața orașului Petroșani, 
responsabili Dorin și Iu
lian Brujan, se pun la 
dispoziția gospodinelor 
însemnate cantități de 
produse. Ieri, 30 septem
brie a.c., în magazinul 
resp"'-tiv au intrat 16 to
ne de cartofi, 14 (one 
varză albă, 13 tone go- 
goșari, 5 tone gogonele, 5 
tone ardei capia, 2 tone 
castraveți, 1,5 tone ardei 
gras. Mîine vor intra în u
nitate alte cantități de ardei 
gras, struguri și alte produse. 
Paralel cu buna aprovi
zionare a unității servi
rea este asigurată opera
tiv și civilizat de vînză-
toarele Dorina Murariu, 
Aurelia Busuioc, Dorina 
Scripcaru, Ion Preda, 
Maria Brujan și Maria
Andronache.

Un colectiv 
în plină afirmare

(Urmare din pag. D

plan. în acest sens noi 
am pregătit un nou aba
taj frontal în stratul 3, 
blocul IV, abataj în ca
re vom experimenta 
metoda de exploatare 
sub tavan de rezistență 
care a dat rezultate des
tul de bune atît la mi
na noastră cit șl la mina 
Petrila. începînd din a- 
ceastî lună vom plasa 
aici brigada de pregătiri 
condusă de Ion Ilca. Tot 
pentru a putea face față 
noilor sarcini care ne 
stau în față am pregă
tit în stratul 5 încă trei 
abataje cameră din care 
vom da cărbune încă 
din această lună. Prin 
punerea în funcțiune a 

noilor capacități de pro
ducție și prin mobiliza
rea exemplară a între
gului colectiv de mineri 
de la sectorul nostru, în 
ultimul trimestru din 
acest an, vom adăuga la 
cele 30 000 tone de 
cărbune extrase supli
mentar în cele 9 luni cel 
puțin 5 000 tone de căr
bune. Realizând ceea ce 
ne-am propus, adică în
că 5 000 tone de cărbu
ne extrase suplimentar, 
sîntem convinși că prin 
punerea în funcțiune a 
noilor capacități de pro
ducție și intensificarea 
efortului colectiv vom 
putea să ne realizăm și 
să depășim sarcinile a- 
nului viitor".

Avînd de mai bine de 
două luni o defecțiune la 
baie, tovarășul Florea Bel
ciug. muncitor la prepa- 
rația din Petrila, domici
liat în blocul 53, aparta
mentul 4, a solicitat la 
E.G.C.L. din localitate să 
vină să-i repare defecțiu-

Defecțiuni „reparate" 
cu promisiuni

nea. A primit, e drept, 
promisiuni, dar de venit 
n-a venit nimeni. După 
zile de așteptare a bătut 
din nou drumul spre 
E.G.C.L. și nu o singură 
dată, ci de mai multe ori, 
dar executarea reparației 
este mereu tergiversată. 
Văzînd omul ?•" este „ser
vit" cu amînări, s-a adre
sat redacției. Solicităm deci 
E.G.C.L.-ul să remedieze 
operativ defecțiunea.

& Noua cantină restaurant din Pe
troșani, strada Ilie Pintilie, oferă con
sumatorilor un bogat sortiment de pre
parate și semipreparate din carne, peș
te, paste făinoase, ouă etc. în cadrul 
cantinei-restaurant funcționează o u- 
nitate „gospodina" cu rotiserie pentru 
pregătirea puilor și micilor. Se servesc 
meniuri complete pentru consum pe loc, 
iar, pe bază de abonament, pentru 
consum la domiciliu. Există, de aseme
nea, posibilitatea alegerii sortimentelor 
preferate de la lima de autoservire 
pentru consum in cantină ori pentru a 
fi consumate acasă. Costul unui meniu 
complet este de 17 lei. Zilnic la canti
na restaurant se pregătește și servește 
ciorbă de burtă. Programul cantinei 
este între orele 7—21. La secția rotise- 
rie-„gospodina“ din cadrul noii cantine 
restaurant se pot adresa, cu 48 de ore 
îna nte de ridicare, comenzi pentru se
mipreparate de patiserie — blaturi pen
tru torturi, foi pentru cremeș, diferite 
creme, precum și pentru produse fini

te — torturi, cozonaci, fursecuri și alte 
produse de patiserie și cofetărie.

fel Biletele pentru spectacolele pre
zentate de Teatrul de stat „Valea Jiu
lui" Petroșani și de teatrele în turneu 
se pot procura de la agenția din sediul 
teatrului, strada Mihai Vitcazu. Pro
gramul agenției este de la 9—13 și
16—19 (cînd sînt programate spectacole). 
Pentru spectacolele prezentate de co
lectivul teatrului din Petroșani s-a 
instituit sistemul de abonamente indi
viduale care se pot procura de la agen
ția mai sus menționată și de la respon
sabilii culturali din întreprinderi șl 
instituții. Abonații beneficiază de o re
ducere de 10 la sută din valoarea bile
telor, cît și de prioritate la spectacolele 
prezentate de teatrele profesioniste din 
țară venite în turneu.

K Duminică, 2 octombrie a.c., este de 
serviciu pentru servirea publicului, în
tre orele 8—20, farmacia nr. 16 din ca
drul complexului comercial „Parîngul", 
cartierul Aețoport-retroșani.

„ROMANI?, PE CO
ORDONATELE LUMII 
CONTEMPORANE" a 
fost tema dezbaterilor ce 

| au avut loc ieri la mina 
Dîlja și IPSRUEEM. Dez
baterile au fost organi
zate de Casa de cultură 
din Petroșani. A partici
pat Constantin Badea, 
comentator de politică 
externă de la Agerpres.

AZI, Ia ora 18, la Casa 
de cultură din Petroșani 

i are loc deschiderea 
«cursurilor noului an de 

învățăfhînt 1983—1984 al 
Universității cuilural- 

I științifice.
I AFLĂM din ultimul 

[ număr (pe septembrie) al 
’ revistei „România pito

rească" despre recentul 
seminar internațional 
„Salvamont", desfășurat 
la Bușteni. In cadrul se
minarului, F.RT.A. și 

comisia centrală Salva
mont au oferit diplome 
și trofee celor mai active 
și eficiente formații de 
salvare montană. Printre 
formațiile care au bene
ficiat de aceste distinc
ții se numără și echipa 
Salvamont din Lupeni

CAD FRUNZELE, do
vadă că toamna intră pe 
zi ce trece în drepturile 
ei. Pentru a menține cu
rățenia orașului, elevii 
din Vulcan au declanșat 
o amplă acțiune de mun
că patriotică pe străzile 
și zonele verzi ale loca
lității. In cursul acestei 
săptămâni, sute de elevi 
de la școlile generale ți 
liceul industrial din lo

calitate au . participat 
zilnic la strîngerea frun
zelor și curățirea loca
lității.

PENTRU PREPARA
TORII din Lupeni se a- 
flă în execuție lucrările 
de amenajare a unui nou 
vestiar cu o capacitate 
de 600 de locuri și a u- 
nei băi cu 60 de dușuri. 
Terminai' i noului obiec. . 
tiv social este pre co ni- 1
zată pînă la mijlocul Iu- I 
nii noiembrie a.c.

LA LIVEZENI în ca- ! 
drul stației de epurare a I 
apelor uzate au început * 
lucrările de săpare pen- 1 
tru executarea unui nou I 
decanter. Lucrările sînt J 
realizate în regie pro- I 
prie de către I.G.C.L. | 
Petroșani. I

Rubrică rcalizaiă de 
Dan STEJARU J

I
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zJCTUZILi
Șeful delegației romane 

la cea de-a XXXVIII-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. 

a fost primit de regele Marocului
NAȚIUî. LE UNITE 30 

(Trimisul Agerpres, N. 
Chilie, transmite) — Tova
rășul Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, 
șeful delegației țării noas
tre la cea de-a XXXVIII-a 
sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., a fost pri
mit, la New York, de re
gele Hassan nl H-lea ai 
Marocului.

Cu acest prilej, din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re 
publicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise re
gelui Hassan al II-lea un 
mesaj cordial și cele mai 
bune urări de sănătate și 
fericire personală dr oare

.și prosperitate pentru po
porul marocan prieten.

Suveranul marocan a 
mulțumit și a rugat să se 
transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu un cald 
salut prietenesc și cele mai 
bune urări de sănătate și 
fericire, iar poporului ro
mân urări de prosperitate 
și progres.

In cadrul convorbirii 
care a avut loc cu acest 
prilej, s-a exprimat dorin
ța comună privind dez
voltarea în continuare a 
bunelor relații de priete
nie și colaborare dintre 
România și Maroc și au 
fost abordate unele aspec
te ale vieții internaționale.

• TOKIO. Iu Japon a 
șomajul a atins nivelul 
record din perioada post
belică. Potrivit datelor co
municate de Cancelaria 
primului ministru nipon, 
in cursul lunii august în 
Japonia existau 1 580 000 
șomeri înregistrați oficial, 
nivel ce reprezintă aproa
pe trei la sută din popu
lația activă a țării.

• PRAGA. După cum 
relatează agenția CTK, 
Direcția pentru prețuri a 
R.S. Cehoslovace a anunțat

că, în cadrul măsurilor vi_ 
zîn 1 îmbunătățirea cali
tății in domeniul prestări
lor de servicii, cu data de 
1 octombrie 1983 vor fi 
majorate tarifele la unele 
lucrări de prestări și re
parații, precum și tarifele 
pentru servicii turistice.

• AMMAN. Surse auto
rizate iordaniene citate de 
agenția France Presse, pre
cizează că guvernul israe- 
lian a creat, in perioada 
1982 — septembrie 1983, 
pe terenurile apartinînd 
arabilor expropriați, șase 
noi colonii, numărul așe
zărilor israeliene din teri
toriile ocupate în 1967 ri- 
dicindu-se în prezent la 
200.

Lucrările celei de-a 
interguvernamentale 
colaborării ță

C.A.E.R. și R.S.F.I, în
pentru centrale

PRAGA 30 (Agerpres). 
La Praga s-au desfășurat 
lucrările celei de-a 9-a șe
dințe a Comisiei intergu
vernamentale pentru co
ordonarea colaborării ță
rilor interesate membre 
ale CAER și R.S.F.I. în 
domeniul echipamentelor 
pentru centrale nuclearo- 
electrice.

La lucrări au luat parte 
reprezentanții țărilor în 
comisie din R.P. Bulgaria 
R.S. Cehoslovacă, R.D. 
Germană, R.P Polonă, 
Republica Socialistă Româ
nia, R.P. Ungară, Uniu
nea Sovietică si R.S.F. Iu
goslavia.

Delegația română a fost 
condusă de loan Avram, 
ministrul industriei cons
trucțiilor de mașini.

La ședință a fost exa
minată o sferă largă de 
probleme legate de dezvol
tarea în continuare a co
laborării țăr'Ior partici
pante la Convenția de 
specializare și. cooperare 
în producția utilajelor pen

9-a ședințe a Comisiei 
pentru coordonarea 

rilor interesate membre ale 
domeniul echipamentelor 

nuclearo-electrice
tru centrale nuclearo-elec
trice.

S-a examinat stadiul 
indcplinirii obligațiilor 
privind livrările de utilaje 
pentru centrale nuclearo- 
electrice în conformitate 
cu convenția menționată 
și măsurile privind asigu
rarea livrărilor acestor U- 
tilaje pentru anul 1984. 
Totodată, s-au convenit 
livrările anuale pe perioa
da 1986—1990.

Lucrările ședinței s-au 
desfășurat într-o atmosfe
ră de lucru, de prietenie 
frățească și deplină înțe
legere reciprocă.

I-a Praga,, ministrul ro
mân a avut convorbiri cu 
Ladislav Gerle, vicepre
ședinte al Guvernului 
R.S.C., președintele părții 
cehoslovace în comisia 
mixtă guvernamentală ro- 
mâno-cehoslovacă de co
laborare economică și 
tehnico-<jtiințifică, și cu 
alte personalități ceho
slovace.

Ședința Seimului R.P. Polone
VARȘOVIA 30 (Ager

pres). La Varșovia a avut 
loc o ședință a Seimului 
R.P. Polone, la lucrările 
căreia au participat Woj

vernului privind starea de
sănătate a populației și
activitatea serviciilor de
ocrotire a sănătății și în
domeniul asigurărilor so

FILME
PETROȘANI 

iembric : Fantoma 
Barbă Neagră ; Unirea: 
Plecarea Vlașinilor.

LONEA : Escapada.
ANINOASA : 

tră în acțiune.
VULCAN — 

rul : Despărțire 
rară.

LUPENT -
Tunurile din
I—II.

URICANI : 
petrolul și i

TV.
11,00 Telex. 11,05 Cul

tivarea limbii și literatu

B.D. in-

Luccafă-
tempo-

Cultural :
Nava rone,

Pruncul, 
ardelenii.

rii române în școală. 11,30 
Cinci miliarde de oa
meni. (C). 11,55 Să cînte 
copiii. 12,10 Ora de muzi
că. 13,00 La sl'irșit de 
săptămînă (T). (PC). 15,00 
Telcsport. Fotbal : Uni
versitatea Craiova — Stea
ua. 17,30 Imagini din 
Beijing (C). 17,45 Septem
brie, cronica evenimente
lor politice. 18,00 Serial 
științific. (C). Omul și 
natura. 18,30 Columne ale 
istoriei. 18,45 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal. (PC).
19,20 La sfîrșit de săptă- 
mină (II). (PC). 19,40 Te- 
leenciclopedia. 20,20 Film 
serial: Roțile, (C). Episo
dul 6. 21,05 Varietăți...
varietăți (PC). 22,15 Te
lejurnal. (PC). Sport. 22,30 
Invitații televiziunii.

I
I
I
I

ciech Jaruzelski, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de 
Miniștri, alți conducători 
de partid și de stat polo
nezi — informează agenția 
PAP. Seimul a ascultat și 
dezbătut informarea gu

ciale, adoptînd o hotărîre. 
Seimul a recomandat gu
vernului să prezinte în ca
drul actuale' sesiuni un 
program de dezvoltare a 
ocrotirii sănătății și asi
gurărilor sociale pînă în 
anul 1990.

Timpul probabil în luna octombrie
După cum nc comunică 

Institutul de Meteorolo
gie și Hidrologie, în luna 
octombrie, temperaturile 
medii lunare vor fi mai 
scăzute decît Morile me
dii multianuale, exceptînd 
sud-estul țării, unde, pe 
alocuri, vor fi apropiate 
de cele normale. Regimul 
pluviometric va fi în ge
neral deficitar.

In prima decadă a lunii 
va predomina o vreme în 
general frumoasă dar ră
coroasă îndeosebi noaptea 
și dimineața cînd tempe
raturile minime vor cobo

rî, pe alocuri, în cen
trul și nordul țării și sub 
două grade favorizînd pro
ducerea brumelor. Cerul 
va fi mai mult senin la 
început, apoi va prezenta 
unele înnourări în sudul 
și vestul țării, unde izolat, 
vor cădea ploi slabe. Ziua 
temperaturile vor fi în 
genera) cuprinse între 14 
și 22 de grade, izolat mai 
ridicate în Banat, Oltenia 
și Muntenia. Dimineața și 
seara se va produce ceață 
îndeosebi pe litoral.

în decada a doua .vre
mea va fi ceva mai caldă

decît în decada anterioară 
Cerul va fi temporar no- 
ros, iar pe alocuri vor 
cădea ploi slabe, îndeosebi 
în a doua parte a inter
valului. Temperaturile mi
nime vor fi în general cu
prinse intre 5 și 15 grade, 
izolat mai coborîte în nor
dul țării, iar ziua maxime
le vor depăși, izolat, în 
sudul țării, și 24 de grade. 
Local se va produce ceață.

In decada a treia vre
mea se va răci treptat. 
Temperaturile minime vor 
cobori, în unele zile, și 
sub zero grade, favorizînd

producerea brumelor, mai 
ales în nordul țării și în 
depresiunile intranionta- 
ne. Cerul va fi variabil, cu 
înnourări mai accentuate 
în vestul și sudul țării, 
unde pe alocuri va ploua. 
In rest, ploi slabe și burni
țe. Temperaturile maxi
me, in general, vor fi cu
prinse între 8 și 11 grade, 
pe alocuri mai ridicate în 
sud-vestul țării. Ceață lo
cală. La munte și în zona 
deluroasă din nordul țării 
precipitațiile vor fi și sub 
formă de lapoviță și nin
soare.

b SPORT 0 SPORT «SPORT? SPO|T « S^RT0 SPORT' ®; SPORT « SPORT ♦ SPORT j

Avancronică
• FOTBAL. în Vale un 

sfirșit de săptămînă bo
gat în fotbal. După „du
șul" rece de la Oradea, 
echipa Jiul dorește sîm- 
bătă să-1 „îndulcească" pe 
suporteri cu o victorie in 
fața formației Chimia Rm. 
Vîicea. Pe victorie mizea
ză duminică ți Minerul 
Lupeni în dificila con
fruntare cu fosta divizio
nară A „11“ Cluj-Napoca. 
La nivelul diviziei C au 
loc două meciuri: Mine
rul Aninoasa întîlnește pe 
Constructorul Timișoara, 
iar Minerul-Știința Vul
can pe Minerul Ghelari. 
Meciurile de la toate ni
velele încep la ora 16 a- 
vînd în deschidere — tine- 
ret-sperante sau juniori.

De la E.HTT.3. Petro
șani am fost informați că 
meciurile din campionatul 
județean de fotbal se a- 
mină pentru o dată ce va 
fi stabilită ulterior.

• RUGBI. Duminică di
mineața are Ioc la Lupeni 
meciul de rugbl de divizia 
B dintre Minerul din lo
calitate și Universitatea 
Timișoara.

Campionatul diviziei A
Meciurile etapei a Vl-a 

a campionatului diviziei A 
la fotbal se vor disputa 
astăzi, după următorul 
program : Rapid — F.C. 
Bihor Oradea (stadionul 
Republicii); Dinamo — F.C. 
Baia Mare (stadionul Di
namo); C.S. Tîrgoviște — 
Dunărea C.S.U. Galați ; U-

niversitatea Craiova — 
Steaua ; A.S.A. Tg. Mureș 
— F.C. Olt ; Politehnica 
Iași — Corvinul Hunedoa
ra : F.C. Argeș Pitești — 
S.C. Bacău ; Jiul Petro
șani — Chimia Rm. Vîicea; 
Petrolul Ploiești — Spor
tul studențesc. Toate par-

la fotbal
tidele vor începe la ora 
15,00.

Posturile noastre de ra
dio vor transmite, alterna
tiv, aspecte de la meciu
rile etapei. Transmisia se
va efectua pe rogramul I, 
in cadrul emisiunii „Fot
bal minut cu minut", cu 
începere de la ora 14,55.

0^81
Ș CINE SE JOACA CU...
j Agenți de circulație au 
j efectuat o testare a con- 
l ducătorilor auto care cir- 
; culau pe străzile raunicî- 
î piului Petroșani. Din cei 
î 120 de conducători auto 
j testați cu fiola alcool- 
' scopică, doar doi i-au 
l schifnbat culoarea. A- 
j ceștia se numesc loan 
î Rus și îoan Poscălău.
I Ulterior, a mai fost gă- 
j sit sub influența alcoolu- 
; lui și Gheorghc Danciu. 
I Pentru toți s-a aplicat 

același „tratament" — 
permisele reținute și cîte 
o amendă de 500 lei. 
S-au jucat cu... acum su
portă rigorile legii.

FARA l’EKMIS 
DE CONDUCERE

Daniel Smiguț din Lu_ 
î peni s-a urcat Ia vola- 
i nul autoturismului 1 IID 
j 7159 fără să posede per- 
■ mis de conducere, știin- 
| du-se vinovat, a încer- 
j cat să se sustragă de la 
î controlul agenților de 
i circulație. încercarea lui 
j de a dispărea din fața 
' celor care sînt puși să 
i vegheze pentru respec- 
j tarea legilor a eșuat. 
Ș Acum „legea" își va spu- 
î ne cuvîntul.

SEMNELE DE
| CIRCULAȚIE TREBUIE 

RESPECTATE SI
NOAPTEA

i In noaptea de 29 spre 
î 30 septembrie. Ion Fur- 
| dui (1 HD 6308) și Ion 
: Popcscu (2 HD 7774) au 

•’ fost surprinși circulînd 
i pe strada Republicii din 
i Petroșani cu viteză ex- 
i cesivă, 70 km/oră șl 
i respectiv 68 km/oră deși 
j pe porțiunea de drum 
î respectivă era amplasat 
! indicatorul de limitare 
i de viteză pentru 40 km/ 
| oră. Amenda de 250 de 
i lei plătită sperăm că 
i va tempera pe viitor e-

lanul celor doi, dar și 
celorlalți amatori de vi
teză.

NU AU RESPECTAT 
NOILE PREVEDERI 

ALE REGULAMENTULUI 
DE CIRCULAȚIE

Deși ceața era destul 
de densă. Emil Ciontoș 
(21 HD 421), loan Vîț 
(21 HD 1060), Pamfil 
Miclea (31 HD 6436), Va- 
sile Todrea (l IID 1387), 
Dumitru Gălățean (21 
HD 6997), Ilina Sin (2 
HD 1645) și Ecaterina ■ 
Bembea (1 HD 2673) nu j 
circulau cu faza de In- | 
tîlnire. „Caschetele albe" s 
și-au făcut datoria sane- ; 
ționîndu-i conform legii. >

CU DEFECȚIUNI 
TEHNICE PE 

DRUMURILE PUBLICE
Cei care veghează 

pentru buna desfășurare 
a traficului rutier au 
semnalat în această 
săp*ămînă că mulți con_ = 
ducători auto se încume- = 
tă să plece la drum cu j 
autoturisme care prezin- * 
tă deficiențe tehnice. ; 
Incit lista acestora este ; 
de=tul de mare (15) ne i 
vom opri doar la cei i 
care circulau cu defecți- j 
uni grave: Gheorghe 
Balos (2 HD 9830), 
Constantin Cosma (2 
HD 5019) și Petru Far- 
caș (1 HD 5072). Ei nu | 
puneau în pericol numai Ș 
viața lor ci și a celor- i 
lalți conducători auto î 
participanți la trafic, de i 
aceea le-au fost reținu- i 
te certificatele de înma- i 
triculare pînă la reme- i 
dierca defecțiunilor și ș 
au fost sancționați cu | 
cîte 150 lei amendă.

Duminică, 2 octombrie i 
este permisă circulația 1 
autoturismelor proprieta- î 
te particulară ininatri- j 
culate sub număr CU 
SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circula

ție al miliției 
municipiului Petroșani

Mica publicitate

Meciurile din turul II 
al cupelor europene de totbal

ZURICH 30 (Agerpres). 
Vineri, la Ziirich, s-a e- 
fectuat tragerea la sorți a 
meciurilor din turul II al 
Cupelor europene de fotbal.

In „Cupa campionilor 
europeni", echipa Dinamo 
București va întîlni (pri
mul joc pe teren proprio) 
formația vest-germană 
S.V. Hamburg, deținătoa
rea trofeului.

Iată celelalte ’ șapte par
tide : Olimplakos Pireu 
— Benfica Lisabona ; F.G. 
Liverpool — Atletico Bil
bao; Bohemians Praga —

Rapid Viena ; Raba Eto 
Gyor — Dinamo Minsk; 
Standard Liege — Dundee 
United; Ț.S.K.A. Sofia — 
A.S. Roma; Dinamo Berlin 
— Partizan Belg.-ad.

Din celelalte două com
petiții continentale inter- 
cluburi se remarcă meciu
rile : „Cupa Cupelor" t Uj- 
pest Doz-a — F.C. Koln ; 
Beveren — Aberdeen; Șah- 
tior Donețk — Servette 
Geneva; St. Germain Pa
ris — Juventus Torino; 
Glasgow Rangers — F.C 
Porto ; „Cupa UEFA“ :

Spartak Moscova — Aston 
Villa; PSV Eindhoven — 
Nottingham Forest ; Spor
ting Lisabona — Celtic 
Glasgow; Verona — Sturm 
Graz; Honved Budapesta 
— Hajduk Split; F.C. Gro
ningen — Internazionale 
Milano; Levski Spartak 
Sofia — Watford; Ander- 
lecht — Banik Ostrava : 
Feyenoord Rotterdam — 
Tottenham Hotspur.

Meciuiile tur se vor dis
puta la 19 octombrie, tar 
partidele retur la 2 no
iembrie.

Colectivul magazinului 
Alimentara nr. 1 din Ae- 
raport, condus de Dumi
tru Cepeliuc, felicită cu o- 
cazia pensionării pe Vic
toria Sibinescu și îi doreș
te „Ani mulți cu sănătate!".

VlND Dacia-1300. Infor
mații, telefon 43543, între 
orele 15—17. (1081)

VIND Dacia-1300. Infor
mații, Petroșani, strada 
Republicii, bloc 109/35. 
Telefon 42058. (1084)

PIERDUT certificat de 
calificare în meseria de 
lăcătuș seria i 132840 din 
anul 1979, eliberat de I.M. 
Aninoasa pe numele Co-

lompar Olivia. îl declar 
nul. (1080)

PIERDUT legitimație bi
blici: că (periodice) pe nu
mele Jurca George, elibe
rată de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(1082)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Epure 
Ștefan, eliberată de I.M. 
Uricani. O declar nulă. 
(1085)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă (periodice) nr. 
416 și 2068, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declarăm nule. 
(1086)

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚIA, fiica, mama, fratele șl cumnata anunță 
cu adîncă durere dispariția fulgerătoare din viață a 
iubitului lor soț, tată, fiu, frate și cumnat 

NICOLAE MARCEL (26 ani)
înmormlntarea are loc luni, 3 octombrie, ora 16 

din strada Morii nr. 20. (1087)
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