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Hotărîrile Congresului al XIII-lea,
mobilizator program de acțiune Petroșani-Nord al reșcdin-Vedere din noul cartier 

ței municipiului nostru.

roșu
Magistralul Raport prezentat de tovarășul 0 deviză a responsabilității și angajării

NICOLAE CEAUȘESCU la înaltul forum al partidului muncitorești la I.M Bărbăteni CULORILE VII
Temeiuri însuflețitoare 

pentru intensificarea activității 
întregului popor

inițiativa și cu contribuția 
a secretarului general al 

potrivit căreia se are în ve- 
fiuele acestui secol, și mile

Sintetizând orientările de perspectivă 
ale dezvoltării patriei, magistralul Ra
port prezentat Congresului al XIII-lea 
al partidului de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conturează un vast program 
pentru transformarea revoluționară a 
societății românești, pentru făurirea noii 
civilizații materiale și spirituale în 
România socialistă. Este grăitoare, în a- 
cest sens, întreaga strategie politică ela
borată din 
nemijlocită 
partidului,

. dere ca la
niu, România să devină o țară industri- 
al-agrară multilateral dezvoltată, capa
bilă să asigure întregului popor condi
ții de viață superioare. „Pe baza dezvol
tării puternice a forțelor de producție 
se vor perfecționa relațiile de producție 
și sociale, s-ă arătat în cuprinsul Rapor
tului. Vor dispare o serie de deosebiri 
între munca fizică și intelectuală, se vor 
apropia mult condițiile de muncă din 
diferite sectoare de activitate ale socie-

Lății. Vor dispare multe din deosebirile 
de azi dintre clase, dintre categoriile so
ciale, accentuîndu-se procesul de șterge
re a deosebirilor de clasă și sociale, de 
omogenizare a societății socialiste româ
nești, de formare a poporului unic mun
citor al României socialiste*. In aceste 
orientări clarvăzătoare poporul nostru 
găsește temeiuri însuflețitoare pentru ca, 
strins unit în jurul partidului, al secre
tarului său general, să intensifice acti
vitatea din toate domeniile vieții social- 
economice, asigurînd accelerarea ritmu
lui de progres și înflorire multilatera
lă a patriei.

Reperele dezvoltării în perspectivă a 
societății noastre prevăd ca pînă în anul 
2000 producția industrială să atingă 
2800—3200 miliarde lei, producția mar
fă industrială să crească de 2,1—2,4 ori, 
iar cea agricolă de circa 2 ori. Se are în 
vedere ca prin prisma nivelului realizat 
al productivității muncii țara noastră să

„Să revenim Intre colectivele 
miniere fruntașei"

m de galerie, în vederea 
conturării panoului 7, s-a 
întîlnit o zonă sterilă ne- 
permițînd continuarea lu
crărilor. Cu toate că de la 
începutul anului s-au exe
cutat peste 550 ml în plus 
față de plan, nu au fost 
promovate rezervele pre
gătite pe care le estimăm 
datorită tocmai deranja
mentelor tectonice, de 
dezvoltări neuniforme a. 
stratelor. Astfel la actuale
le capacități de producție 
din stratul 15 blocul X, 
respectiv panourile 4S 
și 4N prin reducerea gro
simii stratului au scăzut vi
tezele de avansare și, bine
înțeles, productivitatea 
muncii. La fel este și si
tuația panourilor 1 și 2 
Est . din stratul 5, bloc 
XI unde, prin, apariția : în 
linia de front a unor inter- 
călații masive de steril,

Colectivul oamenilor 
muncii de la I.M. Bărbă- 

. teni, pe baza măsurilor a- 

. doptate la începutul anu
lui, a depus eforturi stăru- 

. itoare pentru realizarea 
sarcinilor de plan. Dacă 
în primul trimestru rezul
tatele obținute s-au ridicat 
la nivelul planului, nu a- 
ceișși lucru s-a întîmplat 
și in continuare cînd mi
na a înregistrat scăderi a- 
tît cantitative cît și calita
tive la extracția de cărbu
ne, ajungînd în prezent la 
Un minus deștul de mare 
ce nu caracterizează acti
vitatea oamenilor de aici, 
care nu cu mulți ani în ur
mă, prin rezultatele mun
cii 
pe 
ză 
cu 
în
de . .. ___ ... ______ _  ____
destul de frămîntată a ză- s-a impus schimbarea me- 
cămîritului prin neeonfir- 
marea dezvoltării stratelor 
pe direcție, cum este cazul 
stratului 13 din blocul- 7, 
unde, după executarea a GO

lor au obținut locul I 
ramură. O primă cau- 
și cea mai importantă 
care ne-am confruntat 
nerealizarea sarcinilor 
plan a fost tectonica

Ing. Gheorghe MODOI, 
directorul i'.M. Bărbăteni
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Atmosfera și ambian' 
ța plăcută, zumzetul ma
șinilor și invîrtitul bo~ 
binelor de fire in cu
lori, dau imaginea unui 
spectacol de muzică și 
lumină. Ne aflăm la 
întreprinderea de trico
taje din Petroșani, uni
tate economică ce a 
luat ființă din indicația 
secretarului general. . al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pen
tru a crea locuri dă 
muncă soțiilor și fiice
lor de mineri.

Secretara comitetu
lui de partid pe între
prindere, tovarășa Elena 
Antal, ne prezintă 
vitatea atelierului 
creație :

— începutul, ca 
început, nu a fost 
de ușor; forța de mun
că existentă în perioa
da anului 1978, cînd a 
luat ființă întreprinde
rea noastră, era slab, ca
lificată. Pe parcurs însă, 
prin cursurile de califi
care la locul de mun
că, organizate în cadrul 
întreprinderii, sub di
recta coordonare a cîtor- 
va cadre tehnico-ingi- 
nerești, am reușit ca 
astăzi să dispunem de 
o forță de muncă avînd 
o calificare la nivelul 
cerințelor.

Pășim pragul atelieru
lui de. creație. La mași
nile de tricotat se află 
în plină activitate trico- 
toarele Maria Caracs, 
Petra Costinaș și Maria 
Anciu, confecționerele, 
Irma Silady, Gheorghi- 
ța Niță, Măricica Nea- 
gu și Maria Niță. Cu 
multă îndemînare ele

acti-
de

orice
ațțt

J

(Continuare in pag. a 2-a)
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Cu planul anual îndeplinit
SECTORUL IV, I.M. LONEA

■ MINERII SECTORULUI IV DE LA I.M. LO
NEA, mobilizați de marele eveniment politic al a- 
nului, înaltul forum al comuniștilor — Congresul al 
XIII-lea al partidului — au depus eforturi susținute 
pentru creșterea producției de cărbune extras, efor
turi care au fost materializate în EXTRAGEREA 
UNEI PRODUCȚII SUPLIMENTARE DE 32 800 TO
NE DE CĂRBUNE SI REALIZAREA SARCINILOR 
DE PLAN PE ÎNTREGUL AN 1984 CU MAI MULT 
DE O LUNA MAI DEVREME. Productivitatea muncii 
la nivel de sector a fost depășită cu 750 kg pe post, 
iar prețul de cost pe tona de cărbune extras a fost 
sub nivelul planificat cu 31 de lei.

■ MINERII DIN BRIGADA CONDUSA DE 
GRIGORE MINDRUȚ AU DEPĂȘIT RITMIC PRO
DUCTIVITATEA MUNCII PLANIFICATA CU A- 
PROAPE 2000 KG PE POST, OBȚININD O PRO
DUCȚIE SUPLIMENTARA DE 18 200 TONE DE

7 CĂRBUNE, aflîndu-se în fruntea întrecerii socialis
te pentru a da țării cît mai mult cărbune.

■ însemnate sporuri de producție au obținut și 
. frontaliștii din brigăzile conduse de ANTON FLO

RE A ȘI ION BOȚEA NU.
H La depășirea ritmică, a sarcinilor de plan au 

contribuit și minerii de la lucrările de pregătiri 
care au asigurat linia de front. Din rîndurile aces
tora s-au remarcat minerii din brigada condusă de 
IOAN ILCA, formație care a executat suplimentar 
sarcinilor de plan 173 ml de lucrări de pregătiri.

■

*<■ 
A 
A

&

Ion Botea- 
cu cîțiva 
contribuit 
sarcinilor

(Cont, in pag. a 2-a)

In imagine, 
nu împreună 
ortaci care au 
la realizarea 
de plan anuale înainte
de termen prin extra
gerea unei cantități su
plimentare de 3000 tone 
de cărbune, în condițiile 
în care această brigadă 
pregătește un abataj 
frontal echipat cu grinzi 
îngropate în* vatră, ceea 
ce în viitor va spori 
producția de cărbune 
extras de sectorul IV al 
I.M. Lonea.

{ ! Studenții, pe scena muncii și creației

11 
îl
II -I5
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• Buna gospodărire a fondului locativ — obiecti- 

I vul prioritar de acțiune al unei asociații de locatari
fruntașe.

• La rubrica „SPORT * : rezultate înregistrate
ieri în „Cupa României** la fotbal.

| Ne-am obișnuit ca în 
. fiecare an. să consemnăm 
' cu satisfacție rezultate- 
' le muncii pe tărîrii pro- 
i fesional, politic, cultu- 

ral-sportiv al studenți
lor — viitori specialiști 
ai mineritului și construc
țiilor de utilaj minier. 
Din amfiteatre și labora
toare, din sălile de spec
tacol, de la locurile de 
practică productivă stră
bate aceeași atmosfera 
de entuziasm în muncă, 
aceeași efervescență în 
care tinerețea pulsează 
în ritm alert.

Festivalul național „Cîn-. 
tarea României", amplă

a

I
I
I

concentrare a întregului 
româ- 
cadrul 
pentru

potențial creator 
nesc, constituie 
cel mai adecvat

^^PETRO^AHi 

valorificarea plenară a 
sensibilității și frumuse
ții actului de cultură. In 
cadrul fazei zonale a fes
tivalului ce va avea loc 
la Timișoara, se vor pre
zenta în focul concursu
rilor artistice cele două 
coruri ale institutului, so
liștii instrumentiști, for-

I 
I
I
I
I

mația de muzică ușoară, 
ansamblul de dansuri 
populare, formația de tea
tru, brigada 
grupul satiric, 
muzică folk, 
și montajul 
zical. In fața publicului 
vor expune artiștii plas
tici, membrii cercului fo
to, iar cineclubiștii (ce | 
păcat că lipsa mijloace
lor tehnice necesare îm
piedică marele public din 
Petroșani să vizioneze în 
cinematografe producți-

II. ALEXANDRESCU

artistică, 
soliștii'de 

recitatorii 
literar-mu-

I

(Continuare în pag a 2-a)
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Constructorii de mașini 
miniere își vor respecta 

Iferm angajamentele asumate

ț 
?

L

Cu vie satisfacție am 
primit, alături de întreaga 

i realegerii 
Nicolae 

erou’ între

Nicolae Ceausescu de la 
cea mai înaltă 
comunistă a țării, 
tituie pentru noi, 
tructorii de mașini 
niere un puternic

tribună 
cons- 
cons- 

mi- 
...... _ ... , im
bold muncitoresc în tra
ducerea în viață a măre-

fi 
i

ji

ț

țară, vestea 
tovarășului 
Ceaușescu, < 
eroii de frunte ai neamu
lui, în funcția supremă 
de secretar general al 
partidului. Noi, munci- țelor obiective ale dez- 
torii, maiștrii și inginerii, 
toți oamenii muncii din 
întreprinderea de utilaj 
minier din Petroșani ne 
exprimăm bucuria depli
nă pentru acest act poli
tic de importanță isto
rică din viața partidului, 
a întregului popor.

Este știut că întreprin
derea noastră a cunoscut 
în ultimul cincinal o dez
voltare cu totul deosebi
tă, chiar secția în care 
lucrez, secția de echipa
ment hidraulic poate fi 
considerată Una din sec
țiile ce poartă în sine 

secretaru- 
partidului, 
fiu al na- 

socialiste, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru conti
nua dezvoltare economi- 
eo-socială a patriei. Pu
tem spune cu mîndrie, 
fără teama de a greși, că 
secția noastră se 
numi creație a 
Ceaușescu".

Raportul prezentat în 
fața Congresului, hotă- 
rîrile adoptate, vibran
tele și mobilizatoarele 
chemări adresate de că
tre secretarul general al 
partidului, tovarășul 

k- . ..... __________

economico-soei-
ferme a 

comu-

voltării
ale și înaintării 
României spre 
nism. ■

De altfel, chiar 
coastă perioadă de 
mă efervescență 
că, colectivul

dovada grijii 
lui general al 
cel mai iubit 
țiunii noastre

în a- 
maxi-.’ 
politi- 

nostru, 
comuniștii din secție, ra
portează cu mîndrie pa
triotică realizarea planu
lui pe ultimele luni în 
proporție de 100,5 la su
tă; în „săptămîna pro
ducției record" (11—18 
noiembrie) — acțiune de
dicată marelui forum co
munist al țării — secția 
noastră a depășit planul 
cu 5 la sută. Am conti- 

unelenuat să asimilăm 
repere de echipament hi
draulic ceea ce va spori 
eficiența muncii noastre.

Asigurăm conducerea 
superioară de partid, per
sonal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că ne vom

jP°a .e îndeplini ferm toate sar-
■ pocii c|njje ce ne revjn țjin do

cumentele Congresului al 
XlII-lea al partidului.

Marin FLORESCU. 
maistru — secția de 
echipament hidraulic 

I.U.M. Petroșani

(Urmare din pag. I)

croiesc și execută prototipurile 
viitoarelor produse ce vor lua 
drumul pieții interne și externe. 
Intr-un colț al atelierului îl în
tâlnim pe maistrul creator de 
modele Ion Jigmon care concepe 
cîteva modele ce vor apărea pe 
piața externă în următorii doi 
ani. Aici lucrează oameni cu 
experiență, pasionați, ce depun 
suflet pentru munca pe care o 
desfășoară. Nu întîmplător la o~ 
ra actuală 80 la sută din volu
mul producției anuale a între
prinderii ia drumul exportului 
în V.R.S.S., R.D.G., Cehoslovacia, 
R.F.G., S.U.A., Austria și alte 
țări. Și, pe drept cuvînt, putem, 
spune că experiența acumulată 
de-a lungul anilor, însoțită de 
pasiunea pentru această muncă 
au făcut ca tricotajele executate 
de Ana Mucenic, Cornelia Ispir, 
Georgeta Catrina și Varvara Ber- 
cea să se impună atenției prin cali
tățile lor, fiind solicitate nu nu
mai în țară, ci și peste hotare.

La atelierul de confecții, ca 
și la cel de tricotaje, aceeași at
mosferă de lucru. Aici am văzut

național unitar român. 
(H.A.)

I 
I 
I 
1

■ CÎNTAREA ROMA- 
N1EL Sîmbătă, 1 decem
brie a.c. în sala Casei de 
cultură a sindicatelor din 
Petroșani, cu începere de 
la ora li se va desfășu- 
ra faza orășenească a 
Festivalului național 
„Cîntarea României" pen- 

. tru formațiile corale. Ma- 
| nifestarea este dedicată 

aniversării a 66 de ani 
; de Ia formarea statului

înregistreze creșteri care 
să o situeze printre țările 
cele ' măi avansate în acest

Progresul general aT eco
nomiei.naționale va fi a- 
șigurat prin dezvoltarea 
puternică a bazei de ma
terii prime și energetice, 
domeniu în care și Valea 
Jiului se regăsește cu sar
cini prioritare privind creș
terea producției de cărbu
ne energetic și eocsifiea- 
bii. ■Se/ va acționa pentru 
cunoașterea deplină a po
tențialului național de re
zerve energetice minerale 
și a structurilor geologi
ce, precum și pentru ela
borarea noilor tehnologii 
care să conducă la o va
lorificare completă a 
substanțelor utile. Va cu
noaște o dezvoltare puter
nică energetica nucleară, 
SC vor realiza importante 
construcții hidroenergeti
ce. In industrie, se va ge
neraliza automatizarea,
cibernetizarea și robotiza
rea producției, iar în agri
cultură se va asigura me-

canizarea complexă a lu
crărilor agricole precum și. 
realizarea de noi soiuri și 
plante. de înalță produc
tivitate, obținerea de 
rase de animale. Un 
important îl vor avea, în 
această perioadă, cerceta
rea științifică, perfecțio
narea învățămîntului și 
pregătirea temeinică a vi
itoarelor contingente . ale

noi 
rol

ori a venitului național 
astfel ca în perspectivă 
anului 2000 nivelul acestui 
indicator să atingă 72—82 
mii lei anual pe locuitor. 
Pe această trainică teme
lie economică, în deplină atoare, o amplă participa- 
concordanță cu legile o- 
biective ale . dezvoltării 
societății, se va urmări cu 
toată consecvența îmbina
rea armonioasă a cerințe-

Așa cum a arătat secret 
tarul .general al partidului, 
pentru înfăptuirea acestor 
luminoase și însuflețitoa- 
re obiective este necesară 
o susținută activitate cre-

, JIU UV

(Urmare din pag. I)

Temeiuri însuflețitoare
forței de muncă, ridicarea 
pregătirii profesionale și 
tehnice, a nivelului gene
ral de cultură al întregului 
popor.

Situînd la baza edifică
rii noii societăți dezvolta
rea puternică, economică 
și socială a țării, ridicarea 
nivelului tehnic și calita
tiv al economiei naționale, 
sporirea eficienței și ren
tabilității economice, spo
rirea productivității mun
cii vor fi create condiții 
pentru creșterea de 2,3—2,6

intere- 
societă- 
menți- 
optim

aleile de scurt metraj 
„Studioului 18"), vor pre
zenta în fața juriului 
cinci pelicule, cinci „flori 
de mină" cinematografi
ce. Realizările artistice 
ale tinerilor de la Insti
tutul de mine se înscriu 
pe aceeași linie a tradu
cerii în viață a documen
telor istoricului forum 
al comuniștilor — Con-

SI MUSC1 DE fill 
jocul plin de farmec al culorilor vii 
pe frumoasele și elegantele pulove
re executate cu multă pricepere și 
migală de întregul colectiv de 
femei, unde se detașează nu nu
mai prin calitatea, ci și prin vo
lumul mare de execuției Viorica 
Bută, Ana Szatmari, Zamfira 
Srivac și Ana Cosma.

Bucuria cea mai mare a mun
citoarelor de la întreprinderea de 
tricotaje este atunci cînd, mer- 
gînd pe stradă, văd puloverele 
executate de mîinile lor. O altă 
mîndrie a colectivului: planul la 
producția fizică pe 10 luni 
a fost îndeplinit în propor
ție de sută la sută, iar cel la 
export de 103 la sută. Este răs
punsul concret al harnicelor mun
citoare ale întreprinderii la grija 
pe care secretarul general șal 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut-o și o are față 
de soțiile și fiicele minerilor, ex- 
primîndu-și în acest mod hotă- 
rîrea lor fermă ca Directivele 
Congresului al XlII-lea al parti
dului să le transpună în viață, 
producînd cît mai mult și de ca
litate cît mai bună.

re a întregului popor la 
accelerarea ritmului de 
progres și îndeplinirea 
sarcinilor de plan ale fie
cărei etape. „Pornind pe 
noul drum, a spus tovară
șul Nicolae Ceaușescu, să 
fim conștienți că nimic nu 
se poate realiza fără mun
că, fără eforturi, fără con
sum de energie și inteli
gență creatoare, fără spi
rit revoluționar, devota
ment și abnegație. Să u- 
nim, deci, toate forțele po
porului, să concentrăm 
toate mijloacele de care 
dispunem pentru a duce 
mai departe procesul re
voluționar al dezvoltării

, pentru 
a ridica pe o treaptă nouă 
opera istorică pe care eroi
cul nostru popor « înfăp
tuiește în România, sub 
conducerea gloriosului par
tid comunist**.

lor de consum cu 
sele generale ale 
ții, asigurîndu-ne 
nereă unui raport

, între fondul de consum și 
fondul de dezvoltare eco- 
nomico-socială. Va prinde 
astfel contur, un înalt ni
vel al calității muncii și societății noastre, 
vieții întregului popor, a- 
sigurîndu-sr satisfacerea 
cerințelor științifice de 
consum, dezvoltarea $1 apă
rarea sănătății poporului,

aînflorirea multilaterală 
personalității umane.

greșul, al XlII-lea al 
P.C.R., — cu care oame- i 
nii muncii din Valea Jiu- 1 
lui se mîndresc pe drept ț 
cuvînt. t

Să le dot im succes de- ’ 
plin viitorilor ingineri j 
și subingineri atît în ac- î 
ti vita tea pentru continua? 
lor perfecționare prof esio- 7 
hală cît și artistică depusă J 
pe scenele festivalului ar-* 
tei și creației studențești.

Ana Mucenic, tricotoare in cadrul 
treprinderii de tricotaje Petroșani, este I 
o muncitoare apreciată pentru calitatea j 
lucrărilor executate.

„Sâ revenim între 
colectivele miniere fruntașe"

(Urmare din pag. O la. activitatea de suprafa
ță au fost redistribuiți la 
fronturile de lucru direct 
productive, un număr de 20 
muncitOBi mărind în acest 
fel plasarea .în cărbune. 
Tot ,1a nivelul sectoarelor 
s-a reorganizat activitatea 

autoîncălzirc la de revizii și reparații prin 
crearea de magazii subte
rane, care vor fi dotate cu 
piese de schimb și mate
riale la nivelul cerințelor. 
S-a întărit asistența tehni-* 
că pe schimburi. Atît în 
luna aceasta Cît și în luna 
viitoare vom acorda o mare 
atenție lucrărilor de fora
re în vederea cercetării 
mai amănunțite a tectonic 
cii de zăcămînt. Pentru 
conturarea panourilor 31 
din stratul 13, bloc X, un
de, în premieră' la mina 
Bărbățeni, se va introduce 
un complex mecanizat au

todei de exploatare, me
todă cu un randament 
mult mai mic față de cea 
inițială. Degajări puterni
ce de gaze de mină, scur
geri de cărbune sau feno
mene de 
alte capacități de 
ție au constituit 
obstacol greu de 
Pe lîngă aceste 
ne-am confruntat și ne mai 
confruntăm cu acte de in
disciplină în muncă; se în
registrează un număr mare 
de absențe nemotivate, de 
foi de boală. Alte neajun
suri constau în nefolosirea 
integrală a timpului de lu
cru, în calitatea slabă a lu
crărilor de revizii, repara
ții care au condus la un 
număr de ore destul de ri
dicat de imobilizare a uti- .
lajelor de tăiere și trans- fost plasate cele mai bune 
port a cărbunelui, la pro
ductivități scăzute în aba
taje,

Printr-o analiză exigen
tă care s-a făcut cu toți 
factorii de răspundere din 
cadrul întreprinderii noas
tre s-au adoptat o serie de 
măsuri care să conducă la 
creșterea cantității de căr
bune extras astfel îneît 
în anul viitor, ultimul an 
al cincinalului, mina Băr- 
băteni să-și realizeze inte
gral sarcinile de 
mult superioare față 
cest an. Am stabilit 
la nivelul fiecărui 
sarcini concrete atît 
maț'iilor direct productive 1 
cît și celor din activitatea 
de aprovizionare și servire. 
Chiar din luna aceasta, de

produc- 
un alt 

trecut, 
greutăți,

plan, 
de a- 
deja 

sector 
for-

■ CONCURS. Recent, 
la Liceul de matematică 
fizică din Petroșani a a- 
vut loc un deosebit de 
atractiv concurs gen „Cine 
știe, cîștigă" pe tema 
„Congresele P.C.R. — trep
te spre comunism". Cu 
această ocazie pe aceeași 
temă a fost amenajată o 
frumoasă expoziție fo- 
to-documențară care a 
reunit cele mai bune lu- ’
ocări ale membrilor Cer
cului foto din liceu.

■ DOTĂRI EDILITA
RE. In planul de inves
tiții pentru anul viitor 
în orașul Uricani se pre
vede a se construi, prin
tre altele, și un dispen
sar cu policlinică. Tot
odată se va extinde 
construcția de locuințe 
în ansamblul de blocuri 
Bucura III. Aceste noi 
dotări edilitare, compo
nente ale unui amplu 
plan de sistematizare a 

constitui
un nou pas în viitoarea 
și ampla dezvoltare ur-

banistică a Uricaniului. 
(V.S.)

■ MENIU-PENSIUNE. 
Incepînd cu data de 1 
decembrie 1984, Ia resta
urantul „Parîngul" din 
Petroșani și restaurantul 
„Transilvania" din Pe- 
trila se servește zilnic 
și pe bază de abona
ment „meniu-pensiune". 
Meniul este compus din 
3 feluri de mîncare — 
exclusiv plinea — la pre
țul de 17 lei. Servirea se

face numai între 
12—15.

■ SPECTACOL, 
tăzî, sala Casei de 
ră a sindicatelor din Pe
troșani va fi gazda unui 
spectacol care se anunță 
atractiv. Iși dau concur
sul formația „Color" și 
cunoscuții soliști de mu
zică ușoară Olimpia 
Panciu și Cornel Cons- 
tantiniu. Spectacolul va 
încerc la ora 19.

Rubrică realizată de 
Gh. CHIRVASÂ

As- 
cultu-

brigăzi de pregătire, din 
rîndul cărora nu lipsește 
brigada lui Pompei Tomo- 
lea, cel care în anul aces
ta a obținut avansări lu
nare de 100 ml prin pro
cedeul perforare-pușcare. 
La celelalte capacități de 
producție care urmează să 
fie puse în funcțiune în ulti
ma lună a acestui an și 
prima lună din anul viitor, 
lucrările de pregătire sînt 
avansate, ceea ce ne dă ga
ranția că ele vor intra în 
exploatare la termenele sta
bilite. Avînd în vedere că 
pentru anul viitor ne-am 
îndreptat atenția spre con

centrarea producției pe mari 
capacități de producție, 
respectiv abataje frontale 
unde tăierea cărbunelui 
se va face mecanizat cu 
combine de abataj am luat 
deja măsuri de ridic»,a 
nivelului de calificareia 
personal'Tui muncitor.

Mobilizați plenar de ho- 
tărîriîe Congresului al 
XlII-lea al partidului și bi- 
zuin.’u-ne pe măsurile lua
te sîntem hotărîți să ridi
căm nivelul producției 
extrase, astfel îneît colec-- 
tivul întreprinderii noas
tre să redevină printre co
lectivele fruntașe din ba
zinul carbonifer al Văii 
Jiului încă din primele luni 
ale anului viitor, _____:



In intimpinarea cerințelor populației

ISîn versificarea și creșterea

CUPA ROMÂNIEI

alte Rezultate

de acțiune al uneiObiectivul prioritar

vrac
de

con- 
mi- 
la 
fa-

tribuție, de peste 2 
lioane lei pe lună, 
producția globală a 
bricii.

de ciocolata de casă,
aiLVllte Luiuu, ----- — .... .
mult solicitate Și aprecia- «nd și o importanta 
te îndeosebi de copii. tribuție, de peste 2

tru cantități 
din noile

• PENTRU ORGANI
ZAREA „POMULUI DE

____ /Z
FOTBAL
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Noi produse din lapte
De la tovarășul Vasile Băltărețu, directorul Fa

bricii de produse lactate Petroșani, aflăm că de 
cîteva zile au fost introduse în fabricație trei noi 
produse din lapte destinate consumului populației.

• PRĂJITURA „LAU
RA" se înscrie cap de lis
tă, între noile produse, 
sortiment din care se pro
duc în prezent circa 1500 
bucăți pe zi, înlocuind de peste 
cu succes apreciatul cre- 
meș.

• ALUATUL PENTRU 
PAPANAȘI, care se li
vrează în pungi de 1 kg, 
pentru desfacerea directă 
la populație, și în bidoa
ne de 10—20 kg sau 
pentru laboratoarele 
cofetărie-patiserie.

• BATOANELE 
LAPTE ȘI MIERE 
al treilea sortiment in
trodus în fabricație. Ba- 2ă, preocuparea 
toanele apropiate la gust vului fabricii pentru di- 
de ciocolata de casă, în versificarea și creșterea 
diferite culori, sînt foarte calității producției, adu-

IARNĂ" fabrica pregă
tește în aceste zile livra
rea către unitățile de des
facere din toată Valea 
Jiului o primă cantitate 
‘ . 150 000 bucăți
batoane din lapte și mie
re. .. ;

Fabrica primește și co
menzi de la populație și 
consumatori colectivi pen- 

nelimitate 
sortimente 

„Laura", batoane din lap
te și. miere, potrivite i- 
deal consumului în ca
drul anumitor reuniuni 

jjipj sau alte ocazii.
sînt Trecerea la producerea 

noilor sortimente ilustrea- 
colecti-

Curier juridic
■ MIRON MOJOAT- 

CA, Aninoasa: In sensul 
dispozițiilor Codului mun
cii (art. 124 alin. 2), în si
tuațiile în care procesul de 
producție impune desfă
șurarea muncii și în ziua 
de duminică, conducerea 
unității, cu acordul comi
tetului sindicatului, stabi
lește ziua de repaus în al
tă zi din săptămînă, cu 
condiția ca, cel puțin o da
tă în două luni, fiecărei 
persoane să i se asigure 
ziua de repaus săptămînal 
duminica.

■ RAVECA IONIȚA, 
Petrila: Din scrisoarea dv. 
se deduce că soțul, de care 
Sînteți despărțită în fapt, 
și-a executat pedeapsa 
pentru abandon de fami
lie și este încadrat în mun
că. In aceste condiții, sîn
teți în posesia unei hotă- 
rîri judecătorești mai 
vechi (din 1982) prin care 
se stabilește o pensie de 
întreținere în favoarea co
piilor. Pentru a obține și 
restanțele neachitate va 
trebui să înaintați o cerere 
la judecătoria care cuprin
de în raza de activitate și 
localitatea unde își are se
diul unitatea la care este 
încadrat.

Ilie ȘERBAN, 
jurist

I 
c

I
I 
I

asociații de locatari fruntașe

Buna gospodărire
Prin activitatea perma

nentă care contribuie la 
buna întreținere și admi
nistrare a celor peste 250 
apartamente, asociația de 
locatari nr. 9 Hermes j.(— . 
Carpați din Petroșani este 
o asociație fruntașă. Aces
te rezultate bune s-au ob
ținut prin munca colectivă 
a celor 16 membri, a loca
tarilor, fiind urmărite pe
riodic stadiul îndeplinirii 
hotărârilor adunării gene
rale și respectarea statu
tului. Intr-o recentă infor
mare financiară prezenta
tă de Reif Margareta, ad
ministrator, s-a evidențiat 
că prin munca membrilor 
comitetului de locatari s-a 
reușit ca, debitul asociației 
să scadă, mult în ultima 
perioadă. Au fost achitate 
facturile furnizorilor și în
treprinderilor prestatoare 
de servicii, contul asociați
ei fiind mai bun decît în 
aceeași perioadă din 1983.
S-au efectuat 104 somații 
și peste 30 popriri din re
tribuția locatarilor răi 
platnici.

In discuțiile membrilor 
comitetului, Stan Dinea,

Noul și modernul res
taurant „Bulevard", des
chis de azi în cartierul 
Petroșani-Nord dispune 
de 
de 
ra

un confort sporit și 
un serviciu pe măsu- 
cerințelor.
Foto: Al. TĂTAR

Constantin Leonte, Horvath 
Csabo, Nicolae Dincă și 
alții s-a remarcat că în a- 
eeastă perioadă s-a reușit 
să se realizeze obiectivele 
propuse pentru în timpi na
rea sezonului rece: com
pletarea geamurilor pe 
scările blocurilor de locu
inței curățirea subsoluri
lor, reparații curente 'la 
spațiile comune și în apar
tamentele controlate ante
rior și necesită reparații 
la instalațiile sanitare sau 
de evacuare etc.

Președintele asociației, 
Nicolae Șasu, remarca în 
cadrul unei dezbateri sar
cinile ce Ie revin atît loca
tarilor cît și membrilor co
mitetului pentru a realiza 
integral măsurile propuse 
de adunarea generală și 
sarcinile reieșite din ulti
ma sesiune a Consiliului 
popular municipal, pentru 
a înfăptui hotărîrile ma
relui forum al comuniști
lor, Congresul al XIII-lea 
al partidului, în domeniul . 
gospodăririi fondului loca
tiv de stat.

Aurel SLĂBII

Chimia Rm. Vîlcea 
Jiul Petroșani 2-0 (0-0)

Și 
de obicei 
s-au răz-

Desfășurată pe teren neu
tru, la Tg. Jiu, în fața a 
circa 5000 de spectatori, 
partida susținută ieri de 
Jiul în cadrul popularei 
competiții de sub egida 
„Daeiadei" — „Cupa Româ
niei" s-a încheiat, contrar 
cursului normal al jocului, 
cu victoria echipei vîlcene.

încurajată de egalul ob
ținut în ultima etapă de 
campionat, echipa divizio
nară A din Valea Jiului a 
practicat la Tg. Jiu, mai 
ales în prima repriză, un 
joc de o factură tehnică 
deosebită, smulgînd — pe 
drept — ropote de aplauze 
spectatorilor prezenți. 
cum se întîmplă ’ 
în fotbal, ocaziile 
bunat și ieri pe formația 
care le-a irosit.

Pentru că în minutele 30 
și 32 Varga a ratat 
două situații 
imitat fiind peste 
patru minute de 
Popescu, pentru ca în mi
nutul 44 să consemnăm o 
ocazie rarisimă, cînd Sze- 
kely, de la numai șase me
tri a șutat în brațele por
tarului Lazăr. In replică, 
echipa vîlceană nu a avut 
în această parte a meciului 
nici o ocazie.

In partea a doua a me- - 
ciului au fost; suficiente do

din 
incredibile, 

numai 
Benone

uă erori grave de apărare 
(autori Florescu, min. 63 
și Petre Grigore, min. 70), 
pentru ca vîlcenii să punc
teze prin Carabageac și An- 
cuța, cîștigînd un meci 
care puteau foarte bine să-1 
piardă.

Echipa noastră a căzut 
însă de data aeeasta pradă 
excesului de fantezie și su
perficialitate cu care a 
tratat momentele ofensive. 
Dar cum pe echipierii Jiu
lui îi așteaptă duminică un 
meci greu în campionat, cu 
studenții ieșeni, să sperăm 
că și din această înfrângere 
vor trage învățăminte.

Al. TĂTAR

BREVIAR
■ BASCHET, divizia B 

(tineret): Jiul-Știința — 
ICIM Brașov 74—70.

■ FOTBAL, divizia A, 
tineret: Gloria Buzău — 
Jiul Petroșani 2—0. Divizia 
B : Armătura Zalău — Mi
nerul Lupeni 5—0. Divizia 
C: Minerul Paroșeni — 
Mecanica Alba Iulia 3—0; 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca 
— Minerul-Stiinta Vulcan
3—0.

Campionatul județean, se- 
_ ria I : Minerul Bărbăteni

Unirea Dinamo Focșanii 
Sportul stud. 0—2; Mj-J 

nerul Oravița — Politeh—I 
nica lași 1—3; Nitramonia 
Făgăraș — Corvinul 3—5} 
Viitorul Drăgășani — S.C„i 
Bacău 0—3; Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca — Steaua 1—6f 
A.S. Mizil — F.C. Olt 2—0j; 
Șurianul Sebeș — Dinamoi 
l—6; Ceahlăul Piatra Neamț-
— F.C. Baia Mare 0—1; Di-J 
namo Victoria București
— Gloria Buzău 3—1; Spor
tul muncitoresc Caracal —4( 
Rapid 0—1; (după prelung 
giri); CIL Mecanică" Sighefe
— F.C. Bihor 2—0; Dună
rea CSU Galați — A.S.A, 
Tg. Mureș 2—0; Ciment'uK 
Medgidia — F.C.M, Brașov;
4—-5 (după prelungiri și eJ 
Xecutarea loviturilor de lai 
11 m).

— Constructorul Hunedoa
ra 2—2; Streiul Simeria Ve
che — Parângul Lonea 1—4 
(0—0 la juniori); Metalul 
Crișcior — Minerul Ani- 
noasa 0—1; Minerul Uri- 
cani — C.F.R. Simeria 2—2; 
C.F.R. Petroșani — Minerul 
Teliuc 2—1 (3—3 la juniori).

■ RUGBY, divizia A i 
Știința Petroșani — Gloria 
P.T.T.R. Arad 19—10.

S. BALOI

10,00
10,30
11,00

11,30

12,30

13,00
13,05

16,30

k

18,40

19,00

19,20

L

Duminică, 2 decembrie
Almanahul familiei 
De strajă patriei. 
Viața satului (parțial 
color).
Lumea copiilor.

Telefilmoteca de ghioz
dan — Potcoava de 
piatră. 
Episodul 5.
Din cununa cînteeu- 
lui românesc (color). 
Telex.
Album 
(parțial 
Seara 
iugoslave (color). 
Filme documentare, 
cîntece și dansuri 
populare, muzică u- 
șoară, desene ani
mate.
Micul ecran pentru 
cei mici.
Copiii și orașul 
— Alba Tulia. 
Telejurnal (parțial 

crâor).
Cîntarea României, 
(color).
Sp-îtacol festiv de
dicat Unirii din 1918 
realizat în colabora
re cu Comitetul de 
cultură și educație 
socialistă al județu
lui Alba, ,

duminical 
color), 
televiziunii

lor

20,00

21,20

21,50

22,00

20,00

20,20

20,35

20,55

21,35

21,50

22,00

Seara televiziunii iu
goslave.
Film artistic
„Operațiunea „Stadi
on". Premieră TV 
— producție a stu
diourilor iugoslave.
Mugurel de cîntec 

românesc (color).
Telejurnal 

color).
închiderea 

mului.

15,30 Laureați ai festivalu
lui național „Cînta
rea României".
Universul femeilor, 

îndrumări tehnice 
pentru lucrătorii din 
agricultură, 
închiderea programu- 
1UÎ.

20,00 Telejurnal (parțial 
color X

20,20 Actualitatea în econo
mie.

15,45
16,10

16,30

(parțial

progra-

Luni, 3 decembrie
Telejurnal (parțial 

color).
Actualitatea în eco
nomie.
Tezaur folcloric (co
lor).
Roman foileton —
Marco Polo
Episodul 7 (color).
Orizont tehnieo-ști- 
ințific.
Telejurnal (parțial 
color).
închiderea programu- 
lui.

Marți, 4 decembrie
15,00 Telex.
15,05 Amfiteatru studen- 
4^. țese, '

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

— înfăptuim hotărîrile 
marelui forum al co
muniștilor.

20,20 Tribuna TV — Emi
siune de dezbateri 
pohtico-ideologice.

20,35 Fi'm artistic — Zi
le fierbinți — Pro
ducție a Casei de fil
me Trei (color).

16,30

20,00

20,20

progra- țul Călărași.
20,55 Scumpă țară, Româ

nie (color).
Congresul al XIII- 
lea al Partidului Co
munist Român.
Studioul muzicii u- 
șoare.
Telejurnal 

color).
închiderea 

mului.

(parțial

de azi —
pen- 

comunist

21,05

Inchiderea 
mului.
Telejurnal 

color), 
înfăptuirile
temelii trainice 
tru viitorul 
al patriei.
Pe aripile valsului 
(color).
Valsul sferelor de J. 
Strauss.
Interpretează bale
tul Operei române 
din Cluj-Napoca.

20.50 Serial științific — 
Călătorie în Univers. 
Episodul 2

21.50 Telejurnal 
color).

22,00 închiderea
mului.

20,40

PROGRAMUL
tmrmttatmrtMfirtrfrrMruuM

(parțial

21,25

21,50

22,00

20,35

21,50

22,00

Teatru TV —
Mihai Viteazul — 
de Octav Dessila (co
lor).
Telejurnal
celor).
închiderea 

multii.

(parțial

progra-

Miercuri, 5 decembrie 
15,00 Telex.
15,05 Clubul tineretului. 
15,30 Emisiune în limba 

. maghiară (parțial co
lor). ■

16,30 închiderea progra-
■ ■ mulul.

21,50

22,00

15,00
15,05
15,25
15,45

(parțial

■progra-

Telejurnal 
color).
închiderea 
mului.

progra-

Joi, 6 decembrie
Telex.
Omul și sănătatea. 
Secvențe finlandeze. 
Studioul Tineretului 
— Programul parti
dului — amplu și 
mobilizator program 
de acțiune pentru tâ
năra generație a pa
triei.

Sîmbătă, 8 decembrie
Telex.
La sfîrșit de săptă
mînă (color).
Imagini din 

nia.
Săptămînă

-progra- 16,30 Tefesport.
“0 Telejurnal 

color).
l Teleenciclopedia.
l Film artistic —■

Terminal
In distribuție: Buller 
Ogier, Pierre Ardi— 
ti (color).

i Vă invităm în...
Studioul varietăților^ 
Divertisment muzi- 
cal-coregrafic ’‘(color). 
Telejurnal (parțial 

color).
i închiderea -progra-' 

mului.

(color).
(parțial

Vineri, 7 decembrie
15,00 Telex.
15,05
15,25
15,50
■6,00

13,30
13,35

16,05

16,15

19,00

19,20
19,50 

Profesiuni prioritare. 
Viața culturală. 
La volan. 
Emisiune în 
germană.

16 30 închiderea
mului.

20,00 Teiejurnal 
co lcr).

20,20 împliniri și 
tive — Congresul al 22,30 
XIII-lea. Azi, jude-

limba
21,20

progra-

(parțial
22,20

perspec-

Tanza-

politică.

(parțial
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Schimb de saluturi între FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie; Febra aurului ; 
Unirea: Fără panică, vă

tistic — Drumuri albe — I 
producție a studiourilor!

I
Itovarășul Nicolae Ceaușescu 

si Yasser Arafat

Ședința Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S.

(Agerpres). 
tovarășului

: . AMM A‘\ ■ 29 
©in partea . .
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
■Comunist Român, președin- 

Socialiste 
transmise 
. ?. 

urări de sănătate și succes 
președintelui Comitetului E- 
xecutiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palesti
nei, Yasser Arafat, con-

tele Republicii 
România, au fost 
un cald -■alut de prietenie,

palestinian față de spriji
nul constant: primit din 
partea României, din par
tea con ducător ul ui . par tidu
lui și statului nostru -per
sonal, față de poziția prin- ■ 
cipială, consecventă a țării 
noastre de sprijinire a cau
zei și luptei poporului pa
lestinian.

Schimbul de saluturi a 
fost prilejuit de primirea 
de către Yasser Arafat a

ducerii OEP, în activitatea delegației C.C. al P.C.R. 
și a Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialis
te România, condusă de to
varășul Stan Soare, pre
ședintele Grupului român 
din Uniunea Interparla
mentară, care a participat 
Ia lucrările celei de-a 17-a 
sesiuni a Consiliului Na
țional Palestinian, care 
s-au desfășurat la Amman.

MOSt OVA 29 (Agerpres) Grișin, membru al Biroului 
La Moscova a avut loc, 
joi, ședința Biroului Poli
tie al C.C, al P.C.U.S., în 
cadrul căreia, după cum 
relatează agenția TASȘ, au 
fost ascultate și informă
rile prezentate de 
Scerbițki, membru al Bi
roului Politic al C.C.
P.C.U.S., prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Ucraina, 
privind participarea dele
gației P.C.U.S. la lucrările 
celui de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comu
nist Român, și a lui V.V.

v.v.
al

Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc Moscova al 
P.C.U.S., în legătură cu
participarea delegației de
partid și guvernamentale 
sovietice la manifestările 
prilejuite de cea de-a 60-a 
aniversare- a proclamării 
R.P. Mongole. Biroul Poli
tic a aprobat activitatea a- 

■ cestor delegații și rezulta
tele convorbirilor care ; au 
avut loc între reprezentan
ții sovietici și conducerile 
celor două partide și state 
frățești.

I
I
I
I
I 
I

albaneze (color). Premieră 
TV. 20,00 Telejurnal (pc). 
20,20 Hotărîrile Congre
sului — program de ac
țiune pentru întregul po
por. ,35 Mereu uniți 

rog ; Parîngul: Torpilorii, sub flamuri tricolore (c).
Emisiune de versuri și 
cîntece-patriotice. 20,50 
Idealul unirii — perma
nență a teatrului româ
nesc. 21.30 Congresul al 
XIII-lea al Partidului

ANINOASA; Alo, ate
rizează. străbunica.

VULCAN — Luceafărul: 
Salamandra.

LUPENI — Cultural :
Acțiunea Zuzuc.

URIC ANI: Ca-n filme.
;TV.. ■■■■■>■

15,00 Din marea carte 
patriei. Idealul unității — - ar_a

naționale. 15,30 Film

I
I
I

Comunist Român. Orien- | 
țări fundamentale ale po- | 
liticii externe românești. ■ 
21,50 Telejurnal (pc).

pe care o desfășoară pentru 
victoria cauzei drepte a po
porului palestinian.

Mulțumind pentru salut 
și urări, Yasser Arafat a 
rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
un cald salut din partea 
conducerii OEP și a sa per
sonal, subliniind aprecie
rea deosebită a poporului

Știri din țările socialiste
municipal Petroșani

Realegerea președintelui
Comitetului Executiv al O.E.P.
AMMAN 29 (Agerpres), 

, Participantii la cea de-a 
!XVII-a sesiune a Consijiu- 

itui Național Palestinian

Rațiunile Unite

ADOPTAREA UNEI 
REZOLUȚII IN 

PROBLEMA 
ÎNARMĂRILOR 

IN SPAȚIUL COSMIC
NAȚIUNILE UNITE 29 

(Agerpres). Comitetul po
litic special al Adunării 
Generale a O.N.U. a adop
tat — cu 127 de voturi fa
vorabile și o abținere — o 
rezoluție prin care atrage 
intenția asupra pericolului 
<pe care îl reprezintă pen- 
îru omenire cursa înarmă
rilor în spațiul cosmic. Do
cumentul cere Statelor ,Fi
nite și Uniunii Sovietice să 
âtnceapă imediat negocieri 
cu ' privire la această pro
blemă. El cere de aseme
nea Conferinței pentru de
zarmare de la Geneva’ să 
■breeze, la începutul sesiu
nii sale din 1985, un corni- 
tfcet ad-hoc în vederea ne
gocierii unor acorduri vi- 
^EÎncf prevenirea cursei mar
inarilor în spațiul coâmic. 
îi ' . __ ’ __  ' ___  _ . .

(parlamentul) au ales noul 
Comitet Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea 
Palestinei, format din 11 
membri.

Yasser Arafat a fost re
ales în funcția de președin
te al Comitetului Executiv 
al OEP.

MOSCOVA 29 (Agerpres). 
Specialiștii sovietici au e- 
laborat proiectele unpr de
pozite subterane de produ
se agricole. Esența soluției 
adoptate constă în săparea, 
în sol, a unor șanțuri care 
se umplu, apoi, cu beton 
monolit, fier-beton, pa
nouri prefabricate sau alte 
materiale de construcții. 
In acest fel se formează pe
reții viitoarelor depozite. 
După ce se termitiă cons
truirea pereților exteriori 
și a celor interiori despăr
țitori, constructorii încep 
să scoată pămîntul din in
teriorul depozitului și con
solidează pereții. După ce 
pămîntul este scos, se ni
velează podeaua și se tre
ce la realizarea acoperișu
lui.

BELGRAD. 29 (Agerpres). 
Un nou și important o- 
biectiv al industriei chi
mice iugoslave a fost inau-

gurat zilele acestea la Split. 
Fabrica de PVC construită 
în acest oraș de pe țărmul 
Adriaticii va produce, uti- 
lizînd tehnologii din cele 
mai moderne, circa 50 000 
tone de praf de PVC pe an. 
Investițiile cerute de înfi
ințarea noii unități indus
triale s-au ridicat la 2,3 
miliarde dinari, precizează 
agenția Taniug, care trans
mite știrea.

I N CADREAZĂ
7 PRIN TRANSFER SAU DIRECT :

■ fochist autorizat joasă presiune ș ! ■
■ paznic — obiective speciale 
încadrarea și retribuirea se fac în baza Le

gii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.
Relații suplimentare se pot obține la sediul 

spitalului din strada Republicii nr. 137 A, tele
fon 42360, interior 139.

■ CONSILIUL DE SECURI
TATE AL O.N.U. A . HO- 
TARI T în unanimitate pre
lungirea cu încă șase luni 
a mandatului Forței Națiu
nilor Unite de observare a 
dezangajării militare în . ' 
zona înălțimilor Golan 
(UNDOF). Extinderea man
datului a intervenit în ur
ma raportului prezentat de 
secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, în 
cai - era anunțat acordul 
Siriei și Israelului privind

această măsură. Forțele 
UNDOF au fost instituite 
în urmă cu zece ani, la e- 
fectivele lor de 1300 de oa
meni contribuind contingen
te din patru țări — Aus
tria, Canada, Finlanda și 
Polonia.

GUVERNA-
JAPONEZA

ACTIVITĂȚI

COMISIA 
MENTALA 
PENTRU
SPAȚIALE A ANUNȚAT 
că în ianuarie anul viitor 
va fi lansată în Japonia o 
navă cosmică a cărei 
aparatură’ Csfe . destinată 
studierii cometei Healey. 
Sonda planetară va fi tri
misă în spațiul cosmic cu 
ajutorul unei rachete ce 
funcționează cu combusti
bil solid.

Reuniunea
G.A.T.T.

GENEVA 29 (Agerpres). 
Țările în curs de dezvol
tare participante la actuala 
sesiune anuală de Ia Gene
va a Acordului General 
pentru Tarife și Comerț 
(GATT) au propus începe
rea unei noi serii de nego
cieri privind liberalizarea 
comerțului internațional, 
transmite agenția France 
Presse. In documentul pre
zentat presei de^eful dele
gației indiene, Muckhund 
Dubey, se propune începe
rea de negocieri numai 
pentru „produsele finite și 
semifinite, a produselor a- 
gricole și a produseloi’ de 
bază provenind din resur
se naturale", relevă AFP. 
'■ De asemenea, țările din 
CEE participante la reu
niune au propus, la rîndul 
lor, organizarea unei reu
niuni GATT „la nivel înalt" 
în cursul anului viitor pen
tru ă se stabili în ce mă
sură există un consens în
tre statele membre privind 
desfășurarea unei noi scrii 
de negocieri, adaugă agen
ția.

nuiinvu

cu sediul în Petroșani, strada 30 Decembrie IA
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ

personal calificat în următoarele meserii :
— tricoteur pentru funcția de responsa

bil unitate
— fochist pentru cazane medie presiune
— plăpumar
Condițiile de încadrare și retribuire sîrit 

cele prevăzute de Legea nr. 22/1969, Legea 
12/1971 și Legea 57/1974 republicată.

Cei interesați se pot adresa la sediul co
operativei și la telefon nr. 42763.

Mica publicitate
Petro-
nr. 16,

Două probleme vitale: controlul asupra cursei Înarmărilor 
nucleare și controlul asupra bugetului național

„Cum își apreciază Rea- oprit după alegeri. In fie- . în politica, președintelui 
gan victoria ? O considera care zi se produc cel puțin și cooperării Congresului, 

7 psr-t’.’L .vor putea fi învinse trep- .
continuarea politicii vechi arme. In al doilea rînd, do- tat aceste greutăți. Ț* Dar 

..........  ............................... ' de Wall Streetul este departe 
de a fi optimist.

drept un mandat , pentru . cinci—șase noi asemenea

«au drept o posibilitate ce 
* se oferă pentru a-și revi
zui părere despre viitor?".

Pentru a rezolva proble
mele interne și externe, 
președintelui îi rămîn nu 
mai puțin decît patru ani. 
Numai în primul an, cînd 
se va resimți încă efectul 
victoriei sale, Reagan va 
avea posibilitatea să rezol
ve problemele sale cele 

-mai importante: controlul 
asupra înarmărilor nuclea
re și controlul asupra bu
getului național cu îngro
zitoarele sale deficite de 
plăți și comerciale. Cît de 
importantă este grabnica 
lor rezolvare rezultă din 
următoarele :

In primul rînd producția 
âe arme nucleare nu s-a

modificarea retoricii pre
ședintelui său poate - chiar 
a politicii sale este vizibilă. 

Fără îndoială, în urmă
toarele luni, împotriva a- 
cestei situații se vor ridica 
aceia din Administrația lui 
Reagan care consideră sen- 

-, zaționala sa victorie în a-' Din presa străină . îegen drept un mandat 
* pentru desfășurarea acele-

(„NEW YORK TIMES") jași politici ca și în timpul
iiimiiiiuiimmimiuiuuulwuMiuuuHMuuimiUimiim primului, rnandat, anume

bînzile de la datoria
stat, tot mai mare, a S.U.A,
iiuhiiiwiiiiiiiiiiiiiiiii/iihiihiiiiiiiiiiiiiiiiiii/iiihiihi/iiiiii

au crescut cu 256 milioane 
de dolari pe zi. Astfel de
vine clar de ce - Washing
tonul vrea să treacă de la 
sărbătorirea victoriei pre
ședintelui la discutarea mo
dului cum să se acționeze 
mai ales în cele două 
recții menționate.

Administrația lui Reagan 
nu neagă aceste date îngri
jorătoare, dar ea: promite, 
că, în condițiile încrederii

a politicii împotriva comu- 
Ca și rușii, președinele • niștilor.

Reagan vorbește despre în
tărirea capacității de apă
rare, dar ambele părți vor
besc cu mare speranță și 
despre reluarea negocieri
lor diplomatice privind re- 

di- ducerea încordării dintre
cele două țări.

Este foarte evident
este prematur să se vor
bească de o împăcare sau 
un compromis cu rușii. Dar

ca

Dar nu aceasta este ten
dința pe care o înregistrăm < 
astăzi. Se creează impresia 
că Administrația este , re— 
cunoscătoare că a căpătat 
posibilitatea să rățnînă 
pentru al doilea mandat și 
vrea să vorbească mai mult 
despre colaborare și mai 
puțin despre înfruntare în 
țară și străinătate.

(Agerpres)

COLEGIUL DE REDACȚIE : fosil BALAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, ion MUSTAȚĂ 
Simian POP - redactor șef, Teoaor RUSU - redactor șef adjunct, ioma ȚAJÂRCA.

liul popular al municipiu
lui Petroșani. Le declarăm 
nule. (2969)
' PIERDUT legitimație de

Viorica, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă,} 

■(2965)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Cernat 
Maria II; eliberată de.Țe- 
sătoria de mătase Lupeni. S 
O declar nulă. (2967)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bucăta-

VIND Dacia 1300 
șani, strada Cloșca 
telefon 43028. (2956)

SCHIMB garsonieră con- ' 
fort I ultracentral etajul I serviciu pe numele Roșu 
cu apartament două came
re VPetroșani-Nord. Tele
fon 42257, orele 15—17.
(2968)

COMPLEXUL 
fructe Petroșani, 
pierderea C.E.C.-urilor : 
A 21-985303/4-VII 1984, e- 
mis de I.G.C.L. Petroșani; 
A 21-984541/1-VI 1984, e- .__________ _____
mis de Institutul de mine ru Constantin, eliberată de 
Petroșani ; A 21-987903/28- 
VIII 1984, emis de Consi-

legume 
anunță

I.M. Lonea. O declar nulă. 
(2970)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Soțul Petru, fiica Zina, ginerele Gigi, nepoțica 
Mariana anunță împlinirea unui an de la decesul 
scumpei for soții, mame, soacre și bunici

POPA GENOVIDA (ZINA)
Ii vom păstra veșnică amintire.

Soțul George, fiica Otilia, Ion, frate 
cumnată, cu adîncă durere, anunță decesul 
lor soție, mamă, soră și cumnată 

JUKCA MARIOARA. 
după o lungă și grea suferință.

Inrnormîntarea, duminică, 2 decembrie, 
din strada Independenței, bl. 3/17, Petroșani.

și Etna, 
scumpei

ora 15,

LEON și Susana Cazacu anunță celor ce au 
cunoscut-o, împlinirea a doi ani de cînd destinul 
crud și neașteptat, la numai 7 ani, a smuls-o fulge
rător de lingă noi pe unica noastră fetiță, scumpă 
si plină de bunătate

.............. CLAUDIA MONICA CAZACU ' ■ 
' Destinul tău tragic va rămîne pentru noi un 
regret și o durere sufletească nevindecabilă. (2957)

Redacția ți administrația Petroșani, str. Nicolae Băicescu, nr. 2. Telefoane : 41662,
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul, Tipografia Petroșani, str. N. Bălcescu, nr. 2, telefon 41365; ' ?

3


