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ȚÂRII Ch MAI MULT CÂRBUNE!
Producție 

suplimentară

In orașul Uricani, am
ploarea pe care au luat-o 
construcțiile de locuințe 
constituie un firesc co
tidian.
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Brigada lui Pavcl Dediu 
de la I.M. Aninoasa a ob
ținut de la începutul anu
lui o producție suplimenta
ră sarcinilor de plan de 
peste 3 000 tone de cărbu
ne, rod al bunei organizări 
a muncii și respectării dis
ciplinei tehnologice în a- 
batajul de pe stratul 3 
din blocul II, dotat cu un 
complex mecanizat de fa
bricație românească. Schim- 
burile conduse de Pavel 
Perdun, Mihai Podaru, Va- 
sile Florea și Nicolae Căli- 
nescu, acordînd o mare a- 
tenție bunei funcționări a 
Utilajelor din dotare, prin- 
tr-o întreținere corespun
zătoare au reușit să obți
nă productivități medii de 
12—13 tone pe post, supe
rioare celei planificate cu 
500 kg/post. (Gh. S.) (Continuare în pag. a 2-a)

Brigada lui Nicolae Iluluță, brigadă 'fruntașă la I.M. Paroșcni, a depă
șit planul pe cele 9 luni din acest an cu 45 ml ia lucrările de- săpare și bc- 
tonare. Productivitatea muncii a fost depășită în medie cu 0,20 mc pe post.

cincinalul 
sectorului 

I.M. Paro-

An de an în 
actual minerii 
investiții de la 
șeni, prin rezultatele obți
nute, s-au situat în fruntea 
întrecerii socialiste atît în 
cadrul colectivului de mi
neri de la Paroșcni cît și 
pe Valea Jiului. De la în
ceputul anului au r<- -srt se 
sape la or zontul 360, o 
rizontui de bază al minei, 
peste 120 ml de galerii în 
plus sarcinilor de plan.

Simpozion
Astăzi și miine, de la ora 10, la Casa de cultură 

din Petroșani are loc simpozionul cu tema „Echipament 
polonez pentru industria minieră", organizat de Ca
mera de comerț exterior a R.P. Polone și întreprinde
rea de construcții miniere în străinătate — Kopex. în 
cadrul acestei manifestări sînt prevăzute proiecții de 
filme realizate pe diverse teme din minerit — „Sisteme 
și instalații de control automat a pericolului natural", 
„Automatizarea proceselor de prelucrare mecanică a 
cărbunelui", „Aparatură de protecția căilor respirato
rii" etc. —.schimburi de idei și opinii cu privire la preo
cupările de perfecționare a tehnicii și tehnologiilor din 
minerit.

Forța de muncă calificată-factor 
hotărîtor in realizarea planului
S-a arătat, într-unul din 

numerele trecute ale ziaru
lui nostru, că principala 
cauză a nerealizărilor la 
sectorul II de la I.M. Pe- 
trila, în perioada care a 
trecut de la începutul anu
lui, a constituit-o lipsa per
sonalului calificat — mi
neri, lăcătuși șl electricieni. 
Tehnologia de exploatare în 
cadrul sectorului a fost și 
va fi cea cu susținere in
dividuală și tavan de re
zistență, unde este nevoie 
mai mult, ca la oricare teh
nologie de exploatare, de 
personal calificat. La stabi
lirea normei rezultă și 
structura forței de muncă 
necesară pentru obținerea 
tonelor planificate pe post. 
Am văzut că acest lucru 
nu concordă cu realitatea,
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Plus 125 ml
Printre obiectivele puse în 
funcțiune în cele 9 luni 
care au trecut din anul a- 
cesta se numără galeria 
vest, orizont 360, plan în
clinat pentru deschiderea 
stratului 15, blocul I, plan 
înclinat de acces la stratul 
5, bloc V. S-au evidențiat 
brigăzile conduse de Ale
xandru Laszlo, Petru Zlăg- 
neanu, Nicolae I-Iuluță și 
loan Daniel.

7 tone pe post 
baza normati- 

nu este 
în

că norma de 
stabilită pe 
velor în vigoare 
realizată întocmai, că 
componența formației (bri
găzii) nu există cei 8 mi
neri, 8 ajutori mineri și 
6 vagonetari cît este nece
sar pentru a se obține pro
ductivitatea planificată. 
Pentru a avea o imagine 
mai clară despre rolul pe 
care îl are forța de mun
că calificată la obținerea 
producțiilor și productivi- 
tăților planificate, am mers 
la aceeași mină, dar de 
data aceasta la sectorul VI, 
unde tehnologia de exploa
tare a cărbunelui este cea

Ec. Gh, SPINU

Pe agenda de lucru a gospodarilor

Plantările de toamnă
Toamna a adus in prim-planul activității gospoda

rilor lucrări de sezon menite să confere continuitate și 
noi împliniri zestrei de frumos a localităților municipiu
lui nostru. Ca-n fiecare an, în acest anotimp se în
scriu pe agenda lucrărilor gospodărești plantările de
toamnă. Ce cuprinde programul acestor lucrări? Amă
nunte în acest sens ne-a furnizat tovarășul Iștvan Hodoș, 
tehnician principal la Secția gospodărie 
locativă a Consiliului popular municipal.

comunală și

— In toate zonele reșe
dinței de municipiu, de la 
Livezeni (bifurcație —■ n.n.) 
și pînă la Dărănești, dar 
mai cu seamă în cartierul 
Petroșani-Nord, se vor 
desfășura ample lucrări 
gospodărești în zilele aces
tei toamne, ele cuprinzînd 
prioritar plantări de pomi 
și arbuști ornamentali. Lu-

C. T. D.

Plenare cu activul ale comitetelor orășenești 
și comunale de partid

In toate localitățile mu
nicipiului au avut loc ieri 
plenare de activ ale comi
tetelor orășenești și comtr- 
nale de partid. Desfășura
te într-o notă de exigență 
sporită, plenarele au ana
lizat activitatea desfășurată 
de organele și organizațiile 
de partid pentru înfăptui
rea sarcinilor și.indicațiilor 
trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cuvîntarea 
rostită la Congresul al III- 
lea al consiliilor populare, 
și a obiectivelor cuprinse 
în hotărîrea Plenarei Con
siliului Național al Agri
culturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Gospo
dării Apelor din septem
brie 1985.

înscrise în preocupările 
responsabile, tot mai stă
ruitoare ale organizațiilor 
de partid, consacrate mobi
lizării colectivelor la rea
lizarea planurilor de dez
voltare economică, și so
cială în profil teritorial, 
plenarele au prilejuit o e-

însilozări pentru iarnă

continuă

pentru

La depozitul din Iscroni 
al C.P.V.I.L.F. Petroșani se 
desfășoară, încă de săptă- 
mîria trecută, o 
acțiune destinată însiloză- 
rii produselor 
iarnă. Elevii Liceului e- 
conomic și de drept admi
nistrativ participă, cu hăr
nicia lor atît de cunoscută 
în toate activitățile de 
muncă patriotică, la sor
tatul cartofilor și rădăei- 
noaselor. „In perioada de 
cînd ne sprijină, ne spu- 

demara ca să-crările vor 
parea a peste 1000 de gropi 
aferente plantărilor.

— Ce specii de ponai și 
arbuști se vor planta ?

— Programul prevede 
un volum însemnat: pin 
negru (200 buc.), tuia (359 
buc..), malus (200 buc.), 
prunus (200 buc.), jenuperus 
(60 buc.), trandafiri (3 009 

xigentă trecere în revistă a 
rezultatelor obținute pînă 
în prezent, au evidențiat 
principalele resurse interne 
ale creșterii realizărilor în 
acest final de an și cinci
nal. Prin prisma sarcinilor 
majore ce revin Văii Jiului, 
s-a relevat că este impe
rios necesar să se acțione
ze pentru îmbunătățirea 
activității din domeniul ex
tracției. cărbunelui, unde 
sînt cantonate mari rămî- 
neri în urmă. Pentru recu
perarea lor și creșterea ni
velului extracției zilnice 
organelor și organizațiilor 
de partid, conducerilor co
lective, cadrelor de bază 
ale întreprinderilor minie
re le revine îndatorirea de 
a asigura valorificarea su
perioară a tuturor condiți
ilor create prin dezvoltarea 
și modernizarea minelor.

Potrivit aprecierilor cri
tice și analizei minuțioase 
întreprinse în plenara cu 
activul Comitetului muni
cipal de partid, principa- 

nea ieri Constantin Toader. 
șef de depozit, elevii au 
sortat 600 to ie de cartofi 
și rădăcinoase' Ca și gos
podinele care își amena
jează cămările, la depozi
tul din Iscroni are loc o 
susținută activitate pentru 
a realiza 1400 tone de car
tofi și 150 tone de rădăci
noase, urmînd, apoi, și al
te produse, as’gurîndu-se 
astfel buna aprovizionare 
a populației pe perioada 
sezonului rece.

fire), precum și gard viu 
(60 000 fire). Materialul 
dendrologic ne este asigu
rat de către pepinierele de 
la Simeria, Aiud și Arad.

— Alte lucrări ?
— Dat fiind că frigul se 

free tot mai mult simțit, 
că înghețul este aproape, 
în program figurează ca 
lucrare urgentă tăierea 
trandafirilor (inclusiv în
groparea lor de protecție). 
Lucrarea va fi efectuată pe 
toate rondurile și peluzele 
cu flori cuprinzînd peste 
30 000 de trandafiri în în-

Convorbire consemnată le 
I. BĂLAN

(Continuare Id pag a 2-a)

organizării produc- 
a muncii și gospo- 
bunurilor materia- 
valorificarea supe- 
a capacităților de

lele cauze ale rămînerilor 
în urmă constau din nea
junsurile manifestate în do
meniul 
ției și 
dăririi 
le, în 
rioară 
producție, înfăptuirea mă
surilor din programele de 
creștere a producției și pro
ductivității muncii, în îm
bunătățirea calității cărbu
nelui și reducerea cheltu
ielilor. In acest spirit, ple
narele orășenești și comu
nale au reliefat că printr-o 
mobilizare susținută a co- 

(Continuare In pag. a 2-a)

întîlmrea 
din tren

Scena nu are nimic 
deosebit în ea: am asis
tat la întîlnirea, într-un 
compartiment de tren, a 
doi oameni care nu se 
mai văzuseră, pricepcai 
din vorbele lor, de vreo 
10 ani. Erau, după ru
ta trenului și după per
fectul simplu care reve
nea des în dialog, din- 
tr-un județ din sudul 
țării și lucraseră îm-

INSCRIPȚII

i

preună, pînă acum un 
deceniu, în Petroșani. 
Cei doi vorbeau tare, cu 
efuziune. Și, de parcă 
îi stăpîneau aceleași 
gînduri, pentru că. im
presiile revederii cu o- 
rașul îi marcaseră în 
același fel, emoționant, 
dorind să-și comunice 
ce aveau încă sub ochi 
de la fereastra vagonu
lui, amintirile punctau, 
prin contrast, înfățișa
rea nouă a așezării. In 
cîteva minute, cei doi 
au conturat o cronică a 
devenirii arhitectonice și 
edilitare a municipiu
lui. Vorbeau nu cu nos
talgie, ci cu o mîndria 
de proprietari, cu o 
satisfacție emoționantă. 
Iși arătau cutare blocuri 
care au înlocuit cutare 
aglomerări de căsuțe, 
cutare construcții care 
au luat locul unor lo
cuințe insalubre. Și am 
înțeles că ochiul lor 
proaspăt, primind din- 
tr-o dată noutatea cu 
care localnicii s-au o- 
bișnuit încetul cu înce
tul, a sesizat esenția
lul: ei s-au întîlnit, de 
fapt, cu un oraș nou, 
care poartă același nu
me. Un oraș pe al cărui 
cer senin se mai profi
lează brațele macarale
lor. Semne și argumente 
pentru alte reîntîlniri.
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Mă estria culinară are un cuvînt hotărîtor de spus! !
Festivalul național „C'ntarea României”

O secvență, se pare, co
tidiană în bucătăria canti
nei întreprinderii miniere 
Uricani: oalele pentru cior
bă sînt... sub presiune ; pe 
plitele electrice sînt crati- 
țele cu mîncare. O curățe
nie de farmacie peste tot; 
personalul cantinei în ha
late imaculate face ultime
le preparative. Se apropie 
ora servirii primei mese 
pentru minerii care intră 
în abtaj. Sala este și ea 
pusă la punct — nu lipseș
te nimic, nici chiar flori
le, amănunt deloc nesem
nificativ pentru grija care 
se acordă servirii mineri
lor, în condiții civilizate.

Desigur, prima impresie 
este favorabilă. Dar în
tr-o cantină, prima impre
sie o dă... prima lingură 
de mîncare. Și ea este ex
celentă. Dar poate fi și u- 
nilaterală, așa că apelăm 
la opiniile beneficiarilor. 
„Sîntem mulțumiți, și de 
calitatea meniurilor, și de 
felul în care sîntem ser
viți. (Traian Unea, ajutor 
de miner, sectorul I, pu
țul auxiliar al I.M. Valea 
de Brazi)“ ; „Și mîncarea 
de azi, și. în general, me
niurile sînt consistente și 
bune" (Crișan Trifu, con
ducător auto, I.M. Valea 
de Brazi). Părerile colegi
lor de muncă (și de masă, 
în cazul acesta) sînt ase-

numănătoare. Ceea ce 
pot te fi decît îmbucură
tor, și pentru beneficiari 
și pentru personalul canti
nei, care își vede, în felul 
acesta, apreciată munca. 
Și măiestria culinară, pen
tru că, de ce să n-o spu
nem, acesta este unul

dintr-un restaurant de cla
sa I“. Ceea ce, se pare, nu 
este deloc o metaforă.

Să ne oprim, totuși, asu
pra unui aspect esențial 
într-o cantină aflată în 
prag de iarnă, deci asupra 
aprovizionărilor pentru se
zonul rece, pentru că, nu-i

Diversificarea meniurilor în cantinele 
minerești (I)

Și 
De

sens...

dintre „secrete". Ni-1 dez
văluie, în cuvinte simple, 
„veterana" 
tăreasa 
de 27 de ani în 
„Sigur, că nu e ușor 
împaci toate 
cinci copii și 
faci pe plac, 
străduim, cu 
gătim cît mai bine I

Este, așadar, aceșt 
cru, o conduită profesiona
lă. A sa și a colegelor sa
le de muncă: Iuliana An- 
gheloiu, Ioana Hortopan, 
Fugenia Stanei, Angela 
Belgum, Eleonora Calotă, ca 
și a muncitoarelor nețali- 
ficate Elena Gagea, A- 
lexandrina Dumitru, Floa
rea Budașcă, Marcela Botez 
etc. Să nu uităm nici pe 
ospătară Elena Voicu, des
pre care unul dintre cei 
ce servesc masa aici ne 
spune că are „amabilita
tea și ținuta unui ospătar

cantinei, bucă- 
Sabina Mihailov, 

meserie.
să 

gusturile. Ai 
e greu să le 
Dar... Noi ne 
toatele, • să
' ' U

lu-

așa, măiestria culinară nu 
poate face minuni cu că
mările de toamnă goale. 
Programul de însilozări și 
de conservări, ne arată ad
ministratorul cantinei, to
varășul Constantin Barna, 
este în plină desfășurare. 
„Situația" depozitelor se 
Schimbă de la zi la zi, pen
tru că zilnic intră noi can
tități de legume conserva- 
bile, adăugîndu-se celor 
300 de kilograme de ustu
roi, 1500 de kilograme de 
ceapă, 3500 de borcane de 
fasole verde, 3500 de bor
cane de mazăre, celor 4 to
ne de cartofi, 4,5 tone de 
varză murată, morcovilor, 
țelinei etc. De notat 
lucru de toată lauda 
deci, și de urmat de 
cantine): o parte din 
ceste produse au fost

un 
(Și, 

alte
a-
a-

nă care, iată a „rodit" 
pentru cămările iernii, 
altfel, consemnînd această 
inițiativă a cantinei între
prinderii miniere din Uri
cani, ne gîndim că ea ar tre
bui extinsă chiar la „ea a- 
casă", în sensul măririi su
prafeței cultivate și diver
sificării legumelor. Părere 
cu care șeful cantinei este 
de acord, primăvara viitoa
re urmînd să dea
acestui consens. In bene
ficiul diversificării meniu
rilor, evident.

Concluzia raidului nostru 
printre beneficiarii cantinei 
din Uricani este aceea a 
unor meniuri pe gustul 
beneficiarilor, rod al preo
cupărilor personalului uni
tății, al măiestriei lui cu
linare. Desigur, mai sînt 
multe de făcut în această 
privință — și, în acest 
scop, organismele în drept 
(ne referim la comitetul 
cantină, la echipele 
control muncitoresc) ar 
vea multe de spus și 
acționat. Prea timide sînt 
intervențiile lor. Dar a- 
supra acestor aspecte (care 
nu sînt numai de princi
piu) vom reveni.

de 
de
a- 
de

C. T. DIACONU

i
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Plenare cu activul ale comitetelor 
orășenești și comunale

(Urmare din pag. I)

lectivelor, a formațiilor di
rect productive se poate 
asigura sporirea nivelului 
zilnic al extracției, obiec
tiv ce trebuie să se afle în 
centrul munch politice și 
organizatorice a comitete
lor de partid,' in atenția 
prioritară a coasilii'or oa
menilor mun i) și conduce
rilor tehnice ale sectoare
lor.

Sarcini deosebite 
consiliilor pop.nare 
șenești și comunale 
trebuie să se implice 
toată răspunderea în înfăp
tuirea obiectivelor înscrise

revin 
oră- 
care 

cu

rea de a acționa cit și mai 
multă eficiență pentru dez
voltarea economică în pro
fil teritorial prin valori
ficarea resurselor de care 
dispun, respectiv prin am
plificarea activității indus
triei mici și în domeniul 
prestărilor de servicii. Pen
tru transpunerea în viață 
a sarcinilor privind auto- 
gesliunea și autoaprovizio- 
narea teritorial-administra- 
tivă, consiliile populare, 
deputății, împreuna cu toți 
cetățenii care dispun de 
gospodării proprii, trebuie 
să asigure cantități mult 
mai mari de produse con
tractate pentru fondul cen-

de partid
spirit critic și autocritic 
neajunsurile din activitatea 
desfășurată, au făcut pro
puneri în vederea valorifi
cării superioare a resurse
lor existente, a posibilită
ților de îmbunătățire a rea
lizărilor din toate domeni
ile vieții economice și so
ciale. Propuneri utile au 
fost făcute și în vederea 
mai bunei gospodăriri și 
înfrumusețării localităților.

Pentru îmbunătățirea ac
tivității in profil teritorial, 
plenarele au adoptat* ma
suri corespunzătoare.

în planurile de dezvoltare 
economico-sn .lală in pro
fil teritorial. L>e asemenea, 
consiliilor populare, depu
taților le revine îndatori-

tralizat al statului și pen
tru consumul localităților,

In cadrul plenarelor au 
luat cuvîntul numeroși vor
bitori care au reliefat în

Plantările
(Urmare din pag. I)

tregul oraș. De asemenea, 
se va corecta coroana la 
peste 20 000 arbori orna
mentali existenți pe zonele 
verzi și se vor tunde gar
durile vii în lungime de 
3,5 km.

— Cu ce forțe vor fi e- 
fectuate lucrările ?

' — Alături de echipele 
specializate ale E.G.C.L. 
petroșani, sub coordonarea 
Secției gospodărie comu
nală și locativă a Consiliu
lui popular municipal, es
te de dorit să-și aducă con
tribuția în muncă un număr

de toamnă
cît mai mare de cetă
țeni, ca și unitățile econo- 
mico-sociale. Dată fiind 
amplificarea acțiunilor de 
bună gospodărire și înfru
musețare, în aceste zile, 
revine ca îndatorire civică 
deputaților din circum
scripțiile electorale, comi
tetelor de bloc, asociațiilor 
de locatari din cartiere să 
determine o mobilizare in
tensă a cetățenilor la rea
lizarea lucrărilor de plan
tări de toamnă. Ceea ce 
se realizează este în folo
sul înfrumusețării neconte
nite a orașului, al ridicării 
nivelului nostru de viață.

I 
I
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REAMINTIM că pentru 
spectacolul de mare succes 
al Teatrului „Ion Vasiles- 
cu“, cu piesa „Operație de 
întinerire" de Pierre Ches- 
not mai pot fi procurate 
bilete de la agenția Casei 
de cultură din Petroșani și 
difuzorii voluntari. Piesa
va fi prezentată pe scena 
Casei de cultură miine, de
la orele 17 și 20. Din dis

tribuție fac parte Ilamdi 
Cerchez, Virginia Roșu, 
Carmen Petrescu și alții. 
(I.M.)

PE STRADA INDEPEN
DENȚEI. In fața căminu
lui de nefamiliști al I.M. 
Livezeni de mai mult timp 
se află părăsită o cisternă 
de combustibil devenind o- 
biect de joacă pentru co
piii din blocurile învecina
te unde toată ziua produc 
un zgomot infernal, pertur- 
bînd liniștea celor care vor

Palmaresul formațiilor artistice 
de amatori din Valea Jiului 

Ediția a V-a — etapa republicană 
INTERPRETARE: Premiul I: Grupul coral „Armonii 

tinere" al Comitetului U.T.C, din I.U.M. Petroșani, di
rijor Horațiu Alexandrescu; Teatrul muncitoresc „Ana 
Colda" din Lupeni (secția maghiară) regizor Pongrătz 
Găbor, Fanfara reunită a minerilor Văii Jiului, dirijor A- 
lexandru Drăgan, Duetul de muzică folk Claudia Sponor 
și Cristian Manea al Clubului sindicatelor Vulcan, gru
pul de muzică rock „Acustic" al Casei de Cultură a 
Sindicatelor Petroșani, Grupul de muzică rock „Color" al 
I.M. Vulcan, solista de muzică rock Ileana Berchi — 
Clubul sindicatelor Vulcan, grupul vocal de muzică u- 
șopră „Telex” al Casei de Cultură a 
troșani.

Premiul II : Ansamblul folcloric al 
a Sindicatelor Petroșani, regia George 
jul-muzical-literar-coregrafic al Casei 
Sindicatelor Petroșani — regia George Negraru, core
grafia Nicolae Zablău, muzica Horațiu Alexandrescu.

Premiul III : Formația consacrată cu tradiție — 
dansuri populare — a Clubului Sindicatelor Uricani, in
structor Dumitru Sârbușcă, Grupul „Folk-85" al Clubu
lui Sindicatelor Lonea.

Premiul IV: Solist vocal de muzică populară Njco- 
lae Agăleanu — Casa de Cultură a Sindicatelor Pe
troșani.

CREAȚIE, Premiul I : Dan Faur, Petroșani, artă pios- 
tică-pictură, Dafinel Duinea — Lupeni, ex-libris ; Rahela 
Barcan — Petroșani, poezie, Nemeth Francisc — dia- 
porame.

Premiul II : Eliodor Mihăileanu, Lupeni arta plastică 
— linogravură, Voichița Bădeliță — Lupeni, ex-libris, 
George Pestrea — Lupeni, film-anchetă — reportaj; 
George Holobîcă — Vulcan, poezie, Roman Doru — Pe
troșani, pictură.

Premiul III: Maria Nițu — Vulcan, poezie, Liviu Fir- 
țac, literatură S.F.

Premiul IV : Ion Țigăntele — Uricani, poezie, Gheor- 
ghe Truță — Uricani, proză, Daniel Tei — Petroșani, 
dramaturgie.

Sindicatelor Pe-

Cosei de Cultură 
Negraru, Monta- 
de Cultură a

sigurate chiar din grădi
na proprie, muncită de 
personalul cantinei, grădi-

Depozitul nr. 1 Iscroni, 
Recepționarea și insilo- 
zarea legumelor și fruc
telor se desfășoară 
bune condiții.

(Urinare din pagina I)

cu abataje cameră. Spre 
deosebire de metoda cu 
susținere individuală, for
mația care trebuie să rea
lizeze norma planificată 
este cunoscută direct din 
normative. In situația cînd 
tectonica de zăeămînt se 
schimbă, evident, și norma 
este alta, dar formația tip 
este aceeași, operațiunile 
de extragere s tonei de 
cărbune sint mai puțin 
complexe decît la metoda 
amintită.

La un abataj cameră de 
4/4 ( 4 m înălțime și 4 m 
lățime) pentru a obține 
6,10 tone/post este nevoie 
pe un schimb de 1 miner, 
1 ajutor miner și 2 vago
netari. Sectorul, pe pri
mele 8 luni din acest an, 
și-a realizat sarcinile de 
plan aproape lună de lună, 
acumulind un plus de 415 
tone de cărbune. Nu mai 
este cazul să amintim struc

tura forței de muncă, din 
întîmplare este aproape a- 
ceeași ca și la sectorul II, 
cu 2 lăcătuși și 5 electri
cieni, în plus. Singura pro
blemă cu care se confrjn-

ductive Brigada <ui Con
stantin Dumitrașcu, care 
lucrează într-un abataj ca
meră cu două aripi pe stra
tul 5. are in componență 
24 de muncitori din care

FORȚA DE MUNCĂ9

tă brigăzile din cadrul sec
torului este cea a aprovi
zionării cu. materiale și 
piese de schimb. La nive
lul sectorului numai în 
schimbul I există o forma
ție de 4 muncitori care se 
ocupă special numai eu 
trasportul materialelor, c- 
xistă, de asemenea, o bri
gadă de întreținere care 
lucrează normal pe trei 
schimburi. Forța de mun
că calificată disponibilă la 
nivel de sector a acoperit 
necesarul brigăzilor pro

10 mineri, 3 ajutori mi
neri și 11 vagonetari. La 
un abataj cameră cu o ari
pă formația tip pe un 
schimb este 1 miner. 1 aju
tor miner și doi vagonetari. 
Deci, în componența efec- 
tivu'ui din brigadă exista 
forță de muncă atît din 
punct, de vedere numeric, 
cît și al calificării. Dintre 
toate formațiile de lucre 
numai una nu și-a reali
zat sarcinile de plan, cea 
a lui Vicol Busurcâ (de la 
1 septembrie noul șef 
de brigadă). Nu că nu ar

dispune de forța de mun
că calificată, ei datorită 
faptului că în sînul brigă
zii se manifestă multă' in
disciplină (lunar se înre
gistrează .50—60 nemctiva- 
te)

Evident, din analiza ce
lor două sectoare din ca
drul minei Petrila, respec
tiv, sectoarele II și VI, a 
reieșit că acolo unde exis
tă forță de muncă califi
cată, unde planul este 
fundamentat pe baza nor
mativelor în vigoare, cînd 
între norma planificată ?i 
forța de muncă calificată 
și necalificată există o co
relație, rezultatele sînt ce
le scontate. Motivațiile ne- 
realizărilor sarcinilor de 
plan de genul „tectonica de 
zăeămînt e de vină" av 
fost și vor fi, dar iricum 
ele sînt trecătoare și eu 
greu vor fi depășite dacă 
nu există forță de muncă 
calificată.

să se odihnească. Cu ce 
sînt vinovați locatarii din 
blocurile amintite pentru

lipsa de responsabilitate a 
unora. Dar cine or fi ei ?
(Gh. S.)

„Sarmis ’85". în perioada 30 septembrie — 5 oc
tombrie, la cinematografele din Valeo Jiului se desfă
șoară „Festivalul filmului documentar „Sarmis ’85". In 
programul acestui festival, miine de la ora 17 in sala 
cinematografului „7 Noiembrie" din Petroșani are loc o 
intilnire intre un grup de creatori ai filmului documen
tar de la studioul „Alexandru Schia" și publicul spec
tator. Totodată, va fi prezentat în premieră un program 
de filme documentare. Spectatorii prezenți vor viziona 
în continuare, în cadrul programului de cinematecă pe
licula americană „Ștrengărița". (G.B.)

INSlLOZARI. După 
cum ne informează Elena 
Șerbănescu, șefa cantinei 
de la mina Petrila, pînă în 
prezent, s-au însilozat 180 
tone cartofi și 6 tone cea
pă. In continuare se de-, 
pun eforturi pentru însilo- 
zarea diferențelor de canti
tăți la aceste sortimente cît 
și la rădăcinoase, etc.

DEPĂȘIRI. Unitățile nr. 
28 (ceasornicărie) și 85 (me
canică fină) ale Cooperati
vei „Unirea" Petroșani în
registrează o depășire a 
planului producției marfă,

la zi, de 61 și, respectiv, 1 
34 la sută. (S.B.)

RECUPERĂRI. Colectivul 
de muncă de la Intreprin- I 
derea -de gospodărie comu
nală și locativă Petroșani a 
recuperat și repus în cir
cuitul economic, prin pre
darea la fabricile de pro
fil, aproape 
tie, (S.B.)

Rubrică
Gh.

II
I
II 
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Trecerea în fruntea clasamentului 
fost amînatăa

JIUL PETROȘANI — 
F.C. MARAMUREȘ BAIA 
MARE 0—0 (0—0): Derbyul 
seriei a III-a a diviziei B 
de fotbal, desfășurat du
minică. pe stadionul „Jiul" 
dintre fostele divizionare 
A Jiul Petroșani și F.C. 
Maramureș Baia Mare nu a 
oferit publicului spectator 
— prezent în număr des
tul de mare — un joc de 
calitate. Veniți la Petroșani 
pentru un rezultat de e- 
galitate, băimărenii s-au 
grupat în apărare, în jurul 
ex-stelistului Tătăran, prac- 
ticînd un joc distructiv cu 
degajări lungi în direcția 
lui Sabău și Rozsnyai ca-e 
în cîteva rînduri, a pus pe 
picior greșit apărarea Jiu
lui, cum a fost în minutul 
3, șut Rizsnyai pe lîngă, 
minutul 64 Sabău, cu capul, 
trimite de puțin pe lîngă 
stilpul din dreajta lui To
ma și minutul 68 cînd a- 
celași Roîsnjai la o cen
trare de pe dreapta a tri
mis, cu capui milimetric 
pe lîngă butul e< hipei Jiul. 
In lipsa lui Mulțescu (sus
pendat o etapă pentru două 
cartonașe galbene) băieții 
noștri n-au știut să găseas
că antidotul pentru o apă
rare masivă și supraaglo
merată. S-au mulțumit cu 
centrări înalte executate 
de Băluță (cel mai hun de 
pe teren) și Vasile Popa, 
în careul de 16 m, centrări 
care îi căutau pe Sălăgean 
și Lăsconi, ambii depășiți 
mereu.de masivii apărători 
centrali din Baia Mare, 
Tătăran Și Boloș.

Introducerea lui Răduca- 
nu în min. 60 în locul lui 
Găman (de nerecunoscut 
în acest meci) a schimbat 
oarecum aspectul jocului 
prin pătrunderi frontale 
unde, in multe cazuri a 
reușit să scoată cîte 2—3 
jucători adversari din dis
pozitivul apărării, creînd 
cîteva faze mai clare de 
gol ratate de Dosan în mi
nutul 62, și, Lăsconi în min.

Pentru cititori
In fiecare săptămînă, | 

i în ziarul nostru de miel - '■ 
j curi, puteți citi cronici- î 
i le - întîlnirilor de fotbal i 
i din campionatul jude- | 
• țean și de la alte disci- i 
: pline sportive.

64, cînd singur cu porta
rul se bîlbîie și trage pe 
lîngă poarta apărată de 
Mia.

In ultimul sfert de oră 
se consumă cele mai pe
riculoase faze de poartă. 
Minutul 75, șutul bombă a 
lui Băluță din lovitură li
beră de la 20 m; lateral

FOTBAL, divizia B

stînga, este respins mira
culos de Mia. Din centrări
le aceluiași Băluță în mi
nutele 78 și 82, Szekely reia 
cu capul puternic, dar de 
fiecare dată pe lîngă stîl- 
pul din dreapta porții băi- 
mărene. In minutul 87 
Năprădean, trage puternic 
din 20 m, lateral stînga, 
Toma este depășit și min
gea, din fericire, lovește 
bara transversală. Cea mai 
fierbinte fază a meciului 
se petrece în minutul 88 
cînd Lăsconi, cu mingea la 
picior, este trîntit în careul 
de 16 m advers, dar arbi
trul Mircea Constantines- 
cu (a condus cu scăpări a- 
cest meci), din București, 

nu acordă penalty pe mo

lovitură liberă de laMinutul 75-al meciului:
20 ni lateral stînga, dar Mia

Băluță execută puternic o 
respinge miraculos.

tiv că jucătorul nostru nu 
a jucat mingea.

Meciul se încheie spre 
deziluzia spectatorilor cu 
un rezultat de egalitate, 
care nu reflectă situația de 
pe teren. Păcat de acest 
punct pierdut în fața pri
mei rivale, punct care va 
cîntări greu pentru promo
varea în divizia A. Oricum 
campionatul de abia a *n- 
ceput și pînă la sfîrșitul 
lui mai sînt 26 de etape, 
timp în care Jiul trebuie 
să găsească omul de gol 
de care duce lipsă de cî
teva campionate bune cînd 
s-a aflat printre echipele 
cu cele mai puține goluri 
marcate. La acest lucru 
trebuie să contribuie toți 
factorii de răspundere cu 
conducerea clubului „Jiul" 
și, de ce nu, și cei care 
au posibilitatea să ajute 
ciubul „Jiul".

Formația: Toma — V. 
Popa. Neagu, Buzduga, B. 
I'opescu — Szekely, Dosan, 
Găman (M. Răducanu) — 
Băluță, Lăsconi, Sălăgean 
(Pachițeanu).

Gh. SPINU

FOTBAL, DIVIZIA

Joc de
MINERUL ȘTIINȚA 

VULCAN — MINERUL 
CERTEJ 3—0. (1—0). Parti
da de duminică, desfășura
tă pe frumosul stadion din 
Vulcan, în prezența unui 
număr redus de spectatori, 
a început într-un ritm vioi 
care s-a menținut tot 
timpul.

Prima ocazie clară de gol 
a fost irosită în min. 23 
cînd Nicoară este depășit 
de Morar care pasează scurt 
lui Ciorîia, aflat în careul 
de 16 m, acesta spre Bejan 
care, în loc să șuteze pe 
spațiul porții, se îndreap
tă cu balonul spre poartă, 
îi iese în întîmpinare por
tarul Mihăilov care reține 
cu siguranță balonul, însă 
nu poate evita ciocnirea 
dură dintre ei. Numai în 
patru minute (24—27) sco- 
i ul putea fi pecetluit net 
în favoarea .echipei gazdă 
dâcă Izsak, lansat bine de 
Bejan n-ar fi vrut să-l 
dribleze pe Puiu, Ciorîia 
n-ar fi ezitat în careul mic 
sau dacă portai*61 echipei 
oaspete n-ar fi avut un 
reflex uimitor trimițînd în 
corner „bomba" lui Frățilă.

In min. 33, după un pre
sing prelungit a lui Topor 
(cel mai bun de pe teren), 
Ene, Ciorîia, Bejan în ca
reul de 16 m al oaspeți
lor, apărătorii acestei for- 

c 
factură tehnică 
mâții nu mai pot evita 
deschiderea dorului și Pop 
complet dezorientat, atinge 
voit mingea cu mîna, iar 
arbitrul de centru acordă 
penalty. Execută Frățilă 
puternic, cu efect și 1—0. 
Prima repriză se încheie 
după încă două ratări ; lui 
Frățilă (min. 42) și Izsak 
(min. 44).

După numai un minut 
de joc din repriza secun
dă, în plină dominare a 
gazdelor, Izsak pleacă în 
sprint spre poarta adversă, 
îl deschide pe Bejan care

Un meci frumos
MINERUL PAROȘENI — 

C.F.R. SIMERIA 6—1 (3—0). 
Jocul pe care l-au prestat 
fotbaliștii de la Minerul 
Paroșeni, antrenați de prof. 
Tiberiu Benea, duminică, în 
fața sutelor de suporteri a 
fost deosebit de frumos, cu 
multe faze de poartă. După 
cîteva minute de tatonare 
gt zdele trec la cîrma jocu
lui și reușesc să deschidă 
scorul în min. 9, cînd Băl- 
taru execută o lovitură de 
colț în careu] de 16 m al 
oaspeților, unde Ia întîlni- 
rea cu mingea vine Iorda- 
che, care, reia cu capul în 
poartă. In min. 16 același 
Băltaru execută un nou 
ccrner, mingea fiind relu
ată cu capjl în plasă de 
Leleșan. In continuare fot
baliștii de la Paroșeni ata
că în valuri și în min. 37

Concurs de orientare turistică
Pe un timp favorabil și cu o participare numeroasă, 

duminică, in masivul Paring s-a desfășurat ediția a lll-a 
a concursului de orientare turistică dotat cu „Cupa 
Proiectantul", organizat de I.C.P.M.C. Petroșani, in co- 
laoorare cu Comitetul municipal al U.T.C. La start s-au 
aliniat echipele : B.T.T. Hunedoara (Ghizi), Liceul Indus
trial Simeria, Școlile generale nr. 1 și nr. 2 Petrila și 
I.C.P.M.C. Petroșani, totalizînd 33 de concurenți.

Cîștigătorii au fost următorii : INDIVIDUAL, sub 19 
ani, fete : 1. Palcău Valentina — Hunedoara, 2. Citea 
Mihaela — Petrila (1), 3. Varga Simona — Simeria ; 
băieți : 1. Palcău Tiberiu — Hunedoara, 2. Ghibanu 
Eugen — Petrila (2), 3. Moldovan Remus — Petrila (1) ; 
peste 19 ani, fete : 1. Dreghiciu Nadia, 2. Stănescu Mi
haela, 3. Damian Dana — toate de la I.C.P.M.C. ; bă
ieți : 1. Duca Nicolae — Hunedoara, 2. Alexandru Ni- 
colescu — I.C.P.M.C., 3. Cristian Pindaru — Hunedoara. 
PE ECHIPE : 1. Ghizi B.T.T. — Hunedoara, 2. I.C.P.M.C, 
— Petroșani, 3. Școala generală nr. 2 Petrila. (Adrian 
MARINICÂ, I.C.P.M.C.)

ridicată
îl vede demarcat pe Topor, ■ 
îi centrează și acesta din 
urmă șutează fără speranțe 
pentru portarul Mihăilovi 
2—0. In continuare, gazde
le joacă organizat, specta
culos. In atac Topor, Be
jan, Ene sînt rotițele prin
cipale ale unui angrenaj 
care funcționează rapid și 
derutant. In min. 70 după 
o cursă a lui Ciorîia și do
uă driblinguri ale lui Ene 
pe dreapta cu Hîrci și cu 
Mihăilov, acesta înscrie al' 
treilea gol al echipei gaz
dă, scor cu care se închei* 
partida. (loan BALOI)

Lăzăroiu înscrie cel de-ei 
3-lea gol.

Pupă pauză cei care con-' 
trolează mai mult jocul 
sînt tot gazdele, care mai 
înscriu de trei ori. In min,- 
52 Băltaru ia o acțiune pe 
cont propriu, „croșetează* 
cîțiva adversari și înscrie 
printr-un șut plasat din a- 
fara careului. In min. 68, 
Matula șutează spre poar
tă, portarul oaspeților este 
bătut din nou, dar se opu
ne cu prețul unui hent u- 
r,ul dintre apărători. Lovi-' 
tura de ■pedeapsă este exe
cutată precis de Heiizek 
Seria golurilor este în jhela- 
tă de Lăzăroiu în min. 75» 
împotriva acestui scor se
ver, jucătorii de la Sime
ria au jucat frumos, cre
înd și ei numeroase faze 
la poarta echipei gazdă.

Gheorghe BOȚEA

A DIVIZIA B3 DIVIZIA C8
'REZULTATE TEHNICE: pid 4—2, Poli — Corvinul 

F.G.- Argeș — U Craiova 3—2, F.C.M.
2—1, Sportul stud. — Chimia
A.S.A. 4—0, F.C. Bihor — G)oria
F'C. Olt 3—0, Victoria — . . .
U. Cluj-Napoca 1-1, amînat * Peliolul ~ 
Spoi t Club Bacău — Ra- namo, amînat.

CLASAMEN

Brașov —
Rm. Vîlcea 1—3,
Buzău — Steaua,

Di-

140 077î. STEAUA BUCUREȘTI 15— 3

TUL

2. U. Craiova 8 5 1 2 12— 7 11
"3i Sportul studențesc București 7 4 2 1 21— 6 10
' 4. Dinamo București 7 5 0 2 10— 5 10
5: Gloria Buzău 7 4 1 2 10— 6 9
6. F,C. Argeș 8 4 1 3 7— 7 9
7. Corvinul Hunedoara 8 4 0 4 25—10 8
8. Chimia Rrn. Vilcea 7 4 0 3 16—12 8
9. U. Cluj-Napoca 3 3 2 3 9—10 8

10. Victoria București 8 2 4 1 8—10 8
11. Petrolul Ploiești 7 2 3 2 7—11 7
12. Rapid București 8 3 1 4 13—19 7

13. SlC. Bocău 8 3 0 5 11 — 13 6

14. F.C. Olt .3 2 2 4 5—11 6

15.' F.C.M. Brașov ■8 2 1 5 4—15 5

16. , F.,C. Bihor 8 1 3 4 6—17 5

17. A.S.A. Tirgu Mureș 8 2 0 6 6—13 4

18. Poli. Timișoara 3 1 1 6 9—19 3

F.TAPA 
(sîmbătă, 5 
U. Cluj-Napoca — 
Timișoara, F.C. Olt 
v’ietoria București,
Craiova — F.C.M. Brașov,

VI1TOARE 
octombrie):

Poli

Rapid, S.C. 
F.C. Bihor,

U.

Dinamo
Bacău
A.S.A. Tg. Mureș — Cor- 
vinul, Chimia Rm.
cea — Gloria Buzău, 
trolul — F.C.- Argeș, Stea
ua —’ Sportul studențesc.

Vîl- 
Pe-

REZULTATE TEI 1 NICE: 
Aurul Brad — Mecanica 
Orăstic 3—1, C.S.M. Reși
ța — C.S. U.T. Arad 1—2, 
Minerul Cavnic — Armă
tura Zalău 2—1, C.F.R. 
Timișoara — Gloria Bis
trița 1—1, Unirea Alba

CLASAM

1. Gloria Bistrița
2. F.C. Maramureș
3. Jiul Petroșani
4. Olimpia Satu Mare
5. C.I.L. Sighet
6. Minerul Cavnic
7. Aurul Brad
8. Mureșul Deva
9. C.S. U.T. Arad

10. C.S.M. Reșița
11. C.F.R. Timișoara
12. Strungul Arad
13 Mecanica Orăștie
14. Minerul Lupeni
15. Unirea Alba lulia
16. Metalul Bocșa
17. Armătura Zalău
13. înfrățirea Oradea

ETAPA VIITOARE (6 
octombrie) : Minerul Lu
peni — Jiul Petroșani, 
Minerul Cavnic — C.I.L. 
Sighet, înfrățirea Oradea 
— C.F.R. Timișoara, Ar
mătura Zalău — F.C. 
Maramureș, C.S. U.T. A-

Iulia — înfrățirea Oradea 
3—2, C.I.L. Sighet — O- 
limpia Satu Mare 2—0, 
Mureșul Deva — Minerul 
Lupeni 2—1, Strungul A- 
rad — Metalul Bocșa 4—2, 
Jiul Petroșani — F.C. Ma
ramureș 0—0.

E N T U L

canica Orăștie — Mureșul 
Deva, Unirea Alba lulia 
— C.S.M. Reșița.

8 5 3 0 21 — 3 13
O V 5 3 0 15— 2 13
8 6 1 1 9— 3 13
8 4 2 2 19— 11 10
8 4 2 2 7— 5 10
8 4 1 3 11 — 10 9
8 3 2 3 10— 9 8
8 4 0 4 9— 10 8
8 4 0 4 11 — 13 8
8 2 3 3 8— 7 7
8 3 1 4 a— 8 7
8 2 3 3 13—•14 7
8 2 2 4 16— 19 6
8 2 2 4 6—■13 6
8 3 0 5 12-■20 6
8 2 1 5 11 — 21 5
8 2 1 5 7— 18 5
8 1 1 6 7— 21 3

rad - Strungul A rad,
Metal ul BiK’șa — A urul
Brad, O lin’ipia Sa tii \lare
— G1ori a Bist rița, Mc-

REZULTATE TEHNICE: 
Unirea Tomnatic — Șoimii 
Lipova 4—0, Victoria Că
lări — C.S.M. Caransebeș 
3—0, Minerul-Știința Vul
can — Minerul Certej 
3—0, Unirea Sînnicolau 
Mare — Rapid Arad

2— 0, Strungul Chișineu
— U.M. Timișoara 3—0, 
Obilici — Dacia Orăștie
3— 1, Minerul Paroșeni — 
C.F.R. Simeria 6—1, Vic
toria Caransebeș — C.S.M. 
Lugoj 1—1,

CLASAMENTUL
1. Strungul Chișineu 7 5 0 2 16— 6 15
2. Minerul Paroșeni 7 4 2 1 17— 7 14
3. Victoria Călan 7 4 1 2 8—13 13
4. Rapid Arad 7 4 0 3 18— 8 12
5. Unirea Sinnicolau Mare 7 4 0 3 15—12 12
6. U.M. Timișoora 7 4 0 3 11 — 11 12
7. Obilici Sinmartinu Sirbesc 7 3 2 2 16— 9 11
8. C.S.M. Lugoj 7 3 1 3 10 - 6 10
9. Minerul Știința Vulcan 7 3 1 3 11— 9 10

10.—11. Șoimii Lipova 7 3 0 4 15—15 o
10.—11 Dacia Orăștie 7 3 0 4 10—10 9
12. C.F.R. Simeria 7 3 0 4 '14—17 9
13. Minerul Certej 7 3 0 4 7—17 . 9
14. Victoria Caransebeș 7 2 1 0 7—14 7
15. C.S.M. Caransebeș 7 2 0 5 7—17 6
16. Unirea Tomnatic 7 0 2 4 6—11 4

ETAPA VIITOARE (a
8-a), duminică, 6 octom
brie): Dacia Orăștie — 
Victoria Caransebeș,
Strungul Arad — Rapid 
Arad, Șoimii Lipova — 
Unirea Sînnicolau Mare,

U.M. Timișoara — Obilici, 
C.F.R. Simeria — Mine
rul Știința Vulcan, Unirea 
Tomnați — Minerul Cer
tej, C.F.R. Victoria — 
C.S.M. Caransebeș, C.S.M. 
Lugoj — Minerul Paro
șeni.
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Sesiunea Comitetului 0. N. U. 
pentru strategia dezvoltării

NAȚIUNILE UNITE 30 
(Agerpres). — Sesiunea re
luată a Comitetului O.N.U. 
pentru examinarea și eva
luarea aplicării strategiei 
internaționale de dezvoltare 
pentru cel de-al treilea de
ceniu al O.N.U. consacrat 
dezvoltării s-a încheiat prin 
adoptarea unor concluzii 
convenite de către statele 
participante, referitoare la 
Stadiul aplicării strategiei 
și măsurile menite să con
ducă la accelerarea trans
punerii în viață a obiecti
velor deceniului.

Reuniunea
G. A. T. T.

GENEVA 30 (Agerpres). 
— La Geneva, au început, 
luni, lucrările unei reuniuni 
'gpeciale a Acordului Gene- 
fral pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.), consacrată pre- 
găt irii unei noi runde de 
negocieri comerciale globa
le, similară așa-numitei 
„runde Tokio", informează 
agenția France Presse.

Reprezentanții cejgr 90 de 
state membre ale organiza
ției vor dezbate, totodată, 
probleme privind combate
rea protecționismului, ce 
amenință să ia amploare în 
țin ele țări ale lumii.

Negocierile dtn comitet 
au relevat, din păcate, per
sistența unor abordări di
ferite din partea țărilor în 
curs de dezvoltare și, res
pectiv, a statelor dezvolta
te, acestea din urmă mani- 
festînd în continuare o pre
dilecție pentru abordarea 
bilaterală și soluții indivi
duale în probleme globale, 
de interes general.

In ceea ce le privește, ță
rile în curs de dezvoltare, 
între care și România, au 
reiterat necesitatea strin
gentă a angajării unor ne
gocieri serioase de fond, 
inclusiv la actuala sesiune 
a Adunării Generale, între 
statele dezvoltate și țările 
în curs de dezvoltare pen
tru rezolvarea ansamblului 
problemelor economice in
ternaționale, pentru restruc
turarea actualelor raporturi 
economice inechitabile între 
state și înregistrarea unor 
progrese pe calea instaură
rii noii ordini economice 
internaționale.

Tîrgul o 
internațional 

de la Plovdiv
SOFIA 30 (Agerpres) — 

Sub deviza „Progresul teh- 
nico-științific în slujba o- 
mului", luni și-a deschis 
porțile cea de-a 41-a ediție 
a Tîrgului tehnic interna
țional de la Plovdiv. Ală
turi de mărfuri ale țării 
gazdă, la ediția din această 
toamnă a tîrgului sînt pre
zentate produse care poartă 
marca a 2 034 firme și în
treprinderi din 30 de țări.

Din România participă 12 
întreprinderi de comerț ex
terior, care expun produse 
ale industriei electronice, 
tehnică de calcul, mijloace 
de transport auto, mașini- 
unelte, aparatură optică, 
utilaj electrotehnic și pro
duse chimice.

în ziua deschiderii, pavi
lionul țării noastre a fost 
vizitat de tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al 
C.G. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria, de alte 
înalte oficialități bulgare.

IN CADRUL tratativelor 
sovieto-americane cu privi
re la armele nucleare și 
cosjnice, luni a avut loc la 
Geneva reuniunea grupului 
de lucru însărcinat cu exa
minarea problemelor arme
lor cosmice.

URAGANUL „Gloria" — 
considerat unul din cele 
mai puternice din acest se
col — și care s-a abătut la 
sfîrșitul săptămînii trecute 
asupra unor întinse zone 
din Statele Unite, a provo
cat moartea a 16 persoane, 
bilanțul pagubelor materia
le ridieîndu-se la 47 mili
oane de dolari, informează 
un comunicat oficial dat 
publicității la Washington.

LA LONDRA s-a anunțat 
că în oraș urmează să aibă 
loc o nouă majorare a ta

Simpozion internațional
COPENHAGA 30 (Ager

pres). — La Copenhaga s-au 
încheiat lucrările simpozio
nului internațional „Arma 
nucleară — sfidare la a- 
dresa păcii !“, consacrat a- 
niversării a 100 de ani de 
la nașterea celebrului fizi
cian atomist Niels Bohr.

In luările de c-uvînt s-a 
subliniat necesitatea unui 
dialog constructiv între 
U.R.S.S. și S.U.A. privind 
toate aspectele limitării și 
reducerii armamentelor nu
cleare, pînă la lichidarea 
lor totală.

STRAT DE PETROL

Un strat de petrol lung 
de trei kilometri plutește 
pe rîul Delaware, lîngă 
Philadelphia, în urma e- 
șuării petrolierului pana
mez „Grand Eagle". Găr
zile de coastă au anunțat 
că circa 1,6 milioane litri 
de țiței au fost deversați 
în apele rîului. Petrolierul 
avea la bord 80 milioane 
litri de țiței și efectua o 
cursă între Scoția și rafi
năria de petrol „SUN“ din 
localitatea Marcus Hook, 
Pennsylvania.

JAFURI
Poliția belgiană presu

pune că cele două jafuri

FAPTUL DIVERS

cu mînă armată petrecute 
zilele trecute în două su- 
permagazine din cartiere 
diferite ale Bruxclles-ului, 
la interval de 20 de mi
nute, ar avea aceiași au
tori. Este vorba de trei 
sau patru indivizi mascați, 
care au ucis în fiecare 
din cele două atacuri cîte 
patru persoane, inclusiv 
un copil de 14 ani, furînd 
sume echivalînd cu circa

16 000 dolari. O amplă in
vestigație a fost declan
șată, însă nu au fost o- 
perate încă arestări.

SALTELE 
PNEUMATICE

Fostul premier al Repu
blicii Irlanda, Charles 
Haughey, a fost salvat de 
echipajul unei bărci cu 
motor, după ce iahtul pe 
care se afla s-a izbit de 
o stîncă și s-a scufundat. 
El a supraviețuit acciden
tului, împreună cu alte 
patru persoane folosind 
saltele pneumatice de sal- î 
va re.

rifelor la metrou și auto
buze, relatează agenția 
TASS. Scumpirea biletelor 
va fi, în medie, de 6,5 la 
sută.

UN MANIFESTANT a 
fost ucis și mai multe zeci 
răniți, în cursul incidente
lor survenite cu prilejul u- 
nei manifestații desfășurate 
în semn de protest față de 
o reuniune a organizației 
neonaziste Partidul Națio- 
nal-Democrat din Germa
nia, care a avut loc la 
Frankfurt pe Main, a anun
țat poliția vest-germană. A- 
proximativ 120 de persoane 
au fost arestate. Intervenția 
brutală a poliției a provocat 
un val de demonstrații de 
protest atît la Frankfurt pe 
Main, cît și în alte locali
tăți vest-germane.

LA VARNA s-au desfă
șurat lucrările . reuniunii 
internaționale a reprezen
tanților cercurilor de afa
ceri și ai unor întreprin
deri guvernamentale din 
țări socialiste și capitaliste, 
consacrate examinării mo
dalităților extinderii cola
borării economice Est-Vest. 
Au participat reprezentanți 
din 23 state, precum și ai 
unor organizații internațio
nale.

SIMONE SIGNORET, u- 
na dintre cele mai mari 
interprete ale cinematogra
fiei franceze, a încetat din 
viață, la vîrsta de 64 de 
ani, în locuința sa din Eure 
(vestul Franței).

La Petrila

Intrarea în funcțiune 
a centralei telefonice 

automate urbane
La data de 30 septembrie 1985, în locali

tatea Petrila se va da în funcțiune centrala 
telefonică automată urbană, conectată la re
țeaua telefonică interurbană automată.

In această centrală vor fi conectați și a- 
bonații din Lonea.

Prefixul localității este 957. Informații 
interurbane 60515.

Numerele de apel ale posturilor telefoni
ce instalate la abonați și conectate în această 
centrală sînt formate din 5 cifre începînd cu 
cifrele 50..., în cazul abonaților pe linie indi
viduală și cu 55... în cazul abonaților pe linie 
comună (cuplați).

Abonații la serviciul telefonic din orașul 
Petrila pot obține legătura cu abonații tele
fonici din localitățile conectate la rețeaua te
lefonică interurbană automată fornăind la 
discul aparatului prefixul localității urmat de 
numărul de apel al postului chemat cu excep
ția celor din localitățile Petroșani, Vulcan, 
Lupeni, pentru care se formează direct numă
rul de apel al postului telefonic fără a mai 
forma prefixul.

Pentru obținerea legăturii telefonice din 
localitățile conectate la rețeaua telefonică in
terurbană automată, cu un abonat din locali
tatea Petrila se formează prefixul 957 urmat 
de numărul abonatului chemat 50..., cu ex
cepția celor din localitățile Petroșani, Lupeni, 
Vulcan, care formează direct numărul de a- 
pel al abonatului chemat fără a forma prefi
xul.

Mica publicitate
CU OCAZIA pensionării, 

colectivul de preparare al 
I.C.P.M.C. Petroșani felici
tă pe Mihăilă Lazăr, urîn- 
du-i sănătate și viață lun
gă. (2047)

VIND Dacia 1300, perfec
tă stare, Lazăr Ion, U.F.E.T. 
Iscroni, orele 8—16, (2045)

VIND convenabil Dacia 
1300, strada Independenței, 
bloc 12 A/34, telefon 41201, 
Petroșani, după ora 16. 
(2042)

PIERDUT carnet student 
pe numele Gavrilă Con
stantin, eliberat de Institu

tul de mine Petroșani. II 
declar nul. (2049) -

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Andro- 
nache Dorel, eliberată de 
A.U.T.L. Petroșani. O de
clar nulă. (2044)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Crișan Romeo, elibe
rată de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(2043)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, abonament C.F.R. 
pe numele Staicu Ștefan, 
eliberate de Antrepriza 
Construcții C.F.R. Petroșani. 
Le declar nule. (2041)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Cu inima îndurerată familia anunță decesul celui 
care a fost iubitor soț, tată și bunic

CSAKANY ARPAD
Familia îndurerată. (2052)TV

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Sînt omul care con

struiește. Emisiune 
de versuri.

20,45 Sanghai — docu
mentar (color).

21,00 Seară de operă — 
(color). „Rusalka" de 
Dvorak.

21,50 Telejurnal.

RADIO
13,00 De la 1 la 3.
15,00 Clubul adolescen

ților.
16,00 Buletin de știri.
16,05 Universitatea radio.
16,40 Coordonate economi

ce.
17,00 Buletin de știri. 

17,05 Antena tineretului. 
ORELE SERII.

18,00 Radiojurnal.
20,10 Teatru radiofonic. 

Petrecerea de Tur- 
gheniev.

22,00 O zi într-o oră.. 
Radiojurnal.

2300 Nocturnă muzicală.
23,55 — 24,00 Buletin de 

știri.

l

PETRILA ! O lumină la 
etajul X.

FILME
PETROȘANI —- 7 No- 

iembrie : Moara lui Căli
far ; Parîngul : Piedone 
în Egipt ; Unirea : Rîpa, 
I-II.

LONEA î Șerpii roșii.

ANINOASA i Chemarea 
mării înghețate.

VULCAN : Domn pen
tru • zi.

LUPENI : Cînd • să vi
nă tata.

URICANI : Incendiu la 
Kong Yung.

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

I. C. S. Alimentara 
și Alimentație Publică Petroșani 

încadrează de urgență
— un paznic
— un fochist încălzire centrală
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

conforme Legii nr. 57/1974 și Legii nr. 12/1971.

întreprinderea minieră
Valea de Brazi

cu sediul în orașul Uricani, 
Aleea Trandafirilor nr. G .

încadrează direct sau prin transfer 
muncitori sau pensionari

— fochiști
— revizori locomotivă Diesel

Retribuția conform Legii nr. 57/1974.

Un ultim omagiu transmit colegii de muncă din 
cadrul I.A.C.M M. Petroșani celui care a fost un bun co
leg

CSAKANY ARPAD
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (2053)

Un ultim omagiu din partea familiei îndoliate Fier* 
Magda, Gigi și nepoții, pentru cel ce ■ fost un scump 
tată, socru și bunic

CSAKANY ARPAD
(2051)

Soția și copiii mulțumesc rudelor, colegilor și prie
tenilor care au fost alături de ei la încercarea grea 
pricinuită de dispariția fulgerătoare • iubitului lor soț 
și tată

BORCOSI ILIE
(2046)

SOȚIA Eleonora, copiii Adrian și Gabi mulțumesc 
S.U.C.T., spitalului și celor care au fost alături de ei in 
suferința pricinuită de pierderea soțului și tatălui

BOKO ȘTEFAN
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