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Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
eună cu tovarășa 

ENA CEAUȘESCU, 
în R. P. Chineză

r

ȚÂRII CÎT MAI MULT CÂRBUNE! i 
l

Prin creșterea productivității 
muncii—producții tot mai ridicate■ a

ra- 
su- 

3400

pro-

Sectorul III se numără 
printre sectoarele de 
frunte ale minei Bărbă
teni. Prin realizarea și 
depășirea lună de lună — 
mai puțin în septembrie, 
datorită unor condiții tec
tonice dificile — a sarci
nilor de plan, la încheie
rea a trei trimestre 
portăm o producție 
plimentară de peste 
tone de cărbune.

Acest succes a fost po
sibil, în principal, dato
rită depășirii productivi
tății muncii, menținerii ei 
permanent la cote supe
rioare. In abataje,
ductivitatea a fost, lunar, 
superioară cifrelor plani
ficate cu 250 kg pe post, 
iar în cărbune cu 90 kg 
pe post. Desigur, faptul că 
înregistrăm astfel de pro
ductivități se datorează 
și atenției pe care o a- 
cordăm plasării. Compa
rativ cu perioada simi
lară a anului trecut, cînd 
înregistram- 75—76 
posturi în cărbune, 
prezent acest număr este 
de 91. Creșterea plasării 
în cărbune constă într-o 
mai judicioasă redistri
buire a posturilor de

de 
în

lucrările de întreținere și 
servire. In acest mod, am 
întărit numeric brigăzile 
de producție.

Abordînd acest punct, 
menționez activitatea bu
nă a brigăzii conduse de 
Vasile Fodor, care lu
crează în abatajul came
ră nr. 7, stratul 3, bloc 
IX. Inregistrînd depășiri 
la 
de
Pe 
de
I în întrecerea socialistă 
pe întreprindere între 
sectoarele de producție, 
pe semestrul I. Brigadie
rul Costică Onofrei și 
ortacii săi, din abatajul 
cameră nr. 2, bloc VII, a- 
bataj redeschis în acest 
an, au reușit suplimenta
rea lună de lună a pla
nului cu cîte 70—80 tone 
de cărbune. In același 
mod acționează și mine
rii din brigăzile aflate 
sub conducerea comuniș
tilor Andronicâ' " Grumă-

productivitatea muncii 
peste 50 kg cărbune 
post, această formație 
muncă a ocupat locul

Haralambie ENACHE, 
maistru, șef sector III, 

I.M. Bărbăteni

Plus 1000 tone
de cârbune

ingi-
care

căn
ește 

a 
teh-

După cum ne informa 
ieri dimineața, prin tele
fon, șeful sectorului III de 
la I.M. Paroșeni, sing. Do- 
rel Tamaș, minerii, 
nerii și tehnicienii
formează acest harnic co
lectiv au extras, la zi, su
plimentar sarcinilor de 
plan pe luna octombrie a- 
proape 1000 tone de 
bune. Acest succes 
rodul bunei organizări 
muncii, a respectării
nologiilor de lucru la fron
turile dotate cu complexe 
de susținere și tăiere me
canizată. Toate formațiile 
de lucru productive au ob
ținut rezultate pe măsura 
dotării de care dispun. Ast
fel, brigada lui Fazekaș 
Ferencz, ce exploatează un 
complex mecanizat de ma
re înălțime a extras de la 
începutul anului în plus 
sarcinilor de plan peste 
14 000 tone de cărbune. Bri
găzile de pregătiri conduse 
de minerii Petrea Antohi 
și Mihai Ștefureac, au ob
ținut avansări medii lu
nare de peste 100 ml, re- 
cuperînd minusul de peste 
250 ml existent la finele 
trimestrului I. (Gh. S.)

Convorbiri intre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Li Xiannian

Din partea română — to
varășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-viceprim-mi- 
nistru al guvernului, pre
cum și tovarășii Ion Din
că, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guver
nului, președintele păr
ții române în Comisia gu
vernamentală româno-chi- 
neză de colaborare econo
mică și tehnică, Ștefan 
Andrei, membru supleant

La Beijing au avut 
marți, 8 octombrie, 
vorbiri oficiale între 
rășul 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republidii So
cialiste România, și tova
rășul Li Xiannian, mem
bru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chi
nez, președintele Republi
cii Populare Chineze.

La convorbiri au partici
pat ;

loc 
con- 

tova- 
Nicolae Ceaușescu,

al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor exter
ne, Constantin Mitea și 
Ion Licu, consilieri ai pre
ședintelui Republicii Socia
liste România, Angelo Mi- 
culescu, ambasadorul țării 
noastre la Beijing, alte 
persoane oficiale.

Din partea chineză —• 
tovarășii Li Peng, vicepre
mier al Consiliului de 
Stat, Chen Muhua, consi
lier de stat, președintele

(Continuare în pag. a 4 a)

Convorbiri între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Zhao Ziyang

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a 
avut, marți după-amiază, 
convorbiri oficiale cu tova
rășul Zhao Ziyang, premie
rul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chine
ze.

Din partea română la con
vorbiri au participat tova
rășa Elena Ceaușescu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.,

prim-vicepreședinte al gu
vernului, precum și tovară
șii Ion Dincă, membru al 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim vi- 
ceprim-ministru al gu
vernului, președintele 
părții române în co
misia guvernamentală ro- 
mâno-chineză de colabora
re economică și tehnică, 
Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Poli
tic Executiv al CC. al 
P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, Constantin Mitea

și Ion Licu, consilieri ai 
președintelui Republicii So
cialiste România, Angelo 
Miculeseu, ambasadorul ță
rii noastre la Beijing, alte 
persoane oficiale.

Din pa’tea chineză 
luat parte tovarășii :
Peng, vicepremier al Consi
liului de Stat, Chen Muhua, 
consilier de stat, președin
tele părții chineze în Co
misia guvernamentală chi- 

' no-română de colaborare

au 
Li

(Continuare în pag. a 4-a)
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SPORT(Continuare in pag. a 2-a)

Brigada condusă de Ion Nichițelea din sectorul III al minei Uricani analizează rodnicia șutului recent 
încheiat, împreună cu maistrul Fănică Armașu. Foto: AI. TATAR

Livrări suplimentare 
întreprinderilor miniere

Venind în sprijinul mi
nerilor, colectivul oameni
lor muncii de la 
IPSRUEEM Petroșani a 
livrat întreprinderilor mi
niere, în plus sarcinilor de 
plan, pe perioada care a 
trecut de la începutul a- 
jiului, 2966 stîlpi hidraulici, 
249 armături metalice, 284 
tone țevi flanșate, 214 tone 
tuburi de aeraj și 192 tone 
plasă de sîrmă. La
jele de transport din dota
rea minelor au fost 
cutate, suplimentar planu
lui, reparații în valoare 
de 8 856 000 lei. (Gh. S.)

utila-

exe-

* 
t

Soluție simplă
Raportat la vîrsta în

treprinderii din care face 
parte — tlzina de prepa
rare a cărbunelui Co-
roești —, atelierul de
epurare a apelor este de 
dată mai recentă, 
precis, din 1981. 
cum 
rea, 
în a controla 
apei evacuate 
Vest. Cu alte 
pa să conțină 
cît mai redus 
sii sterile. In 
timp, cantitatea 
tă în rîu trebuie să

îi arată 
menirea

Mai
După 

denumi- 
constă 

calitatea 
în Jiul de 
cuvinte, a- 
un procent 
de suspen- 

același 
deversa- 

fie

Și 
sa

cît mai mică, recircuita- 
rea apei necesare proce
sului de spălare a căr
bunelui fiind o problemă 
căreia i se acordă o a- 
tenție deosebită.

— In acest sens, ne re
latează ing. Viorica Cio
can, șefa atelierului, chiar 
în primăvara acestui an 
s-au efectuat o serie de 
modificări și adaptări ce 
vizează reglarea și buna 
funcționare a circuitului 
de ape reziduale.

— In ce au constat 
cestea ?

— Prin punerea

eficiență sporită
funcțiune a unor pompe 
de mare capacitate, în 
Jiu nu se mai deversează 
apă cu suspensii sterile. 
Puteți să vă convingeți ! 

Am văzut și ne-am 
convins. Intr-adevăr, apa 
deversată nu arată deloc 
a fi fost folosită în pro
cesul de spălare a căr
bunelui. Faptul are și el 
semnificația lui : înlocui
rea sistemului de pornire 
a pompelor, prin monta-

Gheorghe VULCANEANUa-

în (Continuare în pag. a 2-a)

Hotăririle Congresului al III-Iea al consiliilor

populare — program concret de acțiune

Cu cetățenii, pentru cetățeni
— In ultimele zile ale 

săptămînii trecute, ne 
spunea tovarășul Con
stantin Bîrsan de la Con
siliul popular al orașului 
Petrila, în localitatea

-noastră, ca de altfel în 
întreaga Vale a Jiului, 
s-au desfășurat ample 
acțiuni destinate cură
țeniei și înfrumusețării 
tuturor zonelor din oraș. 
Au participat 12 000 de 
cetățeni și elevi, totali- 
zînd 14 000 ore de mun
că patriotică. Aceste ac
țiuni au fost larg spriji
nite de unitățile econo
mice cu mașini și utilaje: 
6 autobasculante, 4 auto
camioane și 5 ifroane.

In acest fel, la scurt 
timp după Congresul al 
III-Iea al consiliilor popu
lare, eveniment care 
deschis noi 
în înflorirea 
calităților, 
populare din 
lui, pe baza 
grame de acțiune și 

. participarea
și cetățenilor, au început 
să înfăptuiască sarcinile 
economice și sociale 
această etapă. Odată 
permanenta atenție 
nifestată pentru punerea 
în valoare a întregului 
potențial creator al oa-

a 
perspective 

tuturor lo- 
consiliile 

Valea Jiu- 
unor pro- 

cu 
deputaților

din 
cu 

ma-

menilor în vederea rea
lizării sarcinilor ce revin 
mineritului Văii Jiului, 
consiliile populare din 
Petrila, Vulcan și Lupeni 
au preocupări sistematice 
în sporirea producției in
dustriei mici și diversifi
carea serviciilor pentru 
populație, pentru realiza
rea programului de auto- 
conducere și autoapro- 
vizionare.

încă din luna trecută 
au fost inițiate, în cir
cumscripțiile electorale 
din Lupeni și Vulcan, 
dezbateri cetățenești care 
au evidențiat noi posibi
lități de creștere a nive
lului de viață și civiliza
ție al locuitorilor. Spiri
tul gospodăresc al tutu
ror se manifestă în per
manență în aceste zile de 
toamnă, sintetizînd con
tinua perfecționare a sti
lului și metodelor de 
muncă ale consiliilor 
populare, prin întărirea 
legăturilor cu masele de 
cetățeni și atragerea lor 
la conducerea și înfăp
tuirea acțiunilor de în
florire a fiecărei locali
tăți a municipiului.

Tiberiu SPATARU

(Continuare în pag. a 2-a)

Fotocritica : „Gospodărirea materialelor, 
a utilajelor și instalațiilor, obligație a tuturor 
întreprinderilor miniere !“.

(In pagina a 3-a)
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Pe agenda de lucru a organizațiilor de partid

Afirmarea inițiativei»

comu niște

de 
ale 
a- 
Și

— care au 
oportună
— adunarea 

hotărît să se 
înfăptuirea ei.

A-
Operativita- 

grad 
un 

corespunzător... 
sectorul I, co- 

din brigada con- 
Ilie Mihoc au

Mina Lonea, sectorul I. 
Intr-o adunare generală 
a organizației de bază, 
comuniștii au făcut o pro
punere care a fost înde
lung dezbătută. Fiind 
față cadrele de bază 
sectorului 
preciat ca 
realizabilă 
generală a 
treacă la
Este vorba despre execu
tarea lucrărilor de pre
gătire a unui abataj prin 
culcușul stratului, pro
punere care a întrunit în 
cele din urmă și adeziu
nea conducerii minei, 
vantajele ?
te'Tn execuție, un 
sporit de fiabilitate, 
gabarit

Tot Ia 
muniștii 
dusă de 
propus introducerea unei 
instalații de monorai, ac
ționată manual, pentru 
îmbunătățirea aprovizio
nării tehnico-materiale a 
abatajului cameră nr. 92 
La orizontul 350 — un 
nou orizont care asigură 
creșterea gradului de con
centrare a producției pe- 
întreprindere — comuniș
tii din brigada condusă 
de Mihai Anton au pro- 

— pus — și realizat — be- 
tonarea mecanizată a ga
leriei, adaptînd pe com
bina de înaintare un dis
pozitiv de ridicare și 
montare a prefabricatelor 
grele din beton armat. 
Sugestia minerilor a fost 
dusă la bun sfîrșit cu 
sprijinul comuniștilor 

k__________________________

sectorului VI, 
realizat prin 
dispozitivului 
nă, o instalație 
și deosebit de eficientă.

Un alt exemplu al ini
țiativei comuniste l-am 
consemnat din activita
tea sectorului IV. Comu
nistul Anton Fio rea, un 
destoinic șef de brigadă, 
a propus introducerea 
tavanului de rezistență c.u 
grinzi îngropate în vatră 
în abatajele blocului III. 
Și această propunere a 
fost analizată cu atenție. 
Cel care s-a angajat în 
fața adunării generale să 
realizeze lucrarea a fost 
tot șeful de brigadă care, 
împreună cu 
din formația pe 
conduce, posedă 
nică experiență 
sională.

Mina Lonea a 
de la începutul 
o producție suplimenta
ră de peste 8500 tone de 
cărbune. Acest plus în
corporează numeroase 
inițiative, izvorîte din 
rința comuniștilor de 
intensifica ritmul de 
tracție în abataje, de 
asigura valorificarea 
mai bună a potențialului 
de care dispune între
prinderea. Cadrul de 
firmare al răspunderii 
muniste față de plan, 
inițiativelor propuse 
membri de partid 
dunările generale îl 
stituie terenul vast 
activității practice, 
prioritate, al fronturilor 
direct productive. (I.M.)

care au 
adaptarea 

pe combi- 
practică

comuniștii 
care o 

o temei- 
profe-

obținut 
anului

do- 
a 

ex- 
a 

cît

a- 
co- 
al 
de

în a- 
con- 

al 
cu

Cu cetățenii, pentru cetățeni
(Urmare din pagina 1)

— Intr-o perspectivă a- 
propiată, ' ne mărturisea 
tovarășul loan Rujoi, vi
cepreședinte al Consiliu
lui popular din Vulcan, 
vom realiza noi obiective 
și în industria mică. Vom 
valorifica, pe de o parte, 
resursele de materii pri
me din teritoriu și spriji
nim, pe de altă parte, lo
cuitorii cu diversele ma
teriale necesare în între
ținerea fondului 
in această ordine 
avem în vedere 
jareă unui atelier
fecții piefabricate și alte 
activități în Crividia Și 
Dealul Babii.

Larga și eficienta par
ticipare a cetățenilor și 
elevilor, a întreprinderi
lor și instituțiilor la con
tinua acțiune de bună

locativ 
de idei 
amena- 
de con-

gospodărire și înfrumuse
țare a cartierelor și lo
calităților, preocupările 
de actualitate și de pers
pectivă apropiată în dez
voltarea economico-socia- 
lă în profil teritorial con
stituie o concretizare a 
unui stil de muncă dina
mic, a promovării iniția
tivelor izvorîte din con
tactul permanent cu lo
cuitorii.

Cu cetățenii și pentru 
cetățeni este substanța 
întregii activități desfă
șurată de consiliile popu
lare din Valea Jiului în 
vederea înfăptuirii mobi
lizatoarelor îndemnuri 
indicații formulate de 
varășul Nicol 
Ceausescu, secretarul 
neral al
Congresul 
consiliilor populare.

partidului,
al TH-lea

Giovaneta Glieorghian și Victoria Cioată 
confecționere harnice din formația 3 B de la între
prinderea de Confecții Vulcan.

Centru
de recepție

In regie proprie și prin 
muncă patriotică, lucrăto
rii secției auto-moto nr. 
44 din Livezeni, a coopera
tivei meșteșugărești „Uni
rea" Petroșani, înalță un 
centru de recepție, care va 

‘dispune de birouri, 
de așteptare pehtru 
grupuri sociale. La
vreme de la eliberarea au

Amenajări 
gospodărești

sală
clicnți, 
puțină

toi izației de construcție, 
clădirea se află deja 
roșu". (I.V.)

de
III

pentru asigura- 
de front a a- 
urmează.

ca rezultatele 
care am înche-

zescu, Gheorghe lori 
M hai Samson și Va 
Cotea, ale căror depti 
de productivitate se 
frează la 50—60 kg 
cărbune pe post.

Datorită condițiilor 
zăcămint, în sectorul
nu este posibilă introdu
cerea mecanizării. Re
zultatele enumerate se 
datorează, deci, modului 
de mobilizare a colecti
vului de oameni ai mun
cii, măsurilor luate pen
tru asigurarea liniei de 
front necesare. Mențio
nez, în acest sens, briga
da condusă de Nicolae 
Bălăuță, formație nou 
ființată, din 
■nioră 2
bloc VI, formație care, 
prezent, efectuează 
crări de cercetare a 
mei stratului

Minșr-ii din brigada lui 
Va si le 
pentru 
1986, 4 
3 Vest,

la
pe 

o 
de-

a u- 
proprietate 

proiecte 
Institu-

Locuințe 
proprietate personala

Pe strada Rovinari, din 
zona Spitalului municipal 
Petroșani, au demarat, cu 
cîtăva vreme în urmă, lu
crările de construire 
nor locuințe 
personală, după
tip, elaborate de 
tul de Proiectări Deva. Lo
cuințele dispun de " parter, 
dem'sol, garaj și sînt con
struite în regie proprie. So- 
licitanții care vor să obți
nă dreptul de folosință a 
parcelelor și autorizație 
de construire a locuințelor 
proprietate personală în a- 
ceastă zonă, se pot adresa 
Sectorului de. arhitectură 
și sistematizare din cadrul 
Consiliului popular muni
cipal. (I.V.)

„ Prin contribuția în bani 
și în muncă a cetățenilor, 
în orașul Lupeni au fost 
efectuate de la începutul 
acestui an însemnate ame
najări gospodărești. Prin
tre acestea se numără te
renul pentru jocuri sporti
ve în zona Balta Neagră, 
extinderea și executarea 
unor Teparații la comple
xul sportiv și de agrement 
de la Brăița, repararea 
instalațiilor de joacă din 
„Cetatea copiilor", ame
najarea unui mic pare în 
fata noului sediu al Ofi
ciului P.T.T.R.

In aceste zile însorite de 
toamnă, în întregul oraș 
se desfășoară ample ac
țiuni patriotice de gospo
dărire a cartierelor la care 
p rtl' ipă zilnic zeci de ce
tățeni. tineri și vîrstnici. 
Sînt curățate rigolele, spa
țiile verzi, se string și. se 
ard frunzele veștede de pe 
alei și străzi. Prin aceste 
acțiuni, cetățenii din Lu
peni își dovedesc sporitul 
gospodăresc, dorința de a 

mai frumoase cartie- 
orașului. (V.S.)

itoare, un suitor în cul
cușul stratului 3, Abata
jul 3, tot 
rea liniei 
nului ce

Dorim 
bune cu
iat primele nouă luni să 
fie continuate. Sîntem si
guri că avem această posi
bilitate. In zilele scurse din 
această lună am înregis
trat un plus de producti
vitate ce se cifrează 
160 kg de cărbune 
post. Prin atenția ce 
vom acorda și pe mai
parte plasării corespun
zătoare, folosirii eficien
te a timpului de lucru, 
bunei aprovizionări a bri
găzilor din subteran și 
introducerii micii meca
nizări contăm pe menți
nerea la parametrii su
periori-a indicatorului de 
productivitate a muncii.

Angajamentul colecti
vului nostru este ca sar
cinile de plan ale lui oc
tombrie să le depășim cu 
cel puțin 500 tone de căr- 

, bune. Este un angajament 
mineresc pe care, sînt 
sigur, minerii sectorului 
III îl vor onora.

pregătesc

abatajul 
Vest, stratul

în-
ca-

3, 
în 

lu-
coa-

Cotea
exploatare. în 
felii din abatajul 
stratul 3, bloc V,

Andronică Grumăzeseu 
și tovarășii din formația 
sa vor efectua, luna

3.

eficiență sporită
a

a-

Cofeteria „Bulevard" din cartierul Fetroșani- 
Nord — un etalon al comerțului civilizat. In ima
gine, comerțul stradal transpus în practică... eficientă.

-____ $-» * > 
mirea de șlam-steril. Doar ? 
într-o lună, în septem- ) 
brie, de la iazul nr. 3, (
unde muncesc Emil Pă- ? 
curaru, Victor Giurgiu și < 
Nicolae Cojocaru, au ? 
fost încărcate și expedia- s 
te peste 4000 tone de ? 
șlam steril. ■ )

Așadar, o soluție sim- ? 
plă a rezolvat și proble- $ 
mele pe care lc crea um- c 
pierea, la un moment dat, > 
a iazurilor de decantare, < 
prin continua depozitare > 
a șlamului steril. O so- t 
luție simplă prin aplica- ? 
rea căreia cîștigă ătît )

noră — pe care se în
scrie munca colectivului 
din atelier este valorifi
carea sterilului. E ade
vărat, de. mai multă vre
me „turtele" din șlam ste
ril, ieșite din instalația 
l'illre ■— presă, iau dru
mul fabricilor de produ
se refractare din 1 
Lugoj, Tg. Mureș, 
sau Gherla. Exista 
o idee mai veche, 
a valorificării 
steril depozitat, 
rioada de iarnă, 
rile de decantare, 
ția a fost găsită : o 
glină încarcă 
autocamioane, 
este livrat 
beneficiarilor

zi a două autotr^nsfor- 
matoare, curățirea și pu
nerea la punct a bazinu
lui de colectare a prea
plinului decantoarelor de 
steril — operațiuni efec
tuate de-a lungul a două 
luni de către electricienii 
din formația maistrului 
Dumitru Burchel și lăcă
tușii lui Ladislau Iszek 
— au necesitat eforturi, 
ore suplimentare de lu
cru. Eforturile au fost 
răsplătite, instalațiile
funcționînd ca la carte.

O altă coordonată — Și, 
u de însemnătate mi-

Buzău,
Zalău 

însă
Aceea 

șlamului 
în 
in

Lauri pentru
caturii, trofeul „Lingoțto 
d’argento", între premianți 
aflîndu-se și alți români, 
Octavian Andronic, Pa
vel Botezatu, Pavel Con
stantin și Octavian Covaci. 

La Festivalul artelor vi
zuale. (ediția a Il-a), de 
la Tolentirib (Italia),
flată in curs de desl'ășu-

„Riviera 
Ancona, 

spoir- 
Pe- 

la

î La recenta ediție a tra- 
ț diționalei „olimpiade" de 
| caricatură, organizată de 
= centrul sportiv 
i del Conero" din
i pe tema „Omul și 
; tul", Ion Barbu din 
î'troșani și-a adăugat 
i palmaresul artistic, repur- 
; tat pe meridianele cari- 
i ....   ...........

rare în această lună, 
pun caricatură frații Ion 
și Mihai Barbu, după cum 
se știe concitaclini ai noș
tri, dar, de acum, nume 
sonore la manifestările de 
acest gen din peninsula 
italică, din alte țări 
bătrânului continent 
din . America. (I.V.)

pe- 
iazu- 
Solu- 
dra- 

șlamul în 
cșire, apoi, 

în vagoane 
sub denu-

r

■
SCHIMB DE EXPE

RIENȚA. Ieri, la Prepara- 
ția Coroești, în organizarea 

■ comisiei inginerilor și teh
nicienilor din cadrul 
I.P.C.V.J. a avut loc un 

' schimb de experiență cu 
I tema „Eficiența moderni- 

• zării liniilor de preparare 
I 2 și 3 în extracția cărbu

nelui cocsificabil". Au par
ticipat muncitori specia

liști, ingineri, maiștri și 
tehnicieni de la toate .uni
tul ile de preparare a căr
bunelui din bazinul carbo
nifer al Văii Jiului.

IN APROPIEREA sediu
lui I.M. Dilja au început 
lucrările de construcție a 
unui bloc de garsoniere. 
Cele 40 de garsoniere ce 
vor fi construite sînt des
tinate cazării tinerilor ne- 
familiști nou încadrați în 
muncă la I.M. Dîlja. (V.S.) 

MEREU DISPONIBILA? 
I.îngă blocul 119 din car
tierul Petroșani-Nord zace

de luni de zile o macara. 
Macaraua este „dată dis
ponibilă" (de către con
structorii din brigada ' nr. 
10 Petroșani a ACM), pro
prietarului, S.U.T. Live
zeni. Dar proprietarul nu 
se grăbește s-o distribuie 
altor puncte de lucru. Pînă 
cînd o fi „disponibilă" ma
caraua ? (V.S.)

«CERCUL CALITĂȚII. 
Din inițiativa comitetului 
sindicatului de la I.M. 
Bărbăteni, în cadrul ate
lierului electromecanic al 
minei a luat ființă cercul

calității. Dintre scopurile 
propuse ; reparații de bună 
calitate, acțiuni de recupe
rare, recondiționare și re- 
folosire a unor materiale, 
întărirea disciplinei la lo
curile. de muncă, reduce
rea numărului de absențe 
nemotivate etc. După cum 
ne relata Zaharia Parasca, 
președintele comitetului 
sindicatului, inițiativa înfi
ințării unor astfel de cer
curi va fi extinsă și la alte 
sectoare. (Gh. O.)

DISPARIȚIE. Facem cu
noscută pe această cale ce

lor interesați că după ce 
săptămîna trecută cerșiți 
de pe clădirea poștei a a- 
rătat mereu ora.4 (sau 16), în 
această săptămînă a... dis
părut de pe frontispiciul 
clădirii. O fi fost avansat. 
Poate ne spune conduce
rea Oficîliului municipal 
de poștă și telecomunicații, 
unde.

ELEVI HARNICI. După 
cum ne informează prof. 
Adela Martinovici, peste 
600 elevi ai Liceului eco
nomic și de drept adminis

trativ din Petroșani au par
ticipat, timp de două săp- 
tămîni, la însilozările de 
la depozitul central din Is- 
croni al CPVILF. Acțiu
nea de muncă patriotică s-a 
materializat în însilozarea 
a peste 10 tone’ de legume 
de sezon. (M.B.)

Rubrică realizată de 
Gh. SPINU
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t/7 joc, ai greșeiiior de apărare Campionatul județean de fotbal

C.F.R. SIMERIA — MI
NERUL VULCAN 2—1 
(2—1). Pe frumosul stadion 
din Simeria, echipa mine
rilor din Vulcan a dat o 
replică dîrză proaspetei 
promovate — C.F.R. din 
localitate. Soarta partidei 
s-a hotărît în prima re
priză cînd ambele echipe 
au reușit să creeze nume
roase faze de poartă, din 
care localnicii au reușit să 
fructifice două, iar oaspe
ții una. Toate c°le trei go
luri au fost urmarea unor 
greșeli de apărare. Tn 
nrin. 22 la o centrare de 
pe partea dreaptă, în ca
reul de 6 m al echipei oas
pete. portarul Olteanu nu 
inse la minge dînd posibi
litatea unui jucător de la 
gazde să înscrie, neștin- 
gherit, cu capul. Fotbaliș

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL
REZULTATE TEH- CLASAMENTUL

NICE: Constructorul Hu 1. Minerul Ghelari 6- 6 0 0 24— 0 12
nedoara — Minerul A- 2. Minerul Teliuc 6 5 0 1 17— ■ 4 10
ninoasa 0—2, Măgura 3. Minerul Uricani 6 4 1 1 16— ■ 5 9
Pui — Parîngul Lonea 4. Metalul Criscior 6 4 0 2 14— 15 8
1—0. Minerul Uricani 5. Minerul Aninoasa 6 3 1 2 12—. 9 7
— Voința CLF Ilia 2—0. 6. Utilajul Petroșani 6 2 2 2 12—■ 8 6
Metalul Crîscior — Uti 7. Minerul Bărbăteni 6 3 0 3 7—• 5 6
lajul Petroșani 2—1, Mi 8. Voința CLF Ilia 6 2 2 2 9— 8 6,
nerul Bărbăteni — Ra o. Măgura Pui 6 2 2 2 8— 11 6
pid Simeria Tr. 0—1, 10. Ranid S i meria Tr. 6 2 2 2 9—■12 6
Minerul Ghelari — CFR 11. Avîntul Hațee 6 2 1 3 6—-11 5
Petroșani 4—0, Prepa 12. Prenarătorul Petrila 6 1 9 3 12—■11 4
ratorul Petrila — Stre 1 3. Pprînfp’l1 Lonea 6 1 2 3 6—. 7 . 4
ini Simeria Veche 11—0 14. TP’^d. 6 1 2 3 6—-11 4
(!), Minerul Teliuc — 15. Simeria Veche 6 1 0 5 4—-32 9
Avîntul Hațeg 1—0. 16. CFR Petroșani 6 0 1 5 4--17 1

tii din Vulcan joacă fru
mos la mijlocul terenului, 
dar numai atît. La cin- 
sprezece minute de la pri
mirea golului oaspeții co
mit o nouă greșeală, de da
ta aceasta a lui Ciorîia, la

Fotbal divizia C

mijlocul terenului care se 
soldează cu o centrare în 
fața porții lui Olteanu de 
unde numărul 9 de Ia e- 
chipa gazdă reia din pozi- 
t’° de ofsaid în gol. După 
primirea acestui gol, oas
peții renunță la combina
țiile pe metru pătrat de 
la mijlocul terenului. în 
favoarea jocului de învă
luire a fundașilor laterali 
cu extremele. Astfel în 
min. 42 la o fază rapidă 

pe dreapta inițiată de To
por și soldată cu o centra
re în careul de 16 m, min
gea se lovește de un apă
rător al gazdelor de unde 
intră în poartă.

După pauză, minerii a- 
leargă după egalare, dar 
feroviarii se apără bine 
respingînd toate atacurile 
inițiate mai ales de Topor 
și Ene Ciprian, ultimul a- 
vînd chiar posibilitatea să 
înscrie în min 60 cînd este 
oprit prin fault în careul 
de 16 m, dar arbitrul, Bi- 
țin din Salonta, închide 
ochii lăsînd jocul să con
tinue. Superiori în cîmp, 
dar deficitari la finalizare, 
jucătorii din Vulcan pără
sesc terenul învinși de o 
echipă mai slabă, dar dor
nică de victorie.

Gh. SPINU

Scor fluviu
PREPARATORUL PE

TRILA — STREIUL .SI
MERIA VECHE 11—0. E- 
chipa de fotbal Preparato
rul și-a revenit la forma 
bună cu Care își obișnuise 
suporterii. Dovadă, evo
luția bună, începînd cu e- 
tapa precedentă cînd, la 
Hațeg, a obținut un egal.

Și în meciul de dumini
că, susținut pe teren pro
priu cu Streini Simeria 
Veche, același joc bun. ca
re s-a soldat cu un scor 
fluviu: 11—0. Autorii go
lurilor Dupir, Tașcă, Co- 
roianu, Ghib II, Socaci, 
Laslău și Lorincsz IT.

Factorul care a generat 
acest salt calitativ al re
prezentativei preparatori
lor — ne-au spus cei doi 
antrenori : Ionel Grecu si 
Ion Șereanu — este în pri
mul rînd disciplina în ca
drul echipei. Acesteia i se 
adaugă condiția fizică și 
însușirea cunoștințelor teh- 
nico-tactice'la antrenamen
te, precum și respectarea 
lor.

Iată că cele spuse de in
terlocutori s-au adeverit. 
Echipa Preparatorul a ofe
rit spectatorilor un meci 
frumos, pe care l-a cîștigat 
cu un scor mare : 11—0.

Rezultat la juniori: 7—0.

Vasile BELDIE

Oaspeții domină
METALUL CRISCIOR 
UTILAJUL PETROȘANI 

2—1 (1—0). Jocul dintre ce' 
le două combatante s-a 
situat la un nivel spectacu
lar scăzut, în care au abun
dat execuțiile de factură 
mediocră. încă din primele 
minute gazdele atacă în 
forță și după 9 minute de 
joc reușesc ' să deschidă 
scorul prin Leaha, la o 
greșeală a apărării din Pe
troșani. Golul înscris mai 
domolește puțin din furia 
gazdelor și jucătorii de la 
Utilajul ies curajos la a- 
tac, pun stăpînire pe joc, 
dar ratează incredibil de 
mult din situații extrem 
de favorabile. Campionul

Meci viu
MINERUL URICANI — 

VOINȚA ILIA 2—0. Chiar 
din start se anunță o par
tidă viu disputată. In pri
ma parte jocul se va dis
puta mai mult în centrul 
terenului. Cei care se află 
în permanență la cîrma jo
cului sînt gazdele care în 
min. 11 în urma unui „un- 
doi“ între Diniș și Sătmă- 
reanu, ultimul din poziție 
foarte bună deschide sco
rul.

Repriza a doua este do
minată tot de jucătorii 
gazdă, dar cea mai mare o-

ralărijor este fără îndoială 
Căprici. Deși oaspeții con
trolează jocul, cei care în
scriu sînt tot jucătorii din 
Crîscior. Un penalty, tran
sformat cu precizie de Iga 
și scorul devine 2—0. Cîte- 
va minute mai tîrziu, oas
peții își concretizează do
minarea printr-un frumos 
gol reușit de Crețu, jocul 
încheindu-se cu victoria la 
limită a gazdelor. Pier- 
zînd din nou, Utilajul Pe
troșani are absolută nevoie 
de întronarea unei discipli
ne de joc ferme, de luarea 
unor măsuri eficiente.

D. GIRJOABĂ,
coresp.

disputat
cazie de gol o au oaspeții, 
irosită de Sava în min. 
55. După o suită de ratări 
ale lui Lumperdean, Săt- 
măreanu și Nagy, gazdele 
majorează scorul în min. 
72. Oran se debarasează de 
apărarea oaspeților pă- 
trunzînd cu mingea la pi
cior, șutează puternic pe 
jos, făcînd inutilă inter
venția portarului oaspete. 
Nemaiavînd ce pierde, 
oaspeții ies destul de cura
jos la atac, dar scorul 
rămîne neschimbat.

Ilie COANDREȘ
wfrj© <Msaa>

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

Am revenit ieri, 8 oc
tombrie a.c., pe urmele 
raidurilor noastre, pe te
ma gospodăririi incinte
lor întreprinderilor mi
niere.

La Lunea peste 200 de 
oameni (personal munci
tor din depozite, perso
nal TESA și tineri ute- 
ciști), erau angrenați. în 
schimbarea aspectului in
cintei.

La Petri la — e drept 
cu forțe mai reduse — 

aceeași ambianță. Dar aici 
mai este încă de lucru...

La Dîlja imagini care 
contrastează puternic cu 
aspectele critice găsite 
data trecută. Dar zona 
intrării în incintă a fost 
ocolită — deocamdată ! — 
de gospodari.

La L i v ez e n i, a- 
cela.și aspect al angaja
mentului total, cu obser
vația că nu în tot depo
zitul eficiența muncii este 
aceeași.

La Petrila, în depozit 
așa arată locurile pe 
unde au trecut gospo- I 
darii. Mai sînt insă io- i 
curi unde sînt așteptați... j

La mina Dîlja lucru
rile au luat-o într-un 
ritm rapid" pe făgașul 
normal.

O imagine care ilus
trează cum nu se poate 
mai bine înaltul ritm 
de lucru din incinta 
minei Lonea.

Fotoanchetă realizată 

de

Al. TATAR

Pentru că se lucrează cu eforturi sporite, o notă 
bună celor de la Livezeni. Insă, pentru că nu este 
un lucru făcut organizat, tot aici, un îndemn spre 
chibzuință și străduință pentru a acționa cu mai 
multă pricepere. Căci se poate...
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Vizita oficială de prietenie
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 

Elena Ceaușescu, in R. P. Chineză
Convorbiri între tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Li Xiannian
(Urmare din pag. 1)

părții chineze în Comisia 
guvernamentală chino- 
română de colaborare eco
nomică și tehnică, Qian 
Qichen, adjunct al minis
trului afacerilor externe 
Li Shuzheng, adjunct al 
șefului Secției de relații 
externe al C.C. al P.C.G., 
¥u Hongliang, ambasado
rul R.P. Chineze în Repu
blica Socialistă România, 
alte persoane oficiale.

In timpul convorbirilor, 
tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Li Xiannian 
au procedat la o informa
re reciprocă în legătură cu 
preocupările actuale și de 
viitor ale celor două țări și 
popoare, realizările obținu
te de România și R.P. Chi
neză în dezvoltarea eco- 
nomico-socială, în construc
ția socialistă. A avut loc, 
de asemenea, un schimb 
de păreri cu privire la 
stadiul și perspectivele re
lațiilor româno-chineze, 
precum și asupra unui cerc 
larg de probleme ale vieții 
internaționale.

In acest cadru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a 
prezentat munca entuzias
tă pe care poporul român 
• consacră, cu dăruire și

Marți seara, la Palatul 
Adunării Naționale a Re
prezentant ilor Populari, în 
onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena 

abnegație revoluționară, în
deplinirii prevederilor ac
tualului cir cinai și trecerii 
cu succes la realizarea o- 
biectivrlor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al 
partidului pentru perioada 
1986—1990, înfăptuirii mă
rețului program de edifi
care a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României 
spre comunism.

La rîndul său. tovarășul 
Li Xiannian a înfățișat ac
tivitatea însuflețită pe care 
o desfășoară poporul chi
nez pentru transpunerea 
neabătută în viață a poli
ticii trasate de Congresul 
al XlI-lea al Partidului 
Comunist Chinez, pentru 
atingerea importantului 
obiectiv propus — moder
nizarea economiei naționa
le și transformarea țării 
într-un puternic stat so
cialist, cu o agricultură, 
industrie și știință moder
ne, cu un nivel de trai tot 
mai ridicat.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Li Xiannian, 
au apreciat în mod deose
bit relațiile de trainică 
prietenie și solidaritate, de 
strînsă colaborare dintre 
România și R.P. Chineză, 
relevînd cu satisfacție că

Spectacol de gală
Ceaușescu, Ministerul Cul
turii al R.P. Chineze a o- 
ferit un spectacol de gală.

In cadrul spectacolului, 
care s-a bucurat de un 
deosebit succes, a fost pre
zentat — cu participarea 
unor reprezentanți de frun
te ai artei interpretative 

ele au cunoscut, în ultimii 
ani, o rodnică dezvoltare, 
potrivit înțelegerilor con
venite cu prilejul întîlniri- 
lor la nivel înalt, de la 
București și Beijing. Tot
odată, a fost exprimată ho- 
tărîrea de a asigura conti
nua înflorire a acestor 
tradiționale raporturi, de a 
conferi noi dimensiuni, și 
mai ample, conlucrării ro
mâno-chineze.

Schimbul de păreri asu
pra actualității internațio
nale a evidențiat identita
tea sau apropierea puncte
lor de vedere în probleme
le abordate.

Cei doi conducători și-au 
exprimat îngrijorarea față 
de situația gravă la care 
s-a ajuns pe plan mondial 
datorită, îndecsebi, inten
sificării, fără precedent, a 
cursei înarmărilor, în spe
cial a celor nucleare.

S-a arătat că, în aceste 
împrejurări, este imperios 
necesar ca toate popoarele 
să-și unească eforturile și 
să conlucreze tot mai strîns 
pentru a pune capăt evo
luției periculoase a eveni
mentelor spre confruntare 
și război, spre o catastrofă 
nucleară, pentru a impune 
o politică nouă, de destin

din R.P. Chineză — un bo
gat și variat program de 
cîntece și dansuri.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu a 
fost oferit interpreților a- 
cestui spectacol de înaltă 

dere, colaborare și respect 
al independenței naționale.

In același timp, s-a rele
vat necesitatea de a se 
acționa eu fermitate pen
tru încetarea conflictelor 
militare și reglementarea 
tuturor diferendelor dintre 
state pe cale pașnică, prin 
tratative, pe baza respec
tării independenței și suve
ranității naționale, a inte
grității teritoriale, a drep
tului fiecărui popor de a 
se dezvolta așa cum do
rește, fără nici un amestec 
din afară.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Li Xiannian 
au reafirmat voința Româ
niei și R.P. Chineze de a 
conlucra tot mai strîns pe 
arena mondială, de a mili
ta activ, împreună cu for
țele înaintate de pretutin
deni, pentru instaurarea 
unui climat de securitate, 
încredere și largă colabo
rare în Europa, Asia și în 
întreaga lume, pentru în
făptuirea idealurilor de li
bertate, independență și 
progres ale tuturor națiu
nilor.

Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, de stimă 
și înțelegere reciprocă.

ținută artistică, un frumos 
coș cu flori.

La încheierea spectaco
lului, artiștii reuniți pe 
scenă și participanții la 
spectacol au salutat cu 
deosebită căldură pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Convorbiri între tovarășul 
Nicolae -Ceaușescu 

și tovarășul Zhao Ziyang
(Urmare din pag. i)

economică și tehnică, Qian 
Qichen, adjunct al ministru
lui afacerilor externe Li 
Shuzheng, adjunct al șefu
lui secției de relații 
externe a C.C. al P.C.C., 
Yu Hongliang, ambasadorul 
R.P. Chineze în Republica 
Socialistă România, alte 
persoane oficiale.

In cursul întrevederii a 
fost analizat stadiul relații
lor economice dintre Repu
blica Socialistă România și 
Republica Populară Chine
ză, modul cum au fost duse 
la îndeplinire prevederile 
acordurilor și înțelegerilor 
convenite în acest domeniu. 
S-a apreciat că relațiile e- 
conomice româno-chineze se 
dezvoltă bine, relevîndu-se 
totodată, necesitatea de a 
se acționa, în continuare, 
pentru ca ele să se ridice

Depunerea unei 
la Monumentul

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a 
depus, marț i, dimi
neața, o coioană de flori 
la Monumentul Eroilor Po
porului, din istorica Piață 
Tienanmen, situată în cen
trul capitalei R.P. Chineze.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 

la nivelul raporturilor po
litice generale dintre țările 
noastre.

In spiritul înțelegerilor 
convenite, președintele 
României și premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chi
neze au evidențiat rolul 
însemnat al Comisiei gu
vernamentale româno-chi
neze de colabora
re economică și tehnică Tn 
identificarea unor noi po
sibilități de intensificare a 
conlucrării economice bila
terale, care să ofere stabili
tate și o largă perspectivă 
raporturilor economice ro
mâno-chineze, reciproc a- 
vantajoase, în adoptarea 
unor forme moderne și e- 
ficiente de conlucrare.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă de cal
dă prietenie, de stimă și 
încredere reciprocă.

coroane de flori 
[roilor Poporului

Ceaușescu au păstrat apoi 
un mcment de reculegere.

La invitația gazdelor, 
s-a vizionat basorelieful si
tuat pe cele patru laturi 
ale obeliscului care evocă, 
în imagini dăltuite în gra
nit, momente-simbol ale 
istoriei de luptă a poporu
lui chinez.

La încheierea ceremoniei, 
înalții soli ai poporului ro
mân au fost salutați din 
nou, cu multă căldură, de 
numeroși locuitori ai capi
talei chineze.

ACTUALITATEA ÎN
Ambasada României la Phenian a donat 

300 de volume Bibliotecii Marelui Palat de 
studiu al Poporului din capitala R.P.D. Coreene

PHENIAN 8 (Agrpres). 
— Ambasada Republicii 
Socialiste România la Phe
nian a donat Bibliotecii 
Marelui Palat de, studiu al 
Poporului din capitala 
R.P.D. Coreene, circa 300 
de volume reprezentînd e- 
diții noi ale operelor tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia

liste România, cuprinzînd 
teze din gîndirea social-po- 
litică a conducătorului par
tidului și statului nostru, 
concepția României privind 
edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate 
și înaintarea spre comu
nism, privind problemele 
majore care confruntă lu
mea contemporană. O pon
dere însemnată o au docu
mentele și lucrările despre

cel de-al XIII-lea Congres 
al Partidului Comunist Ro
mân. Au fost donate, toto
dată, lucrări științifice ale 
tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, 
care se adaugă celor aflate 
deja în Biblioteca Marelui 
Palat de Studiu al Poporu
lui. Intre cărțile donate se 
află, de asemenea, lucrări 
social-istorice, beletristice 
științifice etc.

Ședința Comitetului CAER de colaborare 
în domeniul construcțiilor de mașini

SOFIA 8 (Agerpres). La 
Sofia a avut loc ședința 
a 3-a a Comitetului CAER 
de colaborare în domeniul 
construcțiilor de mașini, 
la care au participat repre
zentanții țărilor membre 
ale CAER și R.S.F.I.

Din partea Republicii So
cialiste România a partici
pat Nicolae Constantin, vi- 
ceprim-ministru al guver

nului, reprezentantul țării 
noastre în Comitet.

La ședința comitetului 
au fost adoptate o serie de 
convenții privind probleme
le prioritare ale colaborării, 
rezultate din acțiunile con
venite la Consfătuirea eco
nomică a țărilor membre 
ale CAER la nivel înalt și 
din hotărîrile sesiunii.

Comitetul a adoptat di

recțiile principale ale cola
borării economice ji tehni- 
co-științifice pe perioada 
1986 — 1990 și a examinat 
stadiul realizării convenției 
generale privind colabora
rea în domeniul sistemelor 
flexibile de producție pen
tru construcții de mașini, 
precum și alte convenții de 
colaborare încheiate între 
țările membre ale CAER.

Deturnarea unei nave 
italiene

Agențiile internaționale de 
presă, informează că nava 
italiană „Achille Lauro", 
de 24 000 tone, aflată în 
croazieră pe Marea Medi- 
terană, avînd la bord peste 
40? de persoane, a fost detur
nată luni, în apele interna
ționale, între porturile egip
tene Alexandria și Port 
Said. Autorii deturnării sînt 
membri ai unui comando 
care au afirmat că aparțin 
organizației „Frontul pentru 
Eliberarea Palestinei'*.

In schimbul eliberării 
persoanelor aflate la bord, 
autorii deturnării au cerut 
punerea în libertate de că
tre Israel a 50 de deținuți, 
în majoritate palestinieni. 
Ei au amenințat că vor tre
ce la executarea pasageri
lor dacă cererile lor nu vor 
fi satisfăcute.

Un purtător de cuvînt al 
Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, citat de 
agenția Reuter, a condam
nat deturnarea pachebotului 
și a subliniat că este auto
rizat să declare că Frontul 
pentru Eliberarea Palesti
nei nu are nici o legătură 
cu această operațiune.

gramarea filmelor aparțin 
întreprinderii Cinemato
grafice Județene 
doara.

7 No- 
extra- 
Pirații

PETROȘANI - 
iembrie: Un șerif 
terestru; Unirea: 
secolului XX ; parîngul: 
Mireasma ploilor tîrzii.

PETRI LA s împușcă
turi sub spînzurătoare.

LONEA: Vulcanul.
ANINOASA : Vraciul, 

I-II.
VULCAN — Luceafărul: 

Așa bunic, așa nepot.
LUPENI — Cultural •

Surorile medicale.
URICANI : Răpirea fe

cioarelor.
N.R. Eventualele modi

ficări intervenite în pro-

20,00
20,20

20,35

20,45
21,00

21,50
22,00

Hune-

TV

în eco-

tale, 
muzică

Tele jurnal. 
Actualitatea 
nomie.
Frumuseții 
Românie —
ușoară (color). 
Tribuna TV.
Film serial : Două 
generații. Partea a 
2-a.
Telejurnal, 
închiderea progra
mului.

memento

întreprinderea de confecții 
Vulcan

ÎNCADREAZĂ de urgența
— 1 muncitor’ calificat tîmplar
— 2 muncitori calificați lăcătuși
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

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

Informații suplimentare la biroul perso
nal al întreprinderii, telefon 70710.
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