
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VAI

Steagulroșu
ANUL IXL, NR. 10 280

MIERCURI, 2 OCTOMBRIE 1985 | 4 PAGINI — 50 BANI

ȚÂRII CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

Trimestrul IV, 
hofărîtor pentru îndeplinirea planului pe acest 
an și pregătirea temeinică a producției pe 1986

Trimestrul IV în care am 
intrat constituie cu adevă
rat perioada de cea mai 
mare însemnătate pentru 
colectivele noastre de mi
neri, înțelegînd prin a- 
ceasta necesitatea de a în
cheia anul 1985 cu rezul
tate bune la producția de 
huilă și de a pune baze so
lide pentru activitatea din 
viitorul cincinal, cînd, așa 
cura sublinia recent, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al parti
dului, la marele forum de
mocratic al organelor lo
cale ale puterii de stat, „O 
atenție deosebită va tre
bui să se acorde dezvol
tării bazei energetice și de 
materii prime",

Analizînd activitatea 
desfășurată de întreprin-

derile miniere aparțină
toare C.M.V.J. în primele 
trei trimestre, ies în evi
dență și o seamă de nea
junsuri care au condus la 
nerealizarea sarcinilor la 
producția de huilă cocsifi- 
cabilă și energetică. Cu 
excepția minelor Lonea și 
Paroșeni, care acumulea
ză plusuri de 8 500 tone și, 
respectiv, 1500 tone de 
cărbune, toate celelalte 
întreprinderi miniere au 
restanțe la producția fizi
că de cărbune între 166 000 
tone I.M. Uricani și 52 000 
I.M. Vulcan. Aceste ne- 
împliniri se datorează ne- 
realizării productivității 
muncii în cărbune cu 500 
kg pe fiecare post prestat, 
plasării necorespunzătoa
re a posturilor în cărbu-

ne, absențelor nemotiva
te. Peste 500 mii tone 
nu s-au realizat datorită 
faptului că doar 130 bri
găzi au planul îndeplinit 
din totalul de 372 și că 
50 la sută din sectoarele 
de producție nu și-au o- 
norat sarcinile de plan.

Pe de altă parte, com
plexele cu înălțime mare 
de la I.M. Uricani au func
ționat defectuos din cauza 
lipsei unor piese de schimb 
la combine, în special, ți 
la transportoare, dar și al 
deficiențelor organizato
rice și tehnice, de adapta
re a utilajului la condiți-

Ing. Otto ABRAHAM, 
inginer șef al C.M.V.J.

(Continuare în pag a 2-a)

La mina Valea de Brazi IN PAGINA A 2-A !

Ritm intens,
ritm al certitudinilor

Ieri, la Valea dc Brazi 
s-a consumat un eveni
ment pe cît de firesc în 
viața minei în plină des
chidere, pe atît de bogat 
în semnificații. Minerii 
din brigada lui Gheor- 
ghe Saigiu au atacat ga
leria de cap din blocul 
IX Sud al stratului 17-18, 
lucrare din care se va 
deschide prima capaci
tate de producție a mi
nei ce urmează să dea 
producție în primul tri
mestru al anului viitor. 
Evenimentul este cu a- 
tît mai semnificativ cu 
cît tot ieri, s-au împlinit 
doi ani de cînd pe lunca 
dintre Jiul de Vest și 
pîrîul Valea de Brazi s a 
bătut primul țăruș 
șantierul noii mine.

Au trecut doi ani. Doi'Continuare în pag. a 3-a) .

noului 
din vestul 
această pe- 
cum ne-a 
Bujor Bog-

pe

ani denși, hotărîtori pen
tru deschiderea 
cîmp minier 
bazinului. In 
rioadă, după 
informat ing.
dan, directorul tehnic 
al minei, s-au executat 
peste 3 000 ml lucrări mi
niere orizontale și verti
cale, în care s-a sudat 
un colectiv de muncă 
dîrz și competent, format 
din peste 700 de oameni, 
respectiv din zece bri
găzi de mineri, dintre ca
re trei de săpări de 
puțuri și două 
de avansări rapide. E o 
perioadă a Unor realizări 
de excepție ale unor for
mații de elită •— ale lui -

Ioan DUBEK

SPOIT
• Cronici ale intîlnirilor 

de rugby, handbal, fotbal 
— Campionatul județean.

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

în unități agricole din mai multe județe
1 a e 
gene- 

Comu-

Tovarășul N i c o 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului 
nist Român, președintele
Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut, în zilele de 
luni și marți, o vizită de 
lucru în unități agricole din 
județele Constanța, Ialo
mița, Giurgiu, Teleorman, 
Olt, Dolj, Mehedinți, Ar
geș și Dîmbovița.

La analiza efectuată 
acest prilej au fost 
ță tovarășii Ion 
Nicolae Giosan, 
Curticeanu, precum 
rea Gruia, ministru 
cretar de stat la Ministe
rul Agriculturii și Indus
triei Alimentare.

Vizita, înscrisă în prac-

cu 
făde 

Dincă, 
Silviu 
și Flo- 

se-

tica statornicită de secre
tarul general al partidu
lui de a se consulta per
manent cu făuritorii bunu
rilor materiale a avut ca 
obiectiv analiza amănun
țită a modului în care se 
acționează pentru efectua
rea în condiții optime a 
tuturor lucrărilor cam
paniei agricole de toamnă. 
Au fost examinate 
exigență măsurile 
zatorice și tehnice 
pentru strîngerea 
pozitarea grabnică,
pierderi, a roadelor toam
nei, asigurarea furajelor ' 
necesare sectoarelor zooteh
nice, pentru livrarea la 
fonduL de stat a produse
lor agricole contractate.

au fost
care

cu 
organi- 

luate 
și de- 

fără

In același timp, 
analizate acțiunile 
trebuie întreprinse pentru 
executarea la termen a 
arăturilor și însămînțări- 
lor de toamnă, respectîn- 
du-se, întocmai tehnologi
ile prevăzute, în special, 
asigurarea densității opti
me a plantelor la fiecare 
cultură, folosirea cu ran
dament maxim a mașinilor 
și utilajelor agricole din 
dotare, efectuarea fertili
zărilor, buna funcționare a 
irigațiilor, astfel îneît, tră- 
gîndu-se toate concluziile 
din activitatea desfășurată 
și rezultatele obținute în 
acest an agricol, să se ob-

(Continuare în pag. a 4-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu va
o vizită oficială de prietenie în R.P.D. Coreeană

Tovarășul . Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialis
te România, împreună cu 
tovarășa Elena

Ceaușescu, va efectua o 
priete- 
Popu- 
Core- 

tovară-

vizită oficială de 
nie în Republica 
Iară Democrată 
eană, la invitația 
șului Kim Ir Sen, secre
tar general al Comitetu-

efectua

lui Central al Partidului 
Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, 
în a doua decadă a lunii 
octombrie 1985.

Hotărîrile Congresului al III-lea al consiliilor populare
program concret de acțiune

Valorificarea
Vulcanul, oraș cu carti

ere noi și străzi frumoa
se, bine gospodărite, ac
țiune care se desfășoară 
permanent, este o imagine 
fidelă a spiritului civic, al 
locuitorilor. De fapt în
treaga dezvoltare economi
că și socială a orașului, cu 
deosebire în epoca mărețe
lor înfăptuiri socialiste 
inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului, re
prezintă o expresivă sin
teză a legăturii nemijloci
te, sistematice, a consiliu
lui popular cu cetățenii.

— Printr-o bună orga-

eficientă a resurselor locale
nizare și cu sprijinul de 
mare valoare al cetățeni
lor, mobilizați de deputați, 
ne spunea tovarășul loan 
Rujoi, vicepreședinte al 
consiliului popular orășe
nesc, xam obținut rezultate 
bune, orașul nostru auto- 
finanțîndu-se încă din a- 
nul 1983. Programele ce 
ni le-am stabilit imediat 
după Congresul al III-lea 
al consiliilor populare 
printr-o consultare largă cu 
cetățenii, cuprind noi di
recții de acțiune în vede
rea creșterii calității vie
ții oamenilor muncii. Por-

Brigada de mineri condusă de Ianos Doboș, din sectorul I al I.M. Valea 
de Brazi și-a depășit cu 6 ini sarcinile de plan în 
șeu, șeful de brigadă împreună cu cîțiva tovarăși de

nind de la sarcinile stabi
lite de Congresul al XIII- 
lea al partidului, am acor
dat o atenție deosebită di
versificării serviciilor că
tre populație, calității lor 
și dezvoltării industriei 
mici pe baza resurselor de 
materiale existente în te
ritoriu.

— Ce experiență există 
în acest domeniu și 
s-a trecut 
hotărîrilor 
Congresul 
consiliilor

— Noile unități presta
toare de servicii aflate la 
parterul blocurilor 17 A, 
17 B, 17 C, 3 C 1, 3 A 1 sau 
din cartierul „Straja" sînt 
apreciate nu numai de ce
tățenii din orașul nostru. 
Realizările bune obținu
te în primele 8 luni din 
acest an dovedesc faptul 
că este necesar ca și în 
continuare, în spiritul ma
gistralei expuneri a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, și al Hotărîrii-Che- 
mare a Congresului al 
III-lea al consiliilor popu
lare, să înființăm alte
servicii și să le dezvoltăm

Tiberiu SPATARU

cum 
la înfăptuirea 

adoptate 
al III-lea 
populare ?

la 
al

luna septembrie. In cli- 
muncă. (Continuare în pag. a 3-a)
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Pe magistralele feroviare ale cărbunelui
O cifră care spune to

tul, sau aproape totul : 
prin gara Petroșani trec, 
în 24 de ore, 109 trenuri 
de marfă, majoritatea 
dintre ele destinate tran
sportului cărbunelui că
tre beneficiari — oțelârii 
și termocentrale. In a- 
cela.și interval de timp 
este nevoie de peste 900 
de vagoane pentru încăr
carea acestei materii 
prime, indispensabilă bu
nei funcționări a unor 

4 vitale ramuri industria- 
| le ale economiei națio- 
î nale.
i Este de înțeles, deci, 
i responsabilitatea pe care 
i o au lucrătorii din ca- 
i drul reviziei de vagoane 
i din Petroșani, în a asigu- 
« ra capacitățile de tran- 
i sport necesare preparați- 

ilor de cărbune. Aici, de
viza cotidiană de lucru 
este dată de două impe
rative : calitate și rapi
ditate. Vagoanele trebu
ie reparate și revizuite 
la sistemele care să le 
facă apte de a „rula" pe 
calea ferată cît mai bi
ne, deci timp cît mai în
delungat, in condițiile 
cerute de reglementările 
severe ale siguranței cir
culației. Și, aceste lucrări 
trebuie făcute cît mai 
repede, pentru a se re
duce imobilizările, pen
tru ca vagoanele să a- 
jungă, în timp scurt, a- 
colo unde le este rostul, 
în garniturile destinate 
cărbunelui. Pentru a- 
ceasta este nevoie, în 
primul rînd, de compe
tență și de dăruire pro

fesională. Atribute pe 
care le demonstrează, din 
plin, mulți dintre oa
menii muncii de la revi
zia de vagoane, intre ca
re îi amintim pe maiștrii 
Stelian Tănăsescu (de la 
punctul Iscroni), Nicolae 
Colcer, loan Straja, pe 
șefii de echipă Ion Cos- 
tea și Emeric Nagy, pe 
lăcătușul Constantin Fi- 
roi (de la Atelierul de 
zonă Petroșani).

De subliniat faptul că, 
pe lîngă rapiditate și 
calitate, își găsește cîmp 
de afirmare și un alt pa
rametru important — cel 
al eficienței economice. 
O pîrghie decisivă, în 
acest sens, o reprezinte» 
activitatea de recondi- 
ționare și refolosire a 
materialelor și suban-

samblelor — în care scop 
există o organizare op
timă de identificare și de ’
repunere în circuitul de
reparații și revizii a re- '
perelor reutilizabile.

Pentru viitor, datori- ’’ 
tă creșterii volumului dc 
transport al cărbunelui 
din preparațiile Văii Jiu- . 
lui, se va mări, implicit, ,, 
și activitatea de revizii și ,, 
reparații executate de 
echipele specializate ale ,, 
ceferiștilor. Deja, ne spu- ,, 
ne tovarășul Viorel Svi- ,, 
chiu, secretarul (Somite- ,, 
tului de partid al Corn- ,, 
plexului G.F.R. Petro
șani, au fost luate măsu ,, 
rile adecvate pentru a 
face față, și din acest ■, 
punct de vedere, sarcini- ,, 
lor sporite ale anului.

C.T. DIACONU

Un eveniment cu profunde semnificații 
în viața spirituală 

Deschiderea cursurilor 
Universității cultural-științifice 

din Petroșani
In după-a miaza de ieri, 

în sala de spectacole a 
Casei de cultură a sindi
catelor din Petroșani, s-a 
desfășurat o adunare fes
tivă, care a marcat deschi
derea noului an de învă- 
țămînt al Universității cul
tural-științifice din Pe
troșani." Au fost prezenți 
membrii consiliului ști
ințific al forului cultural- 
științific, directori de stu
dii, lectori și cursanți. In 
noul an școlar, peste 1600 

de oameni ai muncii din 
Petroșani și Aninoasa vor 
frecventa 46 de cursuri 
teoretice, privind științe
le sociale, de specialitate 
pentru ramurile minieră 
și constructoare de ma
șini. de cultură generală, 
legislație, educație me
dicală, pedagogic famili
ală, precum și cercurile 
tehnico-aplicative de ste
nografie, dactilografie, 

croitorie, depanări TVr 
chitară- etc. (I.V.)



2 Steagul roșu MIERCURI, 2 OCTOMBRIE 1985

Trimestrul IV, hotărîtor
(Urmare din pagina I) 

ile specifice de zăcămînt. 
Un alt abataj frontal do
tat cu un complex de înăl
țime mare la I M. Lupeni 
în stratul 3 blocul V are o 
avansare de numai 30 ml 
în acest an, din cauza tec
tonicii, a intercalațiilor de 
steril, precum și a lip
surilor proprii în conduce
rea și organizarea lucru
lui la acest abataj. Rezul
tate sub posibilități s-au 
obținut și la celelalte a- 
bataje mecanizate,

Trăgînd învățămintele 
ce se cuvin, este necesar 
ca în trimestrul IV să 
extragem cel puțin 1 mi
lion de tone din abataje 
dotate cu complexe meca
nizate, să obținem randa
mente de 12,5 tone pe'post 
în aceste abataje, față de 
10,3 cît s-a realizat pînă 
acum.

In acest scop, se vor 
menține în lucru 28 aba
taje echipate cu complexe

Unitatea nr. 429 Cofetăria „Jiul", o unitate ce oferă alături de produse de 
calitate și o servire civilizată la nivelul cerințelor. Foto: T. ALEXANDRU

DESPRE CIUPERCI
In alimentația rațională 

a omului ciupercile comesti
bile reprezintă un aliment 
complex și nutritiv. Gre
șelile produse prin consu
mul unora necomestibile 
sînt destul de frecvente și 
cu urmări uneori foarte 
grave în privință stării de 
sănătate a adultului cît și 
a copilului.

In prezent se cuno>c a- 
proape 3 000 de specii de 
ciuperci, dintre care a- 
proximativ 50 sînt otrăvi
toare. Multe dintre aceste 
specii se găsesc și în țara 
noastră, cu apariție de-a 
lungul sezoanelor primăva- 
ră-toamnă, Conținutul lor 
în substanțe toxice (mai 
mult sau mai puțin puter
nice) este diferit și pot 
produce, dacă sînt ingera- 
te, tulburări seyere. în or
ganism. Peste 90 la sută 
din intoxicațiile cu evo
luție gravă sînt provocate 
de specia Amanita.

Trebuie să știm că une
le specii de ciuperci ne
comestibile produc semne 
de boală la scurt timp du
pă consumarea lor. (ex. 
spec iile Clytocibes; Inoci- 
bes; Amanita — buretele 
pătat sau bubos; Boletus — 
hribul țigănesc; Russula — 
scuipatul dracului etc.). Du

MĂSURĂ. De sîmbăta 
trecută, pe ruta C.F.R. 
București — Deva și re
tur, garniturile trenuri
lor accelerate de noapte 
dispun, din nou, de va
gon cușetă clasa a Il-a. 
O măsură binevenită, ca-

t re se cere menținută. 
TEATRU. Joi, 3 

tom brie, ora 16,30, 
clubul muncitoresc

oc- 
la 

Lu-
peni, Teatrul Național

mecanizate față de numai 
20 existente, vor fi mon
tate și puse în funcțiune 
un complex la I.M. Petri- 
la, unul la Livezcni și al
tul la Vulcan, în timp ce 
la Paroșeni și Lupeni vor 
intra în funcțiune două și, 
respectiv, trei abataje e- 
chipate cu tăiere și susți
nere mecanizată. Prin mă
surile adoptate trebuie să 
creștem realizările medii 
la 400 tone de cărbune pe 
complex, față de 320 tone 
pe zi cît s-a realizat pînă 
acum, iar viteza de a- 
vansare să crească la cel 
puțin 1 m/zi, față de 0,7 
realizat pînă în prezent.

In trimestrul IV, 1,2 mi
lioane tone se vor obține 
din abataje echipate cu 
stilpi individuali si com
bine de tăiere. Dem.ru a- 
ceasta s-au luat măsuri ca 
numărul acestor abataje să 
ajungă la 42 față de 38, 
iar productivitatea mun
cii să crească în aceste a- 
bataje cu o tonă pe post.

pă aproximativ o jumăta
te de oră — 3 ore de la 
ingestia lor apar grețuri, 
vărsături, dureri abdomi
nale, salivație abundentă, 
tremurături generalizate, 
halucinații, diaree. ,Alte 
specii produc primele sem
ne de boală după o perioa-

llllllllifiilIB liUimiBEIIC

Sfatul medicului

dă mai lungă după consum 
(ae la 8 ore pînă la 17 zi
le), manifestate prin ace
leași simptome amintite 
mai sus, la care se adau
gă atingerea gravă a fica
tului, rinichiului, dezhidra- 
tării masive, șoc, uneori 
iernă. Este cazul intoxica
țiilor produse de speciile 
Amanita, Cortinarius etc, 
soldate frecvent cu deces. 
Utilizarea concomitentă a 
alcoolului poate declanșa 
sau agrava tabloul descris.

La apariția primelor 
simptome este necesară spi
talizarea de urgență și tra
tament intensiv. La domi
ciliul bolnavului .(sau al 
bolnavilor) se poate încerca 
provocarea de vărsături în 
vederea eliminării parțiale

București prezintă un 
spectacol cu piesa „Po
veste din ’Hollywood", de 
Neil Simon. In rolul 
principal, Radu Beligan, 
Artist al poporului. Ace
lași spectacol, înscris în 
manifestările „Șarm is
■'85", ediția a XVI-a, va 
fi prezentat în aceeași zi 
la ora 19.30 la Vulcan. 
(M.B.)

CONCURS de selec
ție. C.S.Ș. Petroșani or
ganizează in aceste zile 
concurs pentru testarea 
copiilor apți de a prac
tica sporturile de perfor- 

Pentru a crește linia de 
front activă la 5690 ml, cu 
100 ml mai mult decît în 
anul trecut, vom lucra în 
trimestrul IV cu 25 com
bine de înaintare față de 
numai 18 cîte sînt în func
țiune în prezent.

Prin programele tehni
ce și organizatorice, prin 
măsurile adoptate, în tri
mestrul IV din acest an 
la nivelul combinatului 
există posibilitatea să se 
extragă 4 099 000 tone de 
cărbune brut. La produc
ția netă trebuie să reali
zăm 2 481 000 tone, iar ia 
producția de cocs și semi- 
cocs trebuie să realizăm 
1 424 000 tone — cantități 
superioare perioadelor pre
cedente.

Fiecare colectiv minier 
din Valea Jiului trebuie 
să-și intensifice eforturile 
pentru ca în trimestrul IV 
să ne achităm cu cinste de 
sarcinile mari și deosebit 
de mobilizatoare ce ne 
revin.

a ciupercilor. Laptele nu 
reprezintă un antidot în 
cazul intoxicațiilor eu ciu
perci și nu trebuie folosit 
de rutină. Singurul mijloc 
de a evita asemenea into
xicații îl constituie recu
noașterea ciupercilor co
mestibile sau consumul lor 
din surse avizate și veri
ficate de stat. Combatem, 
ca fiind neștiințifică, pă
rerea destul de răspindită 
că prin adăugarea de oțet, 
fierbere și aruncarea apei 
în care au fiert, ciuperci
le otrăvitoare pot fi făcu
te inofensive. De asemenea, 
înnegrirea unui tacîm de 
argint introdus in mînca- 
rea de ciuperci nu are va
loare în privința depistării 
toxicității ciupercilor ne
comestibile.

Este necesar, așadar, ea 
bolnavul, în timp cît mai 
scurt d<- Ia debutul prime
lor semne de boală, să fie 
internat de urgență în spi
tal pentru a se administra 
un tratament de specialita
te, măsuri care concură la 
menținerea sănătății ulte
rioare a bolnavului intoxi
cat.

Dr. Traian BACII.Ă, 
Spitalul Municipal 

Petroșani

n-ianță in cadrul secțiilor 
de gimnastică și seni. 
1 ra ambele discipline 
sportive se primesc copii 
de clasa I. Concursul se 
desfășoară zilnic la ore
le 16 pentru gimnastică, 
iar de la orele 18 pentru 
schi.

O ÎNTREBARE. Ne-atl 
vizitat la redacție mai 
multi cititori (Ioana Șer- 
ban, din Petroșani, foarte 
insistentă) adîesîn du-ni
se cu întrebarea : cînd
se vor putea onora co
menzile pentru executa
rea de montaje sau repa-

Cînd
C.S.M. SIBIU — ȘTIIN

ȚA PETROȘANI 20—6 
(7—6). Cu toată diferența 
mare de scor, echipa rug- 
biștilor din Petroșani nu 
a jucat rău. Dar, cînd șan
sa îți surîde, echipa ta în
scrie și adversarii dau... 
bară, așa cum s-a întâm
plat în prima repriză a 
meciului cu dropgolurile 
ridicate spre but de Beză
rău (care începe să „se va
dă" ca adevărată uvertu
ră a echipei). După circa 
15 minute de tatonare spe
cifică meciurilor dintre 
două echipe sensibil ega
le, localnicii deschid sco
rul printr-o l.p. de la 25 m. 
Egalarea vine imediat, du
pă o grămadă (Sandu — 
Cristian — P. Dobre, Dru- 
mea — Pavăl, Ion Flo
rentin — Palamariu — 
Mureșan (Claudiu), cînd 
Bonea senate și pasează e- 
xact și rapid lui Bezărău,

Corigenti la sportivitate !

UTILAJUL PETROȘANI 
— MINERUL URICANI 
1—1 (1—0). Evoluția bună
a celor . două competitoa
re in etapele precedente 

anunță o partidă de bun 
nivel tehnic. Din păcațe 
cei 26 de jucători care au 
evoluat pe teren au rămas 
datori atît în domeniul e- 
voluției sportive, cit mai 
ales în acela al sportivită
ții.

Gazdele joacă la pre
sing și contraatacuri rapi
de, echilibrînd partida, 
Radu (cel mai bun .ucător 
de pe teren), Gherman, A- 
braham și Iepure generea
ză bune situații de a în-

Ah, ra
AVINTUL HAȚEG — 

PREPARATORUL PETR1- 
LA 0—0. Echipa gazdă 
pornea favorită în acest 
meci in care întîlnea una 
dintre echipele cure nu și-a 
găsit cadența în acest în
ceput de campionat. Jucă
torii care au atacat mai 
mult și care au avut mai 
multe ocazii de gol (șap
te !) au fost cei de la Pe- 
trila care însă le-au ratat 
eu seninătate prin Coroia-

Pe post tie
C.F.R. PETROȘANI — 

MINERUL BARBATENI 
0—1 (0—0). Pe.' terenul 
C.F.R., duminică, dezamă
gire. Echipa feroviarilor a 
pierdut cu J—0 prin golul 
înscris de mineri din acți
une, învmin. 50, pe teren 
propriu. După cum sîntem 
informați de Eugen Rogo- 
janu, din conducerea teh
nică a echipei gazdă, sco- 
i'Ul putea să fia mult mai 

rații la rame de oche
lari’7 Dat fiind că se so- ' 
licită insistent un servi
ciu ’pentru populație, la 
rîndul nost u adresăm 
ii trebares c inducerii eo- 
.perativei neșic-șugă- 
rești „Unirea" dm Pe
troșani.

IOC FRUNTAȘ. In
tre ' 27—29 K^ptcmbrie 
a.c. sub genericul „Toam
na ia Voroneț", la Gu
ra Humorului ș a des
fășurat Festivalul filmului 
de amatori. Laureat al 
Festivalului 
național „Cîntarea Rojnâ-

șansa îți surîde
care înscrie prin drop : 
3—3. Odată echilibrul sta
bilit, studenții din Vale 
joacă dezinvolt, atacă în 
valuri, localnicii greșesc 
în propriul lor „22“ și fa
za cu înscrierea dropgo-

Rugby, divizia A

lului se repetă : 3—6 în 
min. 30, tot prin Bezărău. 
Dar... pe fondul dominării 
favoriților noștri și a ba
relor „ochite" de Bezărău 
sau V. Dobre, aripa sibi- 
ană speculează o ezitare a 
grămezii și înscrie : 7—6, 
în loc de 3—9 sau 3—12, 
cum ar fi fost normal, da
că nu erau... barele 1 In 
repriza a doua Știința ce
dează ritmul numai în ul
timele 20 minute ale me
ciului, în rest atacă me- 

FOTBAL, CAMPIONATUL JUDEȚEAN

scrie pentru gazde, din 
păcate numai una fructi
ficată de Căprici.

După ce a scăpat jocul 
din mină arbitrul încear
că să-l stăpînească îm
părțind în stînga și in 
dreapta cartonașe galbe

ne, Găman și Lumpărdean 
de la oaspeți alegîndu-se 
cu cîte două (!!?)•

Pe fondul acestui spec
tacol mai puțin sportiv 
Minerul Uricani egalează 
ca urmare a uneia din 
numeroasele gafe inexpli
cabile ale experimentatului 
Mihai Marian. (N. LO
BO NȚ)

ări le-
nu (minutele 18 și 24) Și 
*Dupir (30, 34, 47, 54 și 
88).

Cele mai periculoase fa
ze de atac ale echipei gaz
dă s-au ivit în minatele 21 
și 70 cînd portarul Vass 
(cel mai bun de pe teren) 
le-a rezolvat eu bine. D? 
la Preparatorul s- m mai 
remarcat Lițoi, Lai, Simi- 
anu (junior) și Tașeă. (Gh. 
BOȚEA)

lanternă
mare dacă portarul Tuna
se și apărătorul Bîticu n-ar 
fi „prjns" o zi bună. In 
rest, gazdele au evoluat 
nervos, sub valoarea o- 
bișnuită. De fapt, lotul e- 
chipei ceferiștilor s-a „sub
țiat" destul de mult, cau
ză din care C.F.R. Petro
șani poartă... lanterna ro
șie în clasamentul cam
pionatului județean. (M.B.) 

cu o
16

Jiu-

niei“, cineclubul „NI 
Orizont" Aninoasa a par
ticipat la această presti
gioasă manifestare 
reușită peliculă pe 
mm- despre Valea 
lui (prezentată de Eugen 
Ilerbei) ocupind un bine
meritat loc 111 în dispu
ta pentru întâietate cu 18 
.cinecluburi fruntașe din 
.țară, prezente la festival.

Rubrică realizată de 
Iosif BĂLAN .

SiP
• • •

reu cu gîndul la victorie, 
dar... rugbiștii din Sibiu 
înscriu pe fondul greșeli
lor noastre. Sînt de subli
niat : o acțiune Năstase — 
Ion Florentin în primele 
minute, cînd primul e la 
un pas de eseu, dar e scos 
în tușă și o desfășurare a 
liniei de treisferturi în 
finalul meciului (Chiriac 
— Medragoniu — Năs
tase — Catană — Dobre) 
fără a se retiși înscrierea 
punctelor dorite. Celelal
te puncte ale sibienilor au 
fost marcate prin l.p., e- 
seu și eseu transformat, 
min. 42, 60 și 78 într-un 
meci în care s-au eviden
țiat Ion Florentin, Dru- 
mea, Sandu, Pavăl, Do
bre Petre și Bezărău de la 
Știința. A arbitrat < u scă
pări T. Ionescu (Constan
ța).

loan Dan BĂLAN

Gazdele la cîrma 
jocului

PARINGUL LONEA — 
MINERUL ANINOASA 
3—0 (1—0). Nu trecuseră 
decît șase minute de la 
primul fluier al arbitru
lui și fotbaliștii de la Pa- 
rîngul Lonea au reușit des
chiderea scorului prin Ma- 
reș. Treziți la realitate, ' 
oaspeții care nu au aban
donat încă ideea de pro
movare în divizia C, În
cearcă pe fronturi largi 
să destrame apărarea gaz
delor.

La începutul reprizei a 
doua, cei care atacă mai 
mult sînt jucătorii gazdă 
care și reușesc să-si mă
rească avantajul la 2-—0,_în 
min. 60, prin Năgreală. 
Scorul final este pecetluit 
în min. 85 printr-un gol 
frumos realizat de același 
Mareș. (G. BOGDAN)

Handbal, divizia B

Da, e mai bine !
UTILAJUL ȘTIINȚA 

PETROȘANI — ARMA
TURA CLUJ-NAPOCA 
18—13 (8—7). Ilandbaliș- 
tii combinatei din Vale, an
trenați de profesorul Po- 
lifronie au dovedit, dumi
nica tpeeută că se poate. 
Se poate juca mai bine, 
mai cu nerv, se poate a- 
taca mai „gindit". In felul 
acesta, ei au obținut o vic
torie lejeră în fața unei 
echipe bune. In prima re
priză, gazdele au dominat 
net și au punctat la timp, 
conducînd tot timpul. 
Faptul că, la pauză, dife
rența a fost de doar un 
gol nu reflectă chiar si
tuația din teren. Dar și 
handbalul se joacă tot pe 
goluri.

După pauză, meciul a 
devenit mai rapid, dra
matic chiar in unele mo
mente. Am remarcat pu
ternica revenire a lui 
Gliga, care duminică de
pus mult efort și ă dove
dit atașament și (uneori) 
spirit de sacrificiu pen
tru echipa. Portarul Po
pescu a prins,’ de aseme
nea, o zi bună. Am mai 
remarcat .evoluția bună a 
lui Bălășescu și Wazan 
(cîte 4 goluri înscrise), 
Drăgan, Stupariu și Stă- 
nescu (2), Dani și Antohi 
(cîte unul). A fost o vic
torie muncită și meritată. 
Da, e mai bine și trebuia 
să fie așa I

Mircea BUJORESCU

Dem.ru
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Condițiile minunate de muncă și viață 
create de partidul și statul nostru se re
găsesc și în extinderea necontenită a 
spațiilor de locuit pentru oamenii mun
cii. Miile de apartamente noi date in fo
losință reflectă, fără putință de tăgadă, 
creșterea calitativă a condițiilor de viață 
create populației, a gradului de confort 
și civilizație. Cu atît mai mult, apare ne
cesitatea ca aceste spații locative, repar
tizate cetățenilor, să fie bine gospodărite, 
îngrijite de către aceștia. Necesitate, în 
aceeași măsură în care este obligativitate, 
datorie cetățenească, stabilită prin lege. 
Nu sînt însă rare cazurile în care, cetă
țeni lipsiți de responsabilitate încalcă a- 
ceste prevederi, ignorînd îndatoririle e- 
lementare privind îngrijirea spațiului lo

cativ ce le-a fost repartizat, degradînd a- 
partamentele, anexele acestora.

De aceea, ne pronunțăm pentru oportu
nitatea acțiunii recent organizată de Con
siliul popular municipal, E.G.C.L. Petro
șani, asociațiile de locatari, cu sprijinul 
organelor de ordine. Este vorba despre o 
acțiune de control riguros, de mare am
ploare, a modului în care este admini
strat și gospodărit spațiul locativ. Con
cluzia generală a controlului a fost că 
majoritatea covîrșitoare a cetățenilor u- 
tilizează și gospodăresc în bune condiții 
spațiul locativ, apartamentele sînt îngri
jite, așa cum le stă bine unor oameni ci
vilizați. Din nefericire însă, n-au fost pu
ține cazurile cînd lucrurile nu stăteau 
tocmai bine.

Paraziți, 
dar cu... casă!
...Cartierul Aeroport, stra

da Aviatorilor din Petro
șani. In blocul 1. aparta
mentul 1, cetățeanul loan 
Gabos, constructor, în
cadrat la T.C.I. Brașov, lo
cuiește într-un apartament 
care arată jalnic. Instala
țiile sanitare, tîmplăria 
sînt deteriorate. In blocul 
6, apartamentul 1 locuieș
te Dionisie Gorog. Nu este 
încadrat de mai multă vre
me în muncă, are de plă- 
t;t datorii către asociație 
de aproape 10 000 lei. Un 
alt „parazit" Viorel Radu, 
din blocul 8/4 nu lucrează, 
dar nici timp nu-și face 
să-și amenajeze aparta
mentul. Ce o fi făcînd toa
tă ziua... ? Tot pe strada 
Aviatorilor, în blocul 18/4 
locuiește un debitor „con
stant" — Gheorghe David, 
care, de asemenea, lucrea
ză, tot la întreprinderea... 
„Umbra" 1

Pe teme ale îngrijirii fondului locativ de stat

Omul gospodar 
se cunoaște după cum 

își îngrijește casa
Cazuri mai ciudate, pe 

strada Venus, din același 
cartier. In blocul 4, scara 
I, ap. 18 Marin Rusu be
neficiază de spațiu loca
tiv, dar nu lucrează nică
ieri. In blocul 8/III/36, 
Iosif Panczi locuiește îm
preună cu alte trei per
soane, dar nu posedă con
tract de închiriere, ceea ce 
înseamnă că e cam „clan
destin". Ghiță Tăzlăuan, 
din strada Venus 11/1/16 a 
lucrat la U.F.E.T., acum 
însă „taie frunză la cîini" 
și are datorii destul de
mari către asociația de
locatari. In aceeași situa

ție se află și Rafira Mo- 
tea (blocul 13/1/16) și 
Aurel Petrariu (13/1/63).

Abuziv, 
de la abuz...

Pe strada Venus, în 
blocul 13, scara I, ap. 88 
s-a aciuit abuziv cetățea
nul Ion Lucaciu, care n-a 
primit repartiție, dar, cu 
de la sine putere s-a 
„instalat" în apartament. 
Pe aceeași stradă, în a- 
partamentul 22, sc. II, 
bloc 4 si blocul 13, scara 
I. ap 24, bloc 11/1/9 (Va- 
sile Sestum) și 11/1/6 (E- 

lisabeta Nagy) locatarii au 
pătruns tot prin... efracție. 
Dacă tot au intrat ilegal 
în apartamente, măcar să 
le îngrijească și să-și în
tocmească acte legale. Dar 
lucrurile nu stau așa.

Turbulenții
In cursul acțiunii desfă

șurate pe strada Venus, 
comisiile de control au 
depistat și cîteva elemen
te... turbulente. Deși au 
apatamentele neîngrijite, 
Viorel Zoltan (muncitor 
la A.C.M.), Corneliu Bloz- 
va (I.P.S.R.U.E.E.M. Pe
troșani) și Alexandru Ba- 
lasz (A.C.M.), în loc de 
scuze și angajamente au 
preferat expresii jignitoa
re. Bineînțeles că „răspla
ta" s-a dat în... chitanțe.

Sînt doar cîteva exem
ple din multele care, pre
cis, mai persistă și în ajte 
blocuri. Reamintim tutu
ror cetățenilor că aparta
mentele pe care le pri
mesc gratuit sînt un bun 

tuturor Este nevoie de 
eforturi conjugate din
partea tuturor locatari
lor, asociațiilor de loca-,
tari pentru a eradica men
talitatea retrogradă : „La
s-o să se distrugă, îmi dă 
statul alta". Asemenea oa
meni nu au ce căuta în a- 
partamentele pe care sta
tul le construiește cu atî- 
tea eforturi !

Mircea BUJORESCU

Ritm intens
(Urmare din pag. I)

Gheorghe Cercel, Ianos 
Doboș, Gherasim Tamas, 
Ion Tămaș, Miron Mo- 
raru, Gheorghe Saigiu, 
Constantin Cucos, Ște
fan Nagy, Dionisie Szocs 
și Constantin Ber- 
cea formații la 
care s-au adăugat, re
cent, alte brigăzi nou 
constituite și pornite pe 
fapte mari — ca cele con 
duse de Apostol Gheor 
ghe, Costache Zaharia.

Mineri și brigăzi care se 
consacră și se afirmă,

Valorificarea eficientă
(Urmare din pag. I)

pe cele realizate pînă a- 
cum. Intr-o perspectivă a- 
propiată vom înființa ac
tivități de confecții . pre
fabricate (plăci pentru îm
prejmuit, folosind cenu
șa de termocentrală), vom 
dezvolta extragerea de 
balast și piatră din zona 
Dealul Babii. Ne gîndim să 
deschidem și o varniță, 
deoarece în Crividia este 
calcar, venind astfel în 
sprijinul locuitorilor.

— Cum acționează con
siliul popular pentru rea
lizarea programelor de 
autogospodărirc și auto- 
aprovizionare ?

— încă de la începutul 
anului am înființat o fer
mă proprie a consiliului 
popular, continuîndu-ne 
studierea unor posibili
tăți noi de valorificare a 
tuturor resurselor locale. 

care apropie, printr-o 
muncă dîrză, zi do zi. 
momentul inaugural al 

„celei mai tinere mine din
Valea Jiului. Iată și un 
argument palpabil: de la 
începutul anului planul 
lucrărilor de deschide
re a fost depășit cu 85 
ml, mina avînd un avans 
față de planul la zi de 
10 zile si deci, certitudi
nea că sarcinile anuale 
se vor realiza încă din 
prima decadă a lunii de
cembrie a.e.

...Un ritm intens, un 
ritm al certitudinilor.

Locuitorii din Vulcan aw 
preocupări statornice în 
creșterea animalelor și în 
participarea lor la realiza
rea fondului de stat pe 
bază de contracte. In a- 
cest domeniu am obținu# 
rezultate bune pînă acum 
la sortimentele de carne. 
In vederea înfăptuirii auto
finanțării și autogospodă- 
ririi, Consiliul popular o- 
răȘenesc Vulcan, în spiri
tul hotărîrilor Congresu
lui al III-lea al consiliilor 
populare, își stabilește un 
sistem de măsuri hotărîte 
pentru sporirea bazei de 
venituri proprii, prin dez
voltarea șr diversificarea 
continuă a activităților de 
producție de interes loca), 
acționînd cu cetățenii, cu 
toți oamenii muncii pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
de plan în toate unitățile 
economice.

F010CRITICĂ Gospodărirea materialelor, a utilajelor și instalațiilor 
obligație a tuturor întreprinderilor miniere!

PE ADRESA
I.M. LONEA

Din nou la drum cu 
aparatul de fotografi
at... De data aceasta am 
bătut la poarta I.M. 
Lonea.

Sîntem abia la înce
putul toamnei e drept. 
Dar imaginile surprin
se la Lonea creau la 
acea dată impresia că 
abia am scăpat de cine 
știe ce furtuni sau vis
cole de iarnă !

O dezordine totală 
stăpînea în curtea... al
tora ! Risipă de fier 
vechi și — mai ales — 
nou, neglijență față de 
utilaje care au costat 
milioane, totul .datorat 
lipsei de interes a 
celor ce ar trebui să 
poarte titlul de gospo
dari. Cu două-trei e- 
xemple pozitive în no
ianul de „negative" nu 
se poate salva realita
tea sub masca aparen
ței. Au cuvîntul... ima
ginile I

O nouă imagine care 
nu are nevoie de co
mentarii. Au avut gri
jă gospodarii minei 
Lonea să „aranjeze" a- 
ceste materiale.

Această ordine 
a stilpilor hidraulici 
este doar o... banală floa
re' care nu „face pri
măvară" in gospodări
rea minei Lonea I

Iată și primul argu
ment al afirmației : un 
amalgam de utilaje noi, 
materiale fieroase și- 
neglijență.

Așa arată o... cale de 
acces prin depozitul 
minei. Noroc că ase
menea inițiative nu se 
omologhează ! Altfel...

Fotoanchetă 
realizată de 
Al. TATAR
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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCIÎ

(Urmare din pag. I)

țină în anul viitor recolte 
bogate, așa cum se pre
vede în programele prio
ritare de dezvoltare și 
modernizare a agriculturii, 
în documentele Congresu
lui al XlII-lea al parti
dului.

In același timp, secreta
rul general al partidului a 
analizat modul în care or
ganele județene de partid, 
direcțiile agricole, unități
le de producție acționează 
în vederea îndeplinirii 
sarcinilor de mare însem
nătate ce le revin, răspun
derea cu care asigură eva
luarea și preluarea între
gii producții la culturile de 
toamnă.

Au fost efectuate anali- 
te în cooperativele agrico
le de producție Gîrlița, 
Lipnița, Coslugea, Ion 
Corvin, Pietreni, Plopeni, 
Darabani, precum și în 
Întreprinderile agricole de 
ÎStat, Pietreni, Doroban- 
E!, ferma nr. 9 a uni- 

ții agroindustriale Con
stanța, Baza de recepție Ni
colae Bălcescu — județul 
Constanța; cooperativele a- 
gricole de producție Ogra

da, Movilița, Făcăeni, Sudiți, 
precum și 
— județul 
Operativa 
producție 
institutul 
țări pentru 
naje Bâneasa 
Giurgiu; 
gricole de 
gura, 
Gălmățuiu și Putine- 
ju — județul Teleorman; 
Cooperativele agricole de 
producție Izbîceni și Bu- 
cinișu — județul Olt; co
operativele agricole de 
producție Amărăștii de 
ios. Castranova, Puțuri, 
Bratoboiești și Sălcuța — 
Județul Dolj; cooperativele 
agricole de producție ~ 
prișor. Gruia, Gogoșu 
jVînjuleț, precum 
I.A.S. Gogoșu — județul 
Mehedinți; cooperativa a- 
gricolă de producție Buzo- 
iești — județul Argeș; 
Cooperativa agricolă de

I.A.S. Ograda
Ialomița;
agricolă

P i e t
de

irigații și dre-

co
de 

rele, 
cerce-

județul 
cooperativele a- 

producție Mă- 
Mă 1 d ă e n i,

O-
Și 
Și

• producție Selaru — județul 
Dîmbovița.

Primii secretari ai comi
tetelor județene de partid 
au informat pe secretarul 
general al partidului des
pre măsurile tehnice și or
ganizatorice luate de or
ganele și organizațiile de 
partid, consiliile popu
lare, direcțiile agricole, 
consiliile unice agroindus
triale pentru mobilizarea 
tuturor forțelor umane și 
mecanice în vederea grăbi
rii strîngerii roadelor a- 
cestei toamne, folosirii din 
plin a fiecărei ore bune 
de lucru, pentru ca în
treaga recoltă să fie adu
nată cu spirit gospodăresc 
și depozitată în cele mai 
bune condiții. S-a arătat 
că, pe baza prevederilor 
legale, întreaga populație 
de la sate participă zi de 
zi la lucrările de pe cîmp, 
considerînd strîngerea re
coltei o îndatorire patrio
tică, o cauză a tuturor oa
menilor muncii, a fiecărui 
cetățean în parte.

Apreciind măsurile lua
te, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a arătat că nu 
au fost epuizate toate po
sibilitățile pentru o mobi
lizare maximă a întregii 
populații de la sate, pen
tru folosirea intensă, cu 
randament ridicat, a pu
ternicei baze tehnice de 
care dispune în prezent a- 
gricultura noastră socia
listă, a atelajelor, a tutu
ror mijloacelor de tran
sport.

Examinînd lanurile de 
porumb, sfeclă de zahăr, 
soia, secretarul general al 
partidului a apreciat că, 
în condițiile specifice ale 
acestui an agricol, unități
le care au respectat întoc
mai tehnologiile de semă
nat au efectuat la timp 
lucrările de întreținere și 
au folosit eficient toate 
sursele de apă, au acum 
satisfacția unor recolte pe 
măsura efortului, pricepe
rii și pasiunii cu care au 
lucrat. In general, în toa
te unitățile vizitate s-a 
constatat bă, mai ales în 
ceea ce privește producția 

de porumb, recolta este 
bună.

Cercetînd nivelul pro
ducție de porumb în 
numeroase la
nuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat că 
la unele unități, recolta de 
porumb este mai mare fa
ță de evaluarea făcută. Ca 
urmare, a indicat să fie 
luate măsurile cuvenite 
pentru evaluarea corectă, 
direct în lan a recoltei, în 
deplină concordanță cu 
realitățile din cîmp.

Pe parcursul vizitei s-a 
acordat o atenție deosebi
tă asigurării tuturor con
dițiilor necesare obține
rii unor recolte mari și 
sigure în anul viitor. Se
cretarul general al parti
dului a cerut organelor și 
organizațiilor de partid, 
cadrelor de conducere din 
Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, spe
cialiștilor prezenți, să tra
gă toate concluziile din 
rezultatele pozitive, dar și 
din lipsurile ce s-au mani
festat în acest an agricol. 
S-a insistat în mod deo
sebit asupra necesității e- 
fectuării la timp și în con
diții de înaltă calitate a 
însămînțărilor de toam
nă, respectîndu-se cu stric
tețe normele privind pe
rioada optimă de semănat, 
densitatea la hectar, urmă- 
rindu-se în permanență 
starea de vegetație. De
oarece în această toamnă 
precipitațiile sînt sub co
tele normale,, trebuie să 
fie folosite din plin toate 
resursele de apă ce stau 
la îndemîna unităților a- 
gricole de stat și coopera
tiste, pentru a asigura ast
fel apa necesară ca ce
realele însămînțate să ră
sară și să se dezvolte în 
bune condițiuni.

A fost subliniată impor
tanța ce trebuie acordată 
arăturilor adînci de toam
nă, fertilizării solului cu 
îngrășăminte naturale, 
punerii în stare de funcți
onare și extinderea siste
melor de irigații — toate 
avînd un. rol hotărîtor pen
tru nivelul producției ve

getale a anului viitor. Au 
fost luate măsurile nece
sare ca unitățile de pro
ducție să poată folosi • cu 
eficiență întregul parc de 
mașini și utilaje agrico
le de care dispun.

întreaga vizită s-a des
fășurat sub semnul unui 
pronunțat caracter de lu
cru, punînd, încă o dată, 
în relief preocuparea sta
tornică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru 
dezvoltarea și moderniza
rea acestei ramuri de ba
ză a ecopomiei noastre 
naționale.

Cooperatorii, mecaniza
torii aflați la munca 
cîmpului au întîmpinat pe 
secretarul general al parti
dului cu toată căldura ini
mii, cu sentimente de re
cunoștință.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut cu 
lucrătorii ogoarelor, inte- 

resîndu-se de rezultatele 
muncii lor, de veniturile 
realizate, adresîndu-le u- 
răi'i de succes în impor
tanta muncă pe care o 
desfășoară pentru progre
sul general al țării, pen
tru binele lor și al între
gului popor.

Primii secretari din ju
dețele vizitate au adresat 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în numele co
muniștilor, al tuturor oa
menilor muncii, vii mul
țumiri pentru vizita efec
tuată, pentru indicațiile 
și recomandările primite 
și l-au asigurat că aces
tea vor mobiliza și mai 
puternic activul de partid, 
specialiștii, toți oamenii 
din agricultură, orientîn- 
du-i în munca lor de zi cu 
zi.

Ei s-au angajat ca, fo
losind condițiile create, 
să încheie toate lucrările 
campaniei de toamnă la 
termenele stabilite, în con

diții de înaltă eficiență și 
calitate.

FILME
PETROȘANI — 7 No

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

PETRILA: Nu am u- 
cis.

LONEA: Viteza.

ANINOASA : Chemarea 
mării înghețate.

VULCAN — Luceafă
rul: Domn pentru o zi.

LUPENI — Cultural:
Cînd o să vină tata.

URIC ANI: Aii Baba și 
cei 40 de hoți, I—II.

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

Cooperativa meșteșugărească 
„Unirea"

INCADREAZA DE URGENȚA 

direct sau prin transfer

— fochist autorizat prin I.S.C.I.R. Sibiu 
pentru cazane de medie presiune

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legile nr. 12/1971 și nr. 
54/1974 republicată.

Cei interesați se pot adresa la biroul per
sonal al cooperativei, cu sediul în Petroșani, 
strada 30 Decembrie nr. IA, și la telefon 
42763.

. 11
'■«J

în e-

doina

Corului

IV.

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea 

conomie.
20,35 Să cîntăm 

(color).
Recital al
Radioteleviziunii.

20,45 Cabinet de infor
mare politico-ide- 
ologică.

— Victoria revoluției și 
făurirea societății 
socialiste în Româ
nia — încununare 
a luptei istorice a 
poporului nostru.

21,00 Film serial i
„Două generații1*. 
Prima parte.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Patru colaboratori ai unor 
instituții sovietice din Liban, 
capturați de teroriști ca ostateci

Schimb de mesaje intre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 

președintele Ronald Reagan
WASHINGTON 1 (Ager- 

pres). — Din partea tova
rășului Nicolae
Ceaușescu, președ i n tele
Republicii Socialiste Româ
nia, a fost transmis pre
led intelui Statelor Unite 
Me Americii. Ronald Rea- 
jfan, și vicepreședintelui 
S.U.A, George Bush, un 
tnesaj de salut, cu prilejul 
primirii, la Washington, a 
ministrului afacerilor ex
terne al României, Ștefan 
Andrei, de către vicepre-

LA 1 OCTOMBRIE, LA 
GENEVA A AVUT LOC 
a doua • reuniune plenară 
din; această săptămînă a 
delegațiilor sovietică și 
americană participante la 

negocieri privind arma
mentele nucleare și cosmi- 

ședintele S.U.A. Mulțu
mind, vicepreședintele 
George Bush a rugat să se 
transmită un cald mesaj 
președintelui Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

In cadrul întrevederii ca
re a avut loc cu acest pri
lej, au fost abordate pro
bleme privind dezvoltarea 
relațiilor bilaterale ro- 
mâno-americane, precum 
și unele probleme ale si
tuației internaționale.

ce. In centrul atenției s-au 
aflat noi propuneri sovie
tice supuse negocierilor.

DUPĂ CUM TRANSMI
TE AGENȚIA B.T.A., 
între Bulgaria și Mongolia 
a fost semnat un acord co
mercial pe perioada 1986— 
1990 și protocolul privind 
schimburile de mărfuri și 
de plăți între cele două 
țări pe anul 1986. In ur
mătorii cinci ani volumul 
schimburilor bilaterale de

MOSCOVA 1 (Agerpres). 
— TASS transmite i La 
Beirut a fost săvîrșită o 
crimă flagrantă. Bandiți 
aparținînd uneia din or
ganizațiile extremiste de 
dreapta ultrareacționare 
au capturat ca ostateci pa
tru colaboratori ai unor 
instituții sovietice din Li
ban. Teroriștii formulea
ză drept condiție a elibe
rării lor cerințe legate de 
acțiunile grupărilor liba
neze rivale din regiunea 

mărfuri va crește cu 30 
la sută.

ZIARUL ATENIAN „TO 
VIMA“ și-a suspendat a- 
pariția cotidiană, devenind 
săptămînal, informează a- 
genția France Presse. „To 
Vima“ a apărut în 1922, 
sub titlul inițial de „Elef- 
tero Vima“, pe care l-a 
păstrat timp de 23 de ani. 
Numele actual a fost luat 
în 1945. 

orașului Tripoli. Viața os- 
tatecilor este în pericol.

Acest act terorist de 
capturare a unor cetățeni 
sovietici încalcă groso
lan dreptul internațional. 
Ca orice activitate teroris
tă, el impune condamnarea 
fermă din partea opiniei 
publice sovietice și mondi
ale.

Organele competente ale 
U.R.S.S. întreprind toate 
acțiunile necesare pentru 
salvarea cetățenilor so
vietici.

LA ROMA AU ÎNCE
PUT LUCRĂRILE reu
niunii Comitetului pentru 
problemele politicii ali
mentare al Organizației 
Națiunilor Unite pentru A- 
limentatie și Agricultură 
(F.A.O.).

IN UNIUNEA SOVIE
TICA A FOST LANSAT 
SATELITUL ARTIFICIAL 
„Cosmos-1 687“, destinat 
continuării cercetării spa
țiului cosmic.

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.

Mica publicitate
VIND urgent Dacia 1300, 

preț convenabil. Informa
ții telefon 43591, Petro
șani. (2055)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Leo
nard Tiberiu, și Barabas 
Andrei, eliberate de 
I.U.M. Petroșani. Le decla
răm nule. (2056)

PIERDUT bilet călăto
rie gratuit seria M nr. 
0615965, eliberat de 
I.U.G. C.C.F. București la 

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚIA, fiica Mariana, fiul Emil și nepoții A- 
drian și Mircea, anunță împlinirea a 7 ani de la 
decesul scumpului lor soț, tată și bunic

RUSU PETRU
Nu-1 vom uita niciodată. (2048)

29.08.1985. II declar nul. 
(2057)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Mihali Ileana, elibe
rată de Institutul de Mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(2058)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Lazăr Felician și nr. 
6218, eliberate de Institu
tul de Mine Petroșani. Le 
declarăm nule. (2059)
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