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AMPLE ACȚIUNI POLITICE IN 
ORGANIZAȚIILE DE PARTID

■ Vom spori continuu producția de cărbune
■ Creșterea calității actului medical
■ Studierea temeinică a documentelor Con

gresului al XIII-lea al partidului ~
(In pag. a 3-a)

ACTUALITATEA IN LUME .
(In pag. a 4-a)

In întîmpinarea Congresului al XIII-lea al partidului
Răspuns muncitoresc, angajant la chemarea 

secretarului general al partidului

„Depunem o munca de mare 
importanța economica 

și umana"
Debut promițător
Prima zi a trimestru

lui IV a debutat pentru 
colectivele miniere de 
la Lonea, Petrila și Lu- 
peni cu rezultate supe
rioare sarcinilor de plan, 
exțrăgînd împreună 
13 200 tone de cărbune 
pentru cocs și semicocs. 
Fiecare mină din ce
le trei a extras în a- 
ceastă zi cea mai mare 
cantitate de cărbune din 
ultimul timp. Cantita
tea de cărbune extrasă 
în plus a fost de 255 
tone pentru mina Lo- 
nea, 97 tone — Livezeni 
și 195 tone— Lupeni. 
Sarcinile sporite din a- 
cest trimestru obligă 
în continuare aceste co
lective Ia intensificarea 
eforturilor pentru rea
lizarea ritmică a planu
lui. (Gh.S.)

tn sprijinul producției din abataje
Colectivul de la I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani, prin 

specificul muncii sale de a asigura unităților minie
re utilaje, piese de schimb, armături și asistență 
tehnică, a încheiat cele 9 luni din acest an cu un bi
lanț pozitiv. Astfel, producția netă a fost realizată 
în proporție de 100,1 la sută, producția marfă de 
101,5 la sută, iar producția globală de 102,2 lâ sută. 
Volumul mare pe care îl ocupă lucrările de repa
rații a utilajelor miniere a necesitat executarea u- 
nei cantități sporite de piese de schimb, fie ele de ' 
fabricație curentă, asimilate sau recondiționate, i 
Planul la acest indicator a fost realizat în proporție 
de 161,9 la suta. Un aport deosebit în obținerea a- 
cestor rezultate l-au avut colectivele de la atelierul 
de reparații pentru utilaje miniere din Livezeni, 
S.S.H. Vulcan, T.H. Paroșeni, de bobinai, unde 
se execută lucrări de înaltă calitate, corespunzător 
cerințelor mereu crescîndc în exploatarea cărbune
lui. (Gh.S.) I

Creșterea productivității muticii — direcție 
principală de acțiune _

La I. M. PAROȘENI

Tehnologiile moderne, folosite 
cu eficiența maxima

încă de la deschidere, 
I.M. Paroșeni a fost 
„croită" pentru folosirea 
celor mai moderne teh
nologii de lucru în sub
teran. Nu a trecut mult 
timp și primele complexe 
au fost puse în funcțiune, 
iar pentru transportul 
cărbunelui Spre ziuă s-a 
trecut la fluxul continuu 
pe benzi transportoare 
cu covor de cauciuc. Toc
mai de aceea se spune 
că mina aceasta este 
promotoarea noului în mi
neritul Văii Jiului. Tot 
aici au fost introduse 
recent primele cărucioa
re de perforat de fa
bricație românească. Pe 

bună dreptate întreprin
derea minieră Paroșeni 
este considerată mină-pi- 
lot, iar minerii de aici

sînt considerați pionierii 
mecanizării în Valea Jiu
lui. De-a lungul celor a- 
proape 20 de ani, în aba
tajele acestei mine au 
funcționat zeci de com
plexe mecanizate și com
bine de abataj cu care 
s-au extras milioane de 
tone de cărbune. In pre
zent, minerii de la I.M. 
Paroșeni sînt dotați cu 
opt complexe mecaniza
te. Din ac*stea șase se 
află în funcțiune, unul 
în montare, iar celălalt 
este păstrat în rezervă. 
Totodată, mina dispune 
de 12 combine de înain
tare în steril, din care 
opt se află în funcțiune, 
iar patru in revizii și re
parații, fie la atelierul 
minei, fie la IPSRUEEM. 
Despre modul cum sînt 
folosite aceste utilaje și (Continuare în pag. a 2-a)

despre rezultatele obți
nute cu ele ne-a vorbit 
ing. Nicolae Bucur, șeful 
serviciului producție.

— De la început trebu
ie să spun că poți să 
dispui de cele mai moder
ne utilaje, dar dacă nu 
ai pregătiți oameni care 
să le mînuiască și să Ie 
folosească, eforturile fă
cute pentru aducerea lor 
sînt zadarnice. De aceea 
noi am căutat de la în
ceput să pregătim mi
neri care să știe să le ex
ploateze, dar să știe să le 
și întrețină. Numai așa 
am putut să obținem re
zultatele pe care le a- 
vem astăzi,

Gheorghe BOȚEA

Doctor inginer FLORI- 
CA BĂLTĂREȚU, labo
ratorul de aeraj metan- 
focuri de la C.C.S.M. Pe
troșani. De peste 20 de 
ani, cercetătoare la acest 
centru, de aproape 16 ani 
lucrează în probleme de 
aeraj minier. A abordat 
teme vizînd creșterea e- 
ficienței aerajului mine
lor de cărbune și mine
reuri, atît în proiectare 
și realizare cît și în veri
ficarea lor în practică.

— Ați primit, de cu- 
rînd, Ordinul „Meritul 
științific", clasa a IlI-a, 
ca o recunoaștere a 
muncii dumneavoastră 
de cercetare.
— Este o mare bucurie 

pentru mine și, prin mi
ne, a întregului colectiv 
al laboratorului. Este în
că o recunoaștere a acti
vității noastre, pe care 
o punem în slujba secu

rității muncii aqestor mi
nunați oameni din adîn- 
curi —■ minerii.

— Vă. rugăm să ne 
prezentați cîteva dintre 
realizările dumneavoas
tră.
— Sînt multe, în de

cursul anilor. Aș remar
ca tema „Metode de cal
cul al aerajului general șj 
și parțial". De fapt, me
todele au fost deja in- 
tegrate în normele de
partamentale de protecție 
a muncii. O altă temă — 
„Tipizarea soluțiilor de 
aerisire specifice meto
delor cadru de exploata
re, practicate la minele 
din bazinul carbonifer 
Valea Jiului" — propune 
utilizarea de soluții adec
vate fiecărei metode de j

Mircea BUJORESCU '

(Continuare în pag. a 2-a)

sHimî

Brigada condusă de 
loan Volocaru (în mij
loc) lucrează cu rezulta
te bune în cadrul sec
torului III al minei U- 
ricarii, obținind în per
manență dovezi ale 
muncii făcute cu pasiu
ne pe frontul cărbune
lui.

loto: Al. TĂTAR

Coordonatele muncii de calitate impun participarea 
fiecărui comunist la viața de organizație

Mașinile, orieit de mari ar fi, 
sînt strunite de oameni !

Preparația Petrila a tră
it în ultima perioadă me
tamorfoze structurale care 
au modernizat fluxul teh
nologic, asigu.rînd tot
odată valorificarea supe
rioară și în cantitate mai 

’ ,.:iare a cărbunelui pentru 
semicocs și energetic. In 
prezent, instalația funcți
onează la parametrii op
timi, motiv de mîndrie 
pentru participanții la dis
cuțiile din cadrul recentei 
conferințe de dare de sea
mă și alegeri. Dezbătînd 
proiectul de Directive ale 
celui de-al XIII-lea Con
gres al P.C.R., comuniștii 
de la Preparația Pe- 
trila^ au subliniat di
recțiile prioritare ale dez
voltării economiei națio
nale și, în acest context, 
necesitatea creșterii apor
tului lor la asigurarea „fo

cului continuu" al siderur
giei și bazei energetice 
românești.

— Comuniștii noștri, 
sublinia maistrul Nicolae 
Vîjdeă, sînt de acum că-

Conferințe de 
dare de seamă și alegeri 

în organizațiile de 
partid

liți în procesul de reînno
ire tehnologică. Rezulta
tele colectivului depind 
de calitatea muncii tutu
ror, în acest sens trebuie 
să folosim mai.. intensiv 
timpul de muncă.

Alți comuniști partici
pant la discuții, între ca

re ing. Marin Ilcea, spălă
torul specialist Romeo 
Cureteanu, lăcătușul Geor
ge Buză, șefii de schimb 
Nicolae Dună și Emilian 
Doboș, maistrul Francise 
Minhart, strungarul Cons
tantin Popescu, inginerul 
Gheorghe Biro și electrici
anul Gheorghe Truca, au 
relevat unele aspecte ne
gative din activitatea co
mitetului de partid, pro- 
punînd măsuri concrete 
pentru îmbunătățirea stă
rii disciplinare, organiză
rii muncii, insistînd în
deosebi. pe materializarea 
mai devreme a obiectivelor 
de investiții.

Ion VUEPE

I
V
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I
I
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(Continuare Jn pag. a 3-a)

Printre locomotivele și 
vagoanele uriașe, oame
nii par minusculi. Loco
motivele de 2100 CP, 
de 1500 CP sau de 
1250 CP se supun, în
să, ascultătoare comenzi
lor date de ei. Cu un 
fluierat prelung, la co
manda mecanicului Petru 
Ionașcu, bolidul de fier 
se pune în mișcare pără
sind depoul de reparații, 
și întreținere. In curînd 
.va fi pregătit (pentru a 
cita oară ?) un nou tren. 
Preparatorii au dat țării 
o nouă garnitură de căr
bune. coesificabil. In bă
tălia pentru independen
ța energetică, și ei, me
canicii de locomotivă și 
mecanicii de întreținere 
ai depoului C.F.U. Pre
parația Lupeni sînt os
tași destoinici. Zi de zi, 
grație lor, trenul cu căr

■■ 

bunele „gata" pentru a 
da țării energia cloco
titoare sdin interiorul lui 
este pregătit pentru a a- 
junge acolo unde este 
așteptat de foamea nepo
tolită a furnalelor. Ța
ra are nevoie de fontă

Concursul nostru 
de reportaje

și oțel, deci are nevoie 
de cărbune. Este, dealt
fel, și glndul ce animă 
munca unor oameni care 
de cele mai multe ori 
sînt caracterizați doar 
printr-un singur cuvînt: 
„feroviari". Da. Ei des
fășoară aici, în cadrul 
celei mai mari uzine de 
preparare a cărbunelui 
din Valea Jiului o mun
că dintre cele mai inte
resante și pline de satis

i

facții. Locomotivele con
duse de mecanici ca Pe
tru Ionașcu, Ion Păcura- 
ru, Vasile Berdoly, Mir
cea Bulzan ori din ge
nerația mai tînără: Lu
cian Chișu, Gh. Ivanov 
sau Cornel Filipaș au 
pregătit mii de trenuri 
cu cărbune pentru marile 

’ cocserii ale țării. Și, a- 
ceasta, datorită modului 
exemplar în care mecani
cii de locomotivă își fac 1 
datoria, dar, mai ales, ’ 
spiritului muncitoresc de j 
care dau dovadă mecani- i 
cii de întreținere ai de- J 
poului. Locomotivele sînt 1 
studiate cu cea mai mare ț 
atenție. Odată ieșită din 1 
depou, fiecare dintre ele ? 
sînt în stare perfectă de ț 
funcționare. Echipierii i

Gh. BOZU

(Coniinu„>e in pag. a 2-a) k
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Un nou on de perfecționare pentru cursanții 
Universității cultural-știînțifice»

vine prof. Rodica Oancea, 
tematica stabilită a cu
prins, în anul acesta,

Sub egida Casei de cultură din Petroșani s-a 
inaugurat recent noul an școlar al Universității 
cultural-științifice. In vederea unei mai bune cu- j/J tik.fy Hi ClliCtl Cll-tZOVClj
noașteri a activităților de către oamenii muncii din sfere deosebit de comple-
Petroșani ne-am adresat tovarășului Tiberiu Gagyi, 
lector universitar la Institutul de mine din Petro
șani, rector al universității și tovarășei 
Oancea, instructor la casa 
lor,'secretar științific al

de cultură 
universității.

prof. Rodica 
a sindicate-

— Ce alte noutăți a- 
duce noul an ?
— Afișul universității 

-- precizează tovarășul 
Tiberiu Gagyi— cuprinde 
printre altele un curs 
„legislația muncii", 
curs intitulat „Știința

„Depunem o muncă 
de mare importanță66

(Urmare din pag. I)

— Tovarășe lector 
i univ. Tiberiu Gagyi, vă 
rugăm să prezentați 
principalele obiective ale 
Universității cultural- 
științifice din acest an.
— Anul universitar 

1984—1985 se deschide
sub semnul sarcinilor 
deosebite ce ne revin din 
Directivele celui de-al 
XlII-lea Congres al parti
dului, eveniment aștep
tat cu viu interes de în
treaga țară. Obiectivele 
pe care Universitatea cul- 
tural-științifică și le pro
pune sînt strîns legate de 
întreaga viață socială a 
Văii Jiului. Urmărim 
astfel creșterea gradului 
de cultură generală a tu
turor categoriilor de oa
meni ai muncii, crește
rea nivelului pregătirii 
teoretice și practice de 
specialitate a ' muncito
rilor, tehnicienilor, inte- 

X . _____

lărgirea ori-lectualilor, 
zontului științific despre 
lume și viață al maselor 
de oameni ai muncii. A- 
vînd la bază indicațiile 
tovarășului N i c o I a e 
Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, date 
cu ocazia deschiderii nou
lui an școlar, în cuvîn- 
tarea de la Timișoara, 
ne-am orientat în atrage
rea în rîndul cursanților 
cu precădere a tineretu
lui. Urmărim permanent 
o diversificare a cursuri
lor, a cercurilor, a teme
lor abordate, în vederea 
satisfacerii cerințelor tu
turor cursanților. Avem 
permanent în atenție creș
terea calitativă a cursuri
lor, urmărind ca expune
rile prezentate să fie cît 
mai strîns legate de prac
tică, de noutățile științi
fice.

Iată de ce — inter-

xe de activitate. Sub as
pect organizatoric, con
siliul științific al Uni
versității cultural-știin- .... . ____ __ _
țifice a analizat împlini- slujba omului", cursuri 
rile și nerealizările din 
anii trecuți, măsurile 
necesare unei creșteri ca
litative a nivelului cursu
rilor. Anul acesta 
funcționa aproximativ 50 
de cursuri, cuprinzînd 
științele social-politice, 
științele naturii, cursuri 
de cultură și civilizație 
românească, cursuri teh
nice și cursuri aplicative. 
Urmărind facilitarea 
prezenței oamenilor mun
cii, marea majoritate a 
cursurilor teoretice se vor 
desfășura în întreprin
deri și instituții. Am pri
mit un Sprijin deosebit 
din partea întreprinderi
lor miniere Dîlja și Li- 
vezeni, I. U. M. P., 
I. P. S. R. U. E. E. M„ 
spitalului municipal, Ins
titutului de mine și IGCL 
din Petroșani. Cursurile 
aplicative și unele din 
cursurile teoretice ău ca 
sediu casa de cultură.

de
un
în: 
de ’ 
la

modestia, am auzit că 
sinteți cunoscută și. pe 
plan internațional...
—> Am participat cu 

două lucrări la Conferin
țele internaționale pe te
me de securitate minie
ră care au avut loc în

Tehnologiile 
moderne 

(Urmare din pag. I)
— Care sînt aceste re

zultate?
— Peste 90 la sută din 

producția minei se extra
ge din abataje echipate 
cu complexe mecanizate 
și combină de tăiere, iar 
peste 80 la sută din lucră
rile de pregătiri pe ca
re le executăm la mina 
noastră sînt făcute cu 
combine de înaintare. Fo
losind în marea majori
tate a lucrărilor din sub
teran tehnologii moder
ne de lucru și rezultate
le sînt pe măsură. In ce
le 9 luni care au trecut 
din acest an am extras 
peste sarcinile de plan 
mai mult de 43 000 tone 
de cărbune, întreaga pro
ducție extrasă suplimen
tar fiind obținută pe 
seama depășirii produc
tivității muncii. Putem 
spune, fără teama de a 
greși, că în nici un aba
taj echipat cu susținere 
și t ă 
nizată 
muncii 
12 tone 
spun 12 
gîndesc la cele două com
plexe mecanizate de înăl
țime mică pe care le folo
sește brigada lui Gavrilă 
Mesaroș din sectorul I, 
iar atunci cînd este vor
ba de un complex de 
înălțime medie (SMA-2), 
cum este cel pe care îl 
exploatează •. Constantin 
Ciobănoiu și ortacii lui 
din sectorul IV, produc
tivitatea este de 
tone pe post.

— Care este 
minei ?

— Mecanizarea, me
reu noul!

— Vă rog concretizați.
— Complexul care se 

află în montare este un 
complex de tip nou — 
SMA-5 H care îl vom fo
losi pentru exploatarea 
stratului V, strat care are 
o înălțime mare și care 
nu se pretează să fie ex
ploatat cu alt tip de 
complex, iar pentru ex
tinderea exploatării aces
tui strat, spre sfîrșitul 
primului trimestru din 
anul viitor, vom pune în 
funcțiune încă un astfel 
de complex. Prin aceste 
două mari capacități de 
producție ne creăm posi
bilitatea să ne realizăm 
planul și în viitor.

cercetare științifică 
I.U.M.P. și l'.C.PMIC. Pe
troșani, un curs intitulat 
„Știință, religie, societa- 

vor te", uh alt curs „Fami
lia — nucleu de bază al 
societății", precum și un 
curs de cultură muzicală.

Ne-am străduit să asi
gurăm cursurile teoreti
ce și ‘ cele aplicative cu 
lectori cu o 
deosebită pregătire pro
fesională, astfel îneît să 
avem expuneri cu un 
înalt nivel calitativ. A- 
vînd ca scop continua 
perfecționare și auto- 
perfecționare a cadrelor, 
vom organiza simpozi
oane, mese rotunde, dez
bateri cu invitarea unor 
personalități ale științei 
și tehnicii românești, ast
fel îneît să putem rapor
ta Ia sfîrșitul anului u- 
niversitar realizarea o- 
biectivelor propuse.

H. ALEXANDRESCU

exploatare din cadrul în
treprinderilor miniere.

— Teza de doctorat?
— Am susținut-o cu o

temă pe care am 
dat" cel mai mult, 
la care țin la fel . . _ . ,
mult: „Realizarea primu- glia. Am publicat frec- 
lui program de calcul au- vent în „Revista minelor" 
tomat al aerajului" (Este și, de curînd, am publi- 
vorba despre realizarea cat o lucrare într-o 
unui program pe calcu
lator numeric, care ser
vește la analiza rețelelor 
,de aeraj — n.n.).

— Cu ce se ocupă a- 
cum dr. ing. Florica 
Băltărețu?
— Lucrez la o temă 

frumoasă, care mă pasio
nează mult „Sectori- 
zarea rețelelor de aeraj 
din minele Văii Jiului". 
Tema își propune redu
cerea complexității, res
pectiv a gradului de di
ficultate în conducerea. ne cere secretarul gene- 
curentă a aerajului la în- ral al partidului, tovară- 
treprinderile miniere din șui Nicolae Ceaușescu. 
bazinul nostru carboni- Avem o muncă frumoasă, 
fer. Tot în cadrul labo- Ne place pentru că ne o- 
ratorului, împreună cu 
dr. ing. loan Matei și ing. 
Doru Stan, ne ocupăm de 
avizarea proiectelor a- 
nuale de aeraj, care fac 
parte din programul ge
neral de exploatare.

Lăsînd la o parte

„asu-
dar
de R.S.F. Iugoslavia și An-

re
vistă de specialitate din 
Spania.

— Perspectiva?
— In perioada urmă

toare, ’ ne vom ocupa, în 
mod etapizat, de automa
tizarea și supravegherea 
aerajului din subteran. 
Avem un colectiv bun, 
de activitatea căruia se 
leagă toate realizările la
boratorului. Am colabora
tori price puți și pasionați 
pentru munca lor, în spri
jinul minerilor, așa cum

(Urmare din pag. I)
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Stația de asistență 
tehnică A.C.R. din Pe
troșani, condusă de Gh. 
Kalman, mutată recent 
intr-un spațiu nou pe 
strada Siătinioara (lin
gă liceul de matemati- 
că-fizică) dispune de un 
personal competent și 
de aparatură modernă 
de testare și reglare a 
autoturismelor.

Foto: Al. TĂTAR
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gPQBY Binomul învingătorilor
i e r e meca- 

productivitatea 
nu este sub 

pe post. Cînd 
tone pe post mă

să echilibreze jocul și sco-

20—22

viitorul

ȘTIINȚA PETROȘANI i" ' l" j...l .1
— STEAUA BUCUREȘTI rul. Din păcate, Nedeleu a 
12—16 (6—12). Fără a în
cerca să diminuăm
porțiile
buie
gravele

pro- 
înfrîngerii, tre

să consemnăm 
c r o r i de 

arbitraj din acest meci,
comise de Gheorghe Hus- 
tin (București). Debutul 
partidei înseamnă 4 punc
te înscrise, de internațio
nalul FI. Marin, după ce 
mingea depășise terenul, 
fapt văzut și de arbitrul 
din margine. Odată cu 
„transformarea" lui A- 
lexandru (min. 3), scorul 
arăta 0—6 ! Din acest mo
ment și pînă în min. 70 
studenții se mobilizează e- 
xemplar în jurul lui Mir
cea Ortelecan și reușesc

feră satisfacții, Ii cunoaș
tem importanța econo
mică și umană. Sîntem 
pretențioși în exercitarea 
ei, pentru că în activita
tea noastră nu e loc pen
tru , aproximativ, totul 
trebuie să fie exact.

I
I

I
I

I
I

Mașinile 
sînt strunite 
de oameni!

jucat accidentat și mai 
puțin inspirat decît în ce
lelalte partide, ceea ce a 
dus la ratarea unor si
tuații favorabile. Abia 
în minutul 18 Nedeleu 
a reușit să trans
forme un dropgol frumos 
de la 45 m (3—6) după o 
acțiune a întregului pachet 
de înaintași (Sandu — Or- 
telecan — Petre Dobre, 
Drumea — Sușinschi, Vi
ciu — Palamariu min. 20 
Loczikd — Ion Florentin), 
continuată cu o pasă idea
lă a lui Bonea. Prima re
priză înseamnă, pe lîngă 
ratările lui Nedeleu și L'u- 
ca, încă două l.p. trans- 
f oi mate de Alexandru, în

CONCURS DE PRO
TECȚIA MUNCII. Cele 
trei echipaje care au cîș- 
tigat faza pe secții (Pe- 
trila, Coroești, Lupeni) a 
concursului de protecție 
a muncii, organizat de 
I.P.C.V.J., se pregătesc 
în aceste zile pentru eta
pa pe întreprindere. Con
cursul va avea loc luni, 
8 octombrie. (T.S.)

REPETIȚII. Un colec
tiv artistic al Teatrului 
de stat din Petroșani a

I IN NOUA HALA a 
î turnătoriei de la I.U.M.

Petroșani s-a dat îh folo
sință o anexă tehnico- 
sanitară.- Ea cuprinde un 
grup social cu vestiare 
pentru peste 400 de per
soane, dușuri pentru fe
mei și bărbați, precum 

I și spațiile adminisțrati- 
I ve ale acestei moderne început pregătirile unui
I secții din uzină. (I.D.) nou spectacol din aceas-

adversarii și arbitrul...
dă în fața unor campioni 
stupefiați. Dar... pentru eă 
trebuia să fie și un „dar" 
în acest meci, în min. 70, 
arbitrul Gh. Hustin strică 
armonia de real spectacol 
sportiv, creată între pu
blic și cele două echipe 
combatante, validînd un 
eseu... neînscris în terenul 
nostru de țintă, tot pe nu
mele lui FI. Murariu!!! 
Deci 12—16, scor care ara
tă că victoria aparține 
campionilor, cu toate că 
Știința a jucat mai bine.

S- au evidențiat Drumea, 
Florentin, Petre, Sandu, 
Viciu și Luca din forma
ția gazdă, Alexandru, Mun- 
teanu, Marin Ionescu, Ra
dulescu, Murariu și Giugal, 
de la Steaua. (I.D. Bălan)

min. 27 și 35 Și o reveni-
re a lui Luca: : 6—12 în
min. 39.

In partea a doua a me-
ciului aspectul jocului se 
schimbă. Linia noastră de 
treisferturi se mișcă 
mai repede, reușind de cî- 
teva ori să surprindă pe 
cunoscuții Fuicu, Vărzaru, 
Toader, Enache, David1 sau 
Alexandru. Luca benefi
ciază de două l.p. în min. 
52 și 56, pe care le trans
formă impecabil și rea
prinde speranțe în suflete
le celor aproape 2000 
suporteri entuziaști 
muzicali. Bonea „leagă" o 
înaintare revitalizată (se 
remarcă Dru nea, Sandu 
și Ion Florentin) și linia 
de treisferturi care zbur-

tă stagiune teatrală. Este 
vorba de comedia „Să 
facem curat" de Csurko 
Istvan, care va vedea 
luminile rampei în cu
rînd. (T.S.)

LA RECOLTĂRI. Per- 
. son aiul tehnicO-adminis- 
~ trativ de la I.A.C.C.V.J. 

a participat ieri Ia strîn- 
gerea și depozitarea re
coltei grădinilor 
C.A.P. 
strînsă o 
titate de 
cesară 
cantinelor minierești din 
Valea Jiului. (Gh.S.)

de la 
Băcia. A. fost 
importantă can- 
ardei gras, ne- 

aprovizionării

IERI, deși ceasul indi
ca ora 7,30, în centrul ci
vic al orașului Lupeni, 
iluminatul public funcțio
na ca în plină noapte. 
Să nu fi văzut cei ce 
răspund de gospodărirea 
energiei că răsărise soa
rele? (G.C.)

EXPOZIȚIE DF, CAR
TE. Recent, comitetul 
U.T.C. al I.M. Ăninoasa 
a organizat o frumoasă 
acțiune de popularizare și 
desfacere a cărților în ca
drul întreprinderii. Cu 
acest prilej au fost vîn- 
dute, de la librăria din

lăcătușului Emil Alecu se 
dovedesc de fiecare dată 
harnici, pricepuți și neo
bosiți. Orice locomotivă 
intrată în depou este lua
tă în primire și consulta
tă în amănunt. Cea mai 
mică reparație, dacă este 
nevoie, e execu tată pe loc. 
Ionel Milos, Ion Gira, 
Vasile Tundeanu, Lucian 
Gîscă. și Traian Vărzar 
toți meseriași: „de priir. 
linie" — cum spunea 
maistrul I. Grădinâru — 
sînt adevărați campioni 
ai promptiudinii. Fieca
re acționează cu maxi
mă precizie, remediind 
operativ defecțiunile
semnalate. Dar tot din 
această dorință necur
mată a lor de a-și face 
datoria au izvorît și două 
inovații de mare utilita
te pentru buna funcțio
nare' a locomtivelor: dis
pozitivul de șlefuit supa
pe pentru compresor și 
dispozitivul pentru veri
ficarea și reglararea in- 
jectoarelor. Două idei, 
două pasiuni care mate
rializate au dat roade 
frumoase colectivului de 
feroviari. Și gîndurile lor 
sînt îndreptate spre noi 
și noi modalități de a asi
gura mașinilor din dota
re o funcționare sigură, 

precisă și îndelungată. Ma
șinile, oricît ar fi de 
mari sînt strunite tot de 
oameni. Iar exemplul me
canicilor de la depoul 
Preparației este edifica
tor în acest sens.

localitate, peste 100 de 
volume. (G.C.)

DOTĂRI. Cooperativa 
meșteșugărească „Unirea" 
din Petroșani ne infor
mează că la unitățile 44 
și 65 autoservice au so
sit noi utilaje necesare 
efectuării unor lucrări de 
calitate. Este vorba de 4 
elevatoare și o mașină e- 
lectronică pentru echili
brat roțile autoturisme
lor care va fi instalată 
în curînd. (T.S.)

Rubrică realizată de 
T. SPĂTARU
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ÎN ORGANIZAȚIILE DE PARTID |

Vom spori continuu producția
ide cărbune!

In această perioadă în 
care întregul nostru po
por înttmpină cu succese 
deosebite în muncă apro
piatul forum al comuniș
tilor — Congresul al' XIÎI- 
lea al partidului, și colecti
vul de mineri de la Ani- 
noasa depune eforturi stă
ruitoare pentru a putea ra
porta rezultate superioare 
în bătălia pentru mai mult 
cărbune. Astfel, minerii 
din abataje, cei de la bri
găzile de pregătiri și des
chideri și-au intensificat e- 
forturile pentru ca mun
ca noastră să se situeze la 
cote calitative și cantitati
ve superioare, pentru ca 
întreprinderea minieră A- 
ninoasa sâ se înscrie, a- 
lături de celelalte între
prinderi miniere din Vale, 
cu succese de seamă în 
marea carte a muncii pen
tru cucerirea într-un timp 
cît mai scurt a indepen
denței energetice a țării.

Proiectul de Directive 
ale Congresului ăl XIH-lea 
al partidului, supus dez
baterii publice, este încă o 
expresie a participării tu
turor categoriilor de oa
meni ai muncii la activi
tatea de conducere, 
este încă o expresie a lar
gului democratism ce ca
racterizează partidul nos
tru, oamenii muncii avînd 
posibilitatea să-și expri
me părerea în legătură cu 
activitatea economico-socî- 
ală viitoare a partidului 
și statului nostru. Cu vie 
satisfacție, minerii Ani- 
noasei au luat cunoștință de 
principalele direcții de 
dezvoltare ale industriei

prefigu
re Di

cantității de cărbune li
vrat, și, - totodată, dorința 
întregului popor de a ri
dica România pe o nouă 
treaptă a dezvoltării sale 
socialiste și comuniste. 
Directivele Congresului — 
document programatic de 
importanță vitală ' pentru 
destinele națiunii noastre 
— reprezintă pentru noi 
toți o vie expresie a acu
mulărilor cantitative și ca
litative dobîndite de po
porul nostru în cei 40 de 
ani de socialism și mai a- 
les în ultimii 20 de ani de 
cînd în fruntea partidu
lui și statului ’ nostru se > 
află cel mal iubit și mai 
stimat fiu al națiunii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
personalitate proeminentă 
a vieții politice internațio
nale, eminent conducător 
ș; om de stat. Sîntem con
vinși că sarcinile 
rate de proiectul 
rective ale Congresului vor 
reprezenta obiectivul funda- 
. mental al activității, colec
tivul nostru fiind mobili
zat eu toate forțele pentru 
perfecționarea întregii ac
tivități politice și economi- 
co-socîale. Astfel, lucrări
le de pregătiri și deschi
deri au fost intensificate, 
volumul de investiții va 
crește de peste 3 ori față 
de cel prezent, iar moder
nizarea fluxurilor de trans
port de pe orizontul XI 
și X va fi finalizată în cel 
mai scurt timp. Totodată, 
condițiile de munci din 
subteran vor cunoaște o 
permanentă îmbunătățire, 
colectivul nostru benefi
ciind în viitorul apropiat dc 

rea transportului subte
ran, precum și de dispece- 
rizarea centrală cu sistem 
de televiziune. Acestea re
prezintă eîteva din direc
țiile principale de acțiu
ne ale colectivului nostru 
ca răspuns Ia sarcinile pre
figurate de proiectul de 
Directive ale Congresului 
al XHI-lea al partidului, 
ca expresie a profundei 
noastre adeziuni privind 
realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în func
ția supremă de secretar 
general al partidului, la 
cel de al XHI-lea Con
gres, în cinstea căruia co
lectivul nostru se angajea
ză să sporească cu 200 to
ne pe zi producția de 
cărbune.

Iosîf GURAM, 
președintele comitetului 

sindicatului 
I.M. Aninoasa

---------------------------------------

Prin spiritul analitic 
al dării de seamă și exi
gența critică și autocriti
că a participanților Ia 
dezbateri, conferința de 
dare de seamă și alegeri 
a noului comitet de partid 
de Ia Spitalul municipal 
Petroșani a sintetizat re
zultatele’ bune obținute în 
creșterea calității asis
tenței sanitare în ultimii 
doi ani. Dispunînd de o 
bună bază tehnico-materi- 
ală și cadre medicosani- 
tare cu temeinică pre
gătire, în spital s-a mun
cit — sub îndrumarea co
mitetului dc partid, care 
a promovat un stil de 
muncă dinamic, colectiv 
— cu devotament și pasiu
ne. In spiritul cuvîntăriî 
secretarului generai al ' 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la 
plenara lărgită a Consi
liului Sanitar Superior, 
din 7 martie a.c.,s-a ac
ționat perseverent pentru 
perfecționarea asistenței 
materno-infantile, pentru 
a determina creșterea in
dicatorilor demografici și 
în vederea păstrării stă
rii de sănătate a oame-

L______________  

jț,

Vedere generală a modernei prcparațti de cărbune din Petrila.

nilor muncii din Valea 
Jiului. O aten
ție permanentă’ s-a 
manifestat, așa cum au 
remarcat în cadrul dez
baterilor comuniștii Ni
colae Scăriătoiu, Radu 
V. Radu, Petru Tureu, 
loan Samoilă, Constan-

WMMMwmmmmmmm 

Creșterea 
calității 

actului medical
tto Blendea și Mihail 
Bănaeu, directorul spi
talului, față de perfecțio
narea cadrelor medico- 
sanitare și educației sa
nitare a oamenilor mun
cii. In acest domeniu au 
fost organizate 216 cursuri 
„Școala mamei", 62 „San- 
minîm alimentar", 130 de 
ore de pregătire pentru 
grupe sanitare, conferin
țe, proiecții de filme și 
alte forme de educație. 
Pentru a se obține re-

' ’ -------------\

zultate superioare în e- 
dueația sanitară a popu- 

,lățită, spuneai tovarășa
Maria Bereș, director al 
Direcției sanitare a jude
țului Hunedoara, activi
tatea trebuie diversifica
tă prin noi și noi 
f O' r me și meto
de care să atragă oa
menii muncii. Odată cu 
îmbunătățirea activității 
medico-sanitare a cres
cut și participarea la via
ța cultural-educativă și 
artistică din Valea Jiului.

Intr-o atmosferă de res
ponsabilitate. comunistă, 
participanții la conferin
ța de dare de seamă și a- 
legeri și-au exprimat, 
printr-o hotărfre susținu
tă de toți comuniștii, vo
ința ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales Ia 
Congresul al XIH-Jea în 
înalta funcție de secre
tar general al partidului.

In prima sa plenară, 
comitetul de partid a 
reales în funcția de se
cretar pe tovarășul dr. 
Gheorghe David.

Tîberiu SPĂTARI)

extractive, regăsind în pro
iectul de Directive sarcini 
exprese privind creșterea

asigurarea fluxului conti
nuu de transport la sectoa
rele I și V de dispeceriza-

în toate cursurile învăfămîntului politico-ideologic

Coordonatele 
muncii de calitate impun

Studierea temeinică a documentelor 
Congresului al XIH-lea al partidului

participarea fiecărui comunist
la viața de

(Urmare din pag,

— Am parcurs o etapă 
dificilă, încununată de 
succes, conchidea ing. Vic
tor Chiaburu, șeful secției. 
Comuniștii, întregul co
lectiv de muncă trebuie să 
militeze în continuare pen
tru perfecționarea tehnolo
giilor de lucru, dar în ace
lași timp pentru lărgirea 
orizontului lor politic și 
profesional. La locul de 
muncă, numai priceperea 
profesională, disciplina și 
un înalt nivel de conști
ință revoluționară, asi
gură îndeplinirea exempla
ră a planului.

— Noul comitet de par
tid, atrăgea atenția șeful 
de atelier Al. Felea, trebuie 
să manifeste mai multă 
exigență, să-și desfășoare 
activitatea cu tot efectivul 
și nu pe „campanii", ci în

organizație
permanență. In fața sarci
nilor calitative sporite toți 
membrii de partid trebuie 
să acționeze cu maturitate 
comunistă, cu responsabi
litate muncitorească, cons
tituind exemple demne de 
urmat de către ceilalți to
varăși de muncă.

Exprimîndu-și adeziunea 
unanimă ca la cel de-al 
XHI-lea Congres tovară
șul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales în _ funcția su
premă de secretar general 
al partidului, garanție si
gură a prosperității și fe
ricirii poporului român, 
participanții la conferință 
s-au angajat să întîmpine 
marele eveniment din via
ța partidului, întregii noas
tre națiuni socialiste cu 
succese demne de relevat.

Ca secretar al comite tu- Congresului al XIH-lea al 
, . , , partidului, s-au continuat
Iui de partid a rost ales i s_au finalizat pregătiri- 
tovarășul Ion Bistriceanu. [ le noului an de învățămînt

Odată cu apariția pro
iectului de Directive ale 
Congresului al XIH-lea al 
partidului, în toate organi
zațiile au fost inițiate am
ple acțiuni pentru popu

larizarea, dezbaterea și înar. 
marea comuniștilor, a ce
lorlalți oameni ai muncii 
din întreprinderi și insti
tuții cu prevederile aces
tui important document 
programatic menit să jalo
neze eforturile construc
tive ale poporului român, 
ridicarea patriei noastre 
pe noi trepte ale dezvol
tării, ale progresului și 
civilizației socialiste.

Concomitent eu populari
zarea proiectului de Di
rective, în contextul am
plelor t acțiuni întreprinse 
de organele și organizațiile 
de partid, de masă și ob
ștești, de consiliile de edu
cație politică și cultură 
socialistă pentru intensifi
carea muncii politico-edu
cative în întimpinarea 

politico-ideologic. S-a pro
cedat Ia recrutarea și in
struirea propagandiștilor, la 
organizarea cursurilor de 
învățămînt. Astfel, organi
zațiile de partid din Valea 
Jiului au recrutat 648 de 
propagandiști pentru tot 
atîtea cursuri ce vor func
ționa în cursul noului an 
de învățămînt de partid, 
care cuprind aproape 27 000 
de cursanți, din care peste 
23 000 sînt comuniști. Tot
odată, s-au organizat 630 
cursuri de învățămînt po
litic ale organizațiilor 
U.T.C., cu aproape 23 000 
de cursanți, și aproxima
tiv același număr de cercuri 
aparținînd organizațiilor 
de sindicat și O.D.U.S., iar 
învățăminte! politic de 
masă, organizat în cartiere 
de consiliile F.D.U.S., cu
prinde 117 cercuri cu a- 
proape 4000 de cursanți.

Tot în această perioadă 
a avut Ioc pregătirea pro
pagandiștilor, constînd din 
studierea și seminarizarea 
cuvîntărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la sesi
unea solemnă consacrată 

aniversării Eliberării pa
triei și la Consfătuirea ce 
lucru de la C.C. al P.C.R.

Expunerile și dezbateri
le ținute cu acest prilej au 
pus accentul pe înțelegerea 
sarcinilor ce revin organe
lor și organizațiilor de 
partid, de masă și obștești, 
colectivelor de oameni ai 
muncii, din aceste impor
tante documente. Au fost 
organizate, totodată, expu
neri și dezbateri pentru 
însușirea prevederilor pro
iectului de Directive ale 
Congresului al XHI-lea al 
partidului. După aceste pre
gătiri, în toate cercurile și 
cursurile învățământului 
politico-ideologic, precum 
și grupele Universității po
litice și de conducere s-a 
trecut la dezbaterea pri
melor două teme ale noului 
an de învățămînt In peri
oada pînă la 15 octombrie 
se va dezbate prima temă, 
respectiv, „Bilanțul celor 
40 de ani de dezvoltare 
liberă, socialistă a patriei", 
iar între 15 octombrie — 
15 noiembrie, a doua te
mă: „Perspectivele dezvol

tării României în eineîna- 
lul 1986—1990 și pînă în 
anul 2 000“.

In această perioadă or
ganelor și organizațiilor de 
partid, consiliilor de edu
cație politică și cultură so
cialistă le revine sarcina 
să completeze toate cabi
netele și punctele de docu
mentare cu bibliografia re
comandată, cu euvîntăarile 
tovarășului Nicol a e 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, ținute 
la Sesiunea solemnă și' la 
Consfătuirea de lucru, cu 
ziare, reviste, grafice și pa
nouri care să pună în evi
dență principalele înfăptu
iri în anii construcției so
cialiste, precum și direcți
ile principale ale dezvol
tării economico-sociale a 
patriei, în lumina preve
derilor proiectului de Di
rective ale Congresului al 
XHI-lea al partidului. •

Adriana KARACSONYI, 
consultant.

Cabinetul municipal dc 
partid
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Sesiunea Adunării Generale i 

a ON. U.

I

NAȚIUNILE UNITE 2 
(Agerpres). — In plenara 
Adunării Generale a O.N.U. 
continuă dezbaterile de 
politică generală, care pri
lejuiesc reprezentanților 
statelor membre o analiză 
amănunțită a situației in
ternaționale actuale, a 
cauzelor încordării la care 
s-a ajuns în climatul politic 
mondial și a căilor și mo
dalităților de depășire a 
actualei evoluții pericu
loase a evenimentelor, de 
inaugurare a unui curs nou 
în raporturile interstatale, 
a unei politici raționale de

Nava spațială „Saliut 7“ a revenit 
pe pâmînt

MOSCOVA 2 (Agerpres). 
— După aproape opt luni 
de evoluție pe o orbită ex
traterestră, cosmonauții so
vietici Leonid Kizim, Vla
dimir Soloviov și Oleg A- 
tikov, care s-au aflat la 
bordul laboratorului spa
țial „Saliut-7", au revenit 
la 2 octombrie pe Pămînt, 
aterizînd lin, în apropiere 
de orașul Djezkazgan, cu 
modulul de coborîre al na
vei cosmice „Soiuz T-ll“.

Reuniunea anuală a
Biroului Internaționalei 

Socialiste
BRASILIA 2 (Agerpres). 

— La Rio de Janeiro au 
început lucrările celei de-a 
doua reuniuni anuale a 
Biroului Internaționalei So
cialiste, la care participă 
200 de delegații reprezen- 
tînd 77 de partide socia
liste și social-democrate, 
dintre care 35 din America 
Latină.

Deschizînd lucrările reu
niunii, care se desfășoară 
sub deviza „Pacea și de
mocrația în America La
tină și Caraibi", fostul can
celar vest-german, Willy 
Brandt, președintele In
ternaționalei Socialiste, s-a 
pronunțat ferm pentru în
cetarea cursei înarmărilor, 
în special nucleare. Vor
bitorul a criticat „enorma 
majorare" a ratei dobînzi- 
lor și a serviciilor datoriei 

• externe a țărilor în curs 
de dezvoltare, estimată 
global la 810 miliarde do
lari, ca și politica Fondu
lui Monetar Internațional, 
care nu a întreprins „re
formele fundamentale ne
cesare redresării economiei 
mondiale".

C. E. E. se pregătește pentru o negociere dificilă
Piața comună se pregă

tește febril să înceapă una 
dintre negocierile globale 
cele mai dificile din istoria 
sa, de care va depinde în 
ultimă instanță nu numai 
lărgirea sa, începînd din 
1986, prin aderarei Spa
niei și Portugaliei, ci în
săși viabilitatea construc
ției comunitare.

La Luxemburg au început, 
la 1 octombrie, trei reuniuni 
ministeriale ale „celor ze
ce" (miniștrii de externe, 
de finanțe și cei ai agri
culturii) în încercarea de a 
soluționa simultan dosa
rele esențiale privind bu
getul comunitar, controlul 
cheltuielilor, în special a- 
gricole, și lărgirea comu
nității. Aceste probleme, 
asupra cărora nu s-a rea
lizat pînă în prezent nici 
un acord, fac să iasă la 
lumină atît realitatea in-
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destindere, înțelegere, 
zarmare și pace.

☆
NAȚIUNILE UNITE

de-

2 
(Agerpres). — La sediul din 
New York al Națiunilor 
Unite au început lucrările 
reuniunii miniștrilor de ex
terne și șefilor de delega
ții ai țărilor nealiniate, 
participante la cea de-a 
39-a sesiune a adunării 
Generale a O.N.U.

La reuniune participă 
o delegație a țării noastre 
care, după cum se știe, are 
statutul de invitat perma
nent la mișcarea de neali
niere.

In cursul unei evoluții 
spațiale de 237 de zile, cos- 
moriauții au realizat un 
amplu program de cerce
tări tehnico-științifice și 
medico-biologice, relatea
ză agenția TASS. Doi din
tre membrii echipajului au 
ieșit în perioada respecti
vă de șase ori în spațiul 
liber, unde au lucrat în 
total 22 de ore și 50 de 
minute. Controlul medical 
efectuat imediat după a- 
terizare a stabilit că cei 
trei cosmonauți au suportat 
bine zborul cosmic înde
lungat.

SOFIA (Agerpres). — 
Specialiștii de la Institutul 
pentru cibernetică tehnică 
al Academiei bulgare de 
științe au realizat panouri 
speciale care, montate în 
locuințe sau în birouri, în
locuiesc radiatoarele calo
riferelor. Panourile res
pective sînt realizate din 
două plăci din azbociment 
între care se introduce o 
substanță electroconduc- 
toarc- cu amestec de grafit. 
La alimentarea cu curent 
electric, panourile 
călzesc și emană 
eficiența lor fiind 
sută superioară 
aparatelor electrotermice 
tradiționale. Panourile pot 
fi, după nevoi, de diferite 
dimensiuni. Ele 
pi de. pereții sau 
sub pardoseli, căldura 
gajătă nedepășind 60 
grade Celsius.

★
BEIJING (Agerpres) 

Planul de dezvoltare 
bană a Shanghai-ului 

se în- 
căldură, 
cu 30 la 
folosirii

se pot li- 
instala 

de- 
de

ur-

teraselor diferite ale țărilor 
membre, cît și sentimentul 
general că, fără soluții 
concrete și practice, co
munitatea se va găsi efec
tiv paralizată.

Din presa străină
(AGENȚIA FRANCE PRESSE)

Consiliul Ministerial tre
buie în mod imperativ să 
prezinte proiectul de bu
get comunitar pe 1985 la 
5 octombrie în Parlamentul 
vest-european (organ con
sultativ al C.E.E. — N.R.), 
ceea ce presupune ca mi
niștrii să se pună de a- 
cord încă înainte de aceas
tă scadență asupra moda
lităților aplicării unei dis
cipline bugetare. Creșterea

ț

Acțiuni pentru pace 
și dezarmare

Din inițiativa Organiza
ției „Acțiunea laburistă 
pentru pace", la Blackpool, 
orașul în care se desfășoa
ră lucrările Conferinței a- 
nuale a Partidului laburist 
din Marea Britanie, a avut 
Ioc un miting împotriva 
războiului, pentru dezar
mare. Lordul Brockway 
a cerut guvernului britanic 
să acționeze pentru desfiin
țarea bazelor militare a- 
mericane de pe teritoriul 
țării și să se opună am
plasării de rachete nucle
are în Marea Britanie și 
pe continentul european.

Luînd cuvîntul în Came
ra superioară a Congresu
lui, senatorul american 
William Proxmire a cerut 
să se ia imediat măsuri în 
vederea limitării cursei 
înarmărilor și a preîntîm- 
pinării războiului nuclear. 
Intr-un conflict nuclear, a 
spus el, nu vor exista în
vingători, întreaga omeni
re căzînd victimă confla
grației.

LA HANOI 

Seara culturala româneasca
HAiyOI 2 (Agerpres). — La Hanoi a fost orga

nizată o seară culturală cu tema „Tradiție și con
temporaneitate în teatrul românesc". Participanții 
au vizitat o expoziție documentară consacrată tea
trului din România.

Știri din țările socialiste
mai mare oraș al Chi- 
și una dintre marile a-

cel 
nei , 
glomerații urbane din lu
me -— prevede accelerarea 
construcției unui număr de 
șapte orașe-satelit, ceea ce 
va permite, pe de ■> parte, 
descentralizarea marelui 
municipiu, iar pe de alta, 
specializarea noilor orășe
le pe anumite profile eco
nomice sau tehnico-știin- 
țificc.

Pentru a facilita legă
turile cu Shanghaiul, se 
construiesc . acum auto
străzi, o calo ferată de 
130 kilometri, care va 
constitui un inel exterior 
ce va lega orășelele-sate- 
lit, precum si o linie de 
metrou ’ în lungime de 
13,5 kilometri.

MOSCOVA- (Agerpres). 
— Pe liniile metroului din 

-Moscova a început să 
. circule un tren subteran 

format din vagoane de. tip 
nou.

Vagoanele noi se deose-

volumului
pentru anul viitor în

acestui buget 
r__ . ” ' i ve
derea finanțării aderării 
Spaniei și Portugaliei ar- 
urma să se realizeze prin 
majorarea de la 1 la 1,4 

zece", 
la

sută a TVA (Taxa pe 
valoare adăugată) așa cum 
a hotărît reuniunea la ni
vel înalt a „celor 
desfășurată în iunie 
Fontainebleau.

Există însă o strînsă 
pendență între cele 
dosare. Fără adaptarea li
nei discipline bugetare, 
stricte și atîta timp cît nu 
se respectă hotărîrea adop
tată’ la Fontainebleau de 

de- 
tfeî

Intr-o declarație dată 
publicității la Washington, 
președintele organizației 
„Medicii lumii pentru pre

venirea războiului nuclear", 
prof. Bernard Lown, a a- 
dresat un apel tuturor ce
tățenilor americani, che- 
mîndu-i să-și intensifice 
lupta împotriva pericolului 
catastrofei nucleare.

La chemare^ organizați
ilor pacifiste „Medicii pen
tru preîntîmpinarea răz
boiului nuclear" din Bel
gia, Olanda și R.F.G., în 
localitatea Aachen a fost 
organizată o „Zi de acțiu
ne pentru pace". Partici- 
panții, medici din cele trei 
țări, au adresat concetățe
nilor apelul de a-și inten
sifica lupta pentru preîn
tîmpinarea unui război nu
clear, pentru trecerea ne- 
întîrziată la adoptarea u- 
nor măsuri eficiente de 
dezarmare.

(Agerpres)

besc complet de cele vechi 
și ca formă și din punct 
de vedere al coloritului. 
Fiind construite din alia e 
de ■ aluminiu, ele sîn t stră
lucitoare.’Forma lor: în 
secțiune transversală este 
hexagonală, ceea ce permi
te mărirea capacității de 
transport a vagonului cu 
30 de persoane. Ele sînt 
aproape complet insonori- 
zate, iar corpurile de ilu
minat sînt amplasate ast
fel îneît 
rilor de .
ta tea de

Trenul
vagoane 
viteza de 200 kilometri pe 
oră.

să ofere pasage- 
pe bănci posibilii 
a citi.
format din noile 

poate circula cu

★
BELGRAD (Agerpres). 

-- Recolta de grîu a Iu
goslaviei a test anul aces
ta de 5 603 000 tone, ceea 
ce reprezintă cu 82 000 to
ne mai mult decît în anul 
1983 — relatează agenția 
Taniug, citind un comuni
cat ăl Institutului iugoslav 
de statistică. < i.

a i se reduce cu 720 mi
lioane dolari contribuția 
la bugetul comunitar pen
tru anul în curs, Marea 
Britanie nu acceptă majo
rarea resurselor proprii. In 
concluzie, Marea Britanie 
dorește, ca și alte țări mem
bre, ca majorarea resurse
lor proprii comunitare să 
intervină cît mai curînd 
posibil, pentru a degaja 
fondurile necesare restitu
irii celor 720 milioane do
lari. Dar R.F. Germania 
interpretează acordul de la 
Fontainebleau într-o 
nieră restrictivă, 
rînd că această 
trebuie să fie în 
cesăr legată de
Spaniei și Portugaliei și ea 
nu poate avea loc mai de
vreme de 1 ianuarie 1986, 
data aderării, eventuale, a 
celor două țări iberice la 
Piața comună.

ma- 
conside- 
creștere 

mod ne- 
aderarea

TELEX ■ SPORT ■ TELEX ■ SPORT
Miercuri, 3 octombrie, se 

va desfășura manșa a do
ua din primul tur. al com
petițiilor europene de 
fotbal intercluburi.

In Cupa campionilor 
europeni", Dinamo Bucu
rești, învingătoare în pri
mul meci cu scorul de 4—1, 
va evolua la Nicosia în 
compania formației locale 
Omonia. Partida va începe 
la ora 20,30 (ora Români
ei).

Pe stadionul Steaua din 
Capitală, cu începere de 
la ora 14,30, în cadrul „Cu
pei Cupelor", echipa Stea
ua va primi replica cunos
cutei formații italiene A.S.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Aventuri la Ma
rea Neagră I-II; 
Cancan frenetic;

Unirea: 
Parîn- 

gul: Lovitură fulgerătoa
re.

16,20 
PETRILA: Roberto

Carlos și diamantul roz. 17,20 
LONEA: Grăsună Til-

, 20,00
Ja’ 20,20

ANINOASA: Contraban
dă la vamă.

VULCAN: Luceafărul : 
Elegie.

LUPENI — Cultural :
Rubedeniile.

URICANI: Fără pani
că, vă . rog.

I

I
I ■ ■ li

Institutul de cercetări și
. proiectări miniere 

pentru cărbune ■ 
Petroșani ■.

cu sediul în Petroșani, stv. Mi frai Viteazul nr. 3 
încadrează prin concurs

INGINERI GEOLOGI
avînd minim 3 ani de stagiu în producție.

Informații suplimentare se pot obține la 
compartimentul personal.
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Mica publicitate
stare

26/2/8.

Infor-
Vul-

stare 
convenabil, 

Tirici nr. 4.

VIND Dacia 1100, 
excepțională, Unirii 
(2684)'

VIND Dacia 1300. 
mâții, telefon 70951, 
can. (2678)

VIND ARO-10-4, 
perfectă, preț 
Cimpa - 
(2685)

SCHIMB apartament do
uă camere, Vulcan, Aleea 
Viitorului 25 bloc 7. ap. 
27, cu similar Petroșani, 
centru, sau Aeroport III. 
(2686)

PIERDUT- carnet de stu
dent și legitimație de bi
bliotecă și periodice, pe 
numele Morar Erast și Pă- 
tu Viorel, eliberate de Ins
titutul de mine Petroșani.

DEC E S

Familia îndoliată Zbora Constantin din Petro
șani — Dărăhești aduce mulțumiri tuturor fraților, 
surorilor, rudelor, prietenilor, vecinilor, celor ce au 
cunoscut-o, care prin prezență, lacrimi Și flori, au 
fost alături de noi la cea mai dureroasă despărțire, 
aducem un ultim omagiu celei ce a fost o adevă
rată și bună mamă, soacră și bunică

MURG MARIA (VÎRTOP)
Cu lacrimi și flori îti vom presăra mormîntul.

(2689)

Roma, care a cîștigat pri
mul joc cu i—o.

In „Cupa U.E.F.A.", U- 
niversitatea Craiova va în- 
tîlni pe teren : propriu, la 
ora 14,30, echipa spaniolă 
Betis Sevilla (în tur 0—1), 
iar Sportul studențesc va 
juca în deplasare, de la 
ora 20,45 (ora României), 
cu Internazionale Milano, 
pe care a învins-o în pri-ș 
ma manșă cu 1—0.

Posturile noastre de ra
dio vor transmite, alterna
tiv, aspecte de la toate ce
le patru meciuri. Transmi
siase va efectua pe pro
gramul I.

(Agerpres)

TV

20,30 al
marele I

26,45

I.U.M. 
hulă.

I

14,30 Fotbal. Transmiși- 
uni directe alterna- I 
tive de la București 
si Craiova: Steaua I 
— A.S. Romă, din I 
Cupa Cupelor și U- I 
niversitatea Craio- I 
va — Betis Sevilla, , 
din Cupa U.E.F.A. I 
Emisiune în limba * 1 

maghiară, (p.c.) I 
închiderea progra- ■ 
rriului. I
Telejurnal (p.c,). ■
Vis de pace — mu- !' 
zică ușoară romă- | 
nească (color). 
Marele forum 
partidului, 
forum al țării. . 
Film artistic — 
„Decolarea".

22,20 Telejurnal (p.c.).
22,30 închiderea progra

mului.

Le ...declarăm nule. (2684)
PIERDUT carnet de stu

dent și legitimație de -bi
bliotecă, pe numele Ne- 
gruțiu Dorin, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declar nule. (2681)

PIERDUT leg-’tiraație de 
serviciu, pe numele Toth 
Giga, ebberată de 
Petroșani. O declar 
(2682)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă (periodice) nr. 
822 și 602, eliberate de Ins
titutul de mine Petroșani. 
Le declarăm nule. (2683)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă periodice, pe nu
mele Fetele Ilie, eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. 
(2687)


