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Acum, mai mult ca oricînd se impun

Acțiuni ferme, concrete, eficiente 
nu justificări și promisiuni

tri-Am început un nou 
mestru, ultimul al acestui 
an și actualului cincinal, 
trimestru ale cărui rezulta
te trebuie să fie superioa
re prevederilor de plan, 
atît pentru recuperarea 
restanțelor acumulate de 
la începutul anului, cît și 
pentru pregătirea temeini
că a producției anului vi
itor, pentru preluarea a- 
cesteia la nivelul planificat 
încă din primele zile ale 
lunii ianuarie. Nu mai in
sistăm asupra faptului că 
întreprinderile miniere 
dispun de condițiile nece
sare îndeplinirii integrale 
a prevederilor de plan zil
nice că am făcut-o deseori 
pe parcursul acestui an, și 
ne referim la dotarea teh
nică, la asigurarea perso
nalului muncitor și exis-

tența fronturilor de lucru. 
Cu toate acestea, însă, re
alizările primei decade a 
lunii octombrie, prima 
decadă a trimestrului IV, 
sînt departe de a putea fi 
etichetate ca 
re. Și cum să poată 
mulțumitoare atîta 
cît nici una dintre 
prinderile miniere 
și-a realizat prevederile de 
plan ale acestei perioade? 
Minusurile, le putem numi, 
deja, fără nici o exagera
re, alarmante, ele fiind cu
prinse între 1074 de tone 
(I.M. Bărbăteni) și 14 454 
tone (I.M. Petrila). De fapt 
cele mai bune rezultate ob
ținute — și aceasta în con
dițiile cînd comparăm o 
situație proastă cu altele 
si mai proaste — le are 
întreprinderea minieră
Lonea, care și-a îndeplinit

multumitoa- 
fi 

vreme 
între- 

nu

prevederile de plan ale 
decadei în proporție de... 
93,3 la sută. Și, aceasta este 
una dintre cele două între
prinderi miniere cu sarci
nile realizate și depășite 
de la începutul anului, cea 

de a doua fiind mina Pa- 
roșeni, care raportează, la 
încheierea primei decade 
a lunii, o îndeplinire 
prevederilor de plan 
proporție de... 91,3
sută. Dacă astfel se
zintă după o decadă frun
tașii Văii Jiului, ce să mai 
spunem de celelalte colec
tive miniere, de la care se 
așteaptă, și cam de multă 
vreme, — promisiuni s-au 
rfăcut destule — o redresa
re a extracției?! Poate

a 
în 
la 

pre-

(Continuare in pag. a 2-a)

Argumentele autodepășirii
Temeinice pregătiri 

pentru iarnă

Continuarea dialogului la 
româno-chinez

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a avut, vineri, 11 oc
tombrie, o nouă întîlnire 
cu tovarășul Hu Yaobang, 
secretar general al C.C. al 
P.C. Chinez.

In acest cadru au avut 
convorbiri în probleme de 
interes comun desfășura
te într-o atmosferă prie-

Dineu în

tenească, în spiritul rela
țiilor de stimă și prețuire 
reciprocă, de colaborare și 
solidaritate militantă sta
tornicite între partidele, 
țările și popoarele noastre.

Tovarășii N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Hu Yaobang 
și-au manifestat satisfac
ția pentru caracterul fruc
tuos al dialogului la nivel 
înalt româno-chinez, con
vingerea că înțelegerile la 
care s-a ajuns au pus o

nivel înalt

bază bună pentru dezvol
tarea, și mai puternică, în 
viitor, pe multiple pla
nuri, la un nivel superior, 
a raporturilor politice ge
nerale, a colaborării eco
nomice și tehnico-științi- 
fice, a conlucrării celor 
două țări în viața inter
națională, ceea ce cores
punde intereselor construc
ției socialiste în 
și China, cauzei 
socialismului în

România 
păcii și 
lume.

onoarea înalților soli ai 
poporului român

In onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So-

cialiste România, și a to
varășei Elena 
fost oferit un
neri, de către

Ceaușescu, a 
dineu, vi- 

tovarășul

Hu Yaobang, secretar ge
neral al C.C. al P.C. Chi
nez.

(Continuare în pag. a 4-a)

Brigada lui Ștefan Alba, 
de la sectorul IV al minei 
Petrila, și-a îndeplinit de 
mai multă vreme sarcini
le actualului cincinal, plu
sul de cărbune măsoară 
155 000 tone, dintre care 
25 000 în acest an. Perfor
manța ilustrează elocvent 
riguroasa tradiție munci
torească a acestui colectiv, 
capacitatea sa de autode- 
pășire. După ieșirea la 
pensie a celebrului șef de 
brigadă Eugen Voicu, șta
feta a fost preluată, cu 
succes, de Ștefan Alba. Re
zultate excelente rapor
tează și brigada de pregă
tiri condusă ‘ ”
Kovacs, care 
experiment 

î executarea 
i a pregătirilor cu exploa- 
i tarea cărbunelui; și orta- 
j cii lui Kovacs au pășit cu

în 
din 

la

a 
în 

ing. 
cu

9

de Francisc 
a încercat in 
interesant — 
concomitentă

dieptul în cincinalul vi
itor. Totuși sectorul a ră
mas dator economiei nați
onale cu 13 192 tone 
primii 4 ani, restanța 
acest an se cifrează 
9 600 tone.

— Această situație 
polarizarea valorică 
brigăzilor — ne pune 
temă șeful sectorului, 
Grigore Grăjdan, om
impresionantă biografie 
profesională dăltuită în 
cărbune și piatră, a dat 
de gîndit colectivului. Con
diții similare de exploata
re, același proces de pro
ducție și totuși, la Alba, 
bilanțul indică mereu plus, 
la Rotaru, în ultima peri
oadă. minusul devenise 
constant.

Ion VULPE
(Continuare in oae a 2-a)

!

lu- 
pre- 
pen- 
nr. 1

La Uzina de preparare 
a cărbunelui din Lupeni au 
fost executate ample 
crări de reparare și 
gătire a instalațiilor 
tru iarnă. Cazanele
și nr. 2 au fost supuse u- 
nor reparații, iar la ascen
sorul pentru materiale 
s-au făcut reparații capi
tale. Au fost revizuite, de 
asemenea, instalațiile de 
preparare a cărbunelui pen
tru cocs.

Lucrările au fost coordo
nate de maistrul princi
pal electromecanic Pană 
Gheorghe. S-au evidențiat 
în mod deosebit meseriașii 
Nicolae Damian. Mihai 
Chivu, Zoltan Biro, Ștefan 
Hoinarii, Pantelimon Ciu- 
lacu, Adam Stumpfel, Io
sif Rusan, Iulian Fîciu, 
Carol Csillik, Constantin 
Mirea și Ioan Matiș.

Echipa condusă de lăcătușul Ion Stamate lucrează la amenajarea rampelor, 
la confecționarea de suporți pentru ghidaje necesare la puțul principal Nord 
de la mina Aninoasa. Foto: Al. TATAR

IN ZIARUL DE AZI :

• Mersul autobuzelor de 
transport în comun, 
A.U.T.L. Petroșani

(In pag. a 2-a)

• CULTURA — ARTA
(In pag. a 3-a)

Hotărîrile Congresului al III-Tea al consiliîlo

sutoapiovizionarea localităților

In cartierul Petroșani 
Nord au fost date în folo
sință sute de noi aparta
mente. Au prins contur aici 
trei ansambluri de locu
ințe, care au modificat 
structural vechea imagine 
a centrului reședinței 
municipiu. Blocurile 
o linie arhitecturală 
ginală, modernă, de 
bulevardul Republicii 
acest cartier au fost 
văzute la parter cu însem
nate spații comerciale și 
pentru prestări de servi
cii. Majoritatea aparta
mentelor din aceste blocuri 
au fost ocupate de loca
tari, cu toate că lucrările 
de finisare n-au fost peste 
tot terminate. Șînt acu
mulate astfel restanțe la 
finisarea fațadelor, la spa
țiile comerciale -de la par
terele unor blocuri și la 
lucrările de sistematizare 
generală din cartier. Or, 
acum, în pragul sezonu-

lui rece se impune cu pri
oritate atacarea lucrărilor 
de sistematizare pe 
front larg, astfel încît 
fie evitată situația din 
ani, cînd instalațiile
la parterul unor blocuri au 
fost surprinse de îngheț. 
Cum se acționează la ni-

un
să 

alți 
de

de 
cu 

ori- 
pe 
din 

pre-

re finisează fațadele blocu
rilor 61 și 76 — am avea 
numai de cîștigat. Am 
putea folosi din plin for
ța de muncă și am reali
za depășiri de plan sub
stanțiale zi de zi. Dar, 
sîmbătă (5 octombrie — 
n.n.) din 12 mc mortar so-

Investițiile anului 1985

velul brigăzii nr. 10 Pe
troșani a A.C.M. pentru în
chiderea spațiilor comer
ciale și lichidarea restan
țelor la sistematizări ? Ia
tă întrebarea care a cons
tituit obiectul unui raid-an- 
chetă în zona Petroșani 
Nord, luni, 7 octombrie a.c.

„Dacă ni s-ar onora zil
nic întreaga cantitate de 
mortar solicitată prin co
menzi — ne-a spus tova
rășul Dumitru Postolache, 
șeful echipei de zidari ca-

Intre preocupările con
stante care se află în 
tenția consiliilor popu
lare din Valea Jiului se 
află și realizarea preve
derilor din domeniul au- 
toaprovizionării, cu im
plicații de mare impor
tanță în creșterea nivelu
lui de viață al oamenilor 
muncii. La Congresul al 
IlI-lea al consiliilor popu
lare s-au relevat răspun
derile deosebite din a- 
cest sector de activitate 
pentru înfăptuirea Pro
gramului unic de creștere 
a producției și a livrărilor 
la fondul de stat din gos
podăriile 
membrilor 
agricole și 
ducătorilor 
urmare a activității desfă
șurate de consiliile popu
lare, al continuului dia
log cu locuitorii Văii Jiu
lui, în acțiunea de preda
re la fondul de stat a ani
malelor și produselor ani
maliere s-au obținut re
zultate bune care vor fi 
amplificate pînă la sfîrși- 
tul anului.

a-
In

lui 
buni 
reală pasiune în a crește 
și îngriji animalele. Sînt 
oameni care în fiecare an, 
dovedind conștiință și res
ponsabilitate civică, pre
dau la fondul de stat, des
tinat unei cît mai bune a- 
provizionări a populației, 
importante cantități de 
produse. Potrivit datelor 
sintetizate la Consiliul 
popular municipal, pînă la 
10 octombrie s-au obținut 
rezultate bune, la indica
torul bovinj;, în Petroșani 
— s-a realizat 99,6 la sută 
din plan — și comuna A- 
rinoasa, care și-a îndepli
nit sarcinile de plan, 
la alți indicatori 
lapte de 
rezultate
Petrila, 
populare 
tinuare pentru îndeplinirea 
acestor prevederi ale pro-

T. SPĂTARU

localitățile Văii Jiil- 
trăiese și muncesc 
gospodari, oameni cu

constructori: sudori, zi
dari, montori. Lucrările 
de sistematizare, borduri, 
alei între blocuri, betona- 
rea străzii Dr. Petru Gro
za, sînt asigurate de 
chipele de pavatori 
duse de Constantin 
guț și Ludovic Puși, 
se desfășoară 
După cum ne-a 
ing. Ioana Marian, 
răspunde în cadrul 
găzii de lucrările de sis
tematizare „în ultimele do
uă săptămîni betonarea 
străzii Dr. Petru Groza a 
avansat abia cu 30 ml.“

Deci, din același motiv: 
neonorarea comenzilor zil
nice pentru betoane 
către S.U.T. Livezeni, 
crările de sistematizare nu 
se desfășoară în ritm sus
ținut.

e-
con- 

Dră- 
Dar 

anevoios, 
informat 

care 
bri-

populației, ale 
cooperativelor 

cele ale pro- 
particulari. Ca

nu
Iar as

ii, pen- 
sosit pic

licitat prin comenzi, 
ne-a 
tăzi, pînă la 
tru blocul 61 
de mortar".

După 
tat, la 
fațade, 
nu era 
muncă, 
rile 119 
77, 79, 76, 61, 61a și 61b, 
pentru închiderea spațiilor 
comerciale de la parter e- 
rau plasate echipe de

sosit nimic, 
ora 
n-a

am consta-
de la

cum 
restanțele 
luni 7 octombrie, 
plasată forță de 
In schimb la blocu- 
(actualul bloc 65),

Viorel STRAUȚ

de 
lu-

(Continuare în pag. a 3-a)

Și 
(ovine, 

oaie, lînă) sînt 
bune în Vulcan, 

Bănița, consiliile 
acționînd în con-

(Continuare în pag. a 2-a)
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Invățămîntul politico-ideologic strins legat

de viață, eficient

Un pas hotărît spre o noua 
calitate a dezbaterilor

Și la mina Lonea, noul 
an de învățămînt poli
tico-ideologic al organi
zațiilor de partid a în
ceput sub semnul preo
cupărilor pentru o nouă 
calitate a dezbaterilor, 
pentru o eficiență forma
tivă sporită. Au 
constituite 34 de 
politico-ideologice 
13 mai multe decît 
anul precedent — și 
fost constituit 
de propagandiști, 
tetul de partid pe mină 
a avut în vedere să se
lecționeze un număr mai 
mare de propagandiști, 
corespunzător structurii 
organizatorice de partid 
ce va fi aplicată prin 
trecerea la activitatea în 
flux continuu. 
. Secretarul 
probleme de 
dă. Dumitru 
ne-a relatat că pasul spre 
o nouă calitate a dezba
terilor, spre o nouă efi
ciență a învățămîntului, 
în ansamblu, se înteme
iază în mod deosebit pe 
nivelul de pregătire po
litică și ideologică al ce
lor care vor conduce 
cercurile. La mina 
nea, propagandiști 
Grigore Mischiu, 
Ciort, Voicu Pricop, 
Culcear, loan 
Ioan Tarnovschi,

fost 
cercuri 
— cu 

în 
a 

colectivul 
Comi-

adjunct cu 
propagan- 

Guran,

Lo
ca

llie 
loan

Burdea,
Huszar

(Urmare din pag. 1>

Ernest, Petrișor 
cu și alții 
permanentă 
p e n t r 
prezenta la 
un plus de 
marginea fiecărei 
astfel încît să asigure o 
îmbinare strînsă a teze
lor și principiilor teore
tice cu exemplele des
prinse din activitatea 
practică a cursanților. 
Maturitatea politică și 
buna pregătire profesio
nală a propagandiștilor le 
îngăduie, de asemenea, să 
ofere răspunsuri corec
te și clar formulate la 
întrebările puse din sală, 
să stimuleze interesul 
cursanților pentru a-și îm
bogăți mereu cunoștințe
le cu privire la politica 
internă și externă a parti
dului și statului nostru.

Biroul comitetului de 
partid pe mină acordă 
toată atenția bunei des
fășurări a învățămîntului. 
Este suficient să amin
tim, în acest sens, faptul 
că toți membrii biroului 
sînt propagandiști. In 
plus față de această sar
cină, ei participă la dez
bateri și în celelalte 
cercuri constituite 
sectoarele de care 
pund. (I.M.)

UI 9

ARGUMENTELE AUTODEPĂȘIRII
și

Vasiles- 
dovedesc o 

preocupare 
u a se 
dezbateri cu 
cunoștințe pe 

teme,

în
răs-

procen- 
pro-

(Urmare din pag. •’

doar să amintir î 
tele care expri 
porția de realizare a pre
vederilor de plan le de
cadei — 64,7 1a sută 
trila) și 66,7 la sută (Uri
cani), ca să dăm doar do
uă exemple, cele mai con
cludente, și cu aceasta am 
spus aproape totul despre 
modul în care sînt valori
ficate condițiile create, e-

Noi construcții edilita
re întregesc peisajul cita
din al orașului Uricani. In 
imagine, aspect din carti
erul Bucura.

S-a pus, cum era 
firesc, problema omoge
nizării formațiilor, s-a 
declarat război nemoti
vatelor, de la 20, zilnic, 
s-a ajuns la trei-patru. La 
cîrma brigăzii codașe a 
fost promovat un miner 
destoinic, cu multă am
biție și capacitate de mobi
lizare a ortacilor, Nicolae 
Grădinarii, alegerea, mai 
bine zis decizia comite
tului de partid și a con
ducerii sectorului s-a do
vedit inspirată. „Plusul" 
brigăzilor lui Vlad Aione- 
sei, Gheorghe Toma și 
Costache Vișan a prins 
ritmul succeselor și pen
tru că maiștrii Constan
tin Spafiu, secretarul 
ganizației de partid 
sector, Vasile Butuza, 
sing. Iosif Antal, celelal
te cadre tehnice și ingine
rești s-au implicat pe 
deplin în problemele pro-

or-
pe

i

c

l

Cursuri de
Pentru a veni 

sprijinul viitorilor 
didați ai învățămîntu
lui superior minier — 
zi și seral — pentru a- 
nul de învățămînt 
198b—1987, Institutul
de Mine Petroșani or
ganizează în fiecare 
duminică, începînd <411 
ziua de 13 noiembrie,

în
can-

pregătire
între orele 9—12, 
cursuri de pregătire. A- 
ceste cursuri se organi
zează la obiectele: ana
liză matematică, alge
bră, trigonometrie, geo
metrie și fizică. Dori
torii pot obține infor
mații suplimentare de 
la secretariatul insti
tutului. (T.R.)

concrete, eficiente
1

orturile făcute pentru a- 
.igurarea dotării tehnice și 

personalului muncitor ne
cesar îndeplinirii integra
le și ritmice a prevederi
lor de plan. Cît despre „pu
terea de mobilizare"..., atî- 
ta vreme cît nu se regă
sește în rezultatele obținu
te, nu rămîne decît o sim
plă formulă.

Nu dorim să „demobili
zăm" colectivele, dar prin 
prezentarea unei situații

cît mai exacte a realizării 
prevederilor de plan, vrem 
să tragem un semnal de 
alarmă tocmai pentru a ie 
determina la acțiuni fer
me, hotărîte pentru crește
rea producției zilnice de 
cărbune extras. Acum, în 
prag de încheiere a anului 
și cincinalului nu mai este 
vreme de justificări, pro
misiuni și de noi măsuri 
(sînt atît de multe încît da-

că ar fi fost aplicate în
tocmai, nu aveam nici o 
întreprindere minieră cu 
sarcinile nerealizate, nu 
mai este cazul să ne amăgim 
cu vorbe frumoase) ci este 
nevoie de o mobilizare de 
excepție din partea tutu
ror oamenilor muncii, ca
re să o regăsim în tot mai 
multe tone de cărbune ex
trase zilnic.

u

ducției. Gîndirea tehni
că, prj^eperea profesio
nală se constituie în
componente ale eficienței 
forței de muncă, în eon - 
secință a demarat 
pania calificare" — 
septembrie 

cursurile de 
meseria de miner 30 de oa
meni, o altă clasă de mi
neri va încheia curînd pe
rioada de școlarizare. Lăr
girea orizontului tehnic a 
determinat dinamica as
cendentă a condiției pro
fesionale a minerilor, 
consecință au sporit 
posabilitatea, nivelul 
conștiință politică al 
menilor, de la „atît 
tem" s-a ajuns la „putem 
mai mult". In septembrie, 
brigăzile din cele șase a- 
bataje și șase preabataje, 
cele trej brigăzi de pregă
tiri au întrecut așteptări
le, plusul lunar a atins 
1 220 tone. La zi — plus 
100 de tone, perspectivele 
se arată, de asemenea, bu
ne. A atins colectiv

„cam- 
în 

au absolvit 
calificare în

în
res- 

de 
oa- 
pu-

(Urmare din pas
*

gramului de 
zionare teritorială.

Printre locuitorii 
au participat la realiza
rea acestor prevederi sînt 
mulți cetățeni 
pentru 
dăresc. 
Bănița, 
u n d

velul de mobilizare ma
ximă ? Dacă ne referim la 
productivitatea muncii — 
plus 1,21 tone pe post 
frontale, plus 1,09, pe 
tal abataje, plus 0,577, 
sector, 
dem 
„de 
sus. 
este 
purtătorul său de cuvînt, 
ing. Grăjdan, concluzio
nează :

— Acum cînd am com
pletat efectivele, cînd s-a 
înregistrat un salt al for
ței calificate de muncă, du
cem totuși lipsă de covor- 
bandă, stîlpi de susținere, 
piese de schimb pentru 
transportoare : motoare,
lanț, scocuri etc. Dacă 
le avem atunci cînd e ne
voie de ele, ne angajăm 
să recuperăm restanțele 
acestui an.

Colectivul sectorului IV 
al minei Petrila se află 
lansat pe calea autodepă- 
șirii, trebuie deci susți-

în 
to
pe 

înclinăm să cre- 
că da, sînt doar cifre 

defilare" cu fruntea 
Și totuși, colectivul nu 
mulțumit de sine,

bune

utoaprovi-

cu no scuti 
lor 
sînt 

o m

gospo-
în 

u n ă 
rezul- 

la
e 

tate bune 
fondul de 
ovinelor și 
loan Angh.'l. 
Stoica-Saturn sau 
Munteanu Nicolae 
că, Ilina Danciu Ion Poe- 
nar Miclăuși, Petru Mă- 
nescu, Gheorghe Rusu din 
Merișor, Ion Stoica din 
satul Căprinești, Marin 
Șotîngă și Gavrilă Popes
cu din Crivadia. Tot în 
rîndul acesior gospodari 
harnici se mai află și lo-

spiritul
Astfel, 

c 
sînt

la predări 
stat a bovinelor, 
laptelui de oaie, 

Gheorghe 
Petru 
Cioar-

uitori din Petrila — Pa- 
yVel Dejic (Răscoala), Du
mitru Bunea (Burdești) sau 
Nicolae Cic (Jieț), iar din 
Petroșani : Savu Șotîngă 
(Maleia), Petru Vîlvăresc 
(strada Transilvaniei), Du
mitru Elețan (strada Lun
ca), Nicolae Cherciu (stra
da Venus), Ion Vîlvăresc 
(Dă rănești).

Realizarea 
vederilor din 
togospodăririi 
vizionării teritoriale consti
tuie o problemă prioritară 
pe agenda consiliilor popu
lare care acționează, prin 
metode și forme concrete 
și diferențiate, în spiritul 
orientărilor și indicațiilor 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, formu
late la Congresul al III- 
lea al consiliilor populare.

tuturor pre- 
domeniul au- 
și autoapro-

Mersul autobuzelor de transport în comun A. U. T. L Petroșani
Valabil cu

LINIA NR. 1
PECO — LIVEZENI — I.U.M.P.»

Plecări din Livezeni : 4,50; 8,10; 9,00; 9,50; 10,40;
13,40; 17,00; 17,50; 21,00; 21,50.

Plecări de la I.U.M.P.: 5,15; 8,35; 9,25; 10,15;
11,05; 14,05; 17,25; 18,15; 21,25; 22,15.
LINIA NR. 2
LIVEZENI — PETRILA*

Plecări de la Livezeni : Circulă din 20 minute
20 minute, între orele 3,20 — 23,00.
Plecări din Petrila : Circulă din 20 minute 

minute, între orele 4,00 — 23,40.

începere de luni, 14
LINIA NR. 7

16,30; 18,30; 20,30; 22,30. 
din Aninoasa: 6,15; 7,15;
17,30; 19,30; 21,30.

in
în

octombrie 1985
LINIA NR. 13

10,30;

11,30;

20
LINIA NR. 3
PIAȚA PETROȘANI — LONEA

Plecări
minute,
Plecări

minute,

PIAȚA PETROȘANI — ANINOASA*
Plecări din Petroșani : 5,30; 6,30; 7,00; 8,30; 

12,30; 14,30;
Plecări

13,30; 15,30;
LINIA NR. 8
COROEȘTI — BĂRBĂTENI

Plecări din Coroești: 8,00;
10,40; 16,00; 16,40; 17,20; 18,00.

Plecări din Bărbăteni: 8,40;
11,20; 16,40; 17,20; 18,00; 18,40.
LINIA NR. 9

9,20; 10,00;

35

35
LINIA NR.

din Petroșani : Circulă din 35 minute 
între orele 4,35 — 21,05.
din Lonea : Circulă din 35 minute 
între orele 5,10 — 21,40.

4

în

în

PIAȚA PETROȘANI — CIMPA
Plecări din Petroșani : 5,20; 6,40; 8,00; 9,20; 10,40; 

20,00; 21,20;12,00; 13,20; 14,40; 16,00; 17,20; 18,40; 
22,40.

Plecări din Cimpa: 6,00; 7,20; 8,40; 
12,40; 14,00fe 15,20; 16,40; 18,00; 19,20; 
23,20.
LINIA NR. 5
PIAȚA PETROȘANI — MERIȘOR

Plecări din Petroșani: 7,15; 14,15.
Plecări de la Merișor : 8,55; 14,55.

LINIA NR. 6
PIAȚA PETROȘANI — URICANI 

din Petroșani : Circulă din oră în oră 
4,00 —• 24,00 (cu excepția orei 23,00).
din Uricani : Circulă din oră în oră 
4 30 — 23,30 (ultima cursă pleacă din 
ora 1,00).

10,00; 11,20;
20,40; 22,00;

10,00;

10,40;

Plecări 
între orele

Plecări 
între orele 
Uricani la

LOCAL LUPENI
Plecări din Bărbăteni : Circulă din 30 în 30 mi

nute, între orele 3,45 — 23,45.
Plecări din Lupeni: Circulă din 30 în 30 minute, 

între orele 4,00 — 23,30.
LINIA NR. 10
LUPENI — CIMPU LUI NEAG

Plecări din Lupeni: Circulă din două în două 
ore, între orele 5,00 — 21,00.

Plecări din Cîmpu lui Neag : Circulă din două 
în două ore, între orele 6,00 — 22,00.

LINIA NR. 11
COROEȘTI — MINA VULCAN

Plecări din Coroești: Circulă din 10 minute în 
10 minute, între orele 3,40 — 7,40; 11,30 — 15,50; 
19,30 — 23,00.

Plecări de Ia Mină : Circulă din 10 minute în 
10 minute, între orele 3,50 — 8,00; 11,40 — 16,00; 
19,40 — 23,10.
LINIA NR. 12
COROEȘTI — DEALUL BABII

Plecări din Coroești: 6,45 — 13,00.
Plecări din Dealul Babii : 7,25 — 13,40.

COROEȘTI — I.M. PAROȘENI
Plecări din Coroești : Circulă din 20 minute în 

20 minute, între orele 3,40 — 7,40; 11,30 — 15,30; 
19,30 — 23,00.

Plecări de la I.M. Paroșeni: Circulă din 20 mi
nute în 20 minute, între orele 3,50 — 7,50; 11,40 — 
15,40; 19,40 — 23,10.
LINIA NR. 14
PIAȚA PETROȘANI — JIEȚ

Plecări din Piață : 7,00; 13,00; 15,00.
Plecări din Jieț: 7,30; 13,30; 15,30.

LINIA NR. 15
LOCAL URICANI

Plecări din Uricani: Circulă din 15 minute în 
15 minute, între orele 4,00 — 7,45; 12,00 — 16,00 ; 
19,45 — 23,45.

Plecări de la I.M. Uricani: Circulă din 15 mi
nute în 15 minute, între orele 4,05 — 7,50; 11,50 — 
16,05; 19,50 — 23,50.
LINIA NR. 16
PIAȚA PETROȘANI — BARBATENI

Plecări din Petroșani : Primul autobuz pleacă la 
ora 3,40 ; apoi circulă cu plecare la și 20 minute, la 
și 40 minute, între orele 4,20 — 22,40.

Plecări din Bărbăteni: Circulă cu plecare la și 
20 minute, la și 40 minute, între orele 4,20 — 23,40.

LINIA NR. 17
AEROPORT — DILJA*

Plecări din Aeroport : 3,30; 4,10; 5,35; 6,35; 
11,30; 12,10; 14,10; 14,50; 19,35; 20,15; 22,50.

Plecări din Dîlja: 3,50; 4,30; 5,55; 6,55; 
11,50; 12,30; 14,30; 15,10; 19,55; 20,35; 23,30.
*) Pe distanța Spital Petroșani — Cinematograful 

„Unirea" circulă pe străzile: Oituz — Unirii — 
1 Iunie cu stație în strada 1 Iunie.

7,25;

7,45;
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Din amfiteatre-pe marea scenă a patriei
Intrat in viața spiritu

ală a țării ca o corolă a 
culturii noastre socialis
te — vie sinteză a mun
cii și creației — Festiva
lul național „Cîntarea 
României" va aduce în 
curînd pe scena etapei re
publicane a celei de-a 
V-a ediții, formațiile ar
tistice și interpreții — 
studenți la Institutul de 
mine din Petroșani, — 
care s-au înscris, cu fie
care ediție printre frun
tașii artei studențești, ob- 
ținînd binemeritate pre
mii.

Dincolo de aceste dis
tincții, fiecare dintre iu
bitorii de artă din mu
nicipiu — simțim cu a- 
devărat pulsul muncii și 
al creației împletit ar
monios în fapte artistice. 
Sălile de spectacole din 
municipiu, sălile de apel 
ale întreprinderilor mi
niere din Valea Jiului, 
scenele din celelalte 
centre
tării, dar 
film sau 
diofonică 
cîntecului 
doric, al
tite cu pasiune și sensi-

bilitate de către 
preții de muzică 
folk sau teatru, 
și expresivitatea

inter- 
ușoară, 
precum 
imagi

nilor foto sau picturale. 
Și tot ele păstrează a- 
plauzele entuziaste ale 
unor săli gemînd de pu
blic, un public tînăr, avid 
de cultură.

In arta lor, studenții 
de la I.M.P. — cei care

Festivalul național 
„Cîntarea României*

peste doi, trei ani 
prelua pe umerii lor sar
cini de importanță

voi

15 
ale 
de 

ra-

universitare 
și pelicula 
imprimarea 
păstrează ecoul
coral sau fol- 

cuvintelor ros-

e- 
sențială pentru dezvolta
rea mineritului româ
nesc — găsesc acea îm
plinire de care 
noștri au nevoie 
piui proces de 
multilaterală.

Un bun inginer trebu
ie să fie un om de cultu
ră, un om politic la locul 
său de muncă, un specia
list, dar și un educator 
al celor din jurul său.

Această nouă ediție a 
Festivalului național al 
educației și culturii soci-

tinerii 
în am- 

formare

„SALONUL DE TOAMNA**

Arta plastică - coordonată a 
vieții spirituale

Reliefînd și mai mult 
bogata activitate din a- 
cest an a cercului de 
artă plastică „Paleta" 
din Lupeni, recentul ver
nisaj al expoziției, su
gestiv intitulată „Salo
nul de toamnă", între
gește peisajul artistic al 
orașului.

Sub îndrumarea com
petentă a binecunoscu
tului membru al U.A.P., 
Iosif Tellmann, se șle- 
fuiesc noi talente, se 
perfecționează tempera
mentele ardente și gene
roase în expresie ale 
celor ce frecventează cer
cul „Paleta". Prin lu
crări ca „Mesteceni de 
pe Sohodol", „Lacustră", 
„Pe Brăița", „Toamna", 
„La tîrg", „Buchet de 
flori", „Un erou", „Lun
ca Streiului", „Peisaj de 
toamnă" — ca să nu
mim numai cîteva din 
lucrările expuse — ar

tiștii plastici amatori Pe
tru Radu, Adrian Uor- 
hoianu, Ioan Gall, loan 
June, Tiberiu Halasz, 
Eliodor Mihăileanu și 
Tiberiu Boșneag lasă 
deplină libertate pale
tei pentru a „descrie" ge
neros această toamnă a 
existenței noastre.

Expoziția constituie o 
nouă dovadă că la cercul 
„Paleta" munca și pasiu
nea rodesc fericit în 
slujba frumosului și 
adevărului despre via
ță. In ansamblu, expo
ziția — discretă, perti
nentă și cuceritoare prin 
bogăția, dar și simplita
tea culorilor, este în fond 
o invitație pentru a ve
dea generosul anotimp al 
roadelor și melancoliei 
prin viziunea pe care o 
stăpînesc autorii lucrări
lor expuse.

Alexandru TATAR

aliste „Cîntarea Româ
niei" va aduce pe scena 
etapei republicane an
samblul folcloric al stu
denților din I.M.P., corul 
bărbătesc al Facultății de 
mine, corul de cameră al 
Facultății de mașini și 
instalații miniere, grupul 
satiric, formațiile de mu
zică ușoară și teatru.

Vor participa, 
menea, creatorii 
plastică și artă 
fică, precum și 
cineclubului.

La 
rești, 
poca, 
noștri 
cinste
culturale ale 
ale Văii Jiului, 
o toamnă care sperăm să 
fie de aur pentru acești 
entuziaști purtători 
luminii și culturii, tineri 
care știu să îmbine mun
ca depusă zilnic în am
fiteatre, laboratoare sau 
întreprinderi miniere cu 
munca de creație artisti
că, unind de o manieră 
organică „aula" cu ma
rea scenă a patriei.

de ase- 
de artă 
fotogra- 

membrii

Bucu-
Cluj-Na- 
studenții 

vor reprezenta cu
bogatele tradiții 

minerilor,
Așadar

Timișoara, 
Brașov, 
Craiova,

ai

H. ALEXANDRESCU

la sfîrșit de 
săptămînă

• Duminică, în sala
Teatrului de stat „Valea 
Jiului" din Petroșani, iu
bitorii Thaliei pot urmări 
un nou spectacol cu
piesa „Clopotele" de
Ghenadi Mamlin. Specta
colul, montat în regia lui 
Marcel Șoma și scenogra
fia lui Aurel Florea, are 
ca protagoniști pe Pauli
na Codreanu și Theodor 
Marinescu. Așadar, lumi
nile rampei vor străluci din 
nou. Gongul de începere a 
spectacolului va bate la 
ora 19.

• Casa de cultură a 
sindicatelor din Petroșani 
îi invită pe toți tinerii — 
iubitori ai muzicii și dan
sului — la o nouă și a- 
tractivă seară „diseo". Vor 
fi prezentate noi piese pe 
care le propune publicul 
larg, „Disco-top S.R. ’85“. 
Așadar, sîmbătă și dumi
nică, începînd cu ora 
18, disc-jockey-ul vă aș
teaptă.

Restanie care
(Urmare din pagina 1)

La blocul 80, 
care a fost dat in folosin
ță din anul trecut, lucră
rile la spațiile comercia
le de la parter sînt între
rupte. Am aflat că de fi
nisarea acestor spații co
merciale răspunde o bri
gadă din Deva a TACMH, 
«are a construit blocul 80. 
Confecțiile metalice pen
tru vitrinele de la parte
rul blocului 80 au ruginit 
rezemate de pereți în aș
teptarea "onstructorilor 
Iată de ce adresăm pe 
această cale conducerii 
T.A.C.M.II. Deva întreba
rea : pînă cînd va fi ter
giversată închiderea spa
țiilor comerciale la blocul 
80 ?

După ce am mai con
statat că nu a fost repar
tizată forță de muncă la 
spațiile comerciale de la 
parterul ultimului tron
son al blocului 1B, din i- 
mediata apropiere a sediu-

Formația de muzică ușoară „Astral" și-a reluat activitatea, după o între
rupere de timp nejustificată. Oricum membrii formației sînt deja prezenți în 
mijlocul tinerilor. lată-i surprinși de fotoreporterul nostru, Al. Tătar, partici- 
pînd la unul dintre spectacolele susținute de cenaclul „O șansă păcii" prezen
tat la Lupeni.

Preocupări pentru atragerea tinerilor 
in activitatea culturală

Casa- de cultură a sindicatelor din Petroșani se 
înscrie ca un adevărat centru al artei de amatori 
din municipiu. Sala de spectacole, sălile de activi
tate ale cercurilor odată cu venirea toamnei, prind 
o nouă viață. Dornici de a afla noutăți, ne-am a- 
dresat prof. Ion Dulămiță, directorul acestui așeză- 
mînt de cultură.

— Cum apreciați rezul
tatele obținute de formați
ile artistice și interpreții 
care au reprezentat Casa 
de cultură în ultima edi
ție a Festivalului națio
nal „Cîntarea României" ?

— Pentru noi aspectul 
competitiv al festivalului 
nu reprezintă decît o 
latură a sa. Important este 
— și urmărim în mod 
deosebit acest obiectiv — 
ca arta de amatori să fie 
o prezență permanentă în 
viața spirituală a munici
piului. Altfel fie spus, ar
tiștii amatori — mineri, 
constructori de mașini mi
niere, cadre didactice, al- 
t'> categorii socio-profesi- 
onale — iși găsesc împli
nirea muncii lor creatoa
re în contact direct cu 
publicul, în sala de spec
tacol sau în sălile de apel, 
în cadrul spectacolelor pe 
care le prezentăm în tot 
municipiul.

— Se poate vorbi de 
o stagiune permanentă ?

— După aprecierea noas
tră, da. Dacă urmărim a- 
fișele și programele de 
sală, putem spune că exis-

INTERVIUL
NOSTRU

tă o stagiune permanen
tă, mai bogată la capito
lul „spectacole de diver
tisment", spectacole la ca
re își aduc contribuția for
mațiile noastre de muzică 
ușoară și populară, forma
ția de dansuri populare și 
tematice, alți interpreți in
dividuali. Lor li se adau
gă invitați — nume de 
prestigiu ale scenelor noas
tre.

— Ce va aduce nou pe
rioada următoare ?

— Statistic vorbind, 
premiile obținute în eta

pa republicană a ediției a 
V-a a Festivalului națio
nal „Cîntarea României", 
trei premii I, două premii 
II și două premii IV
nu ne mulțumesc. De ace
ea am luat măsuri con
crete de a atrage noi for
țe artistice — în mod deo
sebit tineri, elevi de li
ceu, studenți, muncitori, 
intelectuali, la activitatea 
noastră.

Organizăm luni, înce
pînd cu ora 18, o selecție 
pentru' toate formațiile 
noastre, teatru, muzică 
populară, ușoară și folk, 
dans popular, dans clasic. 
Cercurile de artă fotogra
fică, cineclubul, cenaclu
rile literare îi așteaptă în 
continuare pe cei dornici 
de a se perfecționa pe tă- 
rîm artistic.

Sincer vorbind dorim o 
îmbunătățire substanțială 
a întregii noastre activi
tăți. Oricum, asigurăm 
spectatorii că vom face to
tul ca spectacolele noas
tre să cîștige o nouă ca
litate artistică.

Interviu consemnat de
H. DOBROGEANU

trebuie lichidate în cartierul Petroșani Nord!
lui A.C.M. Petroșani și 
că au fost lansate cu des
tulă întîrziere comenzi 

pentru confecțiile metali
ce necesare închiderii spa
țiilor comerciale de la 
parterul blocurilor 61, 79 
și 77, ne-am adresat to
varășului Ilie Gaja, ad
junctul șefului brigăzii nr. 
10 Petroșani : vor fi în
chise la timp, înainte de 
apariția înghețului, spați
ile comerciale de la par
terul blocului de pe bule
vardul Republicii ? Am 
primit asigurări că se vor 
depune toate strădaniile 
pentru rezolvarea acestei 
probleme în cel mai scurt 
timp. Dar cu condiția să 
fie suplimentată forța de 
muncă din brigadă pen
tru plasarea lucrărilor 
la fațadele restante și să 
fie livrate cu prioritate pe 
acest șantier toate canti
tățile de betoane solicita
te zilnic. Sperăm că
S.U.T Livezeni și condu
cerea A.C.M. Petroșani 
vor satisface cer ința !

Desen de R. IAȚCU

r

DEPĂȘIRE, 
AUTO-DEPAȘIRE 

A depăși, în contextul 
normelor de circulație ru
tieră, înseamnă uneori... 
a rărnîne în urmă. Cornel 
Lung (3 UD 6061), Cristian 
Știrb (3 HD 3567), Aurel 
Băieșan (3 IID 3149) și 
Eugen Doja (3 HD 5705) au 
executat depășiri pericu
loase tocmai în zonele de 
interzicere a acestei ma
nevre. Li s-au reținut per
misele de conducere, în 
vederea suspendării lor. 
Va urma desigur o peri
oadă de... autodepășire în 
studierea regulamentului 
de circulație

PRIORITATE
Un nărav, care se pare 

că sălășluiește încă în 
rîndul unor conducători 
auto profesioniști — ne- 
acordarea priorității pie
tonilor. In această postură 
s-au aflat Vasile Gheor- 
ghe Tulbure (21 HD 414, 
cooperativa „Unirea" Pe

troșani) și Constantin Po
pescu (21 IID 132),
care au dat 
frîu liber „cailor putere", 
fără a lua în seamă că 
pietonul este suveran pe 
„zebră". Acum au prio
ritate ca... pietoni.

CORIGENTA
Profesionist al volanu

lui, Vasile Cătinean (31 
HD 1334, coloana Vulcan, 
Autobaza de transporturi 
auto Petroșani) a rămas 
totuși corigent la acorda
rea priorității altor vehi
cule. Pentru o perioadă de 
vreme, conducerea auto
vehiculului nu va mai 
constitui pentru el activi
tatea profesională... prio
ritară.

☆
Duminică, 13 octombrie 

a.c. au dreptul de circu
lație autoturismele pro
prietate personală, înma
triculate sub număr CU 
SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circula
ție al Miliției municipiu

lui Petroșani
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Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU, 
împreuna cu to<. ar așa 
ELENA CEAUȘESCU, 

în R. P. Chineză
Tovarășa Elena Ceaușescu a vizitat 

Muzeul de istorie a Chinei, din Beijing

Jiul — lider și în campionatul 
juniorilor republicani!

In dimineața zilei de vi
neri, 11 octombrie, tovară
șa Elena Ceaușescu, îm
preună cu tovarășul 
Valentin Ceaușescu, a vi
zitat Muzeul de istorie a 
Chinei, din Beijing.

I La sosirea la această 
prestigioasă instituție, — 
ce reunește prețioase măr
turii despre evoluția civi
lizației pe meleagurile

Dineu în onoarea înalților soli oi 
poporului român

(Urmare din pag. 11

Au participat tovarășii 
Valentin Ceaușescu, Ion 
Dincă, Ștefan Andrei, alte 
persoane oficiale române.

Semnarea unor documente oficiale privind 
extinderea relațiilor economice româno-chineze

La 11 octombrie, în 
conformitate cu înțelege
rile convenite în cursul 
convorbirilor la nivel înalt, 
desfășurate în timpul vizi
tei oficiale de prietenie 
a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 

Chinei, începînd din vre
murile preistorice pînă în 
epoca modernă, — tova
rășa Elena Ceaușescu a 
fost salutată cu deosebită 
stimă și considerație de 
directorul muzeului. Du 
Yungzheng.

Tovarășa Elena 
Ceaușescu i-a felicitat pe 
istorici, muzeografi, pe 
ceilalți specialiști pentru 
modul curii au ilustrat e-

Au luat parte tovarășii 
Chen Muhua, Wu Xueqian, 
alte persoane oficiale chi
neze.

In timpul dineului a 
continuat dialogul la nivel

Elena Ceaușescu, au fost 
încheiate importante do
cumente româno-chineze.

Tovarășul Ion Dincă, 
prim viceprim-ministru al 
guvernului, și tovarășa 
Chen Muhua, consilier de 
stat, au semnat Acordul 
dintre Guvernul Republi
cii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Popu
lare Chineze privind dez

voluția istoriei, culturii și 
civilizației chineze de-a 
lungul mileniilor.

La încheierea vizitei s-a 
semnat în Cartea de o- 
noare.

Directorul muzeului a 
mulțumit, încă o dată, în 
modul cel mai cordial, pen
tru înalta onoare pe care 
vizita distinsului oaspete 
din România socialistă a 
făcut-o colectivului aces
tui așezămînt.

înalt româno-chinez, to
varășul Nicolae
Ceaușescu tovarășa Elena 
Ceaușescu întreținîndu-se 
cu deosebită cordialitate 
cu tovarășul Hu Yaobang.

voltarea relațiilor econo
mice bilaterale în anii 
1986—1990, Acordul de 
lungă durată între cele 
două guverne privind 
schimburile principale de 
mărfuri în anii 1986—1990, 
precum și alte înțelegeri 
privind extinderea relați
ilor economice dintre cele 
două țări.

JIUL PETROȘANI — 
CORV1NUL HUNEDOA
RA 2—0 (1—0). Etapa inter
mediară (a V-a) a seriei a 
VIII-a, a campionatului re
publican de juniori I, a 
programat joi, 10 octom
brie, pe stadionul din 
lunca Jiului, derby-ul zilei 
între Jiu) și Corvinul Hu
nedoara.

Un derby care a plăcut 
spectatorilor prezenți și 
care a demonstrat încă o 
dată că tinerii jucători 
antrenați de fostul jucător 
Romulus Leca se află pe 
merit în fruntea seriei a 
VIII-a. Dacă în prima re
priză dominarea a fost e- 
videntă doar în finalul ei, 
cînd dealtfel Tudorache a 
și deschis scorul (marcînd 
un gol superb din lovitură 
liberă, de la circa 20 m — 
minutul 40), în repriza se
cundă tinerii fotbaliști de 
la Jiul au avut, pe lîngă 
golul înscris de Popovici 

(acțiune personală, înche
iată ~u un șut în colțul 
lung — minutul 78), încă 
4 situații clare de a mar
ca ; minutele 60, 73 și 
77 Kioutil scapă, de fie
care dată, singur cu porta
rul dar ratează; min. 76 
acțiune Timofte, dar pă
truns în careu este faul
tat, fără ca arbitrul Ale
xandru Bălăcescu (Tg. Jiu) 
să sancționeze jucătorul 
de la Corvinul cu penalty.

In concluzie, echipa an
trenată de R. Leca, se 
menține lider, urmînd ca 
duminică să întîlnească
— tot pe teren propriu — 
echipa C.S.Ș. Sebeș. Suc
ces pentru... viitorul Jiu
lui ! Echipa folosită în 
derby-ul de joi :

Ghițan — Cămărășan, 
Botezatu, Codescu, Dodu
— Axente, Timofte, Popo
vici — Ceacusta (Oaidă, 
din min. 78). Tudorache, 
Krbutil,

Zi fotbalistică „plină" 
joi pentru echipele din 
Vale. In marea competi
ție sportivă națională „Da- 
ciada", competiția K.O., 
respectiv, „Cupa Româ
niei", a programat meciu
rile divizionarelor B. La 
Țicleni (Gorj), Jiul Petro
șani a cîștigat cu 2—0, 
calificîndu-se mai depar
te, în vreme ce la Vulcan, 
Minerul-Știința (divizia 
C) a stopat pe Minerul 
Lupeni, cîștigînd cu 2—0.

Etapa intermediară a 
campionatului județean — 
seria I a programat în 
Vale meciurile : C.F.R.
Petroșani — Preparatorul 
Petrila 2—2, Utilajul Pe
troșani — Minerul Bărbă- 
teni 3—0, Parîngul Lonea 
— Minerul Uricani 3—0, 
Minerul Aninoasa — Mi
nerul Măgura Pui 4—0.

M. TĂTAR

Campania 
pentru 

dezarmare 
nucleară

' LONDRA 11 țAgerpres). 
— Două treimi din popu
lația Marii Britanii refuză 
dotarea submarinelor bri
tanice cu rachete ameri
cane „Trident", relatează 
agenția A.D.N., citind un 
sondaj de opinie efectuat 
de un institut de speciali
tate, din însărcinarea or
ganizației antirăzboinice 
„Campania pentru dezar
mare nucleară". Numai 22 
la sută din cei întrebați 
s-au pronunțat în favoarea 
achiziționării rachetelor 
„Trident", iar 14 la sută au 
declarat că nu au o opi
nie în această problemă.

IN ZILELE DE 17 ȘI 
18 OCTOMBRIE se va des
fășura la Oslo o reuniune 
a miniștrilor afacerilor ex
terne din țările nordice 
(Finlanda, Suedia, Nor
vegia, Danemarca și Is
landa) consacrată exami
nării mijloacelor de izola
re pe plan economic a 
R.S.A. în semn de protest 
față de politica de apart
heid promovată de regi

Autorii deturnării navei „Achille Lauro”, 
predați autorităților italiene

Autorii deturnării, de 
la 7 octombrie, a pachebo
tului italian „Achille Lau
ro", aflat în croazieră pe 
Marea Mediterană, — care 
se predaseră autorităților 
egiptene — au fost îm
barcați, ulterior, cu desti
nația Tunis, la bordul u- 
nui avion egiptean „Boeing 
707“ — transmit agențiile 
internaționale de presă.

In timpul zborului, a- 
vionul egiptean a fost 
constrîns — de avioane de 
luptă care au decolat de 
pe portavionul american 
„Saratoga", aparținînd flo
tei a 6-a a S.U.A., din 
Mediterana, — să aterize
ze la baza militară Si- 
gonella, din Sicilia.

Potrivit unui purtător 
de cuvînt al primului mi
nistru italian — citat de 
Reuter —, autorii detur
nării navei „Achille Lau
ro" au fost predați auto
rităților italiene.

mul de la Pretoria, infor
mează agenția Reuter.

LA RECOMANDAREA 
MEDICILOR, PREȘEDIN
TELE S.U.A., Ronald Rea
gan, a fost supus, joi, u- 
nei „intervenții chirurgi-

Purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe, Larry Spea- 
kes, a dat publicității o 
declarație în care se arată 
că, acționînd din dispozi
ția președintelui S.U.A., „un 
aparat american de tipul 
F-14, decolînd de pe port
avionul „Saratoga", a in
terceptat avionul egiptean 
la bordul căruia se aflau 
autorii deturnării pache
botului italian, escortîn- 
du-1 la baza militară ae
riană Sigonella".

☆

Procesul autorilor de
turnării pachebotului ita
lian „A chilie Lauro" va 
avea loc în Italia și este 
improbabil că ei vor fi 
extrădați Statelor Unite, 
a declarat ministrul ita
lian de externe, Gulio An
dreotti, cu prilejul unei 
conferințe de presă.

(Agerpres)

care minore", pentru înlă
turarea unor noi celule 
canceroase de pe nas, de
tectate în urma unei noi 
biopsii — informează a- 
gențiile United Press Inter
national' și France Presse.

ACTORUL și realiza
torul american Orson Wel
les a încetat din viață, la 
Hollywood, în vîrstă de 70 
de ani.

Cu satisfacția victoriei în derby-ul de joi, echipa de juniori a Jiului, an
trenată de Romulus Leca, este lider al seriei a VIII-a,

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Un șerif extra
terestru; Unirea: Pirații 
secolului XX; Parîngul : 
Mireasma ploilor tîrzii.

LONEA: Declarație de
dragoste.

ANINOASA: Ciulean
dra.

VULCAN — Luceafă
rul: Fapt divers.

LUPENI — Cultural: 
Atenție la Pană de vul
tur.

URICANI: Undeva,
cîndva.

Mica
VIND casă și Dacia 1300 

cu îmbunătățiri. Uricani 
— Valea de Brazi nr. 7, 
Murg Petru. (2113)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Nis- 
tor Nicolae, eliberată de
Institutul de Mine Petro
șani. O declar nulă. (2112)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cioc 
Rodica, eliberată de
I.U.M. Petroșani. O de
clar nulă. (2115)

N.R. Eventualele mo
dificări survenite în
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

TV

13,05 La sfîrșit de săptă- 
mînă (parțial co
lor).

14,45 Săptămîna politi
că (color).

15,00 închiderea progra
mului.

19,00 Telejurnal.
19,25 Teleenciclopedia.
19,55 Emisiune muzical- 

distractivă.
20,40 Film artistic 

„Paznicul de far“.

publici
PIERDUT cal (iapă)

roib, înfierat cu inițiale
le B.G. pe piciorul stîng,
de statură mijlocie. In

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA anunță cu durere împlinirea unui an 
de la dispariția scumpului nostru fiu

VINCZE SAMIR
Multe flori și lacrimi pe mormântul lui. (2107)

Premieră pe țară.
(color).

21,55 Telejurnal.
22,05 Farmecul operetei 

(color).
22,30 închiderea progra

mului.

LOTO
Numerele extrase la 

tragerea „Loto" din 11 
octombrie 1985 :

Extragerea 1 : 75, 39, 9, 
44, 55, 65, 45, 5, 43.

Extragerea a 2-a: 53,
70, 17, 34, 15, 83, 62, 50, 
46.

Fond total de cîștiguri: 
780 703 lei, din care 
55 931 lei, report la ca
tegoria 1.

taie
formații, sat Gornăcel, 
corn. Schela, județul Gorj 
— Lupulescu Gheorghe. 
Găsitorului recompensă. 
(2114)
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