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ȚÂRII QT MAI MULT CĂRBUNE!

Hotărîrea-Chemgre a Congresului consiliilor populare româno-indo-

Vibrant apel la conștiință și 
responsabilitate cetățenească

In aceste zile s-a dat 
publicității Hotărîrea- 

Chemare a Congresului con
siliilor populare județene 
și al președinților consili
ilor populare municipale, 
orășenești și comunale, do
cument de larg interes ce
tățenesc, sintetizînd obiec
tivele dezvoltării economi- 
co-sociale în cincinalul 
1986—1990. Insușindu-și pe 

deplin concluziile și teze
le din magistrala expu
nere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, adop-

tată ca program al între
gii activități, congresul 
cheamă consiliile popu
lare, deputății, pe toți ce
tățenii să acționeze cu 
fermitate, cu înalt spirit 
revoluționar, pentru înde
plinirea integrală a tutu
ror indicatoriloi’ planu
lui pe 1985 și pe cincinalul 
actual, pentru pregătirea în 
cele mai bune condiții a 
trecerii la înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite pen
tru cincinalul următor și, 
în perspectivă, pînă în a- 
nul 2 000, pentru transpu-

nerea în viață a programe
lor de autoconducere, au- 
toaprovizionarc, autoges- 
tiune și autofinanțare, 
parte integrantă a procesu
lui revoluționar de făurire 
a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Avînd semnificația tre
cerii într-o nouă etapă în 
activitatea consiliilor popu
lare, în concentrarea tutu
ror energiilor creatoare și 
puterii de muncă, vibran
ta chemare exprimă cu cla-

rela- 
cola- 
două 

cu-
asccn-

Sectorul IV al
I.M. Lonea

ln fruntea 
întrecerii

succese- 
la în- 

an, plu- 
această

In fruntea întrecerii 
pentru cît mai mult 
cărbune, desfășurată la 
I.M. Lonea, continuă să 
se mențină colectivul 
sectorului IV avînd o 
depășire pe septembrie 
de 1778 tone de cărbu
ne. Sectorul își conso
lidează, astfel, 
le obținute de 
ceputul acestui 
sul realizat în
perioadă cifrîndu-se la 
peste 21 000 tone.

Semnificativ este fap
tul că aceste succese 
s-au obținut pe seama 
depășirii cu 518kg/post 
în această lună și cu 
366 kg pe post în pri
mele opt luni ale a- 
nului, a productivită
ții planificate. Merită 
consemnată strădania 
brigăzii conduse 
Grigore Mindruț,
— cu cele 583 tone de 
cărbune extras peste 
pian în septembrie — 
raportează, de la înce
putul anului, o produc
ție suplimentară de 
4600 tone de cărbune.
(Gh.O.)

de 
care

De peste 100 de ani tot 
ceea ce se întîmplă în 
Lupeni, poartă pecetea 
strălucitoare a cărbune
lui care a devenit mai 
mult decît un simbol pen
tru oraș. O- 
dată extras și 
trimis la. su
prafață, căr
bunele a ne
cesitat și alte 
operații. Una dintre cele 
mai importante est? și 
astăzi transportul lai de 
aici, de la gura minei, la 
gurile cuptoarelor.

...Istoria, ca orice isto
rie, păstrează și din e- 
xistența stației C.F.R. Lu

de viață,
su-

(Continuare în pag. a 2-a)

CETĂȚENI DE

Acționați cu hotărire, ca adevărați 
proprietari, producători și beneficiari, a- 
dueîndu-vă contribuția directă la realiza
rea tuturor obiectivelor economice, social- 
culturale și tehnico-edilitare, pentru 
sporirea gradului de confort și civilizație 
al tuturor localităților !

LA ORAȘE Șl SATE !

Cariera Cîmpu lui Neag

pre- 
doam-

a pre- 
fost
stat

Joi, 19 septembrie, s-a 
încheiat vizita oficială de 
prietenie efectuată în țara 
noastră, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu, de 
către președintele Repu
blicii Indonezia, Suharto, 
împreună cu doamna Tien 
Suharto.

Vizita și convorbirile la 
nivel înalt
neziene s-au înscris ca un 
moment de deosebită în
semnătate în cronica 
țiilor de prietenie și 
borare dintre cele 
țări, relații care au 
noscut o evoluție
dentă — expresie a dorin
ței popoarelor român și 
indonezian de a conlucra 
pașnic, în folosul și spre 
binele celor două țări. Re
zultatele acestui nou dia
log la nivel înalt vor con
feri în viitor noi dimensi
uni legăturilor de colabo
rare și conlucrare dintre 
țările și popoarele noastre 
atît' pe plan bilateral, cît 
și în viața internațională.

La încheierea vizitei, a 
fost adoptată o Declarație 
comună româno-indonezi- 
ană care dă glas voinței 
celor două țări de a întări

conlucrarea dintre ele, în 
folosul reciproc, al cauzei 
păcii, înțelegerii și coope
rării în întreaga lume.

Ceremonia plecării înal
tului oaspete a avut loc 
pe aeroportul Otopcni, un
de au fost arborate dra
pele de stat ale României 
și Indoneziei.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au sosit la ae
roport împreună cu 
ședințele Suharto și 
na Tien Suharto.

O gardă militară 
zentat onorul. Au
intonate imnurile de 
ale Indoneziei și Români
ei, în timp ce erau trase 21 
de salve de artilerie.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Suharto au trecut în revis
tă garda de onoare.

Tn continuarea ceremo
niei, președintele Suharto 
și-a luat rămas bun de la 
persoanele oficiale româ
ne, venite să-1 salute la 
aeroport. Au fost prezenți 
Constantin Dăscălescu, pri
mul ministru al guvernu
lui, membri ai 
de Stat și ai 
generali.

Erau de față
rul României în Indonezia

Consiliului 
guvernului,

ambasado-

și ambasadorul Indoneziei 
în țara noastră.

Un grup de pionieri ro
mâni și copii indonezieni 
au oferit buchete de flori 
președinților Nicolae 
Ceaușescu și Suharto, toi- i- 
rășei Elena Ceaușescu și 
doamnei Tien Suharto.

La scara avionului, cei 
doi președinți și-au luat un 
călduros rămas bun, 
strîns mîinile cu ] 

nie, s-au îmbrățișat, 
asemenea, tovarășa 
Ceaușescu și doamna 
Suharto și-au luat un 
tenesc rămas bun.

Numeroși cetățeni 
Capitalei, aflați pe 
port, au făcut celor 
conducători o caldă 
festare de stimă și prețui
re, dînd expresie acordu
lui deplin față de rezulta
tele fructuoase ale dialo
gului la nivel înalt româ- 
no-indonezian, care vor 
impulsiona și mai puternic 
dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre cele două 
țări și popoare.

La ora 10 aeronava cu 
care călătorește șeful sta
tului indonezian, a decolat.

ÎN ZIARUL DE AZI
Cu cetățenii, pentru cetățeni : Spirit 
gospodăresc, răspundere civică.

(In pagina a 2-a)
+ Ancheta fotocritică la I.M. Lupeni :

Cu perseverență colectivă spre
cote superioare de
Detunătura s-a simțit și 

în birouri. Urmează trei 
semnale scurte de sirenă. 
Asta înseamnă că pușcarea 
s-a terminat și se intră în 
fronturi, ne spune ingine
rul șef producție Nicolae 
Turdeanu.

Ne îndreptăm spre zona 
A a carierei Cîmpu lui 
Neag. Cupa excavatorului 
UNEX 202, condus de tî- 
nărul Gheorghe Hudema, 
mușcă din roca dură. Rînd 
pe rînd, puternicele 
basculante încărcate 
steril se îndreaptă 
punctul de haldare 
Șesu Șerban, aflat
trei kilometri de carieră.

la

auto- 
cu 

spre 
din 
vreo

peni au demarat prime
le locomotive tractînd va
goane încărcate cu preți
osul CĂRBUNE.

Dar, ca în orice alt do
meniu al economiei, Și

și-au 
priete- 

De 
Elena 
Tien 
prie-

ai 
aero- 

doi 
mani-

(Agerpres)

Gospodărirea materialelor, a utilajelor 
și instalațiilor — obligație a tuturor 
întreprinderilor miniere !

(In pagina a 3-a)

„Se execută lucrări de 
descopertă pentru stratul 3, 
ni se explică, strat a cărui 
exploatare va începe după 
terminarea' și lărgirea trep- 

de la cota 775. 
zona A, stratul 3, 
programată, pentru 
o producție de

tone de cărbune, 
de descopertă se 
și în zona E. De

tei 
Din 
este 
1986,
137 000 
Lucrări 
execută 
acolo, în condițiile în care 
vom efectua un plus de 
descopertă, vom da cam 
160 mii tone. La acestea 
se adaugă și cele 300 000 
tone de cărbune ce le vom 
livra din carierele Balo- 
mir și Uricani Sud“.

extractie
9

Cariera Cîmpu lui Neag 
a rămas, în septembrie, 
sub plan cu circa 13 000 
tone de cărbune, cu toate 
că în lunile iulie și august 
s-au extras cîte 60 000 to
ne. Faptul că acum, în 
septembrie, se înregistrea
ză cîte 7000 metri cubiZzi 
steril excavați, față de 
3500—3900 mc/zi în lunile 
anterioare, arată că se 
depun eforturi pentru asi
gurarea frontului de lucru.

•— Concomitent cu a- 
ceasta acționăm în vede
rea asigurării parcului de 
utilaje, ne spune ing. Sil
viu Constantinescu, direc
torul carierei. In acest sens 
dorim un sprijin mai efi-

Gheorghe OLTEANU

Aspect de muncă din cariera Cîmpu lui Neag.

Pecetea cărbunelui

peni crîmpeie 
încărcate de imagini 
gestive, despre ce s-a fă
cut imediat după ce 
distanța Petroșani — Lu-

pe

aici transformările și-au 
spus cuvîntul : de la lo
comotivele 
tracțiunea 
instalațiile 
modernele
let tiodinamice, pasul este 
eriaș. Ca și de la cele 500 
tone de cărbune ce se 
expediau din gara Lu
peni acum 40 de ani, la 
cele circa 10 000 tone zil
nic cît este acum...

cu abur la 
Diesel, de la 
rudimentare la 
instalații e-

Odată cu extinderea 
mecanizării în minerit, cu 
creșterea producției ex
trase din minele din ves
tul Văii Jiului s-a pus fi
resc problema creșterii 
_________ capacităților 

stației C.F.R. 
Lupeni. In a- 
cest sens în
că din 1975 
au debutat 

primele lucrări care ur
măreau să ducă la fina
lizarea unui amplu pro
gram, 
ficile.

...12

Au fost lucrări di-

i.unie 1985. Ora
8,30. Primul tren care se 
îndreaptă spre Lupeni cu

Alexandru TĂTAR

(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 2-a)

S E
pcs-

Și
Suflă toamna ușor 

te Vale, suflă calm 
cald, în acest septembrie 
care începuse rece. Seri
le și diminețile, legate 
printr-un fir invizibil, a- 
duc de sus, de pe Paring, 
lîngă atîta culoare spe
cifică, alb dulce de nea- 
uă nouă, ca un avertis
ment al timpului ce va 
urma. Aburul cenușiu 
se diluează, seninul ceru
lui pare mai limpede,
soarele nu se schimbă în 
prea multe haine, în 
periplul său cotidian. 
Doar rouă, într-un joc pe 
care numai natura l-ar

P T E BRIE
explica, se stre- 
plină de prospeți-

putea
co ară
mea existenței, în culo - 
rile păstoase ale fructe-

INSCRIPȚII

lor, dîndu-le cu ceva, a- 
petisant pentru noi, cer 

. ai tuturor vîrstelor, poa
te mai mult pentru cei 
mici, care au reînceput 
lupta cu buchii Ie cărți
lor.

Suflă ușor Toamna pes
te „Vale", „zîna melope- 
elor / și doamna curcubi- 
taceelor", ușor ca mîn- 
gîierea unei mame care

a pregătit întregul rod 
al muncii pentru copiii 
ei. Intre cărbune și pă
dure culori aproape de
neînchipuit, care ne
cumpără extazul cu ba
nii 
lor 
Tal 
iar

de aramă ai frunze- 
căzute, ciclul natu- 
se desfășoară firesc, 
nouă ne vine să re

cităm din versurile poe
tului : 
vieții nu se stinge I 
Nu I Sevele 
dispar! /
cu-aprinsul 

■ge, / Va 
vieții iar !

loan Dan BĂLAN

„Nu 1 Vîlvătaia 
/ 

luminii nu 
Din inima 

miez de sîn- 
pîlpîi izvorul
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Spirit gospodăresc, răspundere civică VIBRANT APEL
îndrumate cu multă a- 

tenție de consiliul popu
lar orășensec, asociațiile 
de locatari nr. 2 și 3 din 
Uricani, care cuprind noi
le construcții de 'locuințe 
din frumosul cartier 
Bucura, desfășoară nu
meroase acțiuni gospo
dărești. Dorința — măr
turisită cu diferite pri
lejuri — a locuitorilor 
este de a menține și îm
bogăți cu noi valori este
tice aspectul cartierului, 
de a asigura păstrarea 
fondului locativ, așa cum 
se cuvine să fie păstrat 
orice bun social și edili
tar din zestrea orașului.

O acțiune de amploa
re a fost înfăptuită în 
colaborare cu secția lo
cală a E.G.C.L. Au fost 
zugrăvite aproape toate 
„casele scărilor" și s-a 
trecut la curățirea și i- 
gienizarea subsolurilor 
tehnice. Echipe speciali
zate au lucrat la izola
rea acoperișurilor, aco
lo unde au suferit dete
riorări.

Pot fi amintiți mulți 
locatari care au răspuns 
mereu la apelul asocia
țiilor, ca de pildă loan

Cote superioare de extracție
(Urmare din pag. 1)

cient în aprovizionarea cu 
piese de schimb, cum ar 
fi curele trapezoidale, set 
motor, distribuitoare hi
draulice pentru excava
toare, chiulase, necesare 
buldozerelor S 1500, acu
mulatori...

In atelierul mecanic al 
carierei se recondiționea
ză multe repere — pom
pe duble pentru excava
toare, cilindri, distribui
toare, supape, pompe cu 
debit variabil pentru fore
ze —, lucrări executate de 
mecanicii Ștefan Pătrașcu, 
Ion Soncolioș și ,Mihai Bo- 
ghin. Eforturile lor de a 
face dintr-o piesă bună de 
aruncat una aproape nou- 
nouță sînt desigur demne 
de laudă, dar recondiționa- 
rea altor repere depășește, 
deocamdată, dotarea de ca
re dispune micul atelier 
din carieră. Apoi, mai sînt 
probleme chiar și cu uti
lajele venite din reparație 
capitală. Buldozeristul Ion 
Cadar ne arată pentru ce 
a fost nevoit să lucreze 
incă vreo două zile la uti
lajul său, un S 1500, sosit 
din RC de la Cîmpina : 
zalele de la șenile — ples
nite, o defecțiune la bazi
nul pompei hidraulice, roa
ta de ghidare față — rup
tă. „S-a mai înt'împlat așa 
ceva ?“, „Nu-i prima dată 
cînd cei din Cîmpina fac 
RC-auri de mîntuială", ne 
zice și ne arată buldoze
rele nr. 2 și 7.

Revenind la problemele 
de perspectivă ale colecti
vului de la cariera Cîmpu 
lui Neag, reținem și a- 
ceea a. calității cărbunelui, 
a conținutului de steril, ca
pitol la care s-au înregis
trat, în ultimul timp, de
pășiri de 12—13 puncte. 
Măsurile luate de condu
cere au în vedere încadra

Postolache, Marin Capra- 
rin, Ilie Necula, Veroni
ca Vatră, Georgel Ojoc 
și alții, avînd în frunte 
deputății, precum și pe cei 
doi administratori, Ma
rin Feraru și Constantin 
Modîlcă. Preocupările 
gospodărești s-au îndrep
tat și spre zonele verzi 
și locurile de joacă pen
tru copii care constituie

CU CETĂȚENII, 
PENTRU CETĂȚENI

de multe ori terenul unoi' 
lăudabile inițiative pa
triotice.

Hărnicia locatarilor din 
acest frumos cartier este, 
însă, uneori umbrită de 
atitudinea unora care au 
devenit cunoscuți dato
rită fapelor reprobabile. 
Printre ei se numără mai 
cu seamă răi-platnicii ca
re se sustrag de la prin
cipala lor îndatorire. A- 
chitarea taxelor nu este 
deloc facultativă, ci obli
gatorie și mai devreme 
sau mai tîrziu, asociați
ile — și prin aceasta în
țelegem opinia publică, 
locatarii din cartiere — 

rea în -jurul valorii norma
te. Cum ? Printr-o exploa
tare selectivă, prin stimu
larea materială a celor ca
re mînuiesc buldozerele și 
excavatoarele și prin func
ționarea neîntreruptă a 
instalațiilor Trommel-con- 
casor din zonele A și E, 
unde urmează să fie pla
sat, pe fiecare schimb, ci
te un cadru tehnic, ne 
precizează directorul.

La Cîmpu lui Neag se 
muncește. Se muncește 
pentru că ■— ține să 
sublinieze Alexandru Bu- 
gesch, secretarul organi-, 
zației de partid — acest co
lectiv este pornit pe fapte 
mari.

OMONIMIE
Aciuiți, ’la „umbră", 

precum mușchii pe trun
chiul copacilor, Vladimir 
Mohilă și Nicolae _ Rosto
golea din Lupeni n-au 
cules multă vreme „satis
facțiile" traiului parazi
tar. Au rămas totuși la 
„umbră", de această dată 
într-o binevenită pe
rioadă de carantină, pen
tru cinci luni. Adică, pe
rioadă de meditație, me
nită să discearnă distinc
ția semantică a omoni
melor „mușchi", Ca plan
tă parazitară și mușchi 
antrenați in muncă.

ALCHIMIE
„Veritabilele" verighe

te oferite de Floarea Mi- 
clescu, unui amator de 
chilipiruri s-au dovedit 
a fi confecționate din 
aur de... trompetă. Ama
torul de bijuterii a fost 
astfel- înș-iat cu 8000 lei. 
dar nici Floarea Micles- 
cu nu s-a ales cu pricop

vor trebui să ia măsuri 
dintre cele mai ferme 
pentru a curma sustra
gerea de la această în
datorire.

Acțiunile educative sînt 
orientate nu numai spre 
îndreptarea răi-platnici- 
lor, ci și spre combate
rea — chiar prin sancți
uni materiale — a celor 
care degradează aparta
mentele, sau deteriorea
ză alte bunuri sociale. 
Tuturor acestora le ofe
rim, pentru îndreptare, 
exemplul de hărnicie si 
spirit gospodăresc al 
majorității locuitorilor 
din Uricani, care îngri
jesc cu o pasiune demnă 
de . toată lauda bunurile 
orașului și dovedesc mult 
spirit de inițiativă a- 
tunci cînd sînt chemați 
la acțiunile gospodărești.

Orașul cîștigă tot mai 
multe valențe estetice. E 
drept că „Bucura" este 
dominat încă de șantie
rul constructorilor. Dar, 
acolo unde aceștia s-au 
retras, a fost instalat șan
tierul înfrumusețării.

Florin BEJAN, 
Uricani

Pentru oțelăriile țării
Tineri și vîrstnici au 

participat cu consecvență 
în primele opt luni ’ din 
acest an la acțiuni de 
muncă patriotică pentru 
colectarea și predarea ma
terialelor refolosibile din 
incinta și subteranul mi
nei Lonea. Au fost pre
date peste 650 tone de fier 
vechi, aproape 30 tone fon
tă, peste trei tone de cu
pru, o tonă de aluminiu, 
410 kg bronz, 400 kg a- 
lamă, 245 kg plumb și 
peste 200 kg de abrazive. 
Din materialele recupe
rate, 75 de tone au fost 
refoiosite în atelierul me

Aflăm de la organele de stat
seală. Dimpotrivă, s-a 
înșelat cînd a crezut că 
păcălind un credul, va 
păcăli și... legea. Și-ă 
dat arama pe față ; nu 
numai cele două verighe
te s-au înnegrit, ci și bio
grafia ei.

TIZI
Constantin Crăciun și 

Co. tel Marin din Lupeni 
erau tizi și în... năravul 
parazitismului, motiv pen
tru care au fost condam
nați, recent, potrivit pre
vederilor Decretului
153/1970, la cite patru 
luni închisoare contra
vențională. De acum se 
așteaptă să fie tizi... în
tru muncă și cinste.

CONCLUZIE
Controalele • periodice 

de rutină, întreprinse de 
lucrătorii de miliție din 
municipiul nostru, au 
semnalat. în ultima vreme 
unele nereguli îirceea ce 
privește completarea căr

(Urmare din pag. I)

ritate necesitatea dezvol
tării bazei energetice și de 
materii prime, prin pune
rea în valoare a surselor 
noi de energie și prin valo
rificarea resurselor locale. 
Consiliile populare din 
Valea Jiului au sarcini de 
mare importanță în cinci
nalul următor cînd pro
ducția de cărbune va în
registra ritmuri înalte de 
creștere pe baza introduce
rii tehnicii și tehnologi
ilor avansate, prin spori
rea mai puternică a pro
ductivității muncii și crea
rea de noi capacități de 
producție. Pornind de la 
hotărîrile Congresului al 
XIII-lea al partidului cu 
privire la dezvoltarea in
dustriei mici, Congresul 
cheamă consiliile populare 
să-și exercite la un nivel 
superior atribuțiile ce le 
revin în coordonarea uni
tară a acestui sector de 
activitate, cu implicații în 
realizarea unei noi cali
tăți în viața și munca oa
menilor. In industria mi
că, în continua atenție fa
ță de diversificarea și 
dezvoltarea serviciilor, în 

canic al minei, confecțio- 
nîndu-se din ele piese de 
schimb în valoare de a- 
proape 260 000 de lei.

La recuperarea nefe
roaselor, o contribuție deo
sebită și-au adus-o electri
cienii din echipa condusă 
de Aladar Petzl, care string 
pînă la ultimul gram 
bronzul, cuprul, aluminiul 
și argintul din motoarele 
casate. Valoarea acestor 
materiale refolosibile care 
au fost predate la centrul 
de colectare în primele 
opt luni din acest an se 
ridică la aproape 1,3 mi
lioane lei.

ților de imobil ale unor 
blocuri și neefectuarea în 
termenul prevăzut de lege 
a vizelor de reședință de 
către unii cetățeni. A- 
tenționările și amenzile 
administrate cu aceste pri
lejuri au darul să pună 
în gardă și pe alți cetă
țeni neglijenți sau nere
ceptivi la reglementările 
în vig oaie. Fiindcă, se 
știe, unde c lege nu-i toc
meală 1

CUIB DESTRĂMAT
La vîrsta cînd alții se 

pregătesc să devină bu
nici, Vasile Tomuleseu 
din Petrila adoptase însă 
traiul cucilor singuratici, 
care refuză să-și împli
nească rostul în viață. 
Prin intervenția promptă 
a apărătorilor legii, încă 
un cuib.al parazitismului 
a fost destrămat

Rubrică real’zată cu 
sprijinul Miliției 

Municipiului Petroșani 

agricultură și în creșterea 
efectivelor de animale și 
a produselor animaliere, 
consiliile populare, depu
tății și toți cei ce mun
cesc în domeniile respec
tive sînt chemați să-și 
manifeste inițiativele, să 
acționeze cu toată răspun
derea pentru a obține noi 
și semnificative fapte de 
muncă. înfăptuirea aces
tor obiective reprezintă o 
cerință de bază pentru re
alizarea programului de 
autoconducere și autoapro- 
vizionare teritorială.

Condiția esențială a în
deplinirii tuturor sarcini
lor de mare importanță în 
dezvoltarea economico-so-

Pecetea cărbunelui
(Urmare din pag. I)

„goale" este îndrumat pe 
un drum necunoscut pî
nă acum. Trenul intră 
în stati* nouă din Lu
peni ! Moment emoțio
nant care marchează da
rea în funcțiune a noii 
stații, centralizată elec- 
trodinamic și înzestrată 
cu bloc de linie automat.

Beneficiind de 3 linii de 
primire-expediere cu o 
lungime utilă de 700 m, 
fiecare, stația cunoaște a- 
cum momentele unei al
te lucrări de anvergură : 
finalizarea lucrărilor de 
electrificare. Executîn- 
du-se în prezent probe
le de funcționare, urmea
ză ca într-una din pri
mele zile ale lunii oc
tombrie să se consemne
ze un nou eveniment cu’ 
caracter de premieră i 
primirea în stația Lu 
peni a primului tren cu 
tracțiune electrică 1

Desigur, aceste con
diții de finalizare a lu
crărilor de investiții (e- 
vidențiindu-se muncito
rii de la I.C.C.F. Timi
șoara — șantier Lupeni, 
condus de sing. Eugen 
Popșor, cei de la I.S.A.F. 
București, conduși de 
ing. Marin Tuducea și din 

cialâ în profil teritorial O 
reprezintă perfecționarea 
continuă a stilului și me
todelor de muncă ale con
siliilor populare.
Programele 

și hotărîrile adoptate de 
Congresul al III-lea al
consiliilor populare confi
gurează un cadru de acți
une deosebit de bogat, des
chid perspective generoa
se în dezvoltarea fiecărei 
localități. Hotărîrea-Che- 
mare a Congresului are 
semnificația unui vibrant 
document care se adresea
ză conștiinței fiecărui ce
tățean pentru a participa 
la realizarea unei calități 
noi în muncă și viață.

echipa condusă de Mir
cea Rotaru) presupun un 
mare volum de muncă, 
căruia personalul stați
ei condus de loan Joca, 
îi face față cu responsa
bilitate comunistă. Ne 
referim bunăoară la im- 
piegații de mișcare Vasi
le Pop, Ioan Moldovan, 
Alexandru Feher și Tra
ian .Oprean, la șefii de 
manevră Marin Leștaru, 
Vasile Urziceanu, Spiri
don Pălălugă, Aurel Mol
dovan, la manevranții 
Constantin Nanu, Cons
tantin Surmei și Constan
tin Bocalu la acarii Iri
na Oprean, Elena Ud rea, 
Elena Vcnțel, Silvia Dur. 
mei, Olimpia Sabău și 
Victor Nedelea.

Importanța deosebită 
pe care o prezintă acti
vitatea feroviară din o- 
rașul Lupeni, în contex
tul eforturilor mineri
lor din vestul Văii Jiu
lui pentru a răspunde e- 
xigențelor econamiei na
ționale, de a asigura cu 
promptitudine cărbune
le necesar siderurgiei și 
furnizorilor de energie 
electrică, este o cauză 
pentru care acționează tot 
personalul stației C.F.R. 
Lupeni.

CARTE, De sub teascu
rile tipografiei din De- 

Iva a ieșit recent (dar în 
anul de apariție 1984 !) 
o nouă ediție a Listei a- 
bonaților telefonici din 
județul nostru. Așadar, 
mai bine mai tîrziu de- 

I cît niciodată inițiativa 

L
Direcției județene de 
poștă și telecomunicații 
merită salutată, întrucît

numărul posturilor tele
fonice a sporit conside
rabil. (I.V.)

REPARAȚII. La parte
rul blocului 3 A 1, de 
pe Bulevardul Victoriei 
din Vulcan, funcționează 
o nouă unitate a între
prinderii „Electronica", 
unde se execută repara
rea aparatelor electro
nice aflate în'termen de 
garanție. Orarul unității:
zilnic între orele 8—18, 
miercuri și vineri 8—16.
(Gh.O.)

MUNCA PATRIOTI
CA. Un grup de tineri de 
la I.M. Aninoasa a de
marat o acțiune de
muncă patriotică în vede
rea colectării și predă
rii a 2500 kg cupru. Va
loarea cuprului recupe
rat va fi trecută în con
tul Comitetului Județean 
U.T.C. (Gh.S.)

INSILOZARL După 
cum ne informa Gheor- 
ghe Dinu, achizitor la 
I.A.C.C.V.J., colectivul 

cantinei minerilor de la 
Livezeni a însilozat, pen
tru perioada de , iărnă, 
23 000 kg de cartofi, 2800 
kg ceapă 1035 kg ardei 
și 143 kg vinete. Activi
tatea de însilozare con
tinuă. (Gh.S.)

CONDUCEREA Casei 
de cultură din Petroșani 
reamintește, prin inter
mediul acestei rubrici, ce
lor interesați că la sediul 
instituției se primesc, zil
nic, înscrieri pentru cer

curile de croitorie, de
panare radio-tv, matema- 
tică-fizică pentru liceeni, 
legătorie, dactilografie, 
stenografie, limbile en
gleză și franceză, foto- 
cineclub, artă culinară. 
Cursurile' se vor desehidb 
pe data de 1 octombrie. 
(S.B.)

IGIENIZĂRI. La ma
gazinul alimentar nr. 
131 din Petroșani, se e 
xecută, în aceste zile, lu.

vări, care vor conferi a- 
ccstei unități atributele
necesare practicării u- 
nui comerț civilizat, sa
tisfacerii, în tot mai bu
nă măsură, a exigențe
lor cumpărătorilor. (I.B.)

Rubrică realizată de 
Gh. OLTEANU

iBfâssBj
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Toamna gospodarilor înseamnă

pregătiri pentru iarnă

Aprovizionarea magazinelor 
din exploatările forestiere

O „campanie", mai pu
țin vizibilă, dar necesară 
șj eficientă se desfășoară, 
în aceste zile, în și pentru 
magazinele destinate să 
servească muncitorii din 
exploatările forestiere. Se 
poate spune că lucrătorii 
comerciali din această re
țea de unități se află în 
toiul activității. Este vor
ba de aprovizionarea, cu 
cantitățile necesare și însi- 
lozabile, de alimente pen
tru consumul pe timpul 
iernii. Motivele sînt lesne 
de înțeles: aceste produ
se trebuie bine conservate 
— și este logic ca opera
țiunea să se facă în chiar 
punctele de desfacere. A- 
poi, argument nu mai pu
țin de luat în seamă, în 
timpul iernii accesul spre 
asemenea unități este mult 
mai dificil, dacă nu chiar 
întrerupt.

i?cmpartimentul de pro
fil al I.C.S.A.-A.P., biroul 
comercial, urmărește și 
sprijină îndeaproape a- 
ceastă acțiune. Jncă din 
vară, spațiile de depozi 
tare au fost pregătite din 
toate punctele de vedere : 
reparații, igienizări, ame
najări de rafturi încăpă
toare etc. Pe baza expe
rienței anului trecut, ne 
spune tovarășa Elena 
Ștefan, șefa serviciului, 
cantitățile prevăzute pen
tru 1985 sînt cu pînă la 10 
la sută mai mari. Impor
tant, la această dată, este 
ca produsele respective să 
ajungă acolo unde s-a pre
conizat — și acest fapt se 
și întîmplă, mai ales în 
ce privește .cele ce necesită 
un volum mare de trans

port : cartofi, ceapă, ustu
roi, varză pentru murat 
etc. Urmează să ia același 
traseu, pe măsură ce pro
dusele vor fi livrate de că
tre beneficiari, rădăci- 
noasele de tot felul, varza, 
gogonelele, varza roșie etc. 
In mare, dat fiind stadiul 
aprovizionării pentru toam- 
nă-iarnă, programul va fi 
finalizat spre sfîrșîtul a- 
cestei luni, primim asigu
rări din partea factorilor 
comerciali angrenați în a- 
ceastă acțiune.

O inițiativă lăudabilă, 
dat fiind specificul aces
tor unități și avantajele o- 
ferite de asemenea pro
duse, este aprovizionarea, 
în funcție de necesități, a 
magazinelor din exploată
rile forestiere, cu legume 
deshidratate; este vorba de 
ceapă și morcovi, de faso
le și cartofi fulgi. De a- 
semenea, pe baza tradiției 
și a testării cerințelor cum
părătorilor, aceste maga
zine sînt aprovizionate cu 
o largă gamă de conser
ve de f>t fe’vl, cu semipre- 
parate conservabile.

In general, programul de 
aprovizionare a magazi
nelor forestiere, cantități
le care au fost deja livra
te și însilozate, dar mai a- 
les diversitatea produse

lor demonstrează o preo
cupare pentru aceste uni
tăți supuse izolării pe
timpul iernii. Important, 
acum, este ca acest pro
gram să fie Cît mai repe
de finalizat, pentru a pre- 
întîmpina surprizele ofe
rite de capriciile vremii.

C.T. DIACONU

Cititorii ne sesizează
Iar apa curge, curge...

Locuitorii străzii Grivi- 
ța Roșie din Petroșani au 
ca sursă de apă potabilă 
o veche pompă tip „colo
nie". Ea este situată chiar 
in fața porții imobilului în 
care locuiesc cu familia. 
Necazul este că, în iarna 
grea ce a trecut, pompa a 
înghețat, îmbinările metali
ce au crăpat, iar în plus i 
s-a descompletat de către 
răufăcători minerul de ac
ționare. Cu astfel de dete
riorări, pompa a ajuns să 
piardă apa, curgînd conti
nuu toată primăvara și 
toată vara. In schimb, noi, 
cetățenii străzii, nu avem 
dc atunci apă potabilă, fi
ind nevoiți să o cărăm de 
la o sursă îndepărtată, din 
alte străzi.

In luna mai a acestui an

ȘTIINȚA PETROȘANI 
— C.S.U. CONSTRUCȚII 
BUCUREȘTI 9—6 (6—3).
O frumoasă mobilitate în 
teren și poftă de a juca 
rugby adevărat au arătat 
cele două combatante stu
dențești pe stadionul din 
dealul institutului. Obiș
nuita perioadă de tatona
re a luat sfîrșit în min. 
12, cînd filmul meciului de
vine interesant: o grăma
dă deschisă în care s-au 
evidențiat Drumea și Pe
tre Dobre (revenit la timp 
pe postul unde i se sim
țea lipsa) e urmată de o 
alta, ordonată, de unde 
schimbul Bonea — Dobre 
obligă defensiva adversă 
la greșeala pe care Viorel 
Dobre o transformă : 3—0. 
Ca recul, bucureștenii se 
aruncă în atac și sînt pe 
punctul de a egala în 

am sesizat cazul la E.G.C.L. 
Petroșani, cerînd interven
ția echipei de instalatori ai 
secției apă-canal pentru 
înlocuirea (căci de reparat 
nu-i posibil) pompei cu 
pricina. Ce-i adevărat ins
talatorii au venit la fața 
locului, au montat mine
rul de acționare al pom
pei. Dar aceasta nu a re
zolvat problema. Pompa 
cea veche și degradată a 
rămas neclintită la locul ei, 
„scăpînd apa" care curge, 
curge...

Văzînd că trec lunile, că 
va trece și anul, iar reme
dierile (schimbarea pom
pei) nu s-au făcut, am a- 
pelat tot mai insistent la 
E.G.C.L. bătînd aproape 
zilnic drumul la secția 
apă-canal. In zadar. Ani

Un meci frumos, cu scor strins
min. 17, dar Năstase de 
la oaspeți realizează un 
„rebont", dropgolul în
cercat lovindu-se de Bo
nea. Ca de sub duș rece 
favoriții noștri sporesc vi

RUGBY, DIVIZIA A

teza jocului și reușesc prin 
Chiriac și Bezărău două 
tușe excelente, care entu
ziasmează pe fervenții su
porteri. Dar... vine minu
tul „negru" 30, cînd căpi
tanul formației noastre, 
Ortelecan, pornit în atac 
pe partea scurtă și avînd 
mari șanse de a pătrunde 
în eseu, este accidentat 
(înlocuit cu Loczico, un 
tînăr care i-a suplinit foar
te bine postul și taloneur) 
și echipa intră într-o peri
oadă de joc mai slab. Năs

intrat de acum în toam
nă și va veni iarna nu 
peste mult timp. De * a- 
ceea îngrijorarea noastră 
crește văzînd că pompa de
fectă rămîne neschimba
ta. apa se risipește inua- 
dînd strada în timp ce, noi, 
locuitorii ne căznim s-o 
cărăm cu găleata din locuri 
Ce ne sînt peste mînă. Ia
tă de ce. și prin interme
diul ziarului, întrebăm 
instalatorii de la E.G.C.L. 
Petroșani: cînd „va veni 
apă și la moara" cetățeni
lor din strada Gri vița Ro
șie în rezolvarea proble
mei ce ne frămîntă ?

Dumitru MIRZA, 
strada Grivița Roșie 

nr. 8/3, Petroșani

tase, aripa Științei, gre
șește flagrant de cîteva ori 
și ghinioanele se țin lanț 
pînă în min. 38, cînd Co
jocarii egalează scorul cu 
o lovitură de la peste 55 

m : 3—3!!! A fost nevoie, 
în fața unei echipe redu
tabile (fostă Sportul stu
dențesc), de un adevărat 
tur de forță pentru ca în ul
timul minut de joc al pri
mei reprize Știința să pre
ia conducerea prin Viorel 
Dobre : 6—3.

La reluâre, surpriză I 
Cei care atacă în trombă 
sînt jucătorii din Capita
lă, care sesizează forma 
slabă arătată de Năstase și 
Bezărău și sînt pe punctul

Realizări în 

unități ale 
industriei mici

Oamenii muncii din 
cadrul I. G. C. L. 
Petroșani consemnea-

! ză, la zi, important'’ de- 
! pășiri ale indicatorilor 
! de plan. Astfel, pro- 
! ducția globală a fost re- 
j alizată în proporție de 
I 112 la sută, depășirea la 
' producția marfă fiind 
I de aproape 10 la sută.

be subliniat faptul că 
aceste succese au fost 
obținute în condițiile U- 
nei eficiențe economi
ce sporite, prin folosi
rea, în procesul de pro
ducție, a materialelor 
refolosibile, prin re
ducerea consumurilor 
specifice la combusti
bili și energie. (S.B.)

de a marca eseu. Abia în 
min. 52 uvertura noastră 
își amintește de rolul său 
în teren și reușește tran
sformarea unei l.p. de la 50 
m: 9—3. Urmează' o alter
cație „specifică" rugbiu- 
lui, jucătorul Năstase de 
la oaspeți este eliminat 
(min. 28) și un adevărat 
recital susținut de Dru
mea, Sandu, Mureșan și 
Ion Florentin, din păcate 
rămas fără rezultat. O 
ultimă „zvîcnire" pe linia 
Palamariu — Catană — 
Medragoniu ne-a făcut să 
credem că scorul va lua 
proporții pentru rugbiștii 
din Valea Jiului, dar Gu- 
rămare de la oaspeți ia o 
acțiune pe cont propriu și 
obține o l.p. pe care o 
transformă tot CojocarUj 
9—6. (loan Dan BĂLAN)

FOTOCRITIU Gospodărirea materialelor, a utilajelor și instalațiilor

PE ADRESA
I. M. LUPENi

obligație a tuturor întreprinderilor miniere!
Astăzi, din nou la drum 

cu aparatul de fotogra
fiat pentru a vedea cum 
au demarat pregătirile 
pentru sezonul rece. Cel 
de-al treilea episod al 
serialului nostru foto- 
critic are ca obiectiv mi
na Lupe ni.

I uitate productivă 
puternica, mina sus- 
aminiită ale — firesc — 
un mare xolum de mun
că și în ceea ce privește 
reception a rea, depozita

rea și gospodărirea uti
lajelor și instalațiilor.

Din raidul efectuat îm
preună cu maistrul Cons- i 
tantin Silă, din'sectorul ; 
XIV (administrativ), am 
reținut că aici într-ade- j 
văr eforturile sînt în- i 
dreptate spre soluționa- ; 
rea problemei. Că nu sînt 
încă toate soluțiile găsi
te, faptul se datorează a- 
tit condițiilor obiective 
cît și celor subiective pe 
care le-am materializat în 
imagini foto...

Foto-anclietă realizată 

de Alexandru TĂTAR
Și la depozitul sectorului XIV mai este de lucru. Chiar dacă vagoanele 

C.F.R. trebuie să fie descărcate la timp, aceasta nu exclude posibilitatea stivu- 
'Tr'ii ordonate a utilajelor sosite.

Deși în general în curtea minei este ordine, nu 
același lucru se poate spu ne despre „gospodăria" sec
torului XII. Pe drumul de acces dinspre atelier spre 
moară și circuit, mormanul de fier vechi contrastea
ză cu spiritul gospodăresc.

Așa cum arată această imagine care denotă (ca 
de altfel imaginea de ansamblu a depozitului) că 
preparativele pentru sezonul rece nu au fost uitate. 
Este însă nevoie de promptitudine, răspundere și 
discernămînt în alegerea locurilor (și modurilor) de 
depozitare. •

Ne reîntoarcem tot la sectorul XII. Iată și o 
mostră a existenței unor buni gospodari. Poate se vor 
molipsi și cei ce au „clădit"... modelul din prima 
imagine.
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memenlo
0 nouă inițiativă românească de pace supusă 

spre dezbatere sesiunii Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 19 

— Trimisul Agerpres Ni
colae Chilie transmite : Bi
roul Adunării Generale a_ 
O.N.U. a recomandat, 
miercuri, înscrierea pe or
dinea de zi a celei de-a 
40-a sesiuni a Adunării a 
punctului intitulat — 
APEL SOLEMN către sta
tele aflate în conflict de 
încetare fără întîrziere a 
acțiunilor armate și de so
luționare a problemelor 
dintre ele Pe calea trata
tivelor si angajamentul sta
telor membre ale O.N.U. 
de a reglementa stările de 
încordare și conflict, dife
rendele existente, pe cale 
politică, de a se abține de 
la folosirea forței și ame
nințarea cu forța, de la 
®rice intervenție în trebu
rile interne ale altor sta
te" — o nouă și importan
tă propunere prezentată de 
România, din inițiativa 
personală a conducătoru
lui partidului și statului 
Postru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Noua inițiativă româ
nească, ce poartă ampren
ta gîndirii realiste, nova
toare, profund umaniste a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, se fundamentea
ză pe ideea că examinarea 
acestei chestiuni în cadrul 
actualei sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U. este 
Impusă de însăși situația 
Internațională contempo

Angola a cerut convocarea unei reuniuni 
de urgență a Consiliului de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 19 
țAgerpres). — Reprezen
tantul angolez la O.N.U. a 
Cerut convocarea unei re
uniuni de urgență a Con
siliului de Securitate pen

Duminică, 22 septembrie

îl,30 Telex.
11.35 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de
ghiozdan.
Prietenii văilor verzi.
Episodul 3. 
(color).

12,40 Din cununa cântecu
lui românesc. 
Muzică populară, 
(color).

13,00 Album duminical, 
(parțial color).

— Pastel de toamnă. 
Muzică și versuri.

— Cascadorii rîsului.
— La zi în 600 de se

cunde.
— Prime audiții... în 

„Albumul" toamnei.
— Telesport.
— Din istoria filmului 

mut.
— Meridianele cîntecu- 

lui.
14,45 In lumina hotărîri- 

lor Congresului con
siliilor populare.

15,00 închiderea progra
mului.

19,00 Telejurnal.
19.20 Țara mea azi. Film 

documentar.
(color).

19.35 Cîntarea României, 
(color).

20,15 Film artistic. 
Revederea.

_ 1 (color).
21,3a Mondovision. 

(color).
21,50 Telejurnal.

Luni, 23 septembrie
20,00 "’’elejurnal.
20.20 Priorități în econo

mie. 

rană, de cerințele presan
te ale menținerii și conso
lidării păcii și securității 
mondiale. Ea răspunde în
grijorării profunde a sta
telor și popoarelor lumii 
față de persistența con
flictelor armate și stărilor 
de tensiune în diferite părți 
ale lumii, de apariția pen- 
manentă a noi focare ten
sionale, de tendința de a 
se recurge la forță și la 
amenințarea cu forța, ceea 
ce reprezintă un grav 
pericol la adresa indepen
denței și suveranității state
lor, a păcii și securității 
internaționale, în general. 
In aceste împrejurări, este 
necesar ca toate statele să 
depună eforturi susținu
te pentru rezolvarea orică
rui conflict sau oricărei 
dispute dintre ele exclusiv 
prin mijloace pașnice, să 
se abțină de la recurgerea 
Ia mijloace militare și la 
ostilități împotriva altor 
state.

Noua inițiativă româ
nească dobîndește semni
ficații sporite prin faptul 
că este supusă sesiunii ca
re marchează cea de-a 40-a 
aniversare a creării Orga
nizației Națiunilor Unite, 
prilej pentru ca toate 
statele să-și reafirme so
lemn adeziunea față de 
scopurile și principiile 

Cartei O.N.U., față de o- 
bligațiile pe care și le-au 
asumat de a acționa pen

tru a examina noua agre
siune militară a forțelor 
sud-africane împotriva ță
ri' sale, informează agen
ția France Presse.

20,35 Tezaur folcloric, 
(color). -

20,55 Roman foileton.
Citadela.
(color).
Episodul 5.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Marți, 24 septembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,30 Teatru TV.
„„iriiuuiiiiriiiiiiiiHiiniiiniiiiiiiiiirHiiiitiniiiiiiiinnniii
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Frumosul cotidian
de Ion Bucheru. 
Premieră TV. 
(color).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.
Miercuri, 25 septembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Agenda .Festivalului 

internațional „George 
Enescu".
Ediția a X-a. 
(color).

20,45 Tribuna TV. '
21,05 Film serial.

Limita posibilului.
Premieră pe țară, 
(color).
Ultimul episod.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programu

lui. 

tru ca reglementarea paș
nică a diferendelor să 
devină preocupare cen
trală a tuturor țărilor ce 
fac parte din Națiunile U- 
nite, precum și ale orga
nizației, în- ansamblul său.

Inscriindu-se organic în 
ampla suită de idei și 
propuneri novatoare româ
nești avansate în ultimii 
ani la Națiunile Unite, 
dintre care multe figurea
ză ca puncte distincte pe 
ordinea de zi a actualei se
siuni, noua inițiativă de 
pace a României demon
strează, o dată în plus, 
principiile și obiectivele 
nobile ale politicii externe 
a țării noastre, elaborată 
și promovată sub directa 
îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Biroul Adunării Gene
rale a recomandat include
rea pe ordinea de zi defi
nitivă a actualei sesiuni a 
unui număr de 146 de 
puncte.

Adunarea Generală se 
va întruni vineri, 20 sep
tembrie, pentru definitiva
rea și aprobarea ordinii de 
zi.

Conflictul dintre Iran și Irak
TEHERAN 19 (Agerpres). 

— Agenția iraniană de 
presă IRNA, citată de a- 
genția United Press Inter
national, menționează că 
Irakul a violat din nou 
„angajamentul său de a 
nu ataca zonele civile".

In legătură cu aceasta, 
agenția France Presse, in
formează că un purtător de 
cuvînt iranian a declarat că 
dacă Irakul reia bombar
damentele asupra regiunilor 
civile, Iranul „este gata să 
reacționeze cu toate mij
loacele aflate la dispoziția 
sa".

Joi, 26 septembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,40 A patriei cinstire. 

Emisiune de versuri.
20,50 Agenda Festivalului 

internațional „George 
Enescu".
Ediția a X-a. 
(color).

21,00 Memoria documen
telor. Mesaje de ade-

21,20

văr, dreptate și pa
ce.
Serial științific.
Planeta vie.
Episodul 11. 
(color).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programu

lui.

Vineri, 27 septembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20.35 Cadran mondial.
20,55 Amfiteatrul artelor.
21.35 In lumina botarîrilor 

Congresului consili
ilor populare. 
Renașterea cîmpiei.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Rezultatele alegerilor 
parlamentare din 

Suedia

STOCKHOLM 19 (Ager
pres). — Potrivit rezulta
telor oficiale definitive ale 
alegerilor parlamentare 
desfășurate în Suedia, 
Partidul Muncitoresc So
cial-Democrat a obținut 159 
de mandate în noul 
Riksdag, ceea ce repre
zintă 45 la sută din totalul 
voturilor. Partidul de Stin
gă — Comuniștii a obținut 
19 locuri. Statisticile ofi
ciale relevă astfel că ra
portul de forțe în Parla
ment nu s-a modificat, 
comparativ cu situația an
terioară scrutinului de du
minică și luni, deoarece 
partidele stîngii au cu 7 
mandate mai mult decît 
formațiunile politice de 
opoziție, din cele 349 de 
locuri ale Riksdagului.

Alegerea făcută de sue
dezi, menționează obser
vatorii, este o mărturie a 
sprijinului acordat de ma
joritatea populației țării 
politicii externe a guver
nului de la Stockholm, ca
re acționează în favoarea 
destinderii, stăvilirii cursei 
aberante a înarmărilor, cu 
precădere a celor nucleare.

BAGDAD 19 (Agerpres). 
— Un purtător de cuvînt 
militar al Irakului a decla
rat agenției INA, citată de 
France Presse, Reuter și 
Associated Press, că avia
ția irakiană a efectuat joi 
raiduri de bombarda
ment asupra terminalului 
petrolier iranian din insu
la Kharg, distrugînd o se
rie de instalații ale aces
tuia.

Alte avioane irakiene au 
atacat și avariat o centra
lă de distribuire a cu
rentului electric, situată în 
teritoriul iranian.

Simbătă, 28 septembrie

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de sâptă- 

mînă.
(parțial color).

— Melodii populare.
— Gala desen.ului ani

mat.
— Melodia săptămînii în 

primă audiție.
— Cîntecul cuvintelor. 

Moment poetic.
— Atlas muzical.
— In lumina hotărârilor 

Congresului consili
ilor populare.
Galați la ora pers
pectivelor.
Reportaj.

— Telesport.
— Autograf muzical: 

Mihaela Runceanu.
14,40 Septembrie. Cronica 

evenimentelor poli
tice.

15,00 închiderea progra
mului.

19,00 Telejurnal.
19,20 Teleenciclopedia.
19,50 Agenda Festivalului 

internațional „George 
Enescu".
Ediția a X-a. 
(color).

20,00 Film artistic.
Singura șansă 
(color).

22,00 Telejurnal.
22,10 Mondovision

(color).
22,30 închiderea progra

mului.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Mușchetarii în 
vacanță ; Unirea: Destine 
romantice; Parîngul: Pro
vocarea dragonului.

LONE A: Răpirea fe
cioarelor.

ANINOASA : Rămășa
gul.

VULCAN — Luceafărul: 
Declarație de dragoste.

LUPENI — Cultural i 
Vulcanul.

URIC ANI: O 
murdară.

întreprinderea 
minieră Uricani 

încadrează direct sau prin transfer 2
♦ fochiști autorizați pentru cazane de

înaltă presiune
♦ paznic obiective speciale
Retribuția și condițiile de încadrare sînt 

cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și 57/1974.

ÎNTREPRINDEREA minieră 
ANINOASA

organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi 2

— două posturi de adjunct șef sector 
producție;

— un post de adjunct șef sector electrome. 
canic ;

— un inginer sau subinginer electrome
canic de suprafață.

Concursul va avea loc în data de 25 sep
tembrie 1985, la I.M. Aninoasa.

Informații suplimentare la biroul O.P.I.R., 
telefon 43616.

Liceul industrial
Petrila

strada Republicii
anunță că se fac înscrieri pentru anul 

școlar 1985—1986, la Școala profesională, în 
meseriile :

— prelucrări prin așchiere
— forjor tratamentist
— turnători formatori
înscrierile se fac pînă în data de 22 sep

tembrie 1985.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Chiru 
Petrică, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. O declar nulă. 
(1976)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Za- 
harie Sorin, eliberată de 
Institutul de Mine Petro
șani. O declar nulă. (1973)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bulbu

ANUNȚ DE FAMILIE

COLEGII din Liceul real Petroșani — promoția 
1961, profund îndurerați de pierderea celei care a fost 

Conf. dr. ing. LUCIA (MOTOC) TOCACI 
neprețuită colegă, cu alese calități sufletești, in a- 
ceastă grea încercare sînt alături de familia îndure
rată. (1977)

N.R. ’Eventualele modi
ficări survenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

TV.
20,00 Telejurnal. 20,20 

Actualitatea în economie.
20.35 Cadran mondial.
20,55 Agenda Festivalului 
internațional „G. Enes
cu" (color). 21,05 Serial 
științific: Planeta vie (11).
21.35 Efigii ale muncii. E- 
poca Ceaușescu. Un sim-

21,50afacere bol al triumfului.
Telejurnal.

cau Mirela, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O de
clar nulă. (1974)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ilașcu 
Paulică, eliberată de Insti
tutul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (1978)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
6394, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (1979)
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