
La I. M. Vulcan Hotărîrile Congresului al llt-lea si consiliilor populare

ȚÂRII. CIT MAI MULT CÂRBUNEI

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VA I

roșu
VINERI, 4 OCTOMBRIE 1985 4 PAG.

O imagine intrată, de 
mult în fototeca... senti
mentală a locuitorilor 
din Petroșani — zona 
Hermes.

Foto : R. TAVIAN

Mecanizarea își regăsește 
locul firesc

program concret de acțiune

O CALITATE NOUA

I

Pentru anul 1985 sarci
nile de plan la producția 
fizică de cărbune la I.M. 
Vulcan sînt de 1,6 mili
oane tone, iar anul viitor 
producția extrasă din 
batajele acestei mine 
mează să crească 
180 000 tone, urmînd 
pînă la sfîrșitul cincina
lului viitor, aceasta să 
ajungă la 2,2 milioane to
ne.

Pentru a se putea rea
liza aceste creșteri de pro
ducție mina va cunoaște 
în acest ultim trimestru 
al anului 1985, și în con
tinuare, un amplu pro
gram de mecanizare a 
principalelor lucrări mi
niere. De fapt, în acest 
an a fost refăcut un prim 
pas pe calea mecanizării. 
Două panouri din stratul

a- 
ur- 
cu 
ca,

7 blocul VII au fost e- 
chipate cu complexe de 
susținere mecanizată de 
mică înălțime. Rezultatele 
obținute de brigada con
dusă de Gheorghe Buhu- 
țan din sectorul VI, în 
cele două panouri sînt pe 
măsura dotării tehnice de 
care dispun. Productivi
tatea muncii realizată în 
medie este de 12-14 tone 
pe post, iar avansările 
medii lunare sînt de 55 
ml, cu vîrfuri de pînă la 
67 ml. Deoarece înclinarea 
stratelor de cărbune de 
la 
35 
la 
le 
în
ora actuală, trebuie adap
tate la aceste condiții de 
zăcămînt.

mina Vulcan depășește 
grade și ajunge pînă 

45 grade, complexe- 
mecanizate, existente 
fabricație în țară la

Pornind de la aceste 
necesități, specialiști de la 
mină în colaborare cu 
cei de la I.U.M.P., UNTO 

Satu Mare, U.M. Timișoara, 
I.C.P.M.C., C.C.S.I.T.U.M. 
au căutat împreună so
luții pentru adapta
rea complexelor de 
tipul SMA-2 și a transpor
toarelor TR-7, astfel încît 
acestea să poată funcționa 
pe strate cu înclinare de 
pînă la 45 de grade. Re
prezentanții de la toate 
aceste unități s-au anga
jat ca pînă la jumătatea 
lunii decembrie din acest 
an să termine toate lu
crările și modificările ce

în procesul participării cetățenilor 
la întărirea autoconducerii și autofinanțării 

administrativ-teritoriale
Eveniment cu profunde 

semnificații în funcționarea 
și perfecționarea sistemului 
de conducere democratică a 
societății, Congresul 
lll-lea al consiliilor 
lare a analizat modul 
re consiliile populare,
conducerea organelor 
partid din teritoriu, 
îndeplinit sarcinile 
țațe prin Programul 
dului privind 
problemelor din 
de activitate
Evident că 
revin consiliilor 
înfăptuirea

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 3-a)

al 
popu- 
în ca- 

sub 
de 

și-au 
încredin- 

I parti- 
soluționarea 

domeniile 
coordonate, 

răspunderile ce 
populare în 

amplului pro-

gram economico-social cer 
o calitate nouă a muncii 
de conducere, îndrumare și 
control, stimularea partici
pării cetățenilor Io rezolva
rea sarcinilor, întărirea au- 
toconducerii și autofinanță
rii.

In acest context impor
tante atribuții revin și con
siliilor populare din Valea 
Jiului, in special în realiza
rea integrală a autofinanță
rii administrativ-teritoriale a 
municipiului. încă din anul 
1981 am avut preocupări ca
re să conducă la creșterea 
gradului de autofinanțare 
și care s-au finalizat 
rezultate remarcabile, 
începutul anului 1981 
le defalcate pentru 
brarea bugetului de

tuieli însumau peste 80 mi
lioane, în condițiile cîrrd 
veniturile proprii erau de 
113 milioane, iar cheltuieli
le de 193 milioane. La fi
nele anului 1984 veniturile 
proprii au crescut cu 43 mi
lioane, iar cheltuielile cu 
numai 26 milioane, redu- 
cindu-se astfel suma nece
sară pentru echilibrare la 
66 milioane lei. In condițiile 
actualei execuții bugetare 
preliminăm că în anul 1985

cu
La 

sume- 
echili- 
chel- (Continuare în pag. a 2-a)

loan LAZĂR, 
șeful Circumscripției 

financiare a Consiliului 
popular municipal

In rețeaua chioșcurilor de difuzare a presei

ZiaruS trebuie să ajungă la 
cititor, nu printre mărfuri și 

sub tejghea

Brigada David Laszlo din sectorul V al minei Dilja, o formație care a obținut rezultate bune de 
la începutul anului. In imagine, schimbul condus de Coloinan Kiss împreună cu sing, electromecanic Bebe 
Enache.

Din primele zile, 
producție peste plan

După primele zile ale lu
nii octombrie, minerii din 
brigada condusă de Ștefan 
Alba, din cadrul sectorului 
IV al I.M. Petrila, și-au de
pășit sarcinile de plan 
100 
rea 
me,

cu 
de cărbune. Depăși- 
realizat, în intregi- 
seama creșterii cu

tone 
s-a 
Pe

1,4 tone pe post a produc
tivității muncii, prin buna 
organizare a lucrului pe schim
buri, respectarea disciplinei 
tehnologice și folosirea ju
dicioasă a utilajelor.

De la inceputul acestui an, 
din abatajul în care mun
cesc harnicii mineri ai bri
găzii conduse de Ștefan Al
ba au fost extrase sup'i- 
mentar 21 700 tone de căr
bune. (V.S.)

i

In perioada de timp ca
re a trecut de la începutul 
acestui an, la nivelul An
treprizei de construcții 
și montaje Petroșani sar
cinile stabilite în planul 
fizic n-au fost realizate. 
Se constată rămîneri în 
urmă la construcția de 
apartamente, la lucrări
le de sistematizare și de 
gospodărie comunală. 
Din cele cinci brigăzi ale 
antreprizei, doar brigă
zile din Uricani și Pe
trila și-au realizat sar
cinile de plan. Dar pon
derea construcțiilor se 
află în zona reședinței de

municipiu. Aici, în Pe
troșani, se mențin res
tanțe nu numai la apar
tamente, ci și la lucrări

Investițiile 
anului 1985

de finisare a fațadelor și 
a spațiilor comerciale de 
la parterul noilor blocuri. 
De luni de zile construc
torii din brigada 10 Pe
troșani invocă, Tn esen
ță, același motiv al ră-

mînerilor în urmă; lipsa 
forței de muncă. „Dacă 
am avea zidari, dulgheri, 
zugravi, mozaicari, la ni
velul sarcinilor de plan, 
ne-a spus recent ing. Mi
hai Radu, șeful brigă
zii 10, am putea plasa for' 
ța de muncă și la spați
ile comerciale de la par
terul noilor blocuri, iar 
lucrările de sistematiza
re și de gospodărie co
munală s-ar desfășura în 
ritm normal".

Viorel STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)
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Ieri dimineața, reporteri ai ziarului nostru s-au 
deplasat la chioșcurile de difuzare a presei din Pe
troșani. Activitate foarte importantă pentru a duce 
cuvîntul partidului în mase, pentru informarea oa
menilor muncii cu ultimele noutăți din toate dome
niile, difuzarea presei trebuie să fie privită cu res
ponsabilitate de conducerea I.C.S.M.I. Petroșani. Să 
vedem dacă așa este :

Ciorăpei, căciulite și cite un ziar
O precizare. In cartie

rul „Aeroport" din Petrd- 
șani locuiesc în jur de 
20 000 oameni. La această 
populație, egală cu a unui 
oraș ca Petrila, există un 
singur chioșc de difuzare 
a presei, în fața cinema
tografului „Unirea". Nu
mai că, acest chioșc, care 
arată jalnic (vopseaua sco
rojită, geamurile mur
dare) 
20-22 
mult 
deci.
unitatea nr. 88 
șuri", 
rată ca o prăvălie dintr- 
un cătun de munte. Cio
rapi, sculuri de ață, că-

geamurile 
este închis încă din 
septembrie, de mai 
de două săptămîni 
Ziarele se vînd la 

„Mărunți- 
Această unitate a-

ți-ciulițe, lame de ras. 
gări, papiote, batistuțe și 
multă, multă
chiar și coji de pîine, ră
mase probabil de la un 
mic dejun. Printre toate 
acestea, aruncate „alanda
la" ziare j,Scînteia", „Scân
teia tineretului", „Elore", 
„Steagul roșu". Alături, pe 
o tejghea liberă, unde ar 
putea 
„zac"
Nu
I.C.S.M.I. să 
puțină ordine 
unitate, care 
rice critică ?

dezordine,

fi expuse ziarele, 
ambalaje de carton, 

trece nimeni de la 
„sugereze" 
în această 

arată sub o-

Continuare în pag a 2-a)
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Ziarul trebuie să ajungă la cititor 0 calitate nouă
(Urmare din pagina I)

t

De la vînzătoarea Au
relia Ursu, aflăm că pre
sa vine „cînd-cum“, la 
8,30 — 9,00, că n-are „re-

Un anunț
Se mai vînd ziare și la 

unitatea nr. 12 „Tutun
gerie — mărunțișuri", de 
pe strada „Unirii". La ora 
10, ieri dimineața, pe ușă 
un anunț : „Sînt la depo
zit". Și tot pe ușă. un 
lacăt mare. In vitrină, 
afișat un ziar „Steagul 
roșu", de miercuri. Și, tot 
in vitrină, arde un bec. (M. BUJORESCU)

Strict autentic
La ora 9,35, în fața in

trării în magazinul uni
versal „Jiul" se adunase
ră cîțiva zeci de cetățeni 
în așteptare. Abia un mi
nut mai tîrziu s-au deschis 
ușile. Remarcînd în trea
căt această lipsă de res
pect pentru cumpărători, 
pătrundem în magazin. La 
raionul de desfacere a 
produselor de papetărie 
cerem un ziar „Steagul 
roșu" Ia zi. „Nu avem", 
ne spune vînzătoarea Vio
rica Leca. De ce ? „Nu 
le-am primit încă". De re
gulă cînd le primiți ? „Nu 
avem o oră precisă, une
ori ne vin pe la ora 10, 
alteori mai tîrziu". Dialo
gul, strict autentic, pune 
în evidență lipsa unui 
program de repartizare a 
ziarelor la ore fixe, din

Un chioșc cu
Aflat în piața agroali- 

mentară din Petroșani, deci 
într-o zonă cu vad comer
cial, chioșcul de difuzare 
a presei — unitatea 138 a 
I.C.S.M.I. — este încă de 
la primele ore ale dimineții 
solicitat de cetățeni. Sînt 
tineri și vîrstnici care, in- 
teresîndu-se de publicațiile 
citite de multă vreme, cer 
mai întîi ziarul.

— De regulă primesc în 

ture", că astăzi (joi) au 
venit 180 ziare „Steagul 
roșu", iar ieri (adică mier
curi) au sosit 290 exem
plare. Oricum, nu e bi
ne...

derutant
conciliind cu soarele de 
afară. Ceea ce înseamnă 
că vînzătoarea Mariana 
Abrudean a lăsat, încă 
din ziua precedentă, afi
șul pe ușă. Dacă la ora 
10 e închis, cînd se mai 
vînd ziare la această u- 
nitate ? Trist, foarte trist, 
tovarăși de la I.C.S.M.I. ! 

partea unității de difuza
re a presei.

De la chioșcul de lîngă 
oficiul municipal P.T.T.R. 
am aflat că de la ora des
chiderii se vînduseră cir
ca 200 de ziare „Steagul 
roșu". Se vînd zilnic, aici, 
după cum ne-a informat 
vînzătoarea Maria Pițu- 
lescu, circa 500-600 de e- 
xemplare ale ziarului nos
tru. Rar se întîmplă să 
se înregistreze reture. Vi
nerea sînt solicitate aici 
de regulă și peste 800 de 
exemplare, care se asigu
ră suplimentar.

In schimb, în magazi
nul universal chiar vine
rea, cînd orarul de servi
ciu începe la ora 8, zia
rele vin în același număr 
— cel de toate zilele — 
si cu aceeași întîrziere. 
(V. STRĂUȚ)

vad comercial
jur de 350 exemplare din 
ziarul „Steagul roșu", ne 
spunea ieri dimineață Ele
na Garcea, vînzătoare la 
unitatea amintită. Și se 
vînd toate,, deoarece sînt 
cumpărători pe care-i cu
nosc de multă vreme, le 
știu preferințele și îi ser
vesc în fiecare zi. Din e- 
xemplarele primite nu re- 
turnez, în general nimic. 
In luna septembrie, de e-

xemplu, am vîndut toate 
ziarele.
— Aveți posibilități mai 
mari de desfacere ?

— Doar în zilele de marți 
și vineri, cînd sînt și zile 
de piață, vînd 500 de e- 

xemplare. Dar clienți stabili 
sînt cei pe care-i știu de 
ani de zile și locuiesc în 
cartierele din împrejurimi.

Bine, cu cîteva excepții
Chioșcul nr. 139 de di

fuzare a presei, din car
tierul „Carpați". Deschis 
de la ora 8, s-a vîndut 
deja o bună parte din ce
le 385 de ziare „Steagul 
roșu" puse—spre vînzare. 
„Azi se vor epuiza toate", 
ne spune chioșcărița Ma
ria Mija. Este bine. Dar 
cu cîteva excepții. Despre 
acestea tot interlocutoarea 
ni se dcstăinuie : „din zia
rul de miercuri au rămas 
160 de reture, din cele 
470 primite. De la înce
putul lunii octombrie nu
mărul returelor se ridică 
la 300 exemplare de ziar". 
Care să fie cauza ?

Chioșcărița afirmă că (I. BALAN)

Nu se poate mai devreme ?
Ora 9,10. In fața chioș

cului de difuzare a presei 
de pe peronul gării, din 
reședința de municipiu, 
oameni care pleacă și so
sesc solicită cîte un ziar, 
de regulă cei mai mulți 
a.u optat pentru ziarul lo
cal „Steagul roșu" și cel 
județean „Drumul socia
lismului". Din cele 350 de 
ziare „Steagul roșu", cît 
se repartizează zilnic spre 
vînzare acestui chioșc, du
pă cum ne spunea vînză- 
torul de serviciu, Victoria 
Dumitrașcu nu se retur- 
nează nimic. Există posi
bilitatea ca în zilele de 
marți, să se vîndă 400 pî- 
nă la 450 de ziare. Și to

Cunoscută și apreciată 
pentru munca ce o desfă
șoară de 21 de ani la acest 
chioșc, Elena Garcea este 
o lucrătoare cu multă ex
periență în domeniul difu
zării presei, cunoscătoare a 
oamenilor și preferințelor 
lor de informare. 
(T. SPĂTARU)

„miercurea, de regulă, es
te o zi mai greoaie în vîn- 
zarea ziarului". Noi, din 
contră, argumentăm că re
sursele pentru mai bine 
există și pentru asemenea 
zile. Chioșcul dispune de 
o mică poliță în fața ghi- 
șeului. De ce nu ar fi fo
losită pentru expunerea 
ziarului, oferind cititorilor 
posibilitatea de a vedea 
ce se publică și ce-i in
teresează în paginile lui? 
Se știe reclama este su
fletul comerțului ! Rău 
este că ea nu este pusă 
în practică la chioșc. Su
gerăm să fie folosită și 
această resursă.

tuși celor care pleacă sau 
așteaptă acceleratul de 
dimineață nu li se oferă 
posibilitatea să citească 
ziarul local. Este necesar, 
pentru acest lucru, ca res
pectivul chioșc să-și în
ceapă programul la ora 
6. Pe strada Aurel Vlai- 
cu, în spatele gării, exis
tă un chioșc cu mărunți
șuri unde se vînd zilnic 
20 de ziare „Steagul ro
șu". Singurul incovenient 
este acela că, ziarele sînt 
aduse la două ore după 
începerea programului (o- 
ra 8). Poate se găsește și 
aici o posibilitate ca zia
rele să fie primite la pri
ma oră. (Gh. SPINU)

(Urmare dlo pag. 1)

veniturile proprii să depășeas
că 175 milioane, astfel incit 
efortul bugetar de echilibra
re să fie de pînă la 37 
milioane, deci mai mic cu 
43 milioane față de 1981.

Avind în vedere proiectul 
noii legi supus dezbaterii 
privind autoconducerea, 

autogestiunea și autofinan
țarea unităților administra- 
tiv-teritoriale, în care se 
prevede că începînd cu a- 
nul 1986 unitățile adminis- 
trativ-teritoriale (comună — 
județ) să-și desfășoare acti
vitatea pe baza planului lo
cal de dezvoltare, precum și 
a bugetelor proprii de veni
turi și cheltuieli, consiliilor 
populare, organelor execu
tive și de specialitate ale 
acestora, cît și unităților e- 
conomice și social-culturale 
ale acestora, le revin impor
tante sarcini de realizare a 
veniturilor, iar pe de altă 
parte să asigure folosirea cît 
mai rațională a mijloacelor 
materiale și bănești de ca'e 
dispun.

La nivelul o- 
rașelor și comunelor din 
municipiul nostru am elabo
rat o primă variantă a pro
iectului de buget pe anul 
1986 pe baza pre/eJerilor 
din proiectul Legii privind 
autofinanțarea administrativ- 
teritorială obținînd iezulta- 
te de sinteză mulțumitoare, 
astfel că, potrivit acestei va
riante, bugetul municipiu
lui pe 1986 s-ar prezenta cu 
excedent. Odată cu adopta
rea noii legi contăm pe o 
execuție și mai substanțială, 
aceasta bineînțeles ca ur
mare și a contribuției unită
ților de pe raza municipiu
lui care trebuie să-și în
drepte atenția cu 
răspundere asupra sarcini
lor ce le revin in realizarea 
acestei laturi a mecanismu
lui economico-financiar — 
autofinanțarea. Sarcini con

crete vor trebui stabilite in 
vederea creșterii eficienței e- 
conomice în întrepinderi- 
le de interes local pentru 
reducerea cheltuielilor de 
producție și, respectiv, de 
circulație și totodată pen
tru creșterea nivelului calita
tiv și diversificarea lucrări
lor și serviciilor, contribuind 
astfel la creșterea benefi
ciilor și, respectiv, a cotelor 
de beneficii destinate bu
getului.

Oganelor fiscale le revin 
importante sarcini de urmă
rire atentă și permanentă, 
determinarea corectă și rea
lă a materiei impozabile ca
re influențează rezultatele 
economico-financiare. Cu 
aceeași atenție și exigență 
trebuie să se efectueze con
troale pentru depistarea ca
zurilor de evaziune fiscală, 
contribuind prin aceasta la 
reglarea pe principiile eti
cii și echității a câștigurilor 
realizate de unii cetățeni 
care se sustrag de Io impo
zitele datorate pentru veni
turile realizate. Măsuri. a- 
decvate se vor lua în acti
vitatea de comerț și de ser
vicii pentru populație în
cepînd cu aprovizionarea și 
terminînd cu solicitudinea 
față de clienți, elemente ca
re contribuie direct Io rea
lizarea de beneficii.

Trebuie avute în vedere și 
alte măsuri care să stabileas
că o legătură mai firească 
între natura cheltuielilor și 
cine sînt beneficiarii ocesto- 
ra care au obligația de a 
asigura sursa de finanțare, 
acesta fiind dealtfel dezide
ratul exact avut in vedere 
de principiul autofinanță
rii. Prin măsurile ce se vor 
lua, alături de aplicarea 
corectă a legislației finan
ciare, vom putea asiguro în
deplinirea programului de 
autofinanțare teritorială a 
municipiului Petroșani in
condițiile realizării tuturor o- 
biectivelor cuprinse în p'a- 
nul de dezvoltare economi- 
co-socială.

(Urmare din pag. 1)

Gheorghe Moldovan — un nume cunoscut în 
colectivul de muncă al S.S.H. Vulcan. Mai adău
găm că tînărul strungar își realizează lunar sarci
nile de plan, obținînd depășiri de pînă la 35 la sută.

De ce lipsește forța 
de muncă ?

Pornind de la această 
întrebare, am aflat de 
la tovarășa ’Maria Bor
ic os șef al serviciului 
personal al A C.M. Petro
șani că de la începutul Fi
nului s-au făcut 957 de 
încadrări în muncă. Dar 
în cele trei trimestre din 
cei 957 de oameni înca
drați 336 nu părăsit șan
tierele „cu forme legale" 
și 540 de oameni au 
părăsit locurile de mun
că „fără forme legale". 
Deci, din totalul celor în
cadrați, numai 83 de oa
meni au rămas să lucreze 
pe șantierele antreprizei.

Care e situația forței 
de muncă in prezent ? F- 
fectivnl mediu scriptic la 
nivelul antreprizei depă
șește cu ceva 1090 de oa
meni. Necesarul zilnic în 
comparație cu sarcinile 
de plan ale antreprizei 
este însă de peste 1300 de 
oameni. In astfel de con

diții, rămînerile în urmă 
în loc să fie lichidate, 
sporesc de la o lună la 
alta. Cu eforturi deose
bite planul global al pro
ducției valorice în unele 
din lunile anului a fost 
realizat Dar la o anali
ză aprofundată se poate

Calificarea în meseriile 
de bază

constata că realizarea 
s-a făcut prin finaliza
rea unor lucrări cu va
loare mare, însă în dau
na celor de sistematizare 
și de gospodărire comu
nală. Așa se face că 
spațiile comerciale de la 
parterul unor blocuri din 
cartierul Petroșani-Nord, 
unele rețele vitale de ca
nalizare, de alimentare 
cu energie electrică și cu 
apă potabilă se află în 
întîrziere, deși noi apar
tamente sînt recepționate 

și date în folosință loca
tarilor.

Pus fața în față cu a- 
ceste probleme, tova
rășul ing. loan 
Vărășeț, directorul ACM 
Petroșani ne-a prezentat 
măsurile întreprinse pen
tru recrutarea, încadra

rea, calificarea și polica
lificarea forței de muncă. 
La nivelul antreprizei a 
fost însărcinat Eustațiu 
Popescu să se ocupi- spe
cial de recrutarea forței 
de muncă din alte jude
țe. S-au înființat in Pe
troșani și Lupeni, cursuri 
de calificare pentru me
seriile de bază — zidari, 
mozaicari, dulgheri, insta
latori, electricieni și tini
chigii.

Măsurile luate sînt. de
sigur, bune. Cursurile de 

calificare, după cum am 
aflat de la sing. Lăptucă 
Cristea, (responsabil al 
cursurilor de calificare în 
cadrul antreprizei) 
sînt frecventate la 
Lupeni de 57 de oameni, 
iar la Petroșani de 87 de 
oameni. Din totalul 
cursanților 25 de construc
tori sînt înscriși pentru 
policalificare. Avind în 
vedere că din totalul e- 
fectivului scriptic din pre
zent circa jumătate sînt 
constructori 
necalificați, devine evi
dent că se impun măsuri 
suplimentaro la nivelul 
conducerii antreprizei 
pentru sporirea efective
lor în meseriile de bază. 
Este o problemă care tre
buie înscrisă pe lista pri
orităților. Altfel restanțe
le față de plan vor crește, 
în loc să fie lichidate. Iar 
oamenilor care s-au .mu
tat în noile apartamente 
trebuie să li se asigure 
condiții Civilizate de via
ță. Scuzele do felul „nu 
avem forță de muncă" nu 
folosesc nimănui.

MUNCA PATRIOTICA.
Intr-o singură zi, 3000 de

I tineri, in majoritate elevi, 
și peste 1000 de cetățeni, 
mobilizați de asociațiile de

I locatari din cartierele Lu- 
peniului, au participat la o 
amplă și eficientă acțiune

• patriotică. S-au

L zonele verzi, arterele 

circulație și s-a lucrat 
amenajarea terenurilor

curățat 
de 
la
e-

liberate prin demolări, in 
zona fostului cartier ,,80 de 
case". (I.D.)

ORA EXACTA. Formind 
43000 sau 43001, robotul 
tefelonic vă furnizează, cu 
promptiudine ora exactă, 
lată că, de cîteva zile, tre
cătorilor de pe bulevardul 
„Republicii", din reședin
ța de municipiu, li se ofe
ră această informație, căn- 
sultind (vizual) orologiul 
public, reinstalat (după re
vizii și primeniri) pe exte

riorul clădirii Oficiului Mu
nicipal de Poștă și Teleco
municații Petroșani. (I.B.)

ȘTIAȚI CA... dacă doriți 
să cumpărați o pereche de 
incălțări de Io magazinul 
de profil al I.C.S.M.I. Petro
șani din zona ,,Hermes", 
trebuie să duceți, de aca
să, hirtie de împachetat ? 
Asta pentru că, la această 
unitate, nu s-a mai primit 
de trei luni hirtie de amba
laj. Și, uite așa, umblăm 
cu cizmele in brațe pe 
stradă. (M.B.)

TREI VAGOANE de că
lători sînt atașate, o dată 
pe săptămină din .gara Pe
troșani, la o garnitură de 
tren care pleacă seara spre 
Tirgu Mureș, transported 
constructorii detașați in 
Valea Jiului, pentru lucrări 
de investiții industriale. Va
goanele insă n-au asigu
rat iluminatul. In pofida 
numeroaselor insistențe ale 
constructorilor, problema 
nu s-a rezolvat de luni 
de zile. Cine face lumină?
(V.S.)

PROGRAMUL unităților 
nealimentare. După cum 
aflăm de la Direcția comer
cială a municipiului Petro
șani, unitățile nealimen
tare și-au schimbat pro
gramul, după ora oficială 
de iarnă. Aceste unități 
sint deschise zilnic intre o- 
rele 8—12, 15—19. (M.B.)

NOI SPAȚII COMERCI
ALE. In cartierul Bucura, 
din orașul Uricani se află 
în fază avansată de execu

ție noi spații comerciale io 
parterul blocului 5. Aici 
vor fi deschise, pînă io 
sfîrșitul anului, unități ale 
cooperației meșteșugărești

1
și de desfacere a mărfuri- | 
lor industriale. (V.S.)

Rubrică realizată de 
M. BUJORESCU
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CITITORII NE SESIZEAZĂ
Concurență cu lumina 

soarelui ?
Așa s-ar părea, dacă se 

au în vedere ciudățeniile 
care se petrec cu ilumi
natul public pe unele 
străzi din Petroșani. Pe 
strada Mîndra, în dreptul 
imobilului cu nr. 12. un 
bec arde non-stop 1 Că 
arde pe timp de noapte, 
nu-i ceva ieșit din comun, 
doar rostul becurilor e- 
lectrice acesta este. Neo
bișnuit și rău este că a- 
cest bec arde și ziua, con
curînd lumina soarelui de 
la răsărit și pînă la as
fințit.

Un asemenea concurent 
al astrului zilei se află și 
pe strada Cărbunelui, la 
punctul de distribuire a 
motorinei. Cine suportă 
această risipă de energie 
electrică ? Firește, răspun
sul sînt datori să-l dea 
cei de la C.D.E.E. Petro
șani Un răspuns faptic, 
prin măsuri ferme.

loan CIUR, Petroșani
Izvorul risipei

Titlul scrisorii de față, 
cu care ne-am adresat re
dacției ziarului, ni l-a su
gerat o defecțiune ivită la 
rețeaua de apă potabilă 
din cartierul nostru. De 
aproape 3 (trei) săptămîni, 
la capătul blocului nr. 17 
de pe strada Aviatorilor, 
din cartierul Aeroport, a 
izbucnit din pămînt un 
tumultuos izvor de apă. 
Limpede și rece 1 Spun

locatarii blocului că la fa
ța locului^ atrași de ,;mi- 
racolul țîșnitor", au venit 
într-o bună zi, cîțiva mari 
meșteri de la secția apă- 
canal a E.G.C.L. Petro
șani. Au privit îndelung 
conducta spartă au cerce
tat temeinic, au făcut mă

surători precise, au discutat 
(mai ales) în amănunt și 
furtunos soluția de reme
diere și au... plecat. Ple
cați au fost, căci de a- 
tunci a trecut mai mult 
de o săpătmînă, dar ni
meni n-a mai venit să 
repare spărtura din țea- 
vă. Apa continuă să iz
vorască cu debit din ce 
în ce mai bogat. Văzînd 
această mostră de risipă, 
noi, cei din cartier, ne în
trebăm intrigați : fac oa
re meșterii de la E.G.C.L. 
vreun proiect de captare 
a izvorului buclucaș, de 
înțîrzie atît de mult cu 
intervenția ? Nu de alta, 
dar apa curge, timpul tre
ce, iarna se apropie și 
s-ar prea , putea să se in
tre cu remedierea în cri
ză de... frig. Mai ști. poa
te tocmai pe soluția în
ghețului se mizează, în 
cazul do față, pentru" se
carea izvorului neavenit.

C. Negrea, G. Barbu 
cartierul Aeroport — 

Petroșani
Drumuri zadarnice 

la E.G.C.L.
Tn anul 1984 m-am adre

sat eu o cerere către 
E.G.C.L. Petroșani. Solici
tam serviciile întreprinde

rii în vederea unor repara
ții la acoperișul clădirii în 
care locuiesc (blocul 33, 
scara II, etajul IV, aparta
mentul 37 din strada Inde
pendenței). De mai mult 
timp izolația din structura 
planșeului de acoperiș este 
deteriorată, apa ploilor pă- 
trunzînd prin tavan în a- 
partamentul deținut de fa
milia mea la ultimul etaj 
al blocului. In zadar am 
așteptat venirea echipei de 
meseriași do la E.G.C.L. să 
facă reparația solicitată 
Cererea nu mi-a fost ono
rată. Intre timp starea de 
deteriorare a plafonului a- 
partamentului și de infil
trare a apei în locuință s-a 
agravat. De aceea, în data 
de 26 februarie 1985 am 
înaintat o a doua cerere 
(înregistrată cu nr. 2168), 
către E.G.C.L. Petroșani. 
Am fost de mai multe ori, 
personal, la conducerea a- 
cestei unități explicînd mo
tivul insistențelor mele, 
faptul că se distruge apar
tamentul. Drumurile, inter- 
vențile mele la E.G.C.L. au 
fost zadarnice și de aceas
tă dată.. Ce-i adevărat, mi 
s-au dat asigurări că pro
blema reparației va fi re
zolvată, dar m-am ales doar 
cu promisiunea. Mai sper 
ca cei de la E.G.C.L. să 
fie receptivi la cererea mea 
și să execute reparația so
licitată pînă cînd timpul 
mai permite.

N.R. Ar fi șj cazul 1
loan MAȚOSCHI, 

Petroșani

Toamnă însorită pe 
străzile reședinței de 
municipiu.

Foto : T. ALEXANDRU

Aflăm de la organele de stat
EXCEPȚIE

Caz mai rar întilnit in 
„analele" indisciplinei, Eli- 
sabela Nimbi, încadrată la 
I.M. Uricani, s-a prezentat 
la șut sub influența bău
turilor alcoolice. Excepția 
confirmă regula, așa că un- 
de-i lege nu-i tocmeală , la 
trezire, prețul indisciplinei 
s-a dovedit destul de pipe
rat...

premiera
Trei minori, colocatari ai 

blocului din strada Venus 
nr.'5, din Petroșani, Marius 
Tomulescu, Iosif și Chirilă 
Petre și-au propus să ree
diteze secvențe ale cinema
tografiei neorealiste italie
ne, dar „coproducția" lor, 
cu titlul „Ho^ii de bicicle
te", a dat faliment, dato
rită intervenției prompte a 
lucrătorilor de miliție. Oare 
părinții lor se așteptau să 
primească invitație la spec
tacolul de gală ?

CONFUZIE
Confuzia semantică are 

adesea efecte dramatice 
pentru personalitatea unor 
indivizi. Confundînd bunul 
obștesc cu cel propriu, Va- 
sile Petre, din cadrul sec
torului XII al minei Lu- 
peni a sustras dintr-o gale
rie de coastă o bandă de

cauciuc, care valora circa 
1 000 lei. De acum s-a con
vins că legea nu e atit de 
elastică, incit să acopere 
reprobabila sa faptă anti
socială ; dimpotrivă, o va 
încadra in termeni preciși, 
pe măsura gravității sale.

IZVOR SECAT
Descoperise izvorul îm

bogățirii fără muncă, Gheor- 
ghe Macarie, fost gestio
nar la Cariera Cîmpu lui 
Neag, făcea „plinul" tutu
ror amatorilor de motorină, 
in tranzit sau loco și astfel 
s-au dus pe apa sîmbetei... 
5 400 litri. Concurând sta
țiile PECO, Gheorghe Ma
carie a căzut sub incidența 
legii și cum motorina e in
flamabilă, s-a... ars.

SOCOTEALA SIMPLĂ
Din 27 de persoane, în

cartiruite la o cabană fores
tieră din Cîmpu lui Neag, 
cinci nu aveau viză de 
reședință în municipiul 
nostru. Au rezultat, așa 
cum prevede Legea nr. 
5/1971, cinci amenzi ca
re atenționează nu nu
mai pe rieglijenții în 
cauză.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Miliției 

Municipiului Petroșani

ACȚIUNI TINEREȘTI
Pentru tinerii din întreprinderile de pe raza o- 

rașului Vulcan, săptămîna 31 septembrie — 5 oc
tombrie este dedicată în întregime muncii patrioti
ce. După cum ne informa Mihai Anghel, prim-seere- 
tar al Comitetului orășenesc U.T.C., zeci de tineri 
răspund prezent, în aceste zile, chemărilor organi
zației de tineret.

La I.M. Vulcan, peste 50 de uteciști din orga
nizațiile 12 mecanic și 12 electric (secretari Cosmin 
Tătărcan și Ton Drăghici) au făcut curățenie în ate
lierele minei, recuperînd, cu această ocazie, o im
portantă cantitate de span. Nici colegii lor de la 
I.M. Paroșeni n-au fost mai prejos. La capitolul 
muncă patriotică ei nu înscris acțiuni în depozitul 
de lemne și colectarea a 3 fino kg fier vechi (Gh.O.)

Mecanizarea își regăsește 
locul firesc

(Urmare din pag. 1)

le au de executat la uti
lajele amintite. La sfîrși- 
tul anului primul abataj 
echipat cu susținere me
canizată de acest fel tre
buie să înceapă să produ
că în stratul 5, blocul IV. 
Pentru aceasta la lucrări
le de conturare a panoului 
se lucrează deja, cu două 
brigăzi de pregătiri. In 
primul trimestru al anului 
viitor și în continuare vor 
mai fi puse în funcțiune 
abataje frontale echipate 
cu susținere și tăiere me
canizată în stratul 5, blo
curile zero și 7 și în stra
tul 4 blocul IV. Prin pu
nerea în funcțiune a a- 
cestora, producția extrasă 
zilnic din abataje echi
pate cu susținere și tăiere 
mecanizată va crește de 
la 10 la sută, cît se rea
lizează în prezent, la 38 
la sută la sfîrșitul 
trimestrului I și la peste 
50 la sută la finele anului 
1986.

Intrucît mecanizarea 
complexă a fronturilor 
scurte din stratul 3 nu a 
fost rezolvată la mina 
Vulcan, aici s-au folosit 
și se folosesc în continuare 
abatajele echipate cu stîlpi 
individuali și combine de 
tăiere care, de asemenea, 
au fost modificate și a- 
daptate la condițiile con
crete de zăcămînt exis
tente aici. Pentru ca lu
crările de pregătiri să 
poată ține pasul cu avan
sările mari de înaintare 
obținute în abatajele echi
pate cu susținere și tăiere

mecanizată se va trece la 
folosirea pe scară largă a 
combinelor de înaintare. 
Și în acest domeniu s-au 
făcut primii pași : luerîn- 
du-se, în prezent, cu o 
combină de înaintare ur- 
mînd ca pînă la sfîrșitul 
anului numărul acestora 
să crească la patru, iar 
în anul viitor lucrările 
de pregătiri executate cu 
combine de înaintare să 
fie în continuă creștere. 
Pentru ca toate aceste u- 
tilaje care vor fi puse în 
funcțiune la mina Vulcan 
în acest an și în viitor, 
să producă la nivelul sar
cinilor planificate este 
nevoie de oameni bine 
pregătiți profesional care 
să știe să le exploateze 
și să le întrețină. Mulți 
mineri de la mină urmea
ză cursurile de poli
calificare, iar alții parti
cipă la interesante schim
buri de experiență la în
treprinderile miniere din 
Valea Jiului care au de 
acum tradiție în exploa
tarea complexelor de sus
ținere mecanizată. Ba mai 
mult, conducerea minei a 
trimis specialiști pe plat
formele industriale unde 
sînt produse aceste utila
je, astfel îneît ele să fie 
deja cunoscute cînd ajung 
la mină. Pentru ca pro
ducția extrasă mecanizat 
la mina Vulcan să poată 
fi evacuată în flux con
tinuu este necesar, și a 
fost realizat în mare par
te, un flux de transport 
continuu pe benzi cu co
vor de cauciuc, asupra 
căruia vom reveni.

Printre dotările de importanță vitală de care beneficiază spitalul municipal din Petroșani în vastul 
efort de ocrotire a sănătății oamenilor muncii din Valea Jiului este și elicopteral. In imagine un caz ce 
se cerc rezolvat urgent, beneficiază de utilitatea elicopterului care va transporta bolnavul la Timișoara.

21,50 Telejurnal.
22,00" închiderea programu

lui.

Duminică, 6 octombrie

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor. 

Telefilmoteca de ghioz
dan.
Prietenii văilor verzi, 
(color)
Episodul 5.

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

13,00 Album duminical, (par
țial color)

14,45 însemne ale unui timp 
eroic. Cotarge in cîm- 
pie. Reportaj realizat 
cu ocozia Zilei petro
listului. (color)

15,00 închiderea programu
lui.

19,00 Telejurnal.
19,20 Țara mea azi. Epoca 

Ceoușescu, Turnu Mă
gurele — ferestre spre 
viitor, (color) —

19,40 Cîntarea României, 
(color)

20,20 Film artistic Eroica 
(color).

21,45 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

Luni, 7 octombrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Orizont tehnico-științi- 

fic.
20,35 Tezaur folcloric, (color)
20.50 R.D. Germană — iti

nerar citadin. Docu
mentar. (color)

21,00 Roman foileton. Cita
dela — premieră pe 
țară, (color) 
Episodul 7.

21.50 Telejurnal.
22,00 închiderea programu

lui,
Marți, 8 octombrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în econo- 
.__ mie.

20,40 A patriei cinstire. E- 
misiune de vesuri.

20,50 Viitoare cetăți econo- 
mico-sociale. Recaș. 
Spiritul gospodăresc la 
el acasă.

20,45 Tribuna TV. Emisiune 
de dezbateri politico- 
ideologice in lumina 
hotărîrilor Congresului 
consiliilor populare.

21,00 Film serial.PROGRAMUL Țy
ZZZZZ/ZZZZZZzZVZZzzzZZzvzzzzzZZZZZZZZZZZZZZZZVz/». .....zzzzzzzzzzzzzzzzzz.

21,05 Seară de balet. Fe- 
dra (color)

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

Miercuri, 9 octombrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea in econo

mie. Dosarul resurselor, 
refolosibile

20,35 Frumuseții tale, Româ
nie. Muzică ușoară.

. (color)

Două generații.
Partea a ll-a.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programu 

lui.

Joi, 10 octombrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în econo

mie.
20,35 Efigii ale muncii. 

Epoca Ceaușescu. Punc
te fierbinți, (colar)

20.50 Amfiteatrul artelor.
21,15 Invitație în studioul de 

concerte al Rodiotelevi- 
ziunii. Deschiderea 
stagiunii muzicale, 
(color)

21.50 Telejurnal.
22,00 închiderea programu

lui.

Vineri, 11 octombrie

20,00 Telejurnal.
20,20 ActJa'itotea în s'ono 

mie.
20,30 Cadran mondial. Româ

nia și problemele lu
mii contemporane.

20.50 Cîntom plaiul Mioriței, 
(color)

21,00 Serial științific. Plane- 
ta vie. Episodul 14. 
(color)

21,35 Fiecare localitate — o 

puternică cetate eco- 
nonrco-socială. (color)

Sîmbătă, 12 octombrie

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptămină. 

(parțial color)
14,45 Săptămîna politico.
15,00 închiderea programu

lui.
19,00 Telejurnal.
19,25 Teleenciclopedia.
19.55 Dans cu poame și.î. 

fără. Emisiune muzical- 
distractivă. (color)

20,40 Film artistic. Paznicul 
de far. Premieră p« 
țară. Producție o cine
matografiei R.P.D. Co
reene. (color)

21.55 Telejurnal.
22,05 Farmecul operetei. •
22,30 închiderea programu

lui.
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«acroșain
Schimb de mesaje intre tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu și președintele 
Partidului Congresului din Malawi

LILONGWE 3 (Agerpres). 
•— Din partea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Cofhunist Româp, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu a 
fost transmis președinte
lui Partidului Congresu
lui din Malawi, președin
tele Republicii, dr, II. Ka- 
hiuzu Banda, și doamnei 
Tananda Kaddzamira Ban
da un cald mesaj de prie
tenie, împreună cu cele 
luai bune urări de sănă
tate și fericire personală, 
de progres poporului ma- 
lawian.

Mulțumind pentru me
saj, președintele II. Ka- 
Biuzu Banda a rugat să

se transmită tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu 
din partea sa și a soției un 
călduros salut de priete
nie, urări cordiale de să
nătate și fericire, precum 
și de succes poporului ro
mân în realizarea aspirați
ilor sale de progres și pros
peritate.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea, 
de către președintele H. 
Kamuzu Banda a tovară
șului Maxim Berghianu, 
membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul muncii, care re
prezintă Partidul Comu
nist Român la convenția 
anuală a Partidului Con
gresului din Malawi.

Vizita oficială a secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S. 

în Franța
PARIS 3 (Agerpres). — 

Mihail Gorbaciov, secre
tar general al C.C. al 
P.C.U.S., membru al Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., își continuă 
vizita oficială în Franța. 
In cadrul primelor con
vorbiri avute cu Francois 
Mitterrand, președintele 
Franței, au fost abordate 
probleme majore ale si
tuației internaționale ac
tuale, precum și stadiul re-

lațiilor dintre Franța și 
U.R.S.S.

In cea de-a doua zi a 
vizitei sale, Mihail Gor
baciov s-a întîlnit cu par
lamentari, membri ai co
misiilor pentru afaceri ex
terne și cu grupurile de 
prietenie franco-sovietică 
ale Adunării Naționale și 
Senatului din Franța. Cu 
acest prilej, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S. a 
rostit o cuvîntare.

Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară

TOKIO 3 (Agerpres). — 
Orașele nipone Tsu și 
Kuwana au fost proclama
te teritoriile păcii, fără 
arme nucleare, relatează 
agenția TASS. Rezoluții în 
acest sens au fost adopta
te în unanimitate de mu
nicipalitățile respective.

In prezent, peste 600 de 
localități și cinci prefec
turi japoneze sînt procla
mate teritorii fără arme 
nucleare.

☆

SYDNEY 3 (Agerpres). 
— Numeroase ambarcați
uni antinucleare au de
monstrat în rada portului

australian Sydney, în semn 
de protest față de vizita 
de opt zile întreprinsă aici 
de două nave americane de 
război —• a anunțat poli
ția navală australiană, ci
tată de agenția Reuter. 
Această manifestație anti
nucleară a fost organiza
tă din inițiativa Escadro- 
nului păcii, grup de pro
test al opiniei publice aus
traliene împotriva arme^ 
lor nucleare. Flotila anti
nucleară și-a propus să 
organizeze o „veghe1* de 
24 de ore în jurul navelor 
militare americane sosite 
la Sydney.

în legătură cu răpirea unor 
cetățeni sovietici

Declarația secretarului general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 3 

(Agerpres). — La Națiuni
le Unite a fost dată publi
cității, în numele secreta
rului general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, o 
declarație care condam
nă cu hotărîre luarea ca 
ostateci la Beirut a patru 
colaboratori ai unor insti
tuții sovietice, relatează 
agenția TASS. Secretarul 
general al O.N.U., se sub-

liniază în declarație, 
„condamnă această încăl
care flagrantă a norme
lor internaționale care se 
referă la viața colabora
torilor reprezentanțelor di
plomatice, aflate în exer
cițiu, și dorește să subli
nieze din nou necesitatea 
unor eforturi internațio
nale concertate în vederea 
combaterii proliferării te
rorismului".

Declarația președintelui S.U.A.
WASHINGTON 3 (A-

gerpres). — Președintele 
S.U.A., Ronald Reagan, a 
exprimat regretul în legă
tură cu răpirea unor cetă
țeni sovietici la Beirut, a- 
preciind, în context, că te
rorismul reprezintă feno
menul cel mai detestabil 
care confruntă omenirea 
de azi — relevă agenția 
Associated Press. Totoda

1

tă, un purtător de cuvînt 
al Departamentului de 
Stat, citat de France Pres- 
se, a declarat că actul 
criminal al uciderii unei 
persoane dintre cele răpi
te „scoate în evidență cu 
și mai multă pregnanță ne
cesitatea angajării unor 
acțiuni concertate împo
triva terorismului inter
național.

FILME

gramarea filmelor aparțin 
întreprinderii Cinemato
grafice Județene Hune
doara.

PETROȘANI — 7 No-' 
iembrie: Moara lui Căli
far ; Unirea : O lumină Ia 
etajul X ’, Parîngul! Pie- 
done în Egipt.

LONEA : Provocarea
dragonului.

ANINOASA ! Undeva, 
cîndva.

VULCAN — Luceafă
rul : Ciuleandra.

LUPENI — Cultural 1
Răpirea fecioarelor.

URICANI) Sosesc 
sările călătoare.

pă-

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro-

TV.
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lor.
Consiliile popu
lare la înălțimea e- 
xigențelor actuale. 
Telejurnal, 
închiderea progra
mului.

arte- I

I

memento

Cooperativa meșteșugărească 
„Unirea" 

cu sediul in Petroșani, 
strada 30 Decembrie, nr. 1 A, 

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ 

muncitori calificați în meseriile de 
zugravi-vopsitori și zidari.

Condițiile de încadrare și retribuire 
sînt cele prevăzute de Legile nr. 12/1971 
și nr. 57z1974.

Cei interesați se pot adresa la biroul 
personal al cooperativei și la telefon nr. 
42763.

Mica publicitate

Știri
BEIJING 3 (Agerpres). 

— China și-a îmbunătățit 
în mod vizibil sectoarele 
industrial și agricol în 
perioada celui de-al VI- 
lea plan cincinal, care se 
încheie anul acesta — re
latează agenția China 
Nouă.

Potrivit Biroului statis
tic de stat, începînd din 
1981 au fost realizate suc
cese remarcabile în apli
carea rezultatelor celor 
40 de proiecte de cerceta
te de cea mai înaltă prio
ritate.

In sectorul industrial au 
fost dezvoltate 1 900 tipuri 
de noi materiale.

din R. P. Chineză
In sectorul agricol, 30 

de soiuri de grîu de înaltă 
productivitate au fost cul
tivate experimental pe o 
suprafață de 2,7 milioane 
hectare, iar noi soiuri de 
hibrizi de orez au fost cul
tivate pe o suprafață de 
6,7 milioane hectare.

Oamenii de știință chi
nezi au construit un com
puter cu posibilități foar
te mari „Ynhe“ (Galaxia), 
care are o capacitate de 
100 milioane de operațiuni 
pe secundă — relevă a- 
genția. La sfîrșitul anului 
trecut, China avea 9 977 
institute de cercetare și 
agenții de dezvoltare a

tehnologiei — cu 2 860 
mai multe decît în 1980.

*

BEIJING 3 (Agerpres).— 
Pentru a răspunde nevoi
lor energetice crescînde, 
în R.P. Chineză se vor 
construi în curînd cinci 
exploatări de cărbune la 
suprafață în localitățile 
Huolinhe, Yimihe, Yuan- 
baoshan și Junggar, din 
nordul țării, și în localita
tea Pingshuo, din provin
cia Shanxi, Informează 
buletinul „China Featu
res". Se preconizează ca, 
în 1990, aceste unități să 
producă 50 milioane tone 
cărbune.

Indignare și 
dezaprobare

Raidul întreprins de a- 
vioane militare israeliene a- 
supra sediului din capita
la tunisiană al O.E.P. a 
trezit indignare și dezapro
bare în rîndurile opiniei 
publice. După cum trans
mit agențiile de presă, la 
Tunis și în alte orașe ale 
țării au avut Ioc mari ma
nifestații de protest, iar re
prezentanți ai guvernelor 
R.P. Chineze, Indiei, R.A. 
Yemen, Irakului, Belgiei, 
Franței, Austriei, Egiptului, 
Iugoslaviei, Perului, Spa
niei, Argentinei, Bangla
deshului, Canadei, Paki
stanului, Marocului și al
tor state au făcut decla
rații, în care au condam
nat raidul, calificîndu-1 un 
act ce contravine norme
lor dreptului internațional 
și Cartei O.N.U.

• PARIS. —La Paris se 
desfășoară o întîlnire con
sultativă a Asociației par- 
ticipanților la zborurile 
cosmice, organizație inter 
națională neguvernamen
tală. Participanții — cos- 
monauti și astronaut! din 
U.R.S.S., S.U.A., Franța, 
România și din alte țări 
— dezbat probleme pri
vind promovarea coope
rării spațiale în scopuri 

pașnice, o atenție deosebi
tă fiind acordată salvgar
dării păcii, tema de bază 
a reuniunii fiind „Plane
ta — casa noastră", infor

mează agenția France 
Presse.

• BRASILIA. — La ce
rerea Departamentului a- 
merican al Justiției și a 
autorităților israeliene, ex- 
perții brazilieni de la U- 
niversitatea Campinas au 
procedat la reexaminarea 
scheletului cri
minalului nazist Josef 
Mengele — transmite a- 
genția France Presse. Con
cluziile la care s-a ajuns 
confirmă identitatea sta
bilită anterior și reafirmă 
faptul că Josef Mengele nu 
se mai află în viată

© PARIS. — Sindicate
le lucrătorilor francezi de 
la căile ferate au obținut, 
după o zi și jumătate de

grevă și cinci ore de ne
gocieri dificile, satisface

rea revendicărilor formu
late conducerii S.N.C.F. 
(Societatea națională a căi
lor ferate). Ca urmare, per
sonalul și-a reluat lucrul.

• SAN MARINO. - —
Noii căpitani regenți ai 
Republicii San Marino, 
Pier Paolo Gasperoni 
(Partidul soc ialist) și Ubal
do Biordi (Partidul comu
nist), au depus jurâmîntul, 
urmînd să d rținâ funcția 
supremă în stat pînă Ia 
31 martie 1936.

• NAȚIUNILE UNITE 
— Comitet li O.N U. îm
potriva apartheidului a 
adresat țărilor membre

ale Națiunilor Unite ape
lul să împiedice partici
parea unor piloți sau a 
unor automobile fabrica
te pe teritoriile lor să 
participe la raliul automo
bilistic programat pentru 
19 octombrie în Africa de 
Sud. O declarație de presă 
exprimă regretul pentru 
faptul că Federația inter
națională de automobilism 
a hotărît luna trecută să 
nu anuleze această compe
tiție sportivă, în pofida 
numeroaselor ap< luri ale 
membrilor ei.

VIND magnetofon Akay 
GX-4 000 D, nou, telefon 
42248, Petroșani, între ore
le 8—16. (2080)

VIND dantelă, import, 
pentru rochie de mireasă. 
Informații .telefon.966/30674 

(2079)
VIND apartament 4 ca

mere. Deva, central, telefon 
956/22397. (2078)

PE această cale mulțu
mesc tovarășilor dr. Doina 
Ovedenie, dr, Turcu Petru 
și personalului mediu din 
cadrul Spitalului Municipal 
Petroșani pentru îngrijirea 
mea, redîndu-mi viața. 
Schlcser Victor, pensionar. 

(2081) 
PIERDUT cal negru, ta

lie mijlocie, cu o stea mi
că în frunte, înfierat cu 
literele K. R., pleoapa o- 
chiului stîng ruptă. Găsi
torului recompensă. Adre
sați : Cîrstoiu Toma, comu
na Stănești — Curpeni, 
Gorj.

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 1350, 
eliberată de Institutul de 
Mine Petroșani. O declar 
nulă. (2074)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 4849, 
eliberată de Institutul de 
Mine Petroșani. O declar 
nulă.

ANUNȚURI

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Popescu 
Narcis, eliberat de Institu
tul de Mine ' Petroșani. II 
declar nul. (2083)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) și car
net student pe numele Sle- 
juc Liviu, eliberate de In
stitutul de Mine Petroșani. 
Le declar nule. (2082)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
6030, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. ■ (2071)

PIERDUT legitimație de- 
serviciu pe numele Berei 
Dionisie, eliberată de I.M. 
Paroseni. O declar nulă.

(2069)
PIERDUT legitimație bi

bliotecă (periodice) nr. 
4243, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (2065)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Cu- 
nea Elena, eliberată de 
Institutul de Mine Petro- 
șanițțP declar nulă. (2061)

PIERDUT contract de 
închiriere pe numele Savu 
Emilia, eliberat de I.G.C.L. 
Petroșani, în anul 1981. II 
declar nul (2063)

DE FAMILIE

CONDUCEREA Spitalului Municipal Petroșani tran
smite sincere condoleanțe tovarășului dr. Blendea Con
stantin pentru marea pierdere suferită prin decesul ma
mei sale. (2085)
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COLECTIVUL Policlinicii stomatologice Petroșani es
te alături de colegul lor dr. Blendea Constantin ia în
cercarea grea pricinuită de pierderea scumpei sale 
mame. Sincere condoleanțe. (2072)
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