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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

I. M. Aninoasa Debut
Angajare plenară in vederea 

recuperării restantelor 
la producția de cărbune

Lună de lună, I.M. A- 
ninoasa a înregistrat ne- 
realizări la producția de 
cărbune. Din a doua par
te a lui septembrie, rea
lizările zilnice au crescut 
simțitor față de perioa
da anterioară, datorită u- 
nor măsuri luate de con
ducerea minei. S-a acor
dat o mare atenție creș
terii plasării în abataje 
și cărbune ; față de 315 
posturi (în 2 septembrie), 
plasarea în abataje a 
crescut la 352 de posturi, 
în 24 septembrie. Ace
eași situație și la plasa
rea în cărbune : compa
rativ cu 353 posturi, în 
data de 2 septembrie, s-a 
ajuns ca, după 20 sep
tembrie, să se înregistre
ze 403 posturi. Plasarea 
în cărbune va crește în 
continuare, pînă la 450 
posturi pe zi, dat fiind 
faptul că — din 23 sep
tembrie — conform nou
lui sistem de lucru, se 
acționează intens pentru 
dirijarea forței de muncă 
spre lucrările direct pro
ductive.

Eforturile făcute în lu
na septembrie, în vede

9 milioane lei peste 
sarcinile de plan

Colectivul Brigăzii nr. 1 
a Antreprizei de Construc
ții Industriale Tîrgu Mu
reș, care execută lucrările 
de la noua preparație din 
Uricani raportează un suc
ces deosebit : depășirea
sarcinilor de plan pe 9 
luni la lucrările de con
strucții și montaje cu pes
te 9 milioane lei. Depăși
rea sarcinilor de plan s-a 
obținut prin organizarea 
optimă a lucrărilor, utili
zarea judicioasă a mijloa
celor de mecanizare și 
prin buna aprovizionat’e 
cu materiale. S-au evi
dențiat în mod deosebit 
constructorii din formațiile 
conduse de Silviu Baciu, 
Ioan Boantă, Traian Sălă- 
gean, Pompei Sălăgean, 
Arpad Maghiar, Lajoș 
Nagy, Nicolae Moga și 
montorii din Brigada nr. 4, 
coordonată de ing. Octa
vian Goguță.

Prin depășirea sarcini
lor de plan s-au creat con
diții pentru predarea la 
termen și chiar în devans 
a unor lucrări de construc
ții și montaje din cadrul 
noii instalații de prepara
re a cărbunelui. Conștienți 
de importanța punerii în 
funcțiune la termenul pre
văzut a acestui obiectiv de 
investiții industriale din 
municipiu] Petroșani con
structorii din Tîrgu Mureș 
își onorează astfel, prin 
fapte de muncă demne de 
laudă, angajamentul asu
mat în întrecere pentru 
acest an. (V.S.) 

rea dirijării forței de 
muncă spre lucrările di
rect productive au avut 
efectul scontat și asupra 
productivității muncii. 
Exemplificate prin cîteva 
comparații,. lucrurile se 
prezintă astfel : față de 
4,5 tone pe post la în
ceputul lui septembrie, 
productivitatea în abataj 
a crescut la 4,95 tone pe 
post. Aceasta doar în 8 
zile, premergătoare da
tei de 24 septembrie. Si
tuație identică și în ceea 
ce privește productivita
tea muncii în cărbune : 
de la 4,2 tone pe post 
s-a ajuns la 4,53 tone pe 
post. Și aceasta cam în 
același interval de timp. 
Desigur, productivitățile 
înregistrate sînt sub cele 
planificate, dar faptul că 
ele au crescut chiar și 
cu cîteva zeci de kilogra
me denotă că se acțio
nează în sens pozitiv.

Ing. Petru HER, 
inginer șef producție, 

I.M. Aninoasa

(Continuare în pag. a 3-a)

Echipa de lăcătuși condusă de maistrul Vasile 
Ursu de la Tesătoria de mătase din Lupeni.

Foto : T. ALEXANDRU
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Valorificarea inițiativei oamenilor — proba 
bunei gospodăriri pe șantierul din Petrila 
Orașul Petrila a cunos

cut în ultimii ani mari 
prefaceri. Noul cartier 
Minerul, spațiile comer
ciale de la parterul unor 
blocuri de locuințe, noul 
sediu al oficiului PTTR, 
sînt realizări 
an, care atestă 
și competența 
nală a constructorilor din 
cadrul brigăzii 20 Petrila 
a A.C.M. Petroșani. A- 
cum, cînd toamna își e- 
talează roadele, pe șan
tierul din Petrila am în- 
tîlnit oameni care au 
vorbit cu mîndrie despre 
realizările lor. „Planul la 
construcția de aparta
mente. ne-a spus ing. A-

rodnic
După ce au încheiat pri

mele nouă luni din acest 
an cu un plus de peste 1500 
tone de cărbune la pro
ducția fizică, minerii de 
la Paroșeni au debutat, și 
în luna octombrie, cu re
zultate bune în muncă, 
depășindu-și sarcinile de 
plan ale primei zile cu 
65 tone de cărbune. Dă- 
ruindu-se exemplar în 
muncă, minerii sectorului 
I raportează, de la înce
putul anului, un plus de 
aproape 27 000 tone de 
cărbune. Rezultate bune 
au obținut frontaliștii din 
brigăzile conduse de Ga
vrila Mesaroș și Vasile 
Cojocaru, care exploatează 
abataje frontale echipate 
cu susținere și tăiere me
canizată. Cu cele 167 tone 
de cărbune extrase supli
mentar în ziua de debut 
în luna octombrie, minerii 
sectorului III acumulează, 
de la începutul anului, un 
plus de 10 745 tone de căr
bune. La plusul acumulat 
de acest sector o contribu
ție deosebită au avut-o mi
nerii din brigada condusă 
de Francisc Fazacaș care 
exploatează un complex 
mecanizat de mare înălți
me de tipul CM A-511.

.»• »<»

mod 
termen, 

rapor- 
a 6

lexandru Mareș, adjunct 
al șefului brigăzii nr. 20, 
îl vom realiza în 
cert înainte de 
Avem condiții să 
tăm și construcția 
apartamente peste sarci
nile de plan anuale. Au 
fost predate apartamen
tele din blocurile 107, 
108, inclusiv spațiile co
merciale de la parterul 
unor blocuri, sînt finali
zate și lucrările de con
strucție la noua centrală 
termică prin care se va 
asigura agentul termic a- 
partamentelor din noul 
cartier „Minerul", iar în 
prezent ne-am concentrat 
efectivele și mijloacele

Un cartier care, pe zi ce trece devine tot mai frumos prin strădania con 
structorilor : cartierul Bucura din Uricani.

Foto : Robert TAVIAN

Produse pentru export
Confecții de calitate superioară
In primele trei trimestre din acest an, 

confecționerele de la Vulcan au livrat 
partenerilor externi mărfuri în valoare 
de peste 45 milioane lei, cu 17 milioane 
lei mai mult decît valoarea totală a ex
portului realizat în întregul an 1984. La 
aceste rezultate remarcabile, a contribuit 
întregul colectiv, evidențiindu-se în mod 
deosebit formațiile 2A, 2B, 4A, 4B, 6A și 
GB conduse de Carolina Banhazi, Victo
ria Ene, Elena Mandia, Aurica Fornade, 
Vatica Dogaru și Elena Muscari. Pentru 
a putea să-și onoreze sarcinile ce le stau 
în față în trimestrul IV, colectivul între
prinderii a început, încă din primele zile, 
realizarea unor loturi de confecții care 
vor fi livrate partenerilor externi din 
S.U.A., U.R.S.S. și R.S. Cehoslovacia. Va
loarea produselor care formează aceste 
loturi se ridică la peste 4 milioane lei. 
Colectivul întreprinderii este hotărît să 
facă totul pentru a încheia și acest, an cu 
depășirea sarcinilor.

Mai multe sortimente
Forestierii de la U.F.E.T. Petroșani au 

livrat la export in luna septembrie masă 
lemnoasă în valoare de 670 000 lei. cu 
163 000 lei mai mult decît sarcinile pla
nificate. Depășiri substanțiale au înregis
trat și în această lună la mangal de 
bocșe și lemn de construcții rurale. Cu 
plusul realizat în luna septembrie, depă
șirile înregistrate la export de colectivul 
U.F.E.T.-ului în primele noua luni se ri
dică la aproape 600 000 lei. Sortimental, 
aceste depășiri s-au înregistrat la lemn 
de construcții rurale (1135 mc), mangal 
de bocșe (28 tone) și celuloză fag. Rezul
tate deosebite în muncă, în cele trei tri
mestre care au trecut din acest an, au 
înregistrat depozitele de la Iscroni și 
Lupeni, conduse de Ion Lazăr și Dumitru 
Bădicu. Totodată, Ia depășirea sarcinilor 
de plan la export au contribuit și cele 
patru sectoare din care în mod deosebit 
s-au remarcat cele conduse de ing. loan 
Dura și tehnician Ion Stancău de la Is
croni și, respectiv, Lupeni. (Gh. B.)

IN PAGINA A 4-A :

SPORT
Rezultate din cupele

europene la fotbal

materiale pentru preda 
rea la beneficiar a blocu
lui de locuințe „Măgura" 
Pentru realizarea exem
plară a- sarcinilor încre
dințate și, depășirea con
stantă a planului, merită 
cuvinte de laudă con
structorii din formațiile 
coordonate de sing. Va- 
șile Vermeșan, maistrul 
Ilie Catilina, șefii de e- 
chipă Ludovic Kiss (dul- ț 
gheri), Marin Ignat (zi-f 
dări), Ludovic Horvath | 
(mozaicari), Alexandru T 
Ciochină și Ileana Zaha-ț

V. ST’RĂUȚ f 

fContinuare in pag a 2-a f

di- 
de 

Jiului

Marți, după-amiază, la 
Casa de cultură din Petro
șani, s-a desfășurat Ple
nara Comitetului munici
pal de cultură și educație 
socialistă. Au participat 
membrii comitetului, 
rectorii instituțiilor 
cultură din Valea 
— cluburi ale sindicatelor, 
cinematografe, biblioteci, 
librării — artiști amatori, 
instructori ai formațiilor 
artistice, activiști de partid.

In cadrul Plenarei, 
fost prezentat 
„Preocuparea 
de răspundere 
Jiului pentru 
continuă a nivelului 
cultură al oamenilor mun
cii și formarea la aceștia 
a concepției materialist- 
științifice despre lume și 
viață, prin acțiuni cu car

a 
referatul 

factorilor 
din Valea 

ridicarea 
de

tea, filmul și spectacolul 
de teatru**.

Pe marginea aspectelor 
prezentate în referat au 
luat cuvîntul tovarășii 
Carmen Pătrașcu, Valeria 
Stănescu, Viorel Jude, 
Gheorghe Tupangiu, Lucia 
Stan, Mihai Clita, Alexan
dru Drăgan, Marieta Bă- 
dău și Maria Șimonfi.

In golași cadru, s-au 
înmînat diplomele de lau- 
reați ai Festivalului na
țional „Cîntarea României**, 
ediția a V-a. Valea Jiului 
a obținut, la nivel republi
can, 8 premii I, două pre
mii II, două premii III și 
un premiu IV, la interpre
tare și patru premii I, 
cinci premii II, două pre
mii trei, trei premii IV, la 
creație.

M.B.
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Pe agenda de lucru 
a comitetelor de sindicat

Stabilizarea cadrelor

Mina Dîlja. Cu puțin 
timp în urmă, după epui
zarea problemelor de pro
ducție aflate pe agenda 
unei ședințe de lucru, con
siliul oamenilor muncii a 
luat în discuție activitatea 
unor tineri. S-a discutat 
cu răspunderea ce caracte
rizează toate analizele e-- 
fectuate la acest nivel și, „ 
în cele din urmă, a fost 
adoptată o măsură. Pen
tru comportare corespun
zătoare în producție, ca și 
pentru interesul manifes
tat față de meseria de mi
ner. "și atașamentul față 
de formațiile în care au 
fost încadrați, . Constantin 
Dumitrașcu, Traian 
lean. Alexandru 
Leontin Sima. Mihai Ene 
și alții au fost premiați cu 
o sumă deosebit de stimu
lativă. Propunerea făcută 
de comitetul sindicatului 
a întrunit adeziunea în
tregului consiliu, deși ti
nerii încă nu împliniseră 
un an de muncă în sub
teran.

Iată o bună practică, fo
losită cu chibzuință 
comitetul sindicatului
C.o.m., pentru 
tinerilor și integrarea 
în formațiile direct 
ductive. Timp de 6 
tinerii amintiți au 
șurat o activitate 
piară, care nu a fost 
cută cu vederea de

ducătorii locurilor de mun
că. Perseverînd în promo
varea acestor stimulente, 
conducerea minei, 
tetul sindicatului 
ră, metodic și
ță. climatul necesar 
ririi și omogenizării conti
nue a colectivului de mi
neri.

comi- 
asigu- 

cu eficien- 
întă-

Arde- 
Vicol,

de
Și 

stabilizarea 
lor 

pro- 
luni 

desfă- 
exem- 

tre- 
con-

Recuperarea
o acțiune patriotică

con- 
gradu- 
a me- 

luibuna 
reducerea 
specifice, 
aflat de 
Deak, re- 
sectoru-

Bunii gospodari
La Inrrtprinderea Mi

nieră Uricani. concomi
tent cu eforturile depuse 
pentru realizarea planu
lui și r^'opera rea res
tantelor sînt intensifica
te și preocupările 
sa era te creșterii 
lui de valo’ifieart 
talului, prin
gospodărire și 
consum jri or 
După cum am 
lă sing. Eugen 
cent, colectivul
lui V a întreprins o am
plă acțiu e patriotică 
pentru descongestionarea 
spațiului din preajma a- 
telierului electromeca
nic. recuperînd in acest 
fel 13 000 kg fier vechi, 
100 kg alamă și cupru, 
3,860 kg deșeuri argint și 
o importantă cantitate 
de subansamble. Piese
le recuperate au fost 
sortate, cu plăcuțe indica
toare, și depozitate 
mod .corespunzător

Acțiunea patriotică în
treprinsă de colectivul 
acestui sector ->-a soldat 
cu un dublu cîștig : recu
perarea unor itnporcan 
te materiale și piese re
folosibile și asigurarea 
unui aspect plăcut spa
țiului din preajma atelie- 
i ului.

în

Intărirea climatului 
de disciplină

De la aceeași întreprin
dere minieră, președintele 
comitetului de sindicat, 
Ioan Cornea, ne-a relatat 
despre acțiunile întreprin
se zilnic, prin comisiile de 
disciplină ale sectoare
lor, pentru îmbunătățirea 
coeficientului de prezență 
în abataje. Comitetul sin
dicatului a înțeles că preo
cuparea pentru îmbună
tățirea prezenței nu tre
bui- să se limiteze la dis
cuțiile cu cei care săvîr- 
șesc „recorduri" de nemo
tivate. In mod operativ, 
sînt puși în discuția schim
burilor toți cei care 
sentează, chiar 
șese o singură 
In cazul celor 
sau mai multe 
misia de disciplină 
deplasează la 
pentru s constata cauzele 
acestor abateri.

Rezultatul ? După cum 
ne-a relatat interlocuto
rul, la mina Dîlja s-a în
registrat scăderea absen
țelor nemotivate de la o

ab- 
dacă săvîr- 
nemotivată. 
cu cîte 2 
absențe, co

se 
domiciliu

1

t

scp- 
asi- 
sea-

medic de circa 80 pe 
în luna august, la mai 
țin de 30 pe zi, în 
tembrie. Preocupări 
due au avut mai cu
mă -comisiile de disciplină 
conduse de Traian Sav, 
Mihai Jurca și Mihai Dren- 
ciu, din cadrul sectoarelor 
de producție ale întreprin
derii.

ai 
minei 
zilnic 

co-

colectarea

conser- 
în bună 
fierului 
tuturor

Intensificarea 
acțiunilor 

gospodărești
Cu o participare de cel 

puțin 60—70 oameni 
muncii, în incinta 
Dîlja se desfășoară 
acțiuni gospodărești,
ordonate de mecanicul șef 
al întreprinderii, ing. Io
sif Gonczy. Se asigură sor
tarea utilajelor și 
varea celor aflate 
stare,
vechi, curățirea 
spațiilor din preajma ate
lierelor și depozitelor 
la suprafață. Un rol 
au în cadrul acestor 
țiuni gospodărești și 
trii Ștefan Burza și 
Doană, precum și Ion Dan- 
ciu, responsabilul cu pro
bleme de aprovizionare, 
care urmăresc recupera
rea tuturor materialelor, 
pieselor și subansamblelor 
refolosibile.

Incinta capătă zi de zi 
un aspect mai plăcut, i- 
lustrînd spiritul gospodă
resc al colectivului.

de 
activ 

ac- 
maiș- 
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Ion MUSTAȚA

DEZBATERE
Ieri, în cadrul manifestărilor „Sarmis ’85“ și al 

Festivalului filmului documentar, la cinematogra
ful „Luceafărul" din Vulcan a avut loc o întîlnire 
a lui George Știucă și Laurențiu Damian, regizor 
și, respectiv, producător la studioul „Alexandru Sa- 
hia" din București, cu cei mai tineri spectatori — 
pionieri și uteciști din școlile generale și Liceul in
dustrial din localitate.

Peliculele vizionate au prilejuit un viu dialog 
între invitați și cei prezenți în sală, reliefîndu-se 
posibilitățile multiple pe care acest gen de film le 
are la dispoziție pentru a releva eforturile depuse 
de oamenii muncii pentru continua înflorire a pa
triei noastre socialiste. (Gh. O.)

Echipa de montaj complexe mecanice condusă de Vasile Saviuc. In ima
gine, șeful echipei loan Călin și lăcătușul Tiberiu Chineț de la I.U.M. Petro- 

' șani.

(Urmare din pag. 1)
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rie (sudori), precum și 
schelarul Francisc Domo- 
kos".

După primele 9 luni 
ale anului, din cele 168 
de apartamente prevăzu
te în planul anual pen
tru orașul Petrila, au fost 
prezentate la recepție 136 
de apartamente. Planul 
fizic la construcția de 
apartamente pe primele 
trei trimestre a fost în
deplinit cu o lună înain
te de termen. Dar deose
bit de important este 
faptul că realizările de 
pe acest șantier sînt ob- 

în- 
nor- 
con- 

La 
balastieră 
economii

ținute în condițiile 
cadrării riguroase în 
mele de limită de 
sum de materiale, 
produsele de 
s-au obținut și 
de circa 150 000 lei prin 
valorificarea resurselor 
locale. Cum se explică 
aceste realizări ? Simplu, 
prin încurajarea și spri
jinirea inițiativelor oa
menilor de pe șantier, 
prin preocuparea con-

-• • -• • -• ■T
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oame- 
la nivelul 
produsele 

au fost a- 
excavațiile 

noilor 
Ini- 

nostru 
gospodărit în 

fost 
nivelul 

din 
Pe baza 

în

Valorificarea inițiativei>
stantă pentru buna gos
podărire a materialelor 
la fiecare punct de lu
cru. In urmp unei pro
puneri aprobate de adu
narea generală a 
nilor muncii 
brigăzii 20. 
de balastieră 
sigurate din
de la fundațiile 
blocuri de locuințe, 
țiativa „punctul i 
de lucru, 
mod exemplar", a 
generalizată la 
tuturor formațiilor 
cadrul brigăzii, 
rezultatelor de pînă 
prezent, putem afirma că 
brigada își va realiza sar
cinile de plan pentru în
tregul an cu cel puțin o 
lună mai devreme" — 
ne-a spus tovarășul Va
lentin Chira, șeful bri
găzii 20 Petrila. Dar a- 
vem motive de îngrijora
re în legătură cu frontul 
de lucru pentru anul vi
itor, deși ne aflăm la în
ceputul lunii octombrie, 
nu a fost eliberat ampla
samentul pentru o scrie

• •»■»•••• •• • •<

de obiective din pl inul 
pentru anul viitor. Din
tre acestea, sub semnul 
urgenței, este eliberarea 
amplasamentelor 
rilor 60, 111, 112 
derea asigurării 
în spații închise 
perioada de iarnă".

Pe șantierul locuințe
lor din Petrila, prin 
lorificarea inițiativei 
menilor, în primele 
trimestre ale acestui 
s-au obținut succese

blocu- 
în ve- 

lucrului 
pentru

oa- 
trei 
an 
re- 

marcabile, s-a pus în e- 
vidență o bună gospodă
rire a resurselor materia
le și umane. Dar pentru 
continuarea unor ritmuri 
superioare de lucru în 
lunile următoare se im
pune un sprijin operativ 
din partea beneficiaru
lui — E.G.C.L. Petro
șani, a Consiliului popu
lar orășenesc Petrilă, pen
tru eliberarea 
mentelor blocurilor 
locuințe 
planul din 
asigurarea 
lucru din 
iarnă.

»• •» •

amplc-sn-
de 
țn 
și 

de 
de

prevăzute 
anul viitor, 
frontului 
perioada
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Bumerangul dreptății de unul singur
A căzut secerat. Cînd.și-a 

revenit din leșin, s-a tîrît 
anevoie pînă in pragul ca- 

Singelc șiroia abundent, 
săi s-au speriat tare, 
și-au adus aminte că 

un nepot cu mașină... 
cranian 

înfundafea 
occipitală

Florin BEJ AN, 
Ut icani

I
I

MASA ROTUNDA, 
ne, de la ora 10, la 
Livezeni, Casa 
a sindicatelor 
șani împreună

sei.
Ai 
dar 
au
Traumatism cranian cere; 
bral și infundarea calotei 
in zona occipitală stingă, 
viața rănitului clin miez de 
noapte atirna de un fir de 
păr, după îngrijiri atente, 
a doua zi dimineața a fost 
transportat cu elicopterul 
la Clinica de neurochirur
gie din Timișoara.

— Cum s-a întîmplat ? 
Cine te-a lovit ? — a în
trebat căpitanul de miliție 
Ion Bocoș încereînd să de
mareze pe pista cercetări
lor.

— Nu 
viață și 
bu.' .

Acolo, 
încă în 
septembrie, 
pa de ofițeri

st iu, a șoptit, între 
moarte, Marcu Al-

în satul Crivadia, 
toiul nopții de 19 

s-a aflat echi- 
anehetatori ai

cultură
Petro- 

comite- 
tul sindicatului de la mi
nă organizează o masă ro
tundă pe tema „Căi și 
mijloace eficiente pentru 
încheierea cu bune rezul
tate a actualului cincinal 
pentru traducerea în viață

a hotărîrilor subliniate de 
ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. 
privind industria minieră".

CINEMATECA. Cine
matograful „7 Noiembrie" 
din Petroșani prezintă as
tăzi de la ora 18, în cadrul 
programului de cinemate
că pelicula poloneză „Cu
țitul în apă".

SARMIS '85. In perioa
da 3—6 octombrie, în ca
dru) manifestărilor, „Sar
mis *85“ ediția a XVI-a, 
în Valea Jiului, Consiliul 
municipal de cultură și e-

Miliției municipiului Petro
șani, care avea să afle că 
Marcu Albu, manevrant la 
preparația Petrila, era om 
de treabă, stimat în sat. In 
seara aceea era de rind la 
paza obștească, obiectivul 
său se afla în preajma ca
sei. Nu era c 
re, la locul f 
tau martori, . 
rul rămînea 
neidentificat, 
detaliindu-se, 
văluie o mai 
nie cu Alexa 
un loc pe 
trecuse cu

așa că agreso- 
deocamdată 

Investigațiile, 
, aveau să dez- 

veche dușmă- 
David, pentru 

pămînt ; acesta 
carul cu lemne 

prin fața casei dușmanului 
său „de moarte", dar nu 
știa nimic de cele întîm- 
plate. Ore în șir, două zi
le și o noapte de cercetări, 
de căutare a probelor, apoi 
Alexa David este invitat 
să-și recunoască vinovăția, 
în ciuda alibiului său „te
meinic", susținut de solie 
și fiică. In fața probelor 
— toporul cu care a lovit,

ducație socialistă organi
zează .Toamna muzicală 
hunedoreană" ediția a V-a. 
(M.B.) -

HRANA PENTRU VI- 
NAT. Așa cum am fost in
formați de loan Stoica, se
cretar al Filialei de vînă- 
toare și pescuit sportiv din 
Petroșani, campania de 
strîngere a hranei supli
mentare pentru vînat în 
perioada de iarnă a fost 
încheiată. Sînt asigurate 20 
tone de fîn și 58 tone frun
zare, care se vor distribui 
animalelor -în timpul ier-

urmele de sînge, 
le — s-a străduit 
vinovățească.

.— Am fost în 
cu el : l-am lovit 
n-o 
era

amprente- 
să se dez-

.dușmănie 
crezînd că 

să mă vadă nimeni ; 
noapte. Nu mi-am dat

rz/zz/zzzzzzzzz/zz/zz/zzz/zzzzzz/zz 

Pe marginea unui caz 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
scama că pot să-i pun în 
pericol viața.

Nu l-a văzut într-ndevăr 
nimeni pe Alexa David. 
Profitînd de adăpostul în
tunericului, „încurajat" de 
alcool, a ridicat toporul și 
a lovit eu sete, trecînd apoi 
mai departe-, mulțumit ca 
și-a făcut „dreptate"...

Intervenția chirurgicală a 
fost dificilă, dar oamenii în 
halate albe, dovedind un 
înalt profesionalism, aU re
ușit să-l salveze. Vor urma

nii. Și în încheiere o ves
te bună pentru vînători : 
la jumătatea acestei luni 
va începe vînatul mistreți
lor.

MUNCĂ PATRIOTICA. 
Prin acțiuni de muncă pa
triotică, tinerii de la 
Aninoasa au recuperat 
predat in această 
mină 1300 kg de 
iar cei de la I.M. 
40 tone fier vechi, 
valoarea 
cuperate : 54 000 lei 
respectiv, 22 000 lei.

I.M.
Și 

săptă- 
cupru, 

Lupeni 
Contra- 

materialelor

desigur multe Zile de spi
talizare, de concedii medi
cali, mai persistă încă pe
ricolul înrăutățirii sănătă
ții. Intre timp, agresorul 
aștepta liniștit sau poate 
cuprins de remușcări să 
treacă „valul" cercetărilor. 
S-au mai văzul niște cazuri, 
doar în „Baltagul" lui Sa- 
doveanu, despre o astfel de 
poveste este vorba.

Pentru ce s-au certat cei 
doi ? Pentru un hat, pen
tru o palmă de pămînt, a- 
flat în folosința nu în pro
prietatea lor ; cearta a dus 
la un epilog tragic, care 
reamintește de vremuri a- 
puse, de un alt celebru ro
man, „Ion" al lui Liviu 
Rebreanu. Cearta s-ar fi 
curmat brusc dacă s-ar fi 
dat dovadă de înțelegere, 
dacă s-ar fi apelat la ver
dictul comisiei obștești de 
judecată sau la forurile în
drituite ale legii, dacă bu
cata aceea de pămînt n-ar fi 
privită cu lăcomia omului

mereu jinduind după i m ul 
altuia. Alexa David șj-a 
propus să-și facă singur 
dreptate, crezînd că abomi
nabila sa faptă va rămîne 
nedescoperită, nepedepsită. 
S-a înșelat amarnic, adevă
rul iese întotdeauna la lu
mina zilei, precum uleiul 
la suprafața apei, oamenii 
legii își fac datoria cu pri
sosință, fie noaptea, fie în 
condiții meteorologice ne
favorabile. Mai mult ■ liiar 
apelează la ultimele cuce
riri ale științei pentru a 
stabili condițiile de produ
cere a actelor antisociale 
grave. De acum va da sea
mă în fața legii pentru ges
tul său nesăbuit alcoolul 
nu e o scuză, gest care, dm 
păcate, îi va marca nefast 
întreaga viață. Fiindcă a- 
tentatul la viața cuiva con
stituie un adevărat bume
rang moral-social, un aten
tat la propria viață, ia li
bertatea personală.

Ion VULPE

re-
și, tru

DA UZINA de prepara
re din Lupeni, din iniția
tiva comitetului de sindi
cat sînt organizate perio
dic vizionări colective 
unor filme pe teme 
protecție a muncii. O 
fel de vizionare a 
loc recent în sala 
dințe din incinta 
ției bucurîndu-se < 
crieri din partea 
lor muncii. (S.V.)

BUNI GOSPODARI. Pen- 
a face față solicitări

lor din perioada rece a

ale 
de 

ast 
avut

șede
prepara- 
de apre- 
oameni-

anului, în orașul Uricani 
au început să fie consti
tuite stocurile de. cărbune 
pentru consumul centra
lelor termice. Pînă în 
prezent au fost stocate pes
te 1000 tone de cărbune, 
cu sprijinul I.M. Uricani. 
Iarna poate să vină! (V.S.)

Rubrica realizată de 
Gheorche BOȚEA
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Am intervenit la sesizarea dumneavoastra

Dacă lot se poale, de ce ou se poale ?
A nga jare ple

i Urmare din pag. I)

Intr-adevăr, dacă se poate, de ce să 
nu se poată ? Așa se întîmplă cu multe 
dintre problemele oamenilor muncii — a- 
parent simple — care însă devin compli
cate, datorită formalismului, birocrației 
și uneori delăsării, care-și mai fac loc 
în unele domenii de activitate. Oamenii 
sînt puși pe drumuri, se învoiesc de la 
serviciu, pierd din timpul lor liber pen-

O FI IN... COSMOS I

Se prezintă la redacție 
pensionarul Gheorghe Scur- 
tu, din Petroșani. E necă
jit. pe bună dreptate. A 
cumpărat de la magazinul 
General din Petrila un ra
dioreceptor portabil „Cos
mos". După numai două 
zile, aparatul a început să 
hîrîie. să cîrîie... Normal, 
cu certificatul de garanție 
îa mînă, omul a început 
demersurile pentru repa
rarea radioreceptorului la 
reprezentanța tehnică a 
întreprinderii producătoare 
„Tehnoton" din Iași. Nu
mai că, din nu se știe ce 
rațiuni înalte, reprezentan
ța și-a stabilit sediul în... 
Vulcan, în cartierul „Stra
ja". După îndelungi cău
tări, posesorul radioului 
defect a găsit unitatea. 
Programul acesteia 
neri (10,30—12,30 ; 13,40 
16,30). Două săptămîni 
bătut omul drumul 
Vulcan, dar la unitate 
găsit decît lacătul. Ne-am 
dus și noi și am găsit a- 
celași lucru. Vecinii din 
blocul la parterul căruia 
este unitatea ne-au decla
rat că nu l-au văzut ni
ciodată pe depanator. Nu 
e r.imeni interesat de func
ționarea unității ?

Ea intervenția noastră, 
aparatul a fost reparat 
pi in bunăvoința șefului de 
unitate Stoica Andeluți, de 
la unitatea radio-tv a Co
operativei „Unirea", de pe 
strada Republicii. In
tre timp, ne întrebăm unde

o fi depanatorul de la re
prezentanța „Tehnoton" ? 
N-o fi cumva în... cosmos?

E LINIȘTE
IN BLOCUL 42...

Locatarii blocului 42, de 
pe strada Aviatorilor se 
adresează redacției prin 
președintele de bloc, Floa
rea Salcie. S-a înaintat o 
comandă cu nr. 4497 pen
tru curățirea subsolului, în
că din luna... aprilie 1985. 
Intre timp, în afară de 
faptul că E.G.C.L. n-a 
mișcat un... deget, defec
țiunile la apă și canal s-au 
înmulțit. Din cauza unei 
conducte sparte, la apar
tamentul 22, toată coloana 
de apă rece a fost oprită. 
La E.G.C.L.. locatarii e- 
rau trimiși de la un birou 
la altul.

La intervenția noastră, 
tovarășul inginer Viorel 
Radu, de la dispeceratul 
apă-canal al E.G.C.L. a 
dispus remedierea defec
țiunilor și desfundarea sub
solului blocului 42, lucrare 
ce s-a efectuat în decurs 
de o săptămînă. Acum, e 
liniște în blocul 42...

„CAVALERUL" 
FARA CAP

Nu este un titlu de film, 
ci o realitate hazlie, cu iz 
trist, totuși. In luna au
gust, o tînără familie a 
pășit în viață. Nuntă, nun
tași, „cavaleri" de onoare 
etc. Și, cum în asemenea 
momente, unirea destine^ 
lor se imortalizează la u-

tru a-și rezolva probleme care ar putea 
fi soluționate de la sine, dacă toată lu
mea și-ar face datoria cum trebuie. Și, 
asemenea cazuri, vin frecvent la redacția 
noastră. In perioada ultimei decade din 
luna septembrie, la intervenția ziarului 
nostru s-au rezolvat trei asemenea sesi
zări. Iată-le :

nitățile foto ale coopera
tivei... Unirea, s-au pre
zentat toți la unitatea de 
profil de pe strada Re
publicii. S-au pozat, au 
plătit, au luat bonurile și... 
Și, în 1 octombrie au venit 
să reclame la redacție că 
nu au pozele. Ce s-a în- 
tîmplat ? Lucrătoarea Mag
dalena Ionică, de la unita
tea sus-amintită ne spune 
că aparatele sînt defecte 
și s-a pozat „în gol". A 
mai ieșit, ici și colo, cîte 
o imagine, cîte un „cava
ler" fără cap.. Păi, cine e 
de vină ? Nuntașii ? Nu I 
Oamenii vor pozele Ele nu 
sînt și nu pot fi realizate. 
In ultima instanță, vor 
banii înapoi. Dar unitatea 
nu le restituie nici banii, 
ci îi invită să se mai îm
brace o dată frumos (de 
nuntă, vorba ceea...) și să 
vină să-i fotografieze. Ta
re, nu ?!

Intervenim la coopera
tiva „Unirea". Vicepre
ședintele cooperativei, to
varășul loan Culda dispu
ne restituirea banilor de 
către lucrătorii unității. 
Deci, tovarăși nuntași, mer
geți și vă luați banii! Din
colo de glumă, cooperativa 
„Unirea" are de tras con
cluzii serioase.

☆
Trei cazuri, trei necazuri, 

care se puteau rezolva și 
fără intervenția noastră. 
Dacă se poate, de ce să 
nu se poată rezolva și de 
la sine ? Poate ni se fac 
cunoscute și niște măsuri ?

Mircea BUJORESCU

Doresc să mă refer și la 
măsurile luate în sectoare, 
măsuri ce vizează direct 
creșterea productivității și, 
deci, a producției de căr
bune. Sectorul I La înce
putul lui septembrie, a 
intrat în funcțiune, în 
stratul 3, blocul II, un nou 
abataj frontal echipat cu 
complex mecanizat. Mî- 
nuind cu pricepere utila
jul, minerii din brigada 
condusă de Pavel Dedin au 
trimis la suprafață. din 
acest abataj, peste 8000 
tone de cărbune, din care 
1000 tone suplimentar sar
cinilor de plan ale brigă
zii. Tot în blocul II, s-a 
pornit, din 19 septembrie, 
încă un abataj cu front 
lung. Pînă în 25 septem
brie, minerii conduși de 
Iosif Preseean realizaseră o 
avansare de 6 m. Prin pu
nerea în funcțiune a celor 
două abataje, nivelul rea
lizărilor din sector a cres
cut cu peste 300 tone de 
cărbune pe zi, producția zil
nică ajungînd astfel la 940 
tone. Pierderi mari s-au 
înregistrat la începutul ce

lei de-a noua luni, dato
rită frecventelor defec
țiuni electromecanice la 
complexul SMA-2 nr. 5 din 
stratul 3, bloc II, felia a 
II-a și unor surpări din 
abatajele frontale 11—10.

Sectorul II înregistrea
ză, pe septembrie, un mi
nus de 2400 tone de cărbu
ne. Datorită interceptării 
unui sistem complicat de 
falii, la începutul lunii a 
fost scos din funcțiune un 
abataj cu trepte răsturna
te, cu o linie de front de 
110 m. Măsura aceasta a 
fost determinată și de 
producția din acea pe
rioadă a respectivului a- 
bataj : 28—60 tone pe zi. 
In astfel de condiții, el a 
fost înlocuit cu două aba
taje cameră, în stratul 5, 
bloc I, abataje ce asigură 
capacitatea de producție a 
sectorului.

Sectorul VI, un alt sec
tor care deține pondere 
în producția minei, înre
gistrează zilnic cam în jur 
de 100 tone de cărbune 
minus față de sarcinile 
planificate. Cauzele se da
torează apariției unei a- 
pofize în acoperișul aba
tajului frontal 16—15. A-

nară
ceasta s-a soldat cu sista
rea avansării a două aba
taje frontale, datorită im
posibilității executării lu
crărilor de pregătire ne
cesare. Conform progra
mului tehnic nou întocmit, 
în prezent se execută lu
crări de pregătiri în ve
derea punerii în funcțiune 
a unui abataj frontal ce 
va fi exploatat de o bri- 
■adă de tineret condusă 
de Alexandru Bonncă. Con
comitent, în sectorul VI 
au fost atacate lucrările 
la un suitor ce va permite 
executarea pregătirilor pen
tru reluarea activității u- 
nui abataj frontal.

Am insistat, în cele de 
mai sus, asupra acțiunilor 
întreprinse în principalele 
sectoare ale minei, acțiuni 
ce converg spre reîncadra
rea în sarcinile de plan. 
Desigur, astfel de activi
tăți se desfășoară și în ce
lelalte sectoare. In luna 
octombrie, sînt create con
diții pentru încadrarea în 
sarcinile de plan, ceea ce 
înseamnă o creștere a rea
lizărilor față de septembrie, 
cu 20 la sută.

Copilăria nesuprave
gheată își pune uneori 
amprenta nefastă asupra 
viitoarei personalități a o- 
mului, piciul de astăzi, ca
re își permite orice — să 
fumeze, să fure, să ignore 
normele de conviețuire so
cialistă — este, dacă nu i 
se curmă din „fașă" cli
matul nesănătos, „candi
dat" la comiterea unor 
grave abateri antisociale. 
Astfel de gînduri ne-au fost 
inspirate de pățaniile re
cente ale unor cetățeni din 
reședința noastră de mu
nicipiu, care își parchea
ză autoturismele proprie
tate personală în spațiile 
din preajma cinematogra

Atitudini JocurJ periculoase
fului „7 Noiembrie". An
trenați în „joacă" de in
divizi mai mari, unii co
pii și-au făcut o preocu
pare predilectă din a zgîria 
cu cuie autoturismele, din 
a le înțepa și dezumfla 
cauciucurile. Astfel de 
„glume" produc necazuri, 
pierderi de timp și pagu
be materiale, fără să mai 
amintim cazurile extreme, 
de urgență. In acest con
text se iscă două între
bări : dacă în postura de 
păgubași s-ar afla părinții 
respectivilor copii ori acei 
cetățeni care privesc im
pasibili, chiar amuzați, 
„jocurile" copiilor certați 
cu buna educație ? Cum

asigură astfel de părinți 
pregătirea pentru muncă 
și viață, educația în sen
sul respectului pentru va
lorile materiale și spiri
tuale ale societății noas
tre ? Oricum, vinovății — 
atît copiii, cît și părinții 
lor —- trebuie obligați să
înțeleagă că 
normelor de 
civilizată este 
In acest scop,

respectarea 
conviețuire 
obligatorie, 

invităm or
ganele îndrituite să-și facă 
datoria, chiar dacă, după
cum ne informează unii
cititori astfel de fapte re
probabile se petrec la a- 
dăpostul întunericului, deci 
și al indiferenței educa
torilor. (I.V.)

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

mult, 
incintă 

urgente

zes-
Tot-

ca-
de-

Revenind în vestul ba
zinului 
decis a 
podarii 
băteni.

prea fac ! Mai 
dezordinea din 
impune acțiuni 
(e drept, în ultimele zile
acestea au și demarat) 
pentru a pune Iei adăpost 
tot ceea ce constituie 
trea tehnică a minei.

Văii Jiului ne-am 
vedea ce fac gos- 
de la I.M. Băr- 
Dar, imaginile!

realizate acolo (și pe 
re vi le înfățișăm) 
menstrează că ei...

Aceste „epave" ale unor vechi locomotive de 
mină ar fi trebuit să se afle de mult în topitorii. 
Pentru aceasta însă este nevoie de inițiativă și 
acțiuni hotărîte. Ceea ce nu e cazul la gazdele 
noastre de astăzi...

Pe aici nu prea trec vizitatorii (în spatele ven- 
; filatorului din curtea minei), așa că... curiozitatea 
I aparatului de fotografiat a fost musafir nepoftit !

nu

odată, cantitățile imense 
de fier vechi și deșeuri 
trebuie să aibă o soartă 
mai bună, să facă obiec
tul unor acțiuni de recu
perare și refolosire. Ceea 
ce — deocamdată — la 
I.M. Bărbăteni este o... 
necunoscută !

PE ADRESA

I.M. BARBĂTENI

Așa arată împrejuri
mile silozului de cărbu
ne brut. Material feros 
și lemnos scos din sub
teran așezat in cea mai 
mare... dezordine !

Pentru aceste insta
lații de săpat puțuri 
ieșirea din uz a însem
nat... aruncarea pe 
„știurțul" minei, de lin
gă pîrîul Mierleasa. 
Ciudat mod de a gos
podări banii statului...

Doar lîngă atelierul 
electromecanic ordinea 
este la ea acasă. Cam 
puțin o singură dovadă 
ca se vrea a fi făcută 
ordine la I.M, Bărbă
teni. Ce ziceți ?

Fotoanchetă realizată

de

Al. TATAR
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Concepția țării noastre 
prezentată la sesiunea 
extraordinară a G.A.T.T.

Cupele europene de fotbal

GENEVA 2 (Agerpres). 
fcuînd cuvîntul în cadrul 
Sesiunii extraordinare 
“tărților contractante 

care are loc 

a 
ale 
în 

șeful 
pre-

»ărtil_. 
GATT, 
Srezent la Geneva, 

elcgației române a 
tentat pe larg concepția 
țării noastre, a președin
telui său, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, asupra angajă- 
fîi de negocieri comerciale
multilaterale în vederea 
reducerii și eliminării ob
stacolelor tarifare și neta
rifare din calea comerțu
lui internațional. Vorbi
torul a arătat că, atît timp 
CÎt nu vor fi rezolvate pro
blemele protect ion ismului-, 
ale datoriei externe a ță
rilor în curs de dezvolta
re și ale sistemului mone
tar internațional, nu va fi 
posibilă o relansare dura
bilă și universală a ' eco
nomiei mondiale. In con
textul căutării de soluții 
la aceste probleme, orga
nizarea unei noi runde de 
negocieri comerciale mul
tilaterale în cadrul GATT

Declarația guvernului U.R.S.S. în legătură cu răpirea 
unor cetățeni sovietici la Beirut

MOSCOVA 2 (Agerpres).
Agenția TASS a transmis 
declarația guvernului

i țJ.R.S.S. in legătură cu ră
pirea unor cetățeni sovie- 

. țici la Beirut. Cei care au 
i comis acest act criminal — 
I se arată între altele în de- 
[ Clarație — au formulat ce

reri în legătură cu acțiu
nile armate ale grupărilor 
libaneze rivale, cu care 
JJniunea Sovietică nu are 

[ ®ici cea mai mică tangen- 
1 ță. Partea sovietică a în

treprins imediat toate mă
surile pentru a obține eli- 

■ berarea cetățenilor sovie- 
! țici. Totuși, criminalii con
i’ tinuă să-i rețină cu forța, 
i far la 2 octombrie l-au 
’ Ucis pe unul din cetățenii 
'• Sovietici.

Cauza primordială a ri
valităților intercomunitare 
din Liban, cărora le-au 
Căzut victime nevinovate 
și cetățeni sovietici, o con
stituie Israelul, care ațîță 
în mod conștient aceste 
rivalități comunitare. Și el

„Forumul Pacificului de Sud: declararea unei 
zone lipsite de arme nucleare^

Participanții la lucră
rile Forumului Pacificu
lui de Sud la cea de-a 16-a 
sesiune și-au exprimat în 
unanimitate acordul pen
tru un tratat care declară 
această parte a oceanului 
drept zonă lipsită de ar
me nucleare. Tratatul o- 
feră totuși statelor sem
natare împuternicirea de 
a autoriza prezența în 
porturile lor a unor nave 
nucleare. Participanții la 
reuniunea anuală a Foru
mului Pacificului de Sud 
s-au declarat de acord să 
interzică experiențe nu
cleare, depozitarea de ma
teriale nucleare, reexpor
tarea de materiale nucle
are și producția de arme 
nucleare pe teritoriile lor

Zona acoperită de tratat 
se întinde spre nord pînă 
la Ecuator, la sud pînă la 
zona denuclearizatâ a An
tarcticii, care este demi
litarizată, la vest pînă la 
Coasta australiană a O- 

poate juca un rol deosebit 
de important, și, de aceea, 
România — alături de al
te țări — s-a pronunțat 
pentru angajarea unor 
discuții de substanță pri
vind obiectivele, domeni
ile și modalitățile de des
fășurare a negocierilor.

Important pentru noua 
serie de negocieri comer
ciale este și climatul des
fășurării acestora, respec
tiv luarea de către parti
cipant! a unui angajament 
ferm de a nu aplica noi 
restricții și de a le elimi
na pe cele introduse după 
adoptarea Declarației mi
nisteriale GATT din 1982, 
de a renunța la măsuri 
discriminatorii, selective 
sau aplicate din conside
rente de natură neecono
mică ; tratamentul națiunii 
celei mat favorizate tre
buie să fie stabilit și ne
supus criteriilor politice ; 
numai într-un asemenea 
climat noile negocieri co
merciale multilaterale vor 
avea credibilitate și vor 
fi încununate de succes.

este acela care trebuie să 
poarte răspunderea pentru 
consecințele politicii sale.

Dar aceasta nu-i absol
vă de vină pe cei care au 
fost organizatori și execu- 
tanți direcți ai acțiunii cri
minale față de cetățenii 
sovietici.

Guvernul sovietic cere

După raidul israelian împotriva cartierului general 
al O.E.P. din Tunis

NAȚIUNILE UNITE 2 
(Agerpres). Tunisia a ce
rut convocarea de urgen
ță a unei reuniuni a Con
siliului de Securitate al 
O.N.U. pentru „a condam
na în mod viguros" raidul 
aviației israeliene asupra 
Cartierului general din Tu
nis al OEP și „a adopta 
măsurile adecvate pentru 
prevenirea repetării unor 
asemenea acte", relatează 
agenția Associated Press.

ceanului Indian, iar la est 
pînă la zona denucleari- 
zată a Americii Latine, sta
bilită prin Tratatul de la 
Tlatelolco. Zona denuclc- 
arizală acoperă Polinezia

din presa străină

Franceză, în pofida refu
zului Franței de a înceta 
experiențele nucleare în 
această regiune. Ti atatul a 
fost semnat de Australia, 
Noua Zeriandă, Samoa Oc
cidentală, Fiji. Kiribati, 
Tuvalu, Niue și Insulele 
Cook. Reprezentanții din 
Papua Noua Guinee, Va
nuatu, Insulele Solomon, 
Nauru și Tonga au cerut 
să prezinte guvernelor lor 
tratatul înainte de a-1 
semna.

Știri din R.P. Chineză
BEIJING 2 (Agerpres). 

Realizarea obiectivelor 
prioritare stabilite în pla
nul cincinal în curs de 
realizare și în programul 
național de perspectivă ale 
R.P. Chineze se desfășoară 
cu succes. După cum re
levă cotidianul „Economic 
Daily", citat de agenția 
China Nouă, lucrările de 
construcție pe șantierele 
noilor unități de importan
ță majoră din domeniile 
energetic și al transportu
rilor s-au accelerat sub
stanțial.

Astfel, la 14 mine de 
cărbune de mare capaci
tate, ce urmează a fi date 
în funcțiune în perioada 
imediat următoare, au fost 
amenajate galerii în lun
gime totală de 117 000 me
tri, în primele opt luni ale 
anului. Pe șantierul noii 
exploatări carbonifere Lin- 
huan, din bazinul Huaibei, 
cu o capacitate proiectată 
anuală de 1,8 milioane to
ne cărbune, lucrările vor 
fi terminate pînă în luna 
decembrie, cu un an mai 
devreme decît fusese pre
văzut în plan.

In șase sectoare noi ale 
extracției de petrol s-au 
executat, în opt luni ale 
acestui an, 85 la sută din 

în mod ferm eliberarea ne- 
întîrziată și necondiționa
tă a oamenilor sovietici. 
Tergiversarea în acest caz 
— și cu atît mai mult vio
lența folosită împotriva ce
tățenilor sovietici — vor 
agrava și mai mult vina 
celor care au vreo tangen
ță cu ea.

BONN 2 (Agerpres). Pre
ședintele Internaționalei 
Socialiste, Willy Brandt, 
președinte al Partidului So
cial-Democrat din R.Ț.G., 
a condamnat raidul israe
lian împotriva cartierului 
general al OEP din Tunis, 
subliniind, totodată, că ne
gocierile reprezintă sin
gura alternativă rezonabi
lă în scopul soluționării 
situației din Orientul A- 
propiat.

După cum a declarat 
purtătorul de cuvînt al 
forumului, primul minis- 
stru neo-zeelandez, David 
Lange, toți membrii au a- 
nunțat că tratatul va pur

ta pînă la sfîrșitul anului 
toate semnăturile lor.

Funcționari superiori din 
Noua Zeelandă și Austra
lia urmează să se deplase
ze în lunile care vin la 
Londra, Washington și Pa
ris pentru a căuta să ob
țină acceptarea prevede
rilor tratatului, care se re
feră la posesiunile aces
tor state în Pacificul de 
Sud.

Primul ministru austra

lucrările de foraj și ame
najare de sonde prevăzute 
pentru 1985. La darea lor 
în folosință, aceste sectoa
re vor spori cu 7,9 Ia sută 
producția actuală de țiței 
a țării.

☆
BEIJING 2 (Agerpres). 

Printre centrele universi
tare cele mai tinere din 
R.P. Chineză se numără 
și cel din Urumchi, orașul 
de reședință al provinciei 
autonome Sinkiang, din 
nord-vestul țării. Deși cen
trul de învățămînt supe
rior din Urumchi a fost 
înființat cu o jumătate de 
secol în urmă, el a cunos
cut adevărata înflorire în 
ultimele decenii ale con
strucției socialiste.

Universitatea Sinkiang 
dispune în prezent de 11 
facultăți, în care își desă- 
vîrșesc studiile 5 500 de 
studenți și beneficiari ai 
cursurilor postuniversita
re. Profesorii și cursanții 
au la îndemînă săli spa
țioase, laboratoare dotate 
cu aparatură modernă, a- 
menajări speciale pentru 
experimentarea cunoștin
țelor tehnice acumulate la 
cursuri.

secretarul general 
AL C.C. AL P.C.U.S. 
A SOSIT LA PARIS

PARIS 2 (Agerpres). Mi
hail Gorbaciov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., 
membru al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
a sosit la Paris într-o vi
zită oficială la invitația 
președintelui Republicii 
Franceze, Francois Mitter
rand — anunță agenția 
TASS.

NAȚIUNILE UNITE 2 
(Agerpres). Consiliul de Se
curitate al Organizației Na
țiunilor Unite s-a întrunit, 
miercuri, în sesiune de 
urgență, la cererea Tuni
siei, în legătură cu atacul 
săvîrșit de aviația israelia- 
nă asupra sediului cent-al 
al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, aflat 
în Tunisia — informează 
agențiile internaționale de 
presă.

lian, Bob Hawke, a subli
niat că Statele Unite au 
anunțat rezerve în legătu
ră cu tratatul, dar a ex
primat speranța că între
vederile sale cu secretarul 
de stat american, George 
Shultz, la Canberra, au 
convins S.U.A. să accepte 
tratatul.

Forumul Pacificului de 
Sud este o organizație po
litică ce cuprinde țări in
dependente și teritorii au- 
toncme din această regiu
ne. Liderii țărilor și teri
toriilor respective au a- 
juns la concluzia că o a- 
bordare regională concer
tată ar oferi micilor insu
le, relativ izolate, o șansă 
mai mare pentru soluțio
narea problemelor lor co
mune. Forumul Pacificu
lui e Sud, care se întru
nește o dată pe an, a ți
nut prima sa reuniune în 
1971, la Wellington,

(Agerpres)

CRAIOVA 2 (Agerpres). 
Pe stadionul „Central" din 
Craiova s-a disputat mier
curi, în prezența a 50 000 
de spectatori, meciul retur 
dintre Universitatea Cra
iova și A.S. Monaco, din 
cadrul turului I al „Cupei 
Cupelor" la fotbal. După 
o partidă excelentă, în 
care și-au demonstrat va
loarea tehnică și exempla
rele calități de voință, 
fotbaliștii români au cîș- 
tigat cu scorul de 3—0 
(1—0), prin golurile în
scrise de Geolgău (min. 18 
și 83) și Bîcu (min. 78, din 
penalty), obținînd califi
carea în optimile de fina
lă ale competiției. In pri
ma manșă, scorul fusese 
2—0 pentru A.S. Monaco.

Deși handicapată de ab
sențe notabile, Universi
tatea Craiova a abordat 
meciul cu mult aplomb, 
decisă să realizeze un scor 
clar, care să-i aducă pre
zența în turul secund al 
„Cupei Cupelor", în dauna 
unei formații avînd în 
componență mulți inter
naționali.

BELGRAD 2 (Agerpres). 
Stadionul din Skoplie a 
găzduit miercuri meciul 
dintre echipa Dinamo Bu
curești și formația locală 
Vardar, contînd pentru 
primul tur al „Cupei 
UEFA" la fotbal.

Partida s-a încheiat cu 
scorul de 1—0 (0—0), în 
favoarea echipei iugoslave, 
unicul gol fiind marcat, 
în minutul 47, de Zdrav- 
kov. Au asistat peste 30 000 
de spectatori. In primul 
joc Dinamo a cîștigat cu 
2—1, echipa Vardar Sko
plie calificîndu-se pentru 
turul următor al competi
ției datorită golului în
scris în deplasare.

Miercuri, pe stadionul 
„Steaua" din Capitală, pes

Cooperativa meșteșugărească 
„Unirea“
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ANUNȚ DE FAMILIE

PIOS omagiu de aducere aminte la împlinirea 
a doi ani de cînd ne-a părăsit scumpul nostru soț 
și tată

GRUBER IOAN (2067)

te 40 000 de spectatori au 
asistat la meciul dintre 
echipele Steaua București 
și Vejle Bold Klub (Dane
marca), manșa a doua a 
primului tur al „Cupei 
Campionilor europeni" la 
fotbal. Superiori In toate 
compartimentele de joc 
fotbaliștii români au obți
nut o victorie detașată, cu 
scorul de 4—1 (2—1), cali
ficîndu-se în turul urmă
tor, după ce în prima par
tidă scorul fusese egali 
1—1. Golurile au fost în
scrise de Pițurcă (min. 6), 
Boloni (min. 33), Balint 
(min. 51J și Stoica (min. 
73), pentru gazde, respec
tiv, Simonsen (min. 37).

Mai tehnici, cu un joc 
plin de fantezie în atac, 
jucătorii români s-au im
pus clar în fața unei echi
pe robuste, avînd în Si
monsen un fotbalist cu 
mare experiență interna
țională.

Rezultatele înregistrate 
în manșa a doua a primu
lui tur a Cupelor europene 
de fotbal (echipele subli
niate s-au calificat pentru 
turul următor) i „Cupa 
campionilor europeni" ; 
Trakia Plovdiv — IFK Go- 
teborg 1—2 ; Fenerbahce 
Istambul — Girondins Bor
deaux 0—0 ; „Cupa Cupe
lor" : Banyasz Tatabanya 
— Rapid Viena 1—1; Cel
tic Glasgow — Atletico 
Madrid 1—2 ; „Cupa 
UEFA" : Lech Poznan — 
Borusia Moenchenglad
bach 0—2 ; Lokomotiv So
fia — Apoel Nicosia 4—2 
(după prelungiri).

&
Tragerea la sorți a me

ciurilor turului doi al cu
pelor europene la fotbal 
se va efectua vineri, Ia 
Zurich.

(Agerpres)

SCHIMB apartament 2 
camere, Hermes, str. Șt. 

O. Iosif, bloc IC sc. III 
ap. 34, cu apartament 4 
camere, zona Hermes, Pe- 
troșani-Nord. Informații 
între 17—20. (2068)
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