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ȚĂRII QT MAI MULT CĂRBUNE!

Avantajele generalizării 
acordului global

Productivități 
superioare

L

Luna octombrie certifică, prin rezultate, reviri- 
dacă 

planului, 
la începutul anului înregistrindu-se o restanță 
2000 tone de cărbune, în primele două decade 
acestei luni, plusul scos la „lumină" 
tone. Explicația succesului constă in 

efectivului, aprovizionarea ritmică a 
mai ales în creșterea spectaculoasă

meniul sectorului V al minei Lonea. Astfel, 
pînă acum realizările gravitau în jurul 
de ‘ '
de 
ale 
530
rea 
dar 
tivității muncii în abataj, cele mai mari depășiri au 
lost obținute de brigăzile conduse de Ludovic Re- 
paș. Constantin Diaconescu și Dumitru Ene.

— Revirimentul înregistrat în octombrie, 
marcă sing. Traian Maghiar, adjunct al șefului de 
sector, concretizează elocvent avantajele generali
zării acordului global. în abataje se folosește mai 
eficient fondul de timp, formațiile de servire sînt 
cointeresate să asigure aprovizionarea ritmică a 
fronturilor de lucru. în acest fel, există condiții ca 
pînă la sfîrșitul anului să recuperăm întreaga res- 

. tanță înregistrată în primul semestru, deci să ne 
onorăm sarcinile încredințate și angajamentele a- 
sumate in întrecerea socialistă. (IA’.)

măsoară 
completa- 
brigăzllor, 
a produc-

re-

Minerii 
V de la 
trila 
producție 
ră de la începutul 
nului de peste 1 
tone 
mele 
lunii 
alte 
plusului valorează 
producția sectorului pe 
o lună. Cele mal bune 
rezultate au fost reali
zate de ortacii din bri
găzile conduse de 
Constantin Cosma, Ion 
C. Radu și Gheorghe 
Duca. De remarcat că 
productivitatea muncii 
a fost depășită cu o to
nă/post, iar pe sector 
cu 500 kg/post.

sectorului
I. M. Pe- 

raportează o 
suplimenta-

1 a-
15 000 

de cărbune. Pri- 
două decade ale 
octombrie adaugă 

840 tone, totalul 
cît

Joi, 20 octombrie, au 
început convorbirile ofici
ale între președintele Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul N 1 c o 1 a e 
Ceaușescu, și președintele 
Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hosni Mubarak.

în cadrul convorbirilor, 
președintele Hosni Muba
rak a exprimat satisfacția 
sa deosebită pentru noua 
vizită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Egipt și i-a 
adresat, încă o dată, un 
călduros salut prietenesc.

La rîndul său,«președin
tele Nicolae Ceaușescu a 
adresat un cordial salut

președintelui Mubarak și 
celorlalți membri ai con
ducerii egiptene, poporu
lui egiptean prieten.

Dînd o înaltă apreciere 
relațiilor. româno-egipte- 
ne, cei doi președinți an 
exprimat convingerea că 
noua întâlnire la nivel înalt 
se va înscrie, prin rezul
tatele sale, ca un moment 
important în întărirea și 
dezvoltarea, pe multiple 
planuri, a acestor bune 
relații de prietenie și co
laborare.

Convorbirile se desfă
șoară într-o atmosferă de

caldă prietenie, stimă si 
înțelegere reciprocă.

*

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Ă- 
rabe Egipt, Hosni Muba
rak, au avut, după prima 
rundă a convorbirilor ofi
ciale in plen, o nouă în
tîlnire.

Cei doi șefi de stat au 
procedat, cu acest prilej,

(Continuare în pag. a 4-a)

Primirea de câtre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

a premierului egiptean
Joi după-amiază, pre

ședintele Republicii Soci
aliste România, tovarășul 
Hicolae Ceaușescu, a pri
mit la reședința sa, Pala
tul Kubeh, pe primul mi
nistru al Egiptului, Fouad 
Mohieddin.

în cadrul convorbirii, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul

Fouad Mohieddin au re
levat faptul că relațiile 
tradiționale de prietenie și 
colaborare româno-egip- 
tene cunosc o dezvoltare 
continuă pe multiple pla
nuri și s-a exprimat do
rința ambelor state de a 
extin 'e și aprofunda a- 
ceste raporturi, de a le 
diversifica, îndeosebi în

domeniul industriei și a- 
griculturii, valonficîndu- 
se posibilitățile largi de 
cooperare pe care le oferă, 
economiile României și 
Egiptului, în avantajul ce
lor două țări și popoare, 
al cauzei păcii, colaboră
rii și înțelegerii interna
ționale.

Vibrant ecou al îiaHăcăratelor chemări ale tovarășului

MC O LA E CEA E Ș E S € pentru o lume a păcii și colaborării

PACEA — unica șansă 
pentru prezentul 

și viitorul omenirii

„Dorința noastră este 
de a munci în liniște, 

de a ne clădi liberi, viitorul4*
Mii de cetățeni ai Lu- 

peniului — mineri, pre
paratori, operator. chi- 
miști, constructori, mun
citor; și intelectuali, ti
neri și vîrstnici, femei 
și bărbați — s-au adunat 
ieri în centrul orașului 
în cadrul unei vibrante 
adunări populai e consa
crată dezarmării și păcii, 
luptei pentru curmarea 
aberantei curse a înar-' 
mărilor. Prin pancartele 
purtate, prin lozincile 
scandate cu însuflețire t 
„România — Ceaușescu 
— Pace", „Pacea și prie
tenia, Ceaușescu — 
Romania", „Dezarmare — 
Pace", „Ceaușescu și mi
nerii" „Nu rachete >în 
Europa !“, locuitorii a- 
cestui vechi și important 
centru minier al Văii 

Jiului au dat glas senti
mentelor lor de adeziu 
ne deplină la Apelul 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste adre
sat tuturor popoarelor 
lumii, document politic 
de excepțională însem
nătate, inspirat din înflă- 
căratele chemări ale to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, din neobosite
le sale inițiative de pa
ce. Miile de participant! 
la adunare au dat glas 
voinței lor ferme de a 
înfăptui neabătut întrea
ga politică internă și 
externă a partidului, de 
a susține prin faptele de 
muncă, marea cauză a 
umanității — preîntîm- 
pinarea unei catastrofe 
nucleare, înfăptuirea nă
zuințelor de pace, pro

gres și bunăstare a tu
turor popoarelor lumii.

în deschiderea adună
rii, tovarășul Ioan Resign, 
prim-secretar al comite
tului o-ășenesc de partid, 
a arătat că toți 
locuitorii Lupeniului tră
iesc sub puternica im
presie a. chemărilor în
flăcărate, pe care cel mai 
iubit fiu al națiunii, pri
mul bărbat al țării, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu, lc-a adresat 
în numele poporului ro
mân, popoarelor lumii, 
tuturor forțelor iubitoa
re de pace de . pretutin
deni în vederea intensi
ficării acțiunilor pentru 
oprirea agravării situa
ției internaționale, relua
rea și dezvoltarea politi-

(Continuare în pag. a 2-a)

Și orașul Vulcan a trăit 
ieri, cu intensitate, mo
mente înălțătoare în ca
re mii de oameni ai 
muncii au dat expresie 
dorinței lor nestrămuta
te de a trăi într-o lume 
a păcii. în frumosul parc 
al tineretului din locali
tate au fost prezenți la 
adunarea pentru pace și 
dezarmare, mineri, pre 
paratori, energeticieni, 
constructori de utilaje, 
muncitoare de la între
prinderea de confecții și 
din comerț, cadre didac
tice și elevi din școlile 
orașului. Cu toții au 
dat glas sentimentelor 
de puternic patriotism 
ce-i animă, voinței de a 
acționa fără preget pen
tru înfăptuirea politi
cii interne și externe a 
partidului și statului, de 
edfica-e a unei Românii 

moderne, in deplină în
țelegere și colaborare cu 
toate popoarele lumii 
contemporane.

Desclrzînd adunarea, 
tovarășul Vasile Pupă- 
zan, secretar al comite
tului orășen.sc de partid, 
președintele consiliului 
orășenesc al F.D.U.S., 
s-a referit la amplul e- 
cou pe care inițiativele 
de pace întreprinse de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-au declanșat 
pe pian național și in
ternațional, la consec
vența politicii de colabo
rare și înțelegere între 
popoare, promovată de 
partidul și statul nostru. 
O elocventă și grăitoare 
expresie care sintetizea
ză inițiativele și demer
surile pătrunse de înalt 
umanism ale președinte
lui României socialiste o 

constituie Apelul Fron
tului Democrației și U- 
nității Socialiste, docu
ment prin care este a- 
dresată chemarea către 
toate popoarele de a-și 
uni forțele pentru salv
gardai ea păcii, pentru 
întărirea climatului de 
securitate și colaborare 
în lume.

— Chiar în aceste zile, 
a arătat vorbitorul, se
cretarul general al parti
dului nostru întreprinde 
o nouă solie de pace in 
țări prietene, confirmind 
încă o dată consecvența 
politicii noastre externe, 
stăruința cu care se ac
ționează pentru intensi
ficarea colaborării pe 
multiple planuri, pentru 
apropierea intre popoare.

Luînd cuvîntul, mine-

(Continuare în pag. a 2-a)
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NICOLĂE CEAUȘESCU, pentru o liiBiie a păcii și colaborării

PACEA —unica șansă 
pentru prezentul și viitorul 

omenirii

„Dorința noastră este 
de a munci în liniște, de a ne 

clădi liberi viitorul44
(Urmare din pag. I)

cil de destindere, reali
zarea dezarmării și asi
gurarea păcii în lume.

In cuvîntul lui, mais
trul electromecanic Teo
dor Boncalo, Erou al 
Muncii Socialiste, șef de 
brigadă la mina Lupeni, 
a spus : „în aceste mo- 
men : hotărîtoare pentru 
viața continentului pe 
care muncim șl trăim, 
noi, minerii Lupeniului 
adresăm o vibrantă che
mare minerilor, munci
torilor de pretutindeni 
pentru a ne uni glasul 
și acțiunile în vederea 
apărării păcii, pentru 
salvarea celui mai de 
preț bun al omenirii — 
viața pe pămînt. Minerii 
din brigada pe care o 
conduc se angajează să 
dea patriei o producție 
suplimentară pînă la 
sfîrșitul anului de 20 000 
tone de cărbune cocsifi- 
cabil. Astfel înțelegem 
noi să susținem demer
surile pentru pace și de
zarmare ale României 
socialiste, ale președin
telui ei, să contribuim la 
triumful păcii și înțelege
rii între popoare".

în numele femeilor din 
Lupeni, tovarășa Elena 
Diaconu, președinta Co
mitetului orășenesc al 
femeilor, a spus în cu
vîntul său ; „Alături de 
milioanele de oameni ai 
muncii din patria noas
tră, noi, femeile din Lu
peni, oraș al cărui nume 
a fost înscris cu litere 
de aur în istoria mișcă
rii muncitorești revolu
ționare, susținem din 
toată inima demersurile 

V 

și inițiativele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu 
pentru oprirea cursei î- 
narmărilor, înlăturarea 
primejdiei nucleare, pen
tru asigurarea dreptului 
la o viață liberă a oa
menilor de pretutindeni, 
a copiilor noștri. De ace
ea, spunem un NU hotă- 
rît cursei înarmărilor, 
proiectelor de amplasare 
a noi rachete în Europa, 
cerem retragerea și dis
trugerea celor existente".

De la tribuna adunării 
au mai rostit cuvinte în
flăcărate în favoarea pă
cii și dezarmării ing. 
Rodica Tatulici, directo
rul I.F.A. „Vîscoza", Că- 
lătoru Viorica, președin
ta comitetului orășenesc 
al O.D.U.S., Traian' Mo
rar, prim-secretar al 
comitetului orășenesc al 
U.T.C., Daniela Oara, 
pionieră la Școala gene
rală nr. 1, ing. Titus Cos
tache, directorul I.M. Lu
peni. orbitorii au dat 
glas, în numele lor și al 
colectivelor pe care le
reprezintă, adeziunii de
pline la inițiativele de
pace ale secretarului ge
neral al partidului, la
Apelul F.D.U.S., voinței 
lor unanime1 de a acționa 
cu fermitate, de a munci 
cu dăruire și răspundere 
pentru înflorirea multi
laterală a patriei și afir
marea el în lume.

într-o atmosferă de 
puternică însuflețire, par- 
ticipanții la adunare au 
adoptat textul unei tele
grame adresată condu
cerii partidului, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune:

„Noi locuitorii orașului

Lupeni, mineri, prepa
ratori, chimiști și ceilalți 
oameni ai muncii, tineri 
și vîrstnici, femei și băr
bați, ne-am întrunit în
tr-o vibrantă adunare 
pentru a ne alătura gla
sul nostru glasului țării 
și a cere cu hotărire să 
înceteze cursa aberantă 
a înarmărilor. Pentru 
noi, ca dealtfel pentru 
toți fiii patriei, este un 
prilej de mîndrie patrio
tică faptul că strălucite
le inițiative și acțiuni 
pe care le întreprindeți, 
mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, se 
află astăzi în centrul a- 
tenției opiniei publice 
mondiale, ele dovedin- 
du-se o cartă amplă a 
edificării unei lumi fără 
arme și războaie. Conș- 
tienți de adevărul că 
preîntîmpinarea războ
iului și apărarea păcii 
reprezintă problema fun
damentală a epocii noas
tre, noi, cetățenii Lu
peniului, ne alăturăm 
cu toată ființa amplelor 
și nobilelor acțiuni pen
tru dezarmare și pace, 
de apărare a dreptului 
sacru la viață al tuturor 
popoarelor de pe plane
ta noastră, Apelului adop
tat de organizațiile com
ponente ale Frontului 
Democrației și Unității 
Socialiste".

Participanții la cele două adunări din Lupeni și 
Vulcan au adresat mesaje președintelui celei de-a 
38-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., scrisori 
Ambasadei U.R.S.S. și Ambasadei S.U.A. ambasade
lor tuturor statelor europene acreditate la București 
prin care cer să se întreprindă acțiuni ferme pentru 
oprirea cursei înarmărilor nucleare, pentru înfăptuirea 
dezarmării și asigurarea păcii în lume.

(Urmare din pag. I) 

rul șef de brigadă Vasi- 
le Cerceja, de la mina 
Paroșeni, s-a referit la 
adeziunea cu care colec
tivele miniere din loca
litate au primit Apelul 
F.D.U.S. :

— Vedem în conținu
tul Apelului propriile 
noastre aspirații de pace, 
dorința noastră de a pu
tea trăi și munci în li
niște, în înțelegere cu 
toate popoarele.

— Minerii au fost în
totdeauna apărători ai 
păcii, a spus 
în cuvîntul său Ion 
Dumitraș, directorul mi
nei Vulcan. Prin munca 
lor au asigurat materii 
prime și energetice pen
tru dezvoltarea societăți
lor umane. Astăzi, cînd 
relațiile Internaționale 
sînt extrem de încordate 
datorită acumulării unor 
imense cantități de arme 
distrugătoare, înțelegem 
că trebuie să ne intensi
ficăm eforturile pentru 
a apăra acest bun de 
preț al omenirii care este 
oacea, fără de care nu 
poate fi asigurat progre
sul nici unei națiuni.

Cuvinte emoționante, 
convingătoare au rostit 
muncitorul Cornel Colda, 
șef de echipă la prepa- 
rația cărbunelui Co- 

roești, pensionarul Ion 
Epure, maistrul 
minier Cornel Rusu, pre
ședintele comitetului oră
șenesc al O.D.U.S., pio
niera Daniela Gache, 
Vergin ica Roșea, preșe
dinta Comitetului oră
șenesc al femeilor.

Acum, pînă nu e prea 
tîrziu, s-a desprins ca o 
iee centrală din’ cuvîn

tul vorbitorilor, trebuie 
să se facă totul pentru 
retragerea și distrugerea 
amenințătoarelor arme 
nucleare. In acest sens, 
Apelul F.D.U.S. conține 
propuneri elaborate în 
numele rațiunii, al celui 
mai înalt umanism : pro
blemele păcii să fie ana
lizate cu maximă res
ponsabilitate, să fie a- 
doptate măsuri capabile 
să asigure un climat de 
încredere și securitate 
între popoare, să fie con
siderabil reduse cheltuie- 
ile militare.

într-o atmosferă însu- 
flețitoare, participanții 
la adunare au adoptat 
textul unei telegrame a- 
dresată Comitetului Cen
tral al partidului, tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu în care se 
spune :

„în deplin consens cu 
întregul nostru popor, 
noi, minerii, energeti- 
cienii, preparatorii, cons
tructorii și toți ceilalți 
oameni ai muncii și lo
cuitori din frumoasele 
cartiere ale Vulcanului 
vă adresăm Un vibrant 
omagiu și ne exprimăm 
deplina recunoștință pen
tru tot ceea ce faceți în 
vederea înfăptuirii obiec
tivului fundamental al 

epocii contemporane — 
apărarea dreptului su
prem al oamenilor și 
națiunilor la viață — și 
vă asigurăm că vom fa
ce tot ce depinde de noi 
pentru apărarea păcii, 
pentru consolidarea cli
matului de înțelegere și 
colaborare în care Româ
nia să poată înainta li
beră pe drumul edifică
rii societății socialiste 
multilateral dezvoltate. 
Voința noastră fierbinte 
de pace, dorința de a 
accelera ritmul de pro
gres și dezvoltare armo
nioasă a țării sînt per
manent susținute prin 
munca pe care o desfă
șurăm în abataje, la ex
tracția și prepararea căr
bunelui, la producerea 
energiei electrice și în 
celelalte unități econo
mice ale orașului. Prin 
grija dumneavoastră pă
rintească, mult stimate 
tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, orașul nostru 
a beneficiat de măsuri 
înnoitoare fără prece
dent, datorită cărora via
ța minerilor și a celor
lalți oameni ai muncii 
a devenit tot mai prospe
ră. Sîntem conștienți că 
pentru a beneficia și în 
continuare de alte mă
suri destinate bunăstă
rii trebuie să acționăm 
cu hotărire, mai mult ca 
oricînd, pentru a opri 
cursul nefast al înarmă
rilor, al acumulărilor de 
noi tipuri de arme dis
trugătoare, să ne consa- 
crăm eforturile muncii 
pașnice care este condi
ția indispensabilă și ho
tărîtoare a oricărui pro
gres".

DE LA CABINETUL
MUNICIPAL

PENTRU
ACTIVITATE

POLITICO- 
IDEOLOGICA

Deschiderea cursu
rilor Universității 
politice și de condu
cere — filiala Petro
șani — va avea loc 
în ziua de luni, 24 
octombrie 1983, ora 
16 la Casa de cultu
ră (sala mică).

Participă cursanții 
celor patru ani de 
studiu.

• MANIFESTĂRI. As
tăzi, la ora 19, în cadrul 
manifestărilor desfășu
rate sub genericul „Tri
buna ideilor", Casa de 
cultură a sindicatelor 

I din Petroșani organizea
ză, la căminul de nefa- 
miliști al I.C.M.M., o 
dezbatere pe tema „Con
temporanii anului 2000 și 
perspectiva vieții în mi
leniul III". Participan

Anotimpul rece bate la 
ușă. In vederea asigurării 
încălzirii apartamentelor 
din Lupeni în perioada 
iernii și a livrării apei 
calde, pe șantierul termo- 
ficăril orașului se depun 
eforturi deosebite. Lucră
rile sînt concentrate în 
mare parte în zona noului 
centru civic, unde au fost 
construite în ultimii ani 
zeci de blocuri de locuințe.

ții la dezbatere vor asista 
apoi la un microspecta- 
col de muzică populară, 
susținut de - orchestra 
„Parîngul". Mîine, sala 
de spectacole a așezămîn- 
t'jlui cultural amintit va 
găzdui un spectacol o- 
magial, dedicat Zilei for
țelor armate ale R.S.R. 
(ora 16).

• MODERNIZĂRI. Ma
gazinul alimentar al 
I.C.S.A. — A.P. Petro
șani din Jieț este în curs 
de modernizare și extin
derea spațiului, în cadrul 
unității de „Patiserie" 

In imagine, sudorii Cons
tantin Spătaru, Alexan
dru Cadar, Viorel Zvincă, 
componenții echipei con
duse de Aron Florea, aju
tați de macaragiul Dumi
tru Sabău, lucrează la 
montarea conductei prin
cipale de termoficare în 
zona Bărbăteni.

Ștefan NEMECSEK
F.S. Punem o întrebare 

celor care trebuie să asi

urmînd să funcționeze și 
un centru de pîine și 
zaharoase.

• AMĂNUNTE cu pri
vire L. modul de cumpă
rare a apartamentelor 
proprietate de stat pu
teți afla adresîndu-vă la 
Notariatul de stat Pe- 
troșan..

• PEROANELE gării 
C. F. R. din reședința 
noastră de municipiu nu 
ina‘ fac fața lungimii 
trenurilor de călători. 
Se impune o soluție, alt
fel escaladarea «au co- 
borirea din vagoane de

gure condițiile optime 
constructorilor veniți din 
alte părți ale țării să 
sprijine lucrările finali
zării termoficării orașului 
Lupeni : de ce la blocul 
21 din Bărbăteni, unde 
sînt cazați acești construc
tori nu este asigurată li
vrarea apei calde ? Deci 
cînd va curge apa caldă 
la blocul 21 ?

vine o aventură, nu lip
sită de pericole.

• MEDICALA. în ca
drul tradiționalei întîl- 
niri săptămînale a mem
brilor filialei U.S.S.M., 
medicii Spitalului muni
cipal din Petroșani își 
propun sîmbătă dezba
terea unor cazuri pe te
me de pediatrie, referen
tă fiind dr Elena Suciu.

Rubrică redactată de 
Ion VULPE 

voiiifopinam !

Sfatul medicului

Ho Iul vaccinărilor
Există încă destule boli 

InfecțiOase care amenință 
sănătatea lumii. Cunoaș
terea acestora de către 
populație rămîne, în con
tinuare, o necesitate pen
tru că persistența focare
lor de boli contagioase în 
numeroase zone de pe 
glob face posibilă propa
garea acestora peste gra
nițe și continente.

Succesul remarcabil al 
programelor de vaccinare, 
care au modificat radical 
incidența și semnificația 
multor boli transmisibile 
grave, poate crea impresia 
că problema luptei împo
triva acestor maladii și-a 
pierdut din actualitate. 
Dimpotrivă, sîntem obli
gați să luăm și mai multe 
măsuri ca să fie eradicate 
cît mai multe din aceste 
boli, așa cum a fost cazul 
variolei.

'accinarea constituie 
una dintre cele mai valo
roase metode în profilaxia 
bolilor infecțioase, avînd 
o vechime de aproape 200 
de ani. Pe lingă valoarea 
protectivă, concretizată 
in salvarea de vieți și 
prevenirea sechelelor de 
boală, vaccinurile repre
zintă, pe plan economic, 
soluți.. cea mai avantajoa
să, în comparație cu cele
lalte măsuri preventive, 
mult mai costisitoare.

Vaccinările nu constitu
ie unica măsură în profi
laxia infecțiilor. Ele . nu 
pot suplini celelalte mă
suri de prevenire și nici 
nu pot să ne apere de

toate infecțiile. Unele vac
cinuri sînt și rămîn uni
versal valabile și lndîspen- < 
sabile cît timp persistă 
riscul infecției : anti- 
tetanică, antldifterică,
antipoliomielitică, antiru- 
jeolică, antipertussis. Al
tele sînt de interes gene
ral, fiind necesare pentru 
cei ce trăiesc sau intră 
în zone cu bolile respecti
ve. Altele sînt de interes 
profesional ; antiantrax, 
anti-febra Q, antirabic etc. 
Alte vaccinări se aplică 
la anumite vîrste sau la 
persoane cu risc (antigri- 
pală, antîpneumoeocică) 
sau în funcție de sex pen
tru prevenirea malformați
ilor congenitale. Mai sînt 
unele care se aplică nu
mai în situații speciale i 
epidemii.

Vaccinările necesare sînt 
programate cronologic,
începînd cu primele zile 
de viață '(cînd se aplică 
vaccinul B.C.G.) și în anii 
următori, ținîndu-se sea
ma atît de intervalul ne
cesar între variatele vac
cinări, cît și de necesita
tea repetării lor

întreaga activitate me
dicală este dominată astfel 
de concepția de a preveni, 
concepție aplicată în viață 
consecvent în țara noas
tră, în Valea Jiului, unde 
personalul medico-sanitar 
situează vaccinările pro
gramate și spontane în 
fruntea preocupărilor, rea- 
lizîndu-le ou competență șl 
conștiinciozitate.

Dr. Adrian TOMA, J 
medic pediatru £
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in cartierul Aeroport, în căutarea 
echipelor de instalatori

„Deasupra locuinței me
le, locuiește cetățeanul 
Vartolomeu Ignat, care 
are o mare defecțiune la 
instalația de apă — ne 
scrie locatarul aparta
mentului nr. 36 din blocul 
9, strada Independenței, 
cartierul Aeroport—Petro
șani, Florea Macamete. 
L-am rugat de nenumăra
te ori să-și repare defec
țiunea, dar refuză catego
ric, iar apartamentul meu 
continuă să se degradeze'.

în 3 octombrie a.c., în 
încercarea de a urgenta 
obligarea lui Vartolomeu 
Ignat la remedierea de
fecțiunii din apartament, 
ne-am adresat dispecera
tului din cartierul Aero
port al E.G.C.L., dispece
rei Erika Demeter.

— Trimit instalatorii — 
am fost asigurați.

Am revenit la același 
dispecerat dupi. cîteva zile, 
cînd, în loc de măsuri 
pentru oprirea degradării 
apartamentului, ni s-a re
petat că Vartolomeu re
fuză să deschidă ușa și 
că pentru efectuarea re
parației este necesară in
tervenția agentei care răs
punde de blocul respectiv, 
eventual a unei comisii.

în 15 octombrie, deci 
după 12 zile, o nouă le
gătură cu dispeceratul (dis
pecer de serviciu Carmen 
L6rir.cz) n~-a înlesnit a- 
flarea faptului că apa 
continua să degradeze în 
voie apartamentul 36. în 
17 octombrie, prin telefon, 
am fost informați de loca
tara apartamentului 36 că 
instalatorii au venit, în 
sfîrșit, au văzut ce au de 
făcut, dar nu au făcut ni
mic.

Pornind de la acest caz, 
în ziua de 14 octombrie 
am notat de la același dis
pecerat cîteva locuri unde 
eran trimiși instalatorii

— blocul 6/16, strada Sa
turn, blocul 36/28, strada 
Aviatorilor, blocul 11/41 
tot din strada Saturn și 
blocul 42/35 din strada 
Aviatorilor — și am por
nit pe urmele lor.

La apartamentul 16 din 
blocul 6, strada Saturn, 
prima surpriză. Locatara 
Parascliiva Baier ne de
clară : „Nu am solicitat 
instalatorii. Doar cînd voi 
avea vreo defecțiune, pînă 
acuma nu am". Era în 
schimb o scurgere de apă 
în apartamentul 13. Lo
catara, Maria Gruia: „Pen- 

* tru repararea unui sifon

La fața locului
mi-au spart tavanul de 
vedeam în apartamentul 
de deasupra, au făcut ce
va, dar apa tot curge. Săp- 
tămîna trecută am recla
mat din nou, dar instala
torii n-au venit".

Blocul nr. 11, strada 
Saturn. Cîțiva locatari cu
noșteau că pe la bloc a 
fost insalatoiul Ion Er- 
ccanu și că s-a făcut o 
reparație la apartamen
tul 49 de deasupra celui 
cu nr. 41, notat de noi de 
la dispecerat. Locatarul de 
la 49, Ioan Sabo, nu știa 
nimic de reparație, doar 
de defecțiune, dar se ve
dea umblat la chiuveta a- 
partamentului. Incertitu
dinea ne urmărea, dar să 
acceptăm prezența insta
latorilor.

La blocul 36 din strada 
Aviatorilor, Alexandru
Szokacs, locatarul aparta
mentului 28, nu era la 
domiciliu. Soția lui Iosif 
Toth, ocupantul aparta
mentului nr. 22, de sub 
28, ne confirmă, în sfîrșit,

Răspundem 
cititorilor 

interesat dacă aveți drep
tul să beneficlați de 3 zile 
de concediu suplimentar 
pentru că lucrați la com- 
presoare. Așa cum de fapt 
ați primit răspunsul co
rect și din partea între
prinderii din Deva, de ca
re aparține Fabrica de 
mobilă Petrila, nu bene- 
ficiați de concediu în plus 
deoarece compresorul pe 
care îl supravegheați este 
de mic5 capacitate și func

ferm că a văzut Instalato
rii, știa că s-a reparat de
fecțiunea reclamată. în 
sprijinul afirmațiilor ve
cinei sale, a venit și Va- 
silica Farcaș, locatara a- 
partamentului nr. 30. Am 
resp rat ușurați și ne-am 
continuat itinerariul la 
blocul 42, tot din strada 
Aviatorilor. Soția lui Toa- 
der Smărăndescu, mun
citor la depozitul de la 
Iscroni al U.F.E.T. Petro
șani, locatarul apartamen
tului 35, ne-a declarat, 
după ce a aflat de ce îi 
vizităm. „Marți (11 octom
brie) am fost la dispece
rat și mi-au spus că vin 
Joi (13 octombrie) să-mi 
remedieze defecțiunea de 
la chiuvetă. Probabil că 
trebuie să plătesc, nu con
tează, dar nu au venit. 
Astăzi (vineri 14 octom
brie), am fost din nou la 
dispecerat și mi-au spus 
că vin sîmbătă (15 octom
brie), Ia ora 8“. Bine și 
sîmbătă la ora 8, dar nouă 
de ce ne-a spus dispecera 
că instalatorii sînt la blo
cul 42, vineri, 14 octombrie 
a.c., ora 12, ziua în care 
pe-am aflat pe urmele lor? 
P”t n să le reamintim a- 
cestora că la blocul 42 e- 
rau așteptați nu numai 
de locatarii apartamentu
lui 32, ci și de cei ăi a- 
pârtamentelor 20, 25, 26,
33, 34, 37 și altele pentru 
a repara coloar.. de ali
mentare cu apă potabilă.

Concluzia : dacă acti
vitatea Instalatorilor de la 
dispeceratul E.G.C.L. va 
rămîne în continuare pe 
același făgaș, nu ne pu
tem aștepta la mulțumiri 
din partea locatarilor. Ea 
trebuie să răspundă ce
rințelor în privința efi
cienței, promptitudinii și 
corectitudinii.

T. VRÂNCEANU 

ționează cu intermitențe, 
în consecință, nu puteți 
beneficia de concediu su
plimentar.

• CONSTANTIN AN
TON, Aninoasa : Unități
le C.P.V.I.L.F. și „Gostat" 
din cadrul halșlor agro- 
alimentare din Petroșani 
au fost bine aprovizionate 
cu prune, struguri și sînt 
în prezent la fel de bine 
aprovizionate cu ceapă, 
cartofi și alte produse. 
Aveți deci posibilitatea să 
vă aprovizionați îndestu
lător fără să apelați la 
producătorii particulari.

Componenții echipei 
de pavatori a E.G.C.L. 
Vulcan condusă de A- 
lexandru Ilinca lucrează 
Ia montarea unor dale 
în fața cinematografu
lui „Luceafărul'" din lo
calitate.

Foto : Șt. NEMECSEK

„STEAGUL ROȘU"

A CRITICAT, ORGANELE 

VIZATE RASPUNO

Defecțiunea 
a fost 

remediată
în articolul „Pagubă de 

apă", publicat în „Steagul 
roșu" din 22 septembrie 
1983, se critica faptul că 
din cauza defectării unei 
conducte se pierdea multă 
apă potabilă, lipsind tot
odată cîteva familii de 
sursa lor apropiată de a- 
limentare cu apă. în răs
punsul trimis redacției de 
conducerea I.G.C.L. Petro
șani se arată că cele rela
tate în articol sînt reale, 
iar muncitorii de Ia sec
ția apă-canal au trecut la 
remedierea defecțiunii. A- 
cum există din nou apă la 
robinetele celor trei fami
lii de pe strada Funicula- 
rului.

Corespondențe
Aprovizionare și servire bună

Printre unitățile de des
facere a legumelor și fruc
telor ce contribuie la bu
na aprovizionare a locui
torilor din orașul Petrila, 
alături de unitatea 38 con
dusă de Constantin Bru- 
jan, se numără și magazi
nul nr. 25 al cărui respon
sabil este Sabin Dinescu. 
Prin această unitate se 
desfac zilnic multe tone 
de legume și fructe. Pe 
lingă preocuparea perma
nentă a gestionarului pen
tru o aprovizionare ritmi
că, abundentă cu o boga
tă diversitate de produse,

Transport
După cum este știut, 

transportul minerilor de 
la mina Aninoasa este a- 
sigurat de autobuzele 
I.T.A. Petroșani. Pentru 
ca minerii să aji’ngă la 
timp la locurile de mun
că ori să revină acasă, 
întreg colectivul de con
ducători auto de pe auto
buzele în convenție își dă 
tot interesul pentru cură
țenia din autobuze și pen
tru siguranța circulației. 
Printre acești oameni de

Servire ireproșabilă
Cofetăria din Aninoasa 

este cunoscută și aprecia
tă de cetățenii comunei. 
Preocuparea permanentă 
a personalului acestei uni
tăți pentru aproviziona
rea și servirea consumato
rilor de dulciuri cît. și 
curățenia și ordinea fac 

servirea promptă și civi
lizată a cumpărătorilor, ; 
lucrătorii vînzători Ghcr- j 
ghina Dinescu și Ion Ghi- 
țoaica pot fi văzuți în fie- 
care zi, cu mult înaintea > 
deschiderii unității, mun
cind la aducerea șl aran- , 
jarea mărfurilor în raf- ’ 
turi, în lăzile de pe tej- ț 
ghea pentru a Ie oferi a- 
poi cumpărătorilor. '-De Ț 
altfel unitatea respectivă ' 
își îndeplinește și depă- \ 
șește cu regularitate sar- i 
cinile de plan.

Emilian DOBOȘ, 
corespondent

- i
i

operativ
la volan care de peste 11 
ani .irculă pe traseele 
Aninoasa — Petroșani — 
Vulcan neîntîrziind la sta
țiile de urcare și nclăsînd 
oamenii în stațiile de pe 
traseu, se află conducătorii 
auto Puiu Cocotă, Ion 
Munteanu, Ion Marinescu 
și alții. Li se cuvin calde 
mulțumiri pentru modul 
conștiincios în care își 
fac datoria pentru trans
portul operativ al mineri
lor.

ca cetățenii să se simtă 
bine, găsind atei o gamă : 
variată de produse. Lună 
de lună cofetăria își rea- j 
lizează și depășește sarci
nile de plan.

V. HOINOIU, 
corespondent

Duminică, 23 octombrie
8,00 Agronomie TV.
8.30 Almanahul familiei.
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor.
13,00 Album duminical.
17.30 Micul ecran pentru 

cei: mici.
18,00 Film serial. Cervan

tes. Episodul 1.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 Floarea din grădină.
20,15 Telecinemateca. 

Ceața.
22,05 întîlnire cu opera, o- 

pereta și baletul.
22.30 Telejurnal.

— Sport. 
Luni, 24 octombrie

14.30 Telex.
14,35 Emisiune în limba 

maghiară.
17.20 Pentru o lume ’ mai 

bună.
17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20.30 Panoramic economic.
20.50 Tezaur folcloric.
21.20 La zi în 600 de se

cunde.
21.30 Roman foileton. Re

becca. Episodul 1.
22.25 Melodiile Bucureș- 

tiului.
22,30 Telejurnal.

Marți, 25 octombrie 
11,00 Telex.
11,05 Roman foileton. Re

becca. Episodul 1.
12,00 Publicitate.
12,10 România pitorească.
12.35 Drerie animate.
13,00 închiderea progra

mului.
16,00 Telex.
..5,05 Festivalul național 

„Cîntarea României"
16.25 Clubul tineretului. 
17,00 Amfiteatru studen

țesc.
17,45 Publicitate.
17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,20 Ostași partidului și 

țării.
20.50 Contemporanii noș

tri.
21,05 Videoteca interna

țională.
21.35 Telefilmoteca de aur.
22,30 Telejurnal.
Miercuri, 26 octombrie 

15,00 FotK'’. România — 
Italia în prelimina
riile olimpice. Trans

misiune directă de 
la Brașov. în pauză: 
Aspecte de la cam
pionatele mondiale 
de gimnastică de la 
Budapesta.

16,50 Rezultatele tragerii 
pronoexpres.

16,55 Popasuri românești 
la Viena. Documen
tar.
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• ELIZA APETREI, Pe
troșani: Ne cereți relații 
dacă mama dv., care este 
membră a C.A.P. Străoane, 
județul Vrancea, are drep
tul ia pensie. în măsură 
să soluționeze problema 
aceasta este conducerea 
C.A.P. unde este coopera
toare mama dv. Actul a- 
nexat scrisorii ce ați adre
sat-o redacției credem că 
vă este de trebuință. Ca 
atare, vă invităm la re
dacție pentru a vi-1 resti
tui.

• CONSTANȚA 
GURLUP, Petrila: Ne-am

17,15 Universul femeilor.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20.30 Actualitatea în • eco

nomie.
20,45 Melodii și interpreți.
20,55 Forum politico-ideo

logic.
21,10 Film artistic. Angela 

merge mai departe.
22.30 Telejurnal.

Joi, 27 octombrie
11,00 Telex.
11,05 Memoria documen

telor — 65 de ani 
do la făurirea statu

lui național unitar 
român.

11,20 Bijuterii muzicale.
11,30 Film serial. Roțile. 

Episodul 8.
12,05 Publicitate.
12,15 Melodii populare.
12,35 Desene animate.
13,00 închiderea progra

mului.
16,00 Telex.

J6.05 Monografii profesio
nale.

16.20 Film serial. Karino. 
Episodul 3.

16,45 Telesport — campio
natele mondiale de 
gimnastică de la 
Budapesta.

18,00 închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal.
20.20 fotograme din reali

tate — reportaje, in
terviuri, relatări.
Transmisiuni direc
te, muzică.

21,05 Muzică populară.

21,15 Anchetă TV.
21,40 Film serial. Omul

din Atlantis. Episo
dul 9.

22,10 Discorama.
22,30 Telejurnal.

Vineri, 28 octombrie
15,00 Telex.
15,05 Politehnica TV.
j.,. 10 Emisiune în limba 

germană.
17.25 Tragerea loto.
17.35 La volan.
17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20.35 Cîntece pe adresa dv.
20.50 Cadran mondial.
21,15 Film artistic. Trei 

povești de dragoste 
(111). Timpul iubirii.

22,05 Revista literar-artls- 
tică TV.

22.30 Telejurnal.
Sîmbătă, 29 octombrie

11,00 Telex.
11,05 Cultivarea limbii și 

literaturii române în 
școală.

11.30 Film serial. Omul 
din Ath.ntis. Episo
dul 9.

12,00 Noi în anul 2000.

12,15 Ora de muzică.
13,00 La sfîrșit de săptă- 

mînă. z
15,00 Telesport. Fotbal.

— Campionatele mon- J 
diale de gimnastică I 
de la Budapesta.

17,40
18,00

18,20

18, Ș0
19, CO
19,15

20,00

20,10
20,50

21,4r
22,30

22,45
22,30

Imagini din Turcia. 
Octombrie — Croni
ca evenimentelor po
litice.

O-Serial științific, 
mul și natura. 
1001 de seri. 
Telejurnal.
Strălucită solie 
pace, prietenie 
colaborare, 
tovarășului 
Ceaușescu, 
nă cu tovarășe Elena 
Ceaușescu în Repu
blica Malta și Repu
blica Arabă Egipt. 
Flori de cîntec ro

de
Șl 

vizita 
Nicolae 
împreu-

mânesc. , 
Teleencicloped ia.
Film serial. Frontul 
invizibil.
Bună seara, varietăți. 
Telejurnal.
Sport.
Invitații televiziunii, 
închiderea progra
mului.

L6rir.cz
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Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului

i...

FILME

NICOLAE CEAUȘESCU
în Republica Arabă Egipt

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe președintele Asociației 

de prietenie Egipt-România
Președintele Republicii 

Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit la Palatul Kubeh, 
In seara zilei de joi, pe 
Sayed Zaki, vicepreședin
te al Adunării Poporu
lui, președintele Asociați
ei de prietenie Egipt— 
România.

Cu această ocazie, Sayed 
Zaki a adresat, în numele 
său, al conducerii asocia
ției de prietenie și al par
ia? mtarilor egipteni, un 
călduros salut de bun so
sit președintelui Nicolae 
Ceaușescu, manifestîndu- 
și convingerea că noul

dialog la nivel înalt va 
constitui un moment de 
referință în dezvoltarea și 
adîncirea relațiilor de pri
etenie și colaborare din
tre cele două țări, în spi
ritul stimei și al tradiți
ilor legăturilor statornici
te între popoarele lor.

Mulțumind pentru sen
timentele exprimate față 
de România și poporul 
român, președintele Nicolae 
Ceaușescu a dat o înaltă 
apreciere activității fruc
tuoase d.j.use de Aso
ciația de prietenie Egipt— 
România.

Convorbiri oficiale
(Urmare din pag. I)

Ia un larg schimb de pă
reri în probleme ale vieții 
internaționale.

Întrevederea s-a desfă
șurat într-o atmosferă de 
știr. și prețuire recipro

că, de prietenie și înțele
gere, sub semnul cărora 
se desfășoară și se dezvol
tă, pe multiple planuri, 
raporturile româno-egip- 
tene, conlucrarea dintre 
țările și popoarele noastre.

Depunere de coroane
Joi, 20 octombrie, pre- 

șelintele Republicii So
cialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
depus coroane de flori la 
Monumentul soldatului 
necunoscut și la Mormîn- 
tul lui Anwar El Sadat.

împreună cu șeful sta
tului român se afla tova
rășa Elena Ceaușescu. Au 
participat tovarășii Gheor- 
ghe Oprea, Ștefari Andrei, 
alte persoane oficiale ro
mâne.

Dejun
Președintele Nicolae

Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au re- 
întîlnit cu președintele 
Hosni Mubarak și doamna 
Suzanne Mubarak în ca
drul unui dejun, răspun- 
zînd invitației ce le-a fost 
adresată de șeful statului 
egiptean și soția sa.

In ti? .pul dejunului, ca
re s-a desfășurat într-o

ambianță de caidă prie
tenie, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hosni Muba
rak au continuat schimbul 
de vederi cu privire la 
dezvoltarea raporturilor 
româno-egiptene, a con
lucrării celor două țări, 
pre um și în unele pro
bleme actuale de interes 
comun ale vieții interna
ționale.

MANIFESTĂRI CULTURALE DEDICATE 
ROMÂNIEI

CAIRO 20 (Agerpres). au fost inaugurate, în 
— Mareînd vizita ofici- ultimele zile, o expoziție 
alâ de prietenie pe care de pictură românească 
o efectuează în Egipt pre- modernă, zilele _ filmu- 
ședintele Nicolae lui artistic românesc și o 
Ceaușescu și tovarășa gală de filme documenta- 
Elena Ceaușescu, la Cairo re despre România.

Primirea de către tovarășa 
academician doctor inginer 

Elena Ceaușescu a unei delegații 
de oameni de știință egipteni

Tova’ășa academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușesc", prim viceprim- 
ministru al guvernului, 
președintele Consiliului 
Național pentru Știință șl 
Tehnologie, a primit, joi 
după-amiază, la Palatul 
Kubeh, delegați;? de oa
meni de știință egipteni, 
condusă de Ibrahim Ba
dran, președintele Aca
demiei de Științe și teh
nologie.

Exprimînd calda grati
tudine pentru onoarea de a 
fi primiți, Ibrahim Ba
dran a dat expresie, în 
numele delegației, al tu
turor oamenilor de știință 
egipteni, sentimentelor de 
știm" și prețuire față de 
activitatea și eforturile 
depuse de România, de 
președintele ei, pentru 
dezvoltarea științei șî cul
turii, pentiu progres și 
pace în lume, pentru co
operare și înțelegere in
ternațională și a adus, 
totodată, un profund oma
giu tovarășei academici
an doctor inginer Elena 
Ceaușescu, în calitatea sa

de om politic, de savant, 
contribuției aduse la afir
marea științei.

Tovarășa Elena 
Ceaușescu, mulțumind 
pentru sentimentele ex
primate la adresa Româ
niei, a politicii sale de 
pace și colaborare, pentru 
aprecierile față de activi
tatea oamenilor de ști
ință români, a subliniat 
rolul și îndatoririle de 
înaltă răspundere ce revin 
oamenilor de știință în 
lupta pentru pace, pen
tru dezarmare, pentru ca 
toate cuceririle științei și 
tehnici’ moderne să fie 
puse în slujba progresului 
și civilizației omenirii.

In cadrul convorbirii a 
avut loc un schimb de 
păreri în probleme pri
vind dezvoltarea colaboră
rii româno-egiptene în do
meniul tehnico-științific.

întrevederea a decurs 
sub semnul stimei și pre
țuirii, al prieteniei ce ca
racterizează relațiile din
tre cele două țări și po
poare.

j PETROȘANI — 7 No- 
i iernbrie: Melodii la Cos- 
ș tinești ; Unirea ; Pintea.
’ LONEA : Țapinarii.
■ ANINOASA : Despăr- 
i țire temporară, I-II.

VULCAN — Luceafărul: 
: Mult mai de preț e iubi- 
: rea.

LUPENI — Cultural : 
i Micul lord.
i URICANI; Întunericul 
i i»ib.

TV.
15,00 «►Telex.

i 15,u5 Să rezolvăm îm
preună.

15.30 Emisiune în limba !
germană (parțial 
color). ■ [

17,25 Tragerea loto.
17,35 La volan — emi- _Ș

siune pentru con- f
ducătorii auto.

17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra- i 

mulul. ■
20,00 elejurnal (parțial I 

color).
20,20 Actualitatea în e- i 

conomie.
20.30 Din albumul melo- i 

diilor populare (co- ș 
lor).

20,40 Cadran mondial. 
21,00 Film artistic

„Trei povești de î 
dragoste" 
„Echilibrul".

21.50 Occident ’83.
22,15 Farmecul operetei.
22.30 Telejurnal (parți

al color).

Mica publicitate

Încheierea lucrărilor 
celei de-a XXXVlI-a ședințe 

a sesiunii C.A.E.R.
BERLIN 20 (Agerpres). 

— Joi s-au încheiat la 
Berlin lucrările celei de-a 
XXXVII-a ședințe a sesi
unii C.A.E.R., la care au 
participat delegații din ță
rile membre ale C.A.E.R., 
precum și o delegație a 
R.S.F. Iugoslavia.

In calitate de observa
tori au luat parte la lu
crări delegații din R.D. 
Afganistan, R.P. Angola, 
Etiopia Socialistă, R.D.P. 
I aos, R.P. Mozambic, Re
publica Nicaragua și 
R.D.P. Yemen.

Delegația" Republicii So
cialiste România Ia sesiu
ne a fost condusă de to
varășul Constantin Dăs-

călescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al Guvernului.

La încheierea lucrărilor 
au fost adoptate documen
te în problemele aflate pe 
ordinea de zi.

Conducătorii delegațiilor 
țărilor membre ale C.A.E.R. 
au semnat protocolul ce
lei de-a XHXVII-a ședin
țe a sesiunii C.A.E.R.

Wil'.i Stoph, președinte
le Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., a luat cuvîntul 
subliniind caracterul rod
nic al lucrărilor celei de-a 
XXXVII-a ședințe a sesi
unii C.A.E.R.
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Campionatul județean de fotbal

Victorie
MINERUL BOITA — 

PREPARATORUL PETRl- 
LA 3—5 (1—2), Meciul de 
fotbal dintre „Minerul" 
Boița — „Preparatorul" 
Petrila, din campionatul 
județean, s-a jucat pe te
ren neutru, la Pui., Repre
zentativa minerilor din 
Boița atacă din start și in 
min. 8 deschide scorul prin 

I STăsala. Echipa „Prepara- 
' torul" iese la atac și in- 

eerie de două ori prin Ghib 
i și Siminiciuc, așa că pri

ma repriză se termină cu 
scorul de 2—1 In favoarea 
echipei „Preparatorul". Du
pă pauza dominarea apar
ține tot preparatorilor ca-

meritată
re înscriu de trei ori prin 
Siminiciuc (de două ori) și 
Ghib. încurajați de cele 
cinci goluri înscrise, jucă
torii echipei „Preparato
rul" slăbesc ritmul, permi- 
țînd celor de la Boița să 
înscrie și ei de două ori 
prin Jurjunescu de la 11 
m și Viționescu. Astfel 
meciul se termină cu re
zultatul de 5—3 în favoa
rea reprezentativei pre
paratorilor. A arbitrat bi
ne Cristian Kuszai la cen
tru, ajutat la tușă de O- 
vidiu Cosma și Gheorghe 
Țîrlea, toți din Petroșani.

Vasile BELDIE

„Sportul minții" cunoaște noi împliniri

VÎND magnetofon „U- 
vertura" stereo. Petroșani, 
Republicii 105/12 între 
orele 16—18. (1203)

VlND casă, Baru (gară). 
Petroșani, Aleea Florilor 
bloc 3 sc. III ap. 7. (1200)

VlND Dacia-1100, motor 
nou, frigider Fram. Strada 
Parîngului, blocul A 3, a- 
partamentul 5 Lupen.. 
(1216)

SCHIMB apartament 3 
camere Aviatorilor 10/16 
cu 2 camere Hermes sau 
piață. Informații după ora 
20. (1208)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă (periodice) nr. 
1315 și pe numele Ilapa 
Cornel, eliberate de Insti
tutul de mine Petroșani. 
Le declarăm nule. (1186)

PIERDUT legitimație de 
bibiliotecă pe numele Cio- 
banu Vasile, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (1185)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dumi
tru Iuliana, eliberată de 
I.M. Paroșeni. O declar 
nulă, (mp)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă pe numele Popes
cu Sorinei, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (1196)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 1221, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1195)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) cu nr. 
1220 și 327, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declarăm nule. 
(1193)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ileș 
Clara. eliberată de
l .P S.R.U.E.E.M. Petroșani. 
O declar nulă. (1192)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) cu nr. 
2024, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1191)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Varjas 
Ștefan, eliberată de 
LP.S.R.U.E.E.M. Petroșani. 
O declar nulă. (1190)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) și car
net student pe numele 
Filote Sorin, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Se declară nule. 
(1189)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Buza-

tu Gheorghe, eliberată de 
I.M. Paroșeni. O declar 
nulă, (mp)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
1350, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1217)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă (periodice) nr. 
1239 și 3105, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declarăm nule 
(1201)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă (periodice) nr. 
3246 și 3149, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declarăm nule. 
(1202)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Arad 
Victor, eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. 
O declar nulă. (1207)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) nr. 
4968 și 4649, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declarăm nule. 
(1206)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă și de serviciu pe 
numele Stanciu loan, eli
berate de Institutul de 
mine Petroșani. Le declar 
nule. (1205)'

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ne- 
creală Elena, eliberată de 
I.M. Petrila. O declar nu
lă. (1204)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Vargyas Melania și 
Boboia Iuliana, eliberate 
de Institutul de mine Pe
troșani. Le declarăm nule. 
(1199)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
3476, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1198)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Stănescu Iustinian, 
si Popoviciu Cornel, eli
berate de Institutul de 
mine Petroșani. Le decla
răm nule. (1199)

DIVERSE
JOJA Ileana, Nagy Hil

da și Băieșan Mafia aduc 
mulțumiri medicului Buzi- 
că Teodor, cadrelor me
dicale auxiliare Paven Mi
oara și Rentea Iuliana pen
tru îngrijirile acordate. 
(1219)Aparent, desfășurarea 

finalei campionatului na
țional pentru’ juniori 11 
(Eforie Nord — 5—14 sep
tembrie a.c.) nu îndrep
tățea încredere deosebită 
pentru reprezentanții Văii 
Jiului.

Iată însă că, Cristina 
Bădulescu (mai ales 1) și 
Adrian Biro au între
cut toate așteptările.

Cristina Bădulescu, con- 
firmînd încă o dată că 
sportul minții își poate re
vendica drepturi noi în 
ierarhia națională, a ocu
pat locul I în concursul 
feminin, devenind, cam
pioană națională la juniori 
II, Adrian Bird elev la

Liceul industrial nr. 2 
Lupeni, despre care auzim 
vești din ce în ce mai 
bune, a reușit să ocupe, 
alături de alți cinci con- 
curenți, locul 3—7 (depar
tajarea făcîndu-se după 
criteriul Bucholz). Este o 
reușită pentru care junio
rii reprezentanți ai Văii 
Jiului merită sincere fe
licitări. Dacă mai adău
găm că la Lupeni mai 
este un junior cu reale 
perspective (l-am numit pe 
Sorin Popa) este clar că 
„Valea cărbunelui" poate 
aspiră la un viitor specta
culos în șahul românesc.

AI. TATAR

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚUL Nandra, fiul Marian cu adîncă durere 
anunță împlinirea a doi ani, de cînd ne-a părăsit 
pentru totdeauna buna noastră soție și mamă 

CEUȚA MARIA
Nu te vom uita niciodată. (1208)

S-a împlinit un an de la dureroasa despărțire
de iubitul meu soț

MOLDOVAN EUGEN
în veci neconsolată soția Sabina. (1211)

SOȚIA și copiii mulțumesc pe această cale tu
turor celor care au participat cu flori și prezență 
la încercarea grea pricinuită de pierderea fulgeră
toare a scumpului nostru soț și tată

TIMOFTE CONSTANTIN (1214)
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