
ANUL XXXIX, NR. 9 686

prior ft ari din toate țarite, uniți-vâ ?

fj

4’

BHMN IU CMTHUIII MUNICIPAL PtHIMI M PCț 
Șl AL CCNSIUULUI POPULUR MUNICIPAL

MARȚI, 1 NOIEMBRIE 1983 I PAG.— 50 BANI

SAL* Ct ucw«4 T „ .Tovarășul
NICOL AE CEAUȘESCU, 

împreună cu tovarășa 
ELENA CEAUȘESCU, 

au primit pe participant 
la Simpozionul international 

PUOWASH ’
ȚÂRII CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

Sarcinile de plan pe 1984
A-

In dezbaterea adunărilor
generale ale oamenilor muncii

Ultimul trimestru al anului reprezintă 
o perioadă hotărîtoare pentru încheierea 
cu rezultate superioare, la toți indicato
rii, a planului pe 1983 și pregătirea te- 
menică a producției anului viitor. In ca
drul acțiunilor desfășurate in acest scop, 
o deosebită însemnătate o reprezintă a- 
dunările generale ale oamenilor muncii 
care au început în toate unitățile econo
mice. In spiritul hotărîrilor Congresului 
al XII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, al sarcinilor și orientărilor 
stabilite de tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
la Consfătuirea de lucru de la Mangalia, 
adunările generale ale oamenilor muncii, 
ca foruri supreme ale democrației și au- 
toconducerii muncitorești, dezbat și apro
bă sarcinile ce revin unităților economi
ce din planul național unic de dezvolta
re economico-socială pe anul 1984, adop
tă cele mai potrivite măsuri pentru înde
plinirea integrală a planului pe noul an, 
pentru ridicarea la un nivel superior a 
întregii activități economice.

Odată cu dezbaterea sarcinilor pe vi
itorul an, -adunările generale sint che

mate să analizeze cu maximă responsa
bilitate și exigență modul cum s-a des
fășurat activitatea economică în acest an, 
stadiul de realizare a sarcinilor, să sta
bilească măsurile menite să asigure re
cuperarea anumitor rămîneri în urmă, 
pentru ca planul pe 1983 să fie îndepli
nit in cele mai bune condițiuni. cerință 
hotărîtoare pentru realizarea cu succes, 
din primele zile, a sarcinilor noului an.

În lumina exigențelor formulate de 
conducerea partidului, adunările gene
rale sint chemate să dezbată și să adop
te măsurile ce se impun pentru realiza
rea integrală, la toți indicatorii .și în 
condiții de calitate superioară a planului 
producției fizice, a producției marfă vîn- 
dută și încasată, a planului la export. 
Dată fiind însemnătatea deosebită a sar
cinilor ce revin industriei extractive, a- 
dunările generale din cadrul unităților 
minere din Valea Jiului trebuie să dez
bată si să stabilească măsurile necesare

(Continuare în pag. a 2-a)

Un rezultat ai abnegației șl vredniciei muncitorești
. Colectivul șantierului nr. 4 Lupeni 

al I.C.M.M. și-a Îndeplinit planul anual

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușeseu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușeseu, prim vi- 
ceprim-ministru al guver
nului, președintele Con
siliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, pre

ședintele Comitetului na
țional „Oamenii de știință 
și pacea", au primit, luni 
după-amiază, pe partici
pants de peste hotare la 
cel d -'-al -l !-lea Simpozion 

■ internațional PUGWASH 
în cadrul întîlnirii a 

luat cuvîntul dr. Dorothy

Hodkin. Anglia, laureat 
al premiului Nobel, pre
ședintele Organizației
PLțCAVASll, Martin Ka
plan, Elveția, directorul 
general al PUGWASH, An
gliei Balevski, președinte-

(Continuare în pag a 4-a)

Am asistat zilele trecu
te, împreună cu maistrul 
constructor Nicolae Dra
goș, la „premiera de ulti
mă oră" de pe șantierul 
I.C.M.M. Lupeni : a celei 
de-a doua linii de trans
port a benzii care a înce
put să preia 
extrasă pe modernul 
cu schip — dat în 
tehnologice în urmă 
lună — și o devarsă 
silozul preparației.

în fața fluviului 
cărbune ce urca 
nos pe covorul de 
spre instalația de 
rare, mîndria 
a fost firească, 
satisfacția datoriei 
nite a unui participant ne-

înfăptuirea o- 
de primă iin- 
și de maximă 
constituie com-

ex-

producția 
puț 

probe 
cu o 

în

de 
vertigi- 
cauciuc 
prepa- 

maistrului 
trădînd 

impli-

mijlocit la 
biectivelor 
portanță' 
urgență ce 
plexul instalației de
tracție cu schip — noul și 
modernul drum al cărbu
nelui din adîncurile Lu- 
peniului spre ziuă. Comu
nistul Nicolae Dragoș, un 
om cu vechi state de ser
viciu pe șantierele 
trucțiilor miniere, 
vorbit cu căldură 
puțul cu schip, și 
ția unghiulară 
reglarea benzilor, i 
instalația de presortare, 
cu primul concasor-selector 
predat tot în aceste zile, 
.și de celelalte lucrări afe
rente, aflate în execuție.

eons- 
ne-a 

de 
de sta-
pentru 

și de

și

Un ansamblu de insta
lații care, împreună cu al
te obiective din vestul ba- 
z.nului, au concentrat 
munca îndîrjită, elanul 
și iscusința a sute de 
constructori și montori 
ai șantierului nr. 4 Lupeni 
al I.C.M.M., care Ia finele 
primei luni a ultimului tri
mestru al anului raportea
ză un succes de prestigiu: 
realizarea în devans cu 
peste două luni a planului 
de construcții-montaj pe 
1983. In 10 luni, colectivul 
șantierului a depășit pla
nul anual la producția 
globală cu 2,5 milioane lei,

Ioan DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)
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întreprinderea de tricotaje Petroșani

La cinci
Au trecut cinci ani — 

nici nu. ne vine a crede 
— de cînd pe harta eco
nomică a municipiului 
și-a înscris numele un 
nou obiectiv, cel al în
treprinderii de tricotaje 
din Petroșani.

Realizată din indica
ția expresă a secretarii-

■ș
$

,A

ani de activitate
lui general al partidului, 
tovarășul
Ceaușeseu, 
ocupării forței de’ muncă 
feminine d.n Valea Jiu
lui — soții și fiice 
miner — tînăra 
prindere avea să 
fală cu succes sarcinilor 
economice ce i-au fost

Nicolae 
în vederea

de 
între- 

facă

&
> - • «o*

■■■■■Bl

in pag, a 3-a
SPORT

B Cronici ule meciurilor 
de fotbal susținute de 
divizionarele A, B și C 
din Vale.

B Simpozion speologic a- 
niversar.

B Rubrica „Breviar".

■V

încredințate, 
numele 
tăți de 
dustriei 
colaje, 
realizate, 
s-a făcut repede 
cut atît în țară cît 
peste hotare. State 
vechi tradiții în indus: c 
tricotajelor — Unhm .a 
Sovietică. Statele 
ale Americii, 
Federală 
publica 
slovacia, 
țări din____ __ ____
rientul Apropiat — ca să 
amintim cîteva dintre ele 
— s-au numărat încă din 
primul an de producție 
printre beneficiarii 
cotajelor realizate 
multă fantezie și 
la Petroșani, în 
întreprindere.

Au trecut cinci 
Curios, reporterul 
scria în 1978 reportajul 
de la festivitatea de pu
nere în funcțiune a în-

Dragoș CALIN

înscriind n-și 
alături de unl- 
prestigiu ale :n- 
românești de tvi- 

Prin produsele 
tînărul colectiv 

cunos- 
și 

Cil

Unite 
Republica 

Germania, Re- 
Socialistă Ceho- 
Austria, alte 
Europa sau O-

tri- 
cu 

curaj 
noua

ani.
care

i

1

(Continuare în pag. a 2-a)

împreună cu cetățenii și în folosul lor

Ample acțiuni de curățenie 
și înfrumusețare

Ziua de sîmbătă șl dimineața ultimei duminici a 
lunii octombrie au lost dedicate unor ample acțiuni 
de curățenie, ordine 
tățile Văii Jiului.

și înfrumusețare în toate locali-

i 
i

Suplimentar 
sarcinilor pe 1983

Muncitorii și tehnicienii 
Centrului de industriali
zare a lemnului Iscroni, 
din cadrul U.F.E.T. Petro
șani, raportează la sfîrși- 
tul acestei săptămîni înde
plinirea și depășirea sar
cinilor anuale la cheres
tea fag cu 300 mc, semi
fabricate rășinoase și fag 
( + 
laj 
de 
( + 
întrecerii socialiste, 
aflat, remarcă șeful 
trului, maistrul Ion Lazăr: 
gateriștii Toader 
descu, Constantin 
lă, circulatoristele 
Budai, Elena Oneci, 
ta Lazăr, drujbiștii 
fan Socaci, Gheorghe 
man, ifroniștii Gabor 
Vasile Lazăr, Ion și Pavel 
Tudorică, Vasile Abănă- 
riței si alții. _ ______

O LUCRARE URGENTA

Banda pentru cărbunele energetic 
necesar populației, este finalizată

50 mc), lăzi de amba- 
(4- 1000 bucăți), lemn 
celuloză pentru export 
100 mc). In fruntea 

s-au
cen-

mon- 
cau- 

toată 
Echi-
con-

Smărăn-
Dănăi- 

Zoica
Ane- 
Ște- 
Cor-
Kiss,

Ieri, la preparația Pe
trila, banda pentru asigu
rarea cărbunelui energe
tic spălat pentru aprovi
zionarea populației se a- 
fla aproape de'punerea în 
funcțiune. Structura meta
lică a benzii a fost 
tată, iar covorul de 
ciuc a fost întins pe 
lungimea de 60 m. 
pa de vul’anizatori
dusă de Adalbert Cică, fă
cea ieri pregătirile în ve
derea începerii acestei 
operații, urmînd ca pină 
astăzi, cind citiți aceste 
rînduri, lucrarea să fie 
_i ’initivată. Echipa de 
montori condusă de Mihai 
Raț, „.xecutase în întregi
me postamentul de susți
nere a capului de acționa
re al benzii, urmînd ca a- 
cesta -ă fie montat și cen
trat in cursul zilei de 31 
octombrie. Tot în această 
zi urma să fie montat un

jgheab deversor pentru 
banda mobilă din prepara- 
ție. Pentru a se ajunge cu 
lucrările în acest stadiu 
avansat, de vineri, 28 oc
tombrie, de cînd s-a trasat 
sarcina 
tariatul Comitetului muni
cipal de partid, montorii 
Vasile Costică, Nicolae 
Fîciu, Mihai Cernea, Flo- 
rea Tudor și llie Costică, 
au lucrat în schimburi pre
lungite. Așa cum ne asi
gura ing. Alexandru Pop 
de la șantierul 1 Petrila 
al I.C.M.M., lucrările de 
punere în funcțiune a â- 
cestei benzi vor fi defini
tivate în întregime, ur- 
mind ca astăzi, 1 noiem
brie, banda să intre în 
probe tehnologice. La rîn
dul său, ing. Victor Chia
bura, șeful secției de pre
parare Petrila, ne spunea: 
„Noi avem o echipă pre
gătită pentru a trece cu

expresă în secre-

toată forța la livrarea 
cărbunelui pentru popu
lație. Incepînd din data 
de 2 noiembrie, vom putea 
trimite zilnic spre consum 
10—12 vagoane cu cărbu
ne pentru încălzit".

Iată deci, că atunci cînd 
se acționează cu toată ho
tărîrea atît din partea 
constructorului (I.C.M.M.), 
cît și a beneficiarului 
(preparația) lucrările 
punere în funcțiune a 
cestei benzi au putut 
efinitivate intr-un 

destul de scurt (doar cîte
va zile), astfel îneît cărbu
nele necesar populației 
să poată fi asigurat. Prin 
punerea în funcțiune a a- 
c istei linii de spălare 
i se asigură populației 
cărburîele necesar încălzi
rii pentru iarnă. Așadar, 
cînd se vrea, se poate I

Gheorghe BOȚEA

de 
i a- 

fi 
timp

Incintele 
Petroșani, 
străzile centruie ale 
șului au cunoscut o 
mație deosebită. Mii 
elevi, i 
lor, au 
cie la strîngerea hîrtiilor, 
, frunzelor și altor resturi 

Școala generală 
5 din cartierul Aero- 

a participat la acțiu- 
de curățenie desfășu- 
sîmbătă cu 520 de e- 
însoțiți de învățăto- 

Constantin și

din
Și 

ora- 
ani- 

de 
însoțiți de dascălii 

i acționat cu hărni-

școlilor 
parcurile

vegetale.
nr. 
port 
nea 
rată 
levi, 
ril Marieta 
Nicolae Irimie și profeso
rii Maria Iațenco, Teodo
ra Burlec, Dorina Pogan, 
Lucreția Pavel și alții. Au 
fost strînse frunzele șl 
hîrtiile de pe zonele verzi 
și străzile arondate școlii.

Sub îndrumarea profe
sorului Constantin Nico- 
laescu, dascăl competent 
și harnic gospodar, un 
grup de elevi din clasa a 
X-a C, din rîndul cărora 
s-au remarcat Levente 
Deneș, Florin Totor, Co
rina Popa și alții, a cură
țat nisipul și frunzele de 
la rigolele primei jumă
tăți a străzii Cloșca, 
teră intens circulată 
ca urmare, dificilă 
punctul de vedere al men
ținerii curățeniei. în parcul

ar
și, 

din

de lingă sediul Teatrului 
de stat a strîns frunzele și 
alte resturi vegetale gru
pul de elevi îndrumat de 
prof. Mariana Ciornei; pe 
strada Mihai Viteazul și 
în parcul C.M.V.J. a acți
onat cu elevii săi 
Liliana Borcilă; pe 
da Constructorul - 
Aurora Popescu cu 25 de 
elevi, iar pe strada 6 
Martie, prof. Gavrilă Nagy 
și Eugenia Isac cu 50 de 
elevi, toți de la Școala 
generală nr. 4. La acțiu
nea de curățenie au par
ticipat și celelalte școli 
din Petroșani, precum și 
un însemnat număr de ce
tățeni.

La Vulcan, hotărîrea 
consfătuirii la care au 
participat membrii comi
tetelor asociațiilor de lo
catari, lucrători din apa
ratul consiliului popular 
orășenesc, conducerile șco
lilor și o parte dintre de
putății din localitate a 
fost înfăptuită duminică 
dimineața. Mii de elevi, 
sute de alți cetățeni, mo
bilizați de comitetele a- 

sociațiilor de locatari, au

Toma ȚAȚARCA

prof, 
stra- 
prof.

(Coatinuare în pag a 2-a)
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La I F. A Vîscoza“ Lupeni

ANUAL REALIZAT

la cinci ani
de activitate(Urmare din pag. I)PATRIOTICA

(Urmare din pag. I)

Elisabe- 
Hribal, 

și Ileana

la
Lupehi 

Far-

im- 
lucrări 
instaIa
ca drul 
revizii

Initiative aie 
comisiei de femei 

CU PLANUL ECONOMIC
Prin multiplele iniția

tive și consecvența preo
cupărilor pentru antre
narea femeilor din fa
brică la acțiuni obștești 
în sprijinul producției, 
comisia de femei de 
I.F.A. „Vîscoza" 
(președintă Erna 
kaș), a reușit să-și rea
lizeze cu două luni 
devreme planul 
mic pe anul 1983. 
acțiunile de muncă 
triotică întreprinse 
femeile fabricii, au
colectate și valorificate 
650 kg de hîrtie, 440 sti
cle și borcane ,i alte de
șeuri, realizîndu-se un 
fond de 3500 lei. Totoda-

mai 
econo- 

Prin 
pa- 
de 

fost

PRIN MUNCA
Inițiativa și spiritul gospodăresc al femeilor fa

bricii s-au afirmat plenar la lucrările desfășurate de 
curînd în cadrul pregătirilor de iarnă. Muncitoarele 
fabricii au efectuat 660 ore de muncă patriotică la 
revopsirea tuturor conductelor, utilajelor și coridoa
relor, la curățirea canalelor și spălarea geamurilor 
din halele întreprinderii.

IN OBIECTIV — INDISCIPLINA

Brigada artistică „Ghim
pele" a comisiei dd fe
mei, a cărei animatoare 
este maistrul Irina Hri- 
bal, conducătoarea for
mației bobinaj, a început 
pregătirea unui nou pro
gram consacrat comba
terii actelor de indisci
plină, a abaterilor de 
la rigorile procesului teh
nologic. Programul va fi 
prezentat în secțiile 
bricii și cu prilejul 
dunării generale a 
menilor muncii.

Brigada artistică se 
vedește un important

fa- 
a- 

ua-

do-

(Urmare din pag D

dintre 
princi-

Ample acțiuni 
luat parte la acțiunea de 
curățenie și înfrumusețare. 
Semnificativa mobilizare 
cetățenească a cuprins zo
nele verzi, aleile 
blocuri, artelere 
pale — strada Republicii 
și Bulevardul Victoriei —, 
parcurile. La îndemîna 
p^rtic.panților, pentru e- 
vacuarea resturilor vege
tale și gospodărești strîn- 
se, s-au aflat trei mașini 
ale sectorului E.G.C.L. din 
Vulcan, spre amiaza zilei 
orașul intrînd în pose
sia notei de ordine și cu
rățenie, fapt ce-i onorează 
pe locuitorii săi, harnici șl 
pr cepuți gospodari.

în paralel cu acțiunea 
de curățenie, sîmbătă și 
duminică a fost organiza
tă montarea balustradelor 
la scările ce asigură le
gătura între cartierele 
Viitorului (Micro 3 A) și 
Straja (Micro 3 B), lucra
rea fiind finalizată în 
proporție de 80 la sută. 
Realizarea ei a devenit po
sibilă cu aportul consiliu
lui popular orășenesc prin 
persoana tovarășului Ma
rius Chițimia și sprijinul 
cetățenilor Eugen Anisto- 
roaie, Vasile Hangan, Pe
tru Antoni, Mihai Kadar, 
Ștefan Șerb și alții.

I 

I 
I B
I

blo- 
Este 

cu 
amplasat 

Și 
20

• NOI BLOCURI 
LOCUINȚE. în Petro
șani au fost atacate lu
crările pentru noi 
curi de locuințe, 
vorba de blocul R 1 
40 garsoniere, 
în cartierul Aeroport 
de blocul 107 A cu

I apartamente din cartie-
I rul Petroșani-Nord. Noile
I blocuri vor fi ridicate
l prin metode de mare 

tă, femeile au sprijinit 
eforturile constructori
lor, realizînd un 
portant volum de 
pe șantierul noii 
ții de fire și în 
programului de 
și reparații generale din 
fabrică

Prin contribuția adusă 
la executarea acestor lu
crări, s-au evidențiat mai 
ales muncitoarele din 
formațiile de la prepara- 
ția chimică, filatură și 
finisaj textil, conduse de 
Teodora Sîrbu, 
ta Ignat, Irina 
Maria Mureșan 
Rad.

femei 
utilă 

fe- 
reu- 

sărbă- 
muncitoarelor 

ce

mijloc educativ care, 
pe lingă alte preocupări 
ale comisiei de 
pentru petrecerea 
a timpului liber al 
meilor — excursii, 
niurri tovărășești, : 
torirea 
fruntașe și a celor 
Ies la pensie — contri
buie nemijlocit, pe lingă 
momentele de 
ment oferite 
fabricii, 
matului 
ciplină, 
tății în

divertis- 
colectivului 

la întărirea eli
de ordine și dis- 
a responsabili- 
muncă.
Dan STEJARII

Sarcinile de plan pe 1984
(Urmare din pag. 1)

dispune
tehnico-materiale 
" , atît în

privește capacită- 
producție, cit și 
tehnică. Accentul 
pus, așadar, cu 
dezbaterilor, din 

asupra modulul

pentru creșterea produc
ției de cărbune cocsifica
bil și energetic, pe măsu
ra nevoilor industriei si
derurgice și ale energeti
cii și a marelui comanda
ment național stabilit de 
Congresul al XII-lea al 
partidului — asigurarea 
independenței energetice 
a țării. în acest scop, fie
care întreprindere și sec
tor minier dispune de 
condiții 
corespunzătoare, 
ceea ce 
țile de 
dotarea 
trebuie 
prilejul 
adunări, 
cum sînt folosite fronturi
le de lucru, utilajele din 
dotai?, cum sînt valorifi
cate condițiile create, re
sursele fiecărui loc de
muncă, pentru realizarea 
unei pioductivități înalte 
— cale sigură în vederea 
atingerii unor nivele su
perioare de extracție. Se 
cer dezbătute în acest sens 
modul cum sînt plasate 
fronturile de lucru, res
pectarea disciplinei tehno
logice și de muncă, acțiu
nile întreprinse pentru a- 

productivitate și au ter
menul de predare către 
beneficiar la sfîrșitul a- 
cestui an. (V.S.)

• ÎN ORAȘUL LU
PENI, unde a fost reali
zată o nouă variantă de 
circulație rutieră printre 
blocurile viitorului cen
tru civic, a mai rămas o 
porțiune de drum ne
terminată, în apropierea 
pîrîului Mierleasa. Tron
sonul de drum netermi
nat pune la grea încer
care autovehiculele care 
circulă spre Uricani. Gos
podarii orașului ar tre-

Colectivul șantierului nr. 4 Lupeni 
și-a îndeplinit pțanul anual

în condițiile depășirii in
dicatorului productivității 
muncii fizice cu 6 la sută, 
încadrindu-se în costurile 
de producție planificate 
la cheltuielile directe. 
Cifre de bilanț ce sinteti
zează roadele eforturilor 
colectivului șantierului 
pentru scurtarea terme
nelor de dare în funcțiu
ne și realizarea 
crări de calitate 
ră.

— Pentru noi, 
întregul colectiv
tierului, anul 1983 
tuie o perioadă de 
lizare maximă, ne-a 
clarat șeful șantierului, 
sing. Carol Ridzi. Am fost 
șl sîntem conștienți de în
semnătatea deosebită a 
lucrărilor pe care le exe
cutăm în zona vestică a
bazinului, din Lupeni la
Cîmpu lui Neag, lucrări 

unor lu- 
superioa-

pentru 
șan- 

consti- 
mobi- 

de-

al

ca

teh- 
redu- 
mate- 
inten- 
recu- 

Și

sigurarea unui climat op
tim de ordine și discipli
nă la fiecare loc de mun
că, pentru ridicarea pre
gătirii profesionale a per
sonalului, precum și în ve
derea îmbunătățirii 
lității producției.

Concomitent cu cerin
țele sporirii- producției, 
productivității muncii, o 
atenție prioritară se cere 
acordată în toate unitățile 
problemelor ridicării efi
cienței economice, gospo
dăririi raionale și valori
ficării superioare a tuturor 
resurselor materiale, 
nice și financiare, 
cerii consumurilor 
riale și energetice, 
sificării acțiunii de 
perare, recondiționare 
refolosire a materialelor, 
pieselor de schimb, etc.

Prilej de afirmare a de
mocrației muncitorești, a- 
dunările generale ale oa
menilor muncii trebuie să 
ofere prilejul participării 
largi la dezbateri a oame
nilor muncii pentru elabo
rarea și înfăptuirea unor 
programe corespunzătoa
re de lucru pentru înde
plinirea exemplară a pla
nului pe 1984, și ridicarea 
la un nivel calitativ su
perior a întregii activități 
economice.

DIFUZĂRII 
peste 3 (trei!) 
în noul cen- 
orașului Lu-

bui să urgenteze asfal
tarea acestui tronson î- 
nainte de venirea iernii. 
(V.S.)

e D’ALE 
PRESEI. De 
luni de zile 
tru civic al 
peni nu se poate cumpă
ra un 
De ce 
Mixtă 
ce în 
neta de difuzare a presei 
din incinta autoservirii 
din Bărbăteni este pără
sită. Pînă . cînd ? (A.T.) 

ziar sau o revistă. 
? Pentru că I.C.S. 
Lupeni se compla- 
a constata că to-

noilor 
producție, 
moderni-

cu 
pu- 

întreaga

de obiec- 
șantieru-

in- 
ins-
lu-

de terminarea cărora de
pinde asigurarea 
capacități de 
dezvoltarea și 
zarea celor existente, des
chiderea viitoarelor cîm- 
pun miniere pentru creș
terea producției de cărbu
ne cocsificabil, atit de ne
cesar economiei naționa
le. Conștiente de această 
înaltă responsabilitate, for
mațiile de lucru, cadrele 
șantierului au muncit 
dăruire și inițiativă, 
nînd în valoare 
lor capacitate.

Dintre cele 34 
tive în execuția 
lui în acest an am reținut 
pe lingă complexul de lu
crări al puțului cu schip : 
instalația de extracție și 
săpare L u p e n i-Sud, 
lucrări aflate în curs de 
recepție ; blocul de inter
venții din apropierea 
cintei minei Lupeni; 
talația de săpare și 
crările aferente din incin
ta Sterminos — Uricani, 
precum și complexul de 
lucrări de la microcariera 
„zona E" din Cîmpu lui 
Neag, unde sînt în curs 
de finalizare 16 obiective, 
avînd toate șansele să fie 
predate pînă la 25 noiem
brie a.c., deci cu o săptă- 
mînă în devans, asigurînd 
punerea în funcțiune a 
unei capacități de produc
ție de 1(X> 000 tone 
cărbune.

Despre strădaniile 
mațiilor 
tierului, 
acestor 
oamenii

de

for-
șan-de lucru ale 

despre făuritorii 
obieotive, despre 
care prin efortu-

Cursuri de pregătire 
în vederea concursului de admitere 

în învățămîntul superior
Venind în întîmpinarea absolvenților și elevilor 

din ultima clasă liceală, care doresc să devină stu- 
denți ai facultăților de mine și mașini și instalații 
min ere, Institutul de mine din Petroșani organi
zează, în fiecare duminică, începind din data de 6 
noiembrie a.c., între orele 9 și 12, cursuri de pre
gătire pentru algebră (6 XI 1983 și 22 I. 1984), trigo
nometrie (4 XII 1983, 15 I 1984), geometrie (13 XI 
27 XI 1983, 8 I 1984), analiză (11 XII 1983, 6 II
și fizică (20 XI, 18 XII 1983 și 29 I 1984), ale 
programe sînt coordonate, în primul semestru 
pregătiri, de cadrele didactice universitare: 
dr. T. Noaghi. <

1984) 
căror 

de 
_____ ____ ____ conf.

«va6’»i, conf. dr. I. Șiclovan, lectorii M. Iva
nov, dr. 1. Matei, I. Goia, I. Butulescu, Sofia Hadgia, 
Gngore Tătaru, asistenții I. Stoicoiu, 1. Mitran, I. 
Popescu și L. Homorodean. Informații suplimentare 
se pot obține la secretarul șef al Institutului (telefoa
ne 42580, 42581 și 43382).

P.S. Este a treia noas
tră semnalare I De cîte 
ar mai fi nevoie pentru 
a primi răspuns ?!

• CURSURI. Marți, 
la ora 17, și vineri (18), 
la Casa de cultură a 
sindicalelor din Petro
șani are loc festivitatea 
de deschidere a cercuri
lor
de cosmetică și, 
tiv, mecanică auto. (I.V.)

• MEMBRII cercuri
lor filatelice așteaptă cu 
mult interes expozițiile 

tehnico-aplica ti ve 
respec-

se- 
de

rile lor de zi cu zi fac 
se scurteze timpul de 
xecuție și să prindă con
tur modernele instalații 
miniere menite 6ă ridice 
la cote superioare nivelul 
extracției de cărbune eoc- 
sificabil, ne-a vorbit 
cretarul organizației
partid, tehnicianul • Petru 
Fusu. Ne-a vorbit despre 
formațiile de lucru 
lui loan Popa, 
Bene, Emeric — 
Toma Achiriloaie, 
Borșodi și Dumitru Mihai, 
constructori, montori, be- 
toniști și fierar-betoniști, 
despre sing. Emil Tutuna- 
ru, maiștrii Ion Bălan, 
Constantin Lal, Kiss Ge- 
za și Nicolae Dragoș, .me
seriași de elită a căror is
cusință profesională se 
materializează în comple
xul puțului cu schip de la 
Lupeni. Ne-a vorbit des
pre formațiile conduse de 
Mihai Haivas și Ștefan 
Augustin care montează 
tromel-concasorul la ca
riera Cîmpu lui Neag, des
pre maiștrii Ion Dascălu, 
Ervin Wisermaier și Ni
colae Belgun, sub coordo
narea cărora prind contur 
construcțiile miniere din 
zona Uricani și Cîmpu ’ui 
Neag.

Sînt constructori și 
montori, oameni ale căror 
abnegație, răspundere mun
citorească și înaltă profe- 
sionalitate constituie che
zășia viitoarelor înfăptuiri 
pe calea ridicării pe cote 
superioare a extracției de 
cărbune cocsificabil în 
zona vestică a Văii Jiului.

ale
Viorel 

Fazekaș și 
Iosif

tematice și celelalte ac
țiuni ale lunii noiembrie. 
Menționăm că în aceas
tă lună un eveniment 
major va polariza aten
ția tuturor amatorilor ; 
se va aniversa împlinirea 
a 125 de ani de la apa
riția primei mărci poșta
le românești. (I.M.)

Rubrică realizată de
V. STRAUȚ

I

I
I

ai

Krausz — Maria 
în comparti- 

creație și Lu- 
Maria Moise, 
Maria Ilie, Ma-

de 
Cio- 

Ionescu, 
alături 

compar- 
Doina 
Nuța

treprinderii, s-a întrebat: 
ce s-a întîmplat în între
prindere în acești cinci 
ani ? Ne răspunde tovară
șa ingineră Cornelia Iloiu, 
directorul întreprinderii, 
și atunci în octombrie 1978 
și în octombrie 1983.

— Am văzut cum între
prinderea a crescut lună 
de lună, an de an, și la 
propriu și la figurat. Dacă 
în '78 am pornit la drum 
cu 351 de oameni, în pre
zent colectivul nostru are 
peste 600 de oameni 
muncii, în majoritate so
ții și fiice de mineri. Oa
meni cum sînt tricotera 
Florica Popa, inginera Ro- 
dica Bodescu — cea care 
deși era în primul ■ an de 
stagiatură s-a ocupat de 
calificarea muncitoarelor, 
ori Suzana Cazacu — cea 
care s-a îngrijit de recru
tarea cadrelor de munci
tori, au crescut alături de 
familia Lindner — Sanda, 
economistă și Dezideriu, 
tehnician —, de Ibolia 
Staicu, Vasile Șfabu și 
loan Socaci — maiștri, de 
familia 
lucrătoare 
mentul de 
dovic, de 
Maria Acs, 
ria Vass și Steluța Belei, 
ajutori de maiștri, 
muncitoarele Ilinca 
chină, Aristița 
Ținea Poiană, ori 
de conducătoarea 
timentului creație 
Marinaș, contabila 
Ragea, de Mircea Cujerean 
— cel care s-a ocupat fă
ră odihnă de problemele 
de transport.

Dar cîte nu s-au întîm
plat în cinci ani ?! Eco
nomista Sanda Lindner 
sintetizează: „producția
fizică a crescut de la 
29 000 de bucăți tricotaje, 
la 210 000, fiind livrate în 
cei cinci ani peste 4 730 000 
b’icăți tricotaje, atît în 
țară cît și peste hotare ; 
producția marfă a crescut 
de la 1 550 000 lei în 1978, 
la 16 000 000 lei în 1983, 
iar productivitatea muncii 
a crescut de la 4305 lei pe 
muncitor la 28 571 de lei".

Sînt de-a dreptul spec
taculoase aceste cifre, ca 
să nu mai vorbim de fap
tul că ele exprimă tot 
tîta pasiune, pricepere 
străduința pentru ca 
poarta fabricii să iasă 
mai produse care să 
trunească sufragiile 
pocitorilor. Autorii 
tor cifre 
întregul colectiv, în frun
te cu cei 130 de comu
niști — au fost la început 
21 —, de la muncitor la 
director, de la creator Ia 
C.T.C.-ist, de la tehnician 
la inginer. întregul colec
tiv a semnat aceste reali
zări care au înscris deta
șamentul muncitoresc de 
la Tricotaje Petroșani in 
rîndul entuziaștilor acestei 
Văi a cărbunelui. __

a-
Și 

pe 
nu- 
în-

cum- 
aces- 

spectaculoase ?
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vine din deplasare FOTBAL, DIVIZIA B

la Ga- 
nedecis 

unele 
semnă- 
ilustra- 

este 
Tili- 
Ne- 

în
Dispute 

tensiune 
Bucu- 
acre- 

șanse, 
men-

tezia și personalitatea dis
tinctă a atacantului. în a- 
ceastă partidă, militarii au 
asaltat, f" " 
buturile minerilor 
îm preajma ultimului 
de oră, moment în 
Tim Cîmpeanu și-a 
aminte de veleitățile 
golgeter, gol care asigură

fără satisfacții, 
pînă 
sfert 
care 
adus 

de

Fericirea
în etapa a X-a gazdele 

n-au contat decît 
lăți, în derby-ul 
al promovatelor, 
victorii au purtat 
turile fundașilor, 
tivă în acest sens
tripleta craioveană 
hoi — Ungureanu — 
grilă, care a punctat 
poarta petrolistă. 
cu momente de 
s-au consumat la
rești ; oaspeții, deși 
ditati cu puține 
puteau contribui la 
ținerea sau răsturnarea 
liderului. La început, cal
culul hîrtiei a părut 
gil pentru elevii lui 
lagian, cînd 
pescu l-a 
pe Speriatu, 
să studenții 
învins F.C. Olt, e drept la 
limită. Pe gazonul din 
Ghencea, blocul defensiv 
al Jiului a rezistat în fața 
impetuoșilor steliști, mai 
ales că- cea de-a doua re
naștere a formației mili
tare readuce în 
fotbalului românesc

Fotuai, divizia A

fra- 
Ha- 
Po-Marian 

îngenuncheat 
mai apoi în- 
din Regie au

atenția 
fan-

Stelei titlul de lider, doar 
la diferență de golaveraj, 
într-adevăr, formația bucu- 
reșteană a fost superioară 
în cîmp, a ratat multe o- 
cazii, meritul învinsei fi
ind că nu a abandonat 
lupta din start, dimpotri
vă apărarea agresivă, a- 
pelind la mijloace simple, 
dar eficiente, a creat cîte- 
va contraatacuri 
care au prins pe 
greșit adversarii, 
trul liniei de atac 
însă omul de gol.

„Unsprezecele" din Vale

■ ■o
nu s-a reîntîlnit luni cu 
suporterii, întrucît fede
rația de specialitate, luînd 
măsuri exprese în vederea 
ultimelor și decisivelor 
întîlniri ale naționalei, în 
deplasare, cu formațiile 
Ciprului șl Cehoslovaciei, 

a hotărît desfășurarea ur
mătoarei etape pentru as- 
tăz . Din nou, în afara 
„ierbii verzi de acasă". Ca
va: și comp, au o sarcină 
dificilă; la Ploiești galeria 
își „sufocă" de regulă ad
versarii, valurile ofensi
ve, aplicate de Mateianu 
și la Baia Mare, se succed 
într-un ritm alert. Totuși, 
Petrolul rămîne o echipă 
modestă, ai cărei jucători 

unor 
pe 

des-

CLUJ- 
MINERUL 

(0—1). Un 
obținut în 

nu oriunde, 
pe te- 

U.T.A. 
cu 6—1! 

exem- 
dăruire, 

Lu-

TEHNI-
Cra-

Petrolul Ploiești

REZULTATE
CE : Universitatea
iova
3—0 (0—0), A.S.A. Tg. 
Mureș — F.C. Bihor 4—1 
(1—1), Corvinul Hune
doara — C.S. Tîrgoviște 
3—1 (2—1), S.C. Bacău 
— Rapid București 2—0

CLASAMENT

masive, 
picior 

în cen- 
lipseșțe

(1—0), Politehnica Iași — 
Chimia Rm. Vîlcea 2—0 
(0—0), Sportul studențesc 
— F.C. Olt 2—1 (1—1),
Steaua — Jiul Petroșani 
1—0 (0—0), Dunărea
C.S.U. Galați — 
ia Mare

nu găsesc „cheia" 
manevre strategice 
contraatac, mai ales 
fășurate pe aripile desco
perite de fundașii avîntați 
spre careul advers. Să ve
dem care soluție tactică 
se va dovedi inspirată. 
Mai ales acum, cînd mai 
toate combatantele din 
primul eșalon s-au convins 
că „fericirea vine din de
plasare", argumentul de
cisiv fiind clasamentul 
adevărului.

Sever NOIAN

Două goluri, un punct mare
STEAUA C.F.R. 

NAPOCA — 
LUPENI 2—2 
punct mare, 
deplasare ! Și
ci la Cluj-Napoca, 
renul unde însăși 
a capotat, pierzînd

Mdbilizîndu-se 
plar, luptînd cu 
echipierii Minerului 
peni au obținut un rezul
tat pe cit de surprinzător, 
pe atît de meritat. Un lu
cru se știe : la Cluj-Na
poca se joacă fotbal 
calitate.

Minerul a pornit 
start bine; încă din minu
tul 14 a aplicat o lovitură 
de grație ceferiștilor. O 
țesătură abilă de pase 
între atacanții Minerului, 
îl găsește liber pe Voicu, 
care, de la 8 metri, nu 
iartă și tabela de marcaj 
indică 0—1. Gazdele par 
debusolate și jocul bun al 
fotbaliștilor din Valea 
Jiului se concretizează

de

din

printr-un nou gol înscris 
de Sălăjan (la o pasă „îna
poi" a lui Nichimiș, foar
te bun duminică I). Păcat 
însă că centralul T. Bone 
din Oradea nu a fost de 
acord. Cum nu a fost de 
acord nici cu penalty-ul 
care se cuvenea în repri
za a doua la 
lui Popa 
advers...

După 
alertate 
pierderii 
te, reușesc 
întîi jocul, 
marcaj. în 
centrare îi 
gătiți pe apărătorii Mine
rului și ezitarea 
lor este prompt sanc
ționată de Matei. Urmea
ză o nouă perioadă 
joc foarte bun al 
lor antrenați de 
Libardi și Iosif Rus, 
numai neatenția sau gra
ba a salvat poarta gazde
lor. Dacă în minutul 82 nu

„secerarea" 
Ionel în careul

pauză, gazdele, 
de perspectiva 
altor punc- 
să echilibreze, 
apoi tabela de 
minutul 59 o 
găsește nepre-

de 
elevi- 
Petre

Și

și... speranțe! 
a fost 1—2, a fost însă, în 
min. 83,... 2—1, Caciureac 
înscriind pe contraatacul 
care a urmat ratării lui... 
Ene Ciprian !

Mulțumiți cu acest re
zultat, jucătorii clujeni 
se retrag în apărare, în- 
cercînd să „țină" rezulta
tul. Numai că, dovedind 
o bună pregătire 
și condiție 
de ambiție, 
vîntă din 
Minutul 89 
tatul final : după 
tac prelungit al 
minerilor, mingea 
la Rusu Romeo, șutul lui 
de la circa 30 m scutură 
plasa porții gazdelor.

în concluzie, un punct 
deosebit de prețios (deci 
în clasamentul adevăru
lui Minerul a revenit la 0) 
care s-a

, ma unei 
cepție.

psihică, 
fizică, dublate 
oaspeții se a- 
nou în 

decide
i atac, 

rezul- 
un a- 
echipei 
ajunge

obținut pe sea- 
mobilizări de ex-

Alex. TĂTAR

FOTBAL, DIVIZIA C

Derbiul minerilor din Vulcan
rîn-MINERUL-ȘTIINȚA VUL

CAN — MINERUL 
ROȘENI 2—0 (1—0). 
te de suporteri ai 
lor două e c h i 
minerești din Vulcan 
Paroșeni au luat loc 
tribunele stadionului 
localitate, pentru a urmă-

ri un derby ce se anunța 
deosebit de disputat și 
interesant. Așteptările nu 
le-au fost înșelate. Am ur
mărit duminică un 
frumos, cu multe 
„calde", viu aplaudate 
publicul spectator, 
zența fostului

nai, Dumitrache, în 
dul componenților echipei 
Minerul-Știința, a dat un 
plus de interes meciului. 
Fazele d poartă au alter
nat cu repeziciune dintr-un 
careu într-altul al comba
tanților. Superioritatea
tehnică și tactică și-au 
impus-o, totuși, gazdele 
(Minerul-Știința), care a- 
vînd în Dumitrache un 
vîrf de atac foarte „pene
trant" reușesc să deschidă 
scorul în min. 27. în urma 
unui contraatac purtat în 
viteză spre extrema dreap
tă, Dumitrache reia cu 
capul un balon centrat 
scurt, care nu promitea 
mai nimic, și-l face spec
tator pe Marian Coge, 
portarul minerilor din Pa
roșeni. Tabela de marcaj 
indică 1—0 în 
gazdelor.

După pauză, jocul 
curge în aceeași manieră, 
de puternic angajament 
sportiv. Nu am înțeles de 
ce s-au aprins „spiritele" 
înspre finalul meciului, de 
ce au început să abunde 
faulturile, fapt ce a făcut 
să apară cartonașele gal
bene. De fapt, de la o 
astfel de ieșire nesportivă 
prin comiterea unui fault 
în careul de 16 m, în min. 
81, al fotbaliștilor din Pa
roșeni, s-a marcat și ulti
mul gol al partidei. Lovi
tura de pedeapsă executată 
de Frățilă, cu efect în 
dreapta lui Coge, stabileș
te rezultatul final de 2—0.

Fază premergătoare 
marcării primului gol 
al partidei. Dumitrache 
se înalță, culege o 
ge centrată de 
trema dreaptă și 
chide scorul.

Foto : N. ȘTEFAN

PA-
Su- 
ce- 
P e 

si 
în 

din

I

min- 
ex- 

des-
meci 
faze 

de 
Pre-

internațio-

Baia Mare — Sportul 
studențesc, Rapid — Du
nărea, Chimia — Univ.

Pe

Breviar
teme

1—1.

Victorie în ultimul

,1a relant:

care, 
mină 

înscriu

PETROȘANI
SIBIU 18—15 
nu se incălzi-

Instantaneu din timpul desfășurării simpozionului aniversar 
tivitato speologică organizată în Valea Jiului".

Jiului ;
Hi-

4—0;

„Cupa României" 
la rugby

Bacău, F.C. Bihor 
Steaua. Meciul Dinamo 
— Corvinul este amînat.

1. Steaua 10 7 1 2 23— 7 15
2. Sportul stud. 10 7 1 2 19— 7 15
3. F.C. Bihor 10 5 3 2 17—12 13
4. Poli Iași 10 4 5 1 10— 5 13
5. F.C. Olt 10 3 5 2 9— 7 11
6. A.S.A. 10 4 3 3 13—13 11
7. S.C. Bacău 10 5 1 4 11—15 11
8. Univ. Craiova 9 4 2 3 14— 8 10
9. Dinamo 8 4 2 2 12— 6 10

10. Jiul 10 4 2 4 9—12 10
11. Rapid 10 3 3 4 10—11 9
12. Chimia 10 3 3 4 9—13 9
13. F.C. Baia Mare 10 3 3 4 9—16 9
14. Corvinul 10 2 3 5 11—14 7
15. Dunărea C.S.U. 10 1 5 4 2— 8 7
16. F.C. Argeș 9 3 0 6 10—13 6
17. C.S. Tîrgoviște 10 1 4 5 6—14 6
18. Petrolul 10 1 2 7 8—21 4

ETAPA A XI-A (marți, Craiova, Petrolul — Jiul,
1 noiembrie): Poli. Iași C.S. Tîrgoviște — F.C.

- A.S.A. Tg. Mureș, F.C. Argeș, F.C. Olt — S.C.

Simpozion speoiogiQ aniversar

favoarea

de-

I 
I

urmă cu 15 ani, cî- 
entuziaști speologi 

amatori din Valea Jiului 
au pus bazele cercului 
„Piatra Roșie", care func
ționează acum în 
Asociației sportive 
dromin Petroșani, 
manifestările 
(28—30 octombrie) 
luat parte speologi 
București, 
Brad, Cîmpulung 
cel etc? Cele trei 
manifestărilor au 
juit vernisajul 
ției de pictură, foto, me- 
taloplastie, caricatură,

cadrul
Hi- 
La 

aniversare 
au 

din 
Cluj-Napoca, 

Mus- 
zile ale 

prHe- 
expozi-

exponatele provenind 
la diverse cercuri 
profil din țară. De . 
menea, 
conferințe și proiecții de 
diapozitive, dezbateri, 
privind protecția mediului 
ambiant și ocrotirea peș
terilor declarate monu
mente ale naturii, moda
lități de organizare 
cercurilor. _ 
la simpozion au 
sîmbătă o ieșire 
carstică Ponorîci, 
terile Cioclovina 
lea Stînii. Duminică, am-

I de 
de 

ase- 
s-au desfășurat

a
Participa nț ii 

avut 
în zona 
în pe.ș- 

și Va-

piui dialog pe 
speologice a avut ca e- 
pilog festivitatea de pre
miere, cu care prilej au 
fost înmînate diplome și 
trofee celor mai valoroa
se cercuri și speologilor 
evidențiațl în activitatea 
de popularizare, prin 
artă și în teren, a miri
ficelor zone carstice din 
Valea Jiului, din întrea
ga țară. Din partea zia
rului nostru a fost înmî- 
nat un trofeu jubiliar cer
cului speologic sărbătorit.
(I.V.)

■ FOTBAL (tineret- 
speranțe): Steaua Bucu
rești — Jiul Petroșani 
1—0. Divizia C : Meca
nica Orăștie — Minerul 
Aninoasa 1—0. Repu
blican de juniori: Jiul 
Petroșani — Metalurgis
tul Cugir 1—0, Corvi
nul Hunedoara — Mi
nerul Lupeni 2—0. 
Campionatul județean.

seria Valea 
Avîntul Hațeg — 
dromin Petroșani 
Minerul Bărbăteni 
Parîngul Lonea 
Preparatorul Lupeni — 
Autobuzul Petroșani 6— 
4; Sănătatea Vulcan — 
C.F.R. Petroșani 1—2;
Minerul Uricani — 
Preparatorul Petrila 
3—1. (S. BĂLOI). Ștefan NEMECSEK

minut
ȘTIINȚA

C.S.M.
(6—9). Nici
seră bine tribunele și Ig
nat de la oaspeți înscrie : 
0—3 prin l.p. Știința joacă 
mai departe

rezărvele
Mazăre, 

care

cheie cu două reușite ale 
localnicilor, prin Tulpan, 
l.p., 3—9 în min. 37 și 
Bezărău, dropgol, 6—9 în 
min. 39.

în repriza a doua, oas
peții își măresc zestrăa

creator, 
din han- 

Și

cu 
Ș i p e ț a n, 
Iliev, Bezărău, etc, 
pe lîngă lipsa experienței 
în divizia A, s-au trezit 
pe post de titulari în fața 
puternicilor sibieni 
coroborînd jocul la 
cu pătrunderile 
prin Ungureanu lîngă bu
turi : 0—7 și apoi 0—9 in 
min. 15 prin transforma
rea lui Tamaș. Se părea 
că antrenorul C. Budică 
va regreta gestul de a 
trimite în teren, deodată, 
atP de mulți tineri, dar 
în teren se afla Ortelecan, 
fin psiholog și tactician. 
Prima repriză se în-

VSZZZZZ/ZZZ/ZZZZZ/Z/ZZZ/'ZZZZZZZZl

de puncte prin aceiași 
Ungureanu (eseu) și Tamaș 
(tr.) în min. 50, printr-o 
fază dentică. Abia acum 
se produc două schimbări 
inspirate: Tulpan — Luca 
și Iliev — Mateescu și 
cunoscutul internațional 
M. Ortelecan mobilizează 
echipa la maximum. Drept 
urmare, după o fază cons
truită pe dreapta cu Ca-

tană pe post de 
Mateescu reduce 
dicap: 10—15
transformă: 12—15 
62 al meciului.

Oaspeții simt că 
jocul din mină, se preci
pită și dau posibilitatea 
studenților noștri să 
scrie punctele 
prin inimosul 
na tor. Mircea 
16—15 și Luca 
18—15.

ȘTIINȚA : Șipetan — Or
telecan — Sandu, Drumea 
(foarte bun, a cules totul 
din margine) — Sușinschi, 
Palamariu — Mazăre — 
Istvan, Iliev (Mateescu), 
Bezărău, Călin — Catană, 
Viorel Dobre — Năstase, 
Tulpan (Luca).

Luca 
în min.

scapă

în-
victoriei 

lor coordo- 
Ortelecan î 

transformă:

Ioan Dan BALAN1
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Tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU,

încheierea Simpozionului 
international PUGWASH memjenlo

împreună cu tovarășa
ELENA CEAUSESCU* 

au primit pe participanții 
la Simpozionul

international♦
(Urmare din pag. I)

le Academiei Bulgare de 
științe, Alexandr Milojevic, 
membru al Academiei 
R.S.F. Iugoslavia, Igancy 
Malecki, membru al Pre
zidiului Academiei Polo
ne de Științe și Kunt Ip-

PUGWASH
sen, R.F. Germania, recto
rul universității Bochum.

In încheierea intilnirii 
a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cuvîn- 
tarea șefului statului ro
mân a fost urmărită cu 
profund interes și sublini
ată cu aplauze.

Luni s-a încheiat în Ca
pitală ce! de-al 44-lea 
Simpozion internațional 
PUGWASH.

Inaugurate sub semnul 
generoaselor idei și îndem
nuri cuprinse în impor
tantul mesaj adresat de 
președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
participanților, lucrările 
reuniunii au prilejuit, 
timp de 4 zile, dezbaterea 
unei probleme de deose
bită actualitate și însemnă
tate — dezarmarea și pa
cea în Balcani, pe conti
nentul european, și în în
treaga lume. Schimburile 
de păreri, purtate intr-un 
spirit deschis, constructiv 
au pus în evidență dorin
ța organizației PUGWASH 
ce reunește eminenți sa- 
vanți din numeroase țări 
de a contribui și în viitor 
la eforturile popoarelor 
pentru edificarea unei 
lumi fără arme și fără răz
boaie, o lume a păcii, în
țelegerii și colaborării, de

a pune cuceririle științei 
în slujba cauzei nobile a 
progresului umanității, a 
bunăstării și fericirii oa
menilor. în cadrul ședinței 
de închidere au luat cuvîn
tul prof. Martin Kaplan, 
directorul general al 
PUGWASH, dr. Dorothy 
Hodkin, laureat al premiu
lui Nobel, președintele or
ganizației PUGWASH.

Au adresat, de aseme
nea, mesaje de salut repu- 
t ți oameni de știință de 
pe toate meridianele.

în numele participanților 
români, ai membrilor co
mitetului național „Oame
nii de știință și pacea" a 
luat cuvântul acad. Ion 
Ursu, prim vicepreședinte 
al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnolo
gie.

în încheierea lucrărilor 
s-a adoptat textul unei te
legrame adresate președin
telui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

FILME
I PETROȘANI — 7 No- 
I iembrie: Omul și um- 
Ibra ; Unirea. Micuța 

Moo, I-H.

I LONEA: Și a fost jaz- 
. zul.
| ANINOASA; Vizita 
| de dimineață.
| VULCAN : Noaptea e 
| scurtă.

| LUPENI; Transportul.

I URICANI: Curcubeul
| celor 7 speranțe.

I rv.
I 11,00 Telex.
| 11,05 Almanahul familiei.

111,35 Roman foileton (co
lor)

Rebecca.

I Episodul 2.
12,30 Publicitate.

| 12,35 Desene animate :

I Povestiri din Pă
durea Verde.

13,00 închiderea progra
mului.

14,00 Telesport.
15.50 Muzică ușoară.
16,00 Telex.
16,05 Aspecte din viața 

muzicală a țării.
16,15 Clubul tineretului.
16.50 Imagini din Alger.
17,00 Viața școlii.
17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea

mului.
20,00 Telejurnal

color).
20.20 Actualitatea 

nomie.
20,35 Vidcoteca

țională (color). I
21,05 Munca, izvor al 

bunăstării.
21.20 Teatru TV.

„Amurgul unui co
cor".
de Junji Kinoschita, 
după un vechi basm 
japonez.

22,10 Farmecul operetei.
22,30 Telejurnal (parțial J 

color).

progra-

(parțial

in eco-
!
I
I

Acțiuni în favoarea păcii 
si dezarmării

SOFIA 31 (Agerpres). — 
In R.P. Bulgaria s-a des
fășurat „Marșul păcii 1983“, 
la care au participat re
prezentante ale organiza
țiilor de femei din Bulga
ria, România, U.R.S.S., 
Ungaria, Cehoslovacia, 
Grecia, Cipru, Austria, 
R.F.G., precum și repre
zentante ale Federației 
Democrate Internaționale 
a Femeilor, Federației 
Mondiale a Tineretului 
Democrat, ale Federației 
Sindicale Mondiale și ale 
Consiliului Mondial al Pă
cii.

COPENHAGA 31 (A-
gerpres). — Dm inițiativa 
a peste 300 de organizații 
sindicale din Copenhaga și 
a „Mișcării sindicale pen
tru pace“, în capitala Da
nemarcei a avut loc o re
uniune pentru pace. Pro- 
testînd împotriva ampla
sării de rachete nucleare 
în Europa, participanții au 
chemat sindicatele din ța
ră să proclame ziua de 22 
noiembrie drept „zi de 
manifestații naționale îm
potriva cursei înarmări
lor" și i-au chemat pe sin
dicaliști să participe, Ia a- 
cea dată, la demonstra
țiile pentru pace care vor 
avea loc în toate localită
țile țării.

STOCKHOLM 31 (Ager
pres). — întruniți la Harp- 
sunde. lîngă Stockholm, li
derii partidelor social- 
democrate din nordul Eu

ropei s-au pronunțat îm
potriva amplasării pe te
ritoriul continentului a 
noilor rachete nucleare a- 
mericane cu rază medie 
de acțiune, pentru realiza
rea de rezultate concrete 
la atativele sovieto-ame- 
ricane de la Geneva, care 
să permită o reducere 
substanțială și echilibrată 
a rachetelor nucleare exis
tente în Europa. într-o 
declarație adoptată la în
cheierea întrunirii, lide
rii partidelor social-de- 
mocrate își reafirmă spri
jinul pentru propunerea 
privind crearea unei zone 
denuclearizate în nordul 
Europei.

OTTAWA 31 (Agerpres) 
— La Guelph, în provin- 
via canadiană Ontario, au 
luat sfîrșit lucrările unei 
conferințe de patru zile, 
organizată de universita
tea diji oraș, pe tema 
„Strategia apărării păcii 
și ser irității în era nucle
ară". Vorbitorii au arătat 
că în actuala situație deo
sebit de încordată din lu
me este necesar să se facă 
pași fermi în direcția li
mitării cursei înarmărilor 
și eliberării omenirii de 
pericolul unei catastrofe 
nucleare.

La încheierea conferin
ței, la Guelph s-a desfășu
rat un „marș al păcii", or
ganizat de municipalitatea 
orașului.

Deschiderea lucrărilor „Conferinței 
asupra dialogului în Liban“

GENEVA 31 (Agerpres). 
— „Conferința asupra 
dialogului din Liban" s-a 
deschis luni după-amiază 
la Geneva — transmite 
agenția France Presse. 
Participă delegații repre- 
zentînd diversele forțe po
litice din Liban, precum

și observatori din Siria și 
Arabia Saudită.

în cadrul primei ședin
țe a conferinței au rostit 
discursuri președintele Li
banului, Amin Gemayel, 
și președintele țării gazdă, 
Pierre Aubert.

Știri din țările socialiste
BELGRAD 31 (Agerpres).

— Unitatea de extracție 
a minereului de fier, care 
se corn ruiește în prezent 
în localitatea iugoslavă 
Omarska, din R.S. Bos
nia și Ilerțegovina, va a- 
vea, la intrarea sa în ex
ploatare, în 1985, o capaci
tate anuală de circa 2 mi
lioane tone de minereu și 
se va număra printre 
complexele miniere de pri
mă mărime din această 
țară.

Rezervele de minereu de 
fier din acest loc se ridică
— după cum precizează 
agenția Taniug — la peste 
500 milioane tone.

PP.AGA 31 (Agerpres).
— Primele avioane „Z-37", 
realizate de industria ce
hoslovacă pentru efectua
rea unor lucrări în agri
cultură, s-au ridicat în aer 
în urmă cu două decenii, 
cu ajutorul lor fiind .lu
crate" milioane hectare de 
terenuri agricole în Ceho
slovacia și peste hotarele 
ei. în prezent, construc
torii cehoslovaci lucrează

L. un nou model al apa
ratului, model care va in
tra în producția de serie 
în 1984. Noua variantă a 
avionului — supus la ora 
actuală probelor — poate 
lua la bord 800 kg îngră
șăminte sau substanțe chi
mice pentru protejarea 
plantelor.

institutul de ane 
PETROȘANI
ORGÂNIZEAZA:

în data de 9 noiembrie 1983, CONCURS pen
tru ocuparea postului de laborant, la catedra 
de tehnică minieră, geologie, lucrări miniere 
și preparare — Laboratorul de chimie (post 
cu gestiune).

De asemenea, încadrează direct sau prin 
transfer :

■ 1 tîmplar
■ 1 instalator sanitar
■ 1 pompier
Condițiile de participare la concurs sau 

de încadrare sînt conform Legii nr. 12/1971.
Cererile se pot depune zilnic la Biroul 

plan-retribuire-personal, unde se pot obține și 
informații suplimentare. Telefon 42580, inte
rior 151.

Mica publicitate

CALENDAR săptămînal
<1

MARȚI. 1 NOIEMBRIE 1983
_  Sărbătoarea națională a Republi

cii Algeriene Democratice și Populare. 
„Ziua Revoluției" (1954);

— începe vizita președintelui Comisiei 
CEE, Gaston Thorn, în R.P. Chineză 
(1—6 noiembrie);

— Se deschide Tirgul Internațional 
de Ia Bagdad — Irak (1—15 noiembrie);

MIERCURI, 2 NOIEMBRIE 1983
— Se deschide, la Bonn, Congresul 

extraordinar al Partidului Social-De
mocrat din R F. Germania (2—3 noiem
brie);

— Vizita oficială a ministrului vest- 
german de externe, Hans- Dietrich 
Genscher, în Finlanda (2—4 noiembrie);

JOI, 3 NOIEMBRIE 1983
— Ziua națională a Republicii Pana

ma, Proclamarea independenței (1903);

—6 NOIEMBRIE 1983)
— Vizita primului ministru al Gre

ciei, Andreas Papandreu, în Anglia;
— Vizita oficială a primului ministru 

al Franței, Pierre Mauroy, In Norvegia;
VINERI, 4 NOIEMBRIE 1983
— Vizita cancelarului vest-german. 

Helmut Kohl, in Indonezia;
SIMBATA, 5 NOIEMBRIE 1983
— Intre 5 și 24 noiembrie se desfă

șoară la Roma, cea de-a 22 a conferin
ță generală a Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricultu
ră — FAO;

— Vizita cancelarului vest-german. 
Helmut Kohl, in Ind.a;

DUMINICA, 6 NOIEMBRIE 1983
— Alegeri generale in Turcia;
_  Președ ntele guvernului spaniol, 

Felipe Gonzales, va efectua o vizită 
oficială de trei zile in Austria.

LA DELHI S-A ÎNCHE
IAT cea de-a patra rundă 
a convorbirilor oficiale 
chino-ind.ene, părțile a- 
preciind convorbirile drept 
folositoare și favorabile 
negocierilor viitoare — re
latează agenția China No
uă. Au fost discutate as
pecte aie problemelor de 
frontieră și s-a făcut un 
schimb de păreri asupra 
cooperării bilaterale și a 
unor probleme internațio
nale de interes comun. 
S-a convenit ca următoa
rea rundă de convorbiri să 
aibă loc la Beijing, anul 
viitor.

POTRIVIT AGENȚI
ILOR ASSOCIATED PRESS 
ȘI REUTER, care citează 
oficial.tăți turcești, pînă 
luni seara au fost înregis
trați 980 de morțl în cu
tremurul care a avut loc 
duminică dimineața în re
giunea Erzurum din estul 
Turciei. Alte cîteva sute 
de persoane sînt rănite, 
iar 25 00U au rămas fără 
locuințe. Situația acestora 
este deosebit de grea, în- 
trucît ploile torențiale 
s-au transformat în cele 
din urmă in căderi de ză
padă, care îngreuiază mult 
operațiunile de „salvare. 
Dealtfel, bilanțul de luni 
seara nu este definitiv, 
mai multe sate rămînînd 
încă inaccesibile echipelor 
de salvare.

Vi ND ARO 10, perfec
tă stare, telefon 42536, Pe
troșani, după orele 16.

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr 
4568, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1233)

PIERDUT carnet student 
și legitimație bibliotecă pe 
numele Lungu Stelian, e- 
liberate de Institutul de 
mine Petroșani. Le declar 
nule. (1234)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Popescu Petru, eli
berată de Institutul de
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1236)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tode- 
ciu Gheorghe, eliberată de 
l.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (1245)

PIERDUT legitimație de 
serVictu pe numele Aldea 
Constantin, eliberată de 
I.M. Livezeni. O declar 
nulă. (1246)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă pe numele Arabei

Dorel și Baba Cornel, eli
berate de Institutul de 
mine Petroșani. Le de
clarăm nule. (1247)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele David Mirea Marius, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1250)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Pogea Brîncoveanu, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1253)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă pe numele Mure- 
șan Mihail, carnet stu
dent și legitimație biblio
tecă (periodice) pe numele 
Galiș Mirela, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declarăm nule. 
(1254)

SOȚIA Elena, fiul Mar
cel, nora Mariana, nepoții 
Marian și Daniela. urea
ză scumpului lor tată și 
bunic Mîrșu Ion, cu ocazia 
ieșirii la pensie, un căldu
ros „La mulți ani I". (1252)

ANUNȚ DE FAMILIE

FRAȚII și nepoții tnunță, cu adîncă durere în
cetarea din viață a celei care a fost scumpă soră 
și mătușă

VESA FILIPINE
înmormîntarea, azi, în Petroșani, ora 15,30, de 

Ia domiciliu.
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