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ȚÂRII, CfT MAI MULT CĂRBUNE!

Viitorul minei - MECANIZAREA
Producția de cărbune 

extrasă de la mina Vul
can la sfîrșitul cincina
lului va crește cu 600 000 
de tone față de produc
ția anului 1985. Acest 
spor de producție, care 
trebuie realizat în anii 
cincinalului 1986—1990, se 
va obține, m cea mai 
mare parte, pe seama 
creșterii productivității 
muncii, aceasta pe baza 
mecnivzăr’i procesului de 
e\-t ■ .cțîp. n-'spre modul 
cum o pregătesc mine
rii din Vulcan pentru 
p; •■tuni ca sarcinilor de 
plan ale cincinalului vi
itor .im purtat zilele tre
cute un dialog cu ing. 
IOSIF BOCAN, directo
rul minei :

— Trimestrul TV al a- 
cest’ii an este hotărîtor 
pentru pregătirea pro
ducției anului viitor si a 
întregului cincinal 1986— 
1990 sj tocmai de aceea 
colectivul nostru și-a pro
pus să acționeze cu hotă
râre pentru crearea tutu
ror condițiilor în vede
rea realizării integrale a 
sarcinilor de plan încă 
din prima lună a anului 
viitor. Pentru aceasta, 
așa cum s-a arătat și 

în coloanele ziarului 
„Steagul roșu“, la mina 
noastră a început un 
amplu program de me
canizare a lucrărilor 
principale din subteran și 
a fluxului de transport. 
Pînă la sfîrșitul anului va 
începe echiparea unui a- 
bataj frontal în stratul 5 
blocul IV cu complex me
canizat de tipul SMA 2 
— modificat, adaptat la 
condițiile de zăcămînt de 
la mina noastră (stratul 
avînd o înclinare de pî
nă la 45 grade). Exploa
tarea mecanizată va fi 
extinsă în continuare în 
stratele 5 și 4. iar în a- 
bata.iele cu front scurt, 
din stratul 3, vom ex
tinde me+oda de exploa
tare cu stîlni individuali 
și combină de tăiere. Bi
neînțeles, vom folosi si 
mai mult combinele de 
înaintare la lucrările de 
pre-'ăbve nr-nțrii ca a- 
ceste lucrări să poată 
ține pasul cu avansările 
m.-mi înregistrate în aba
tajele mecanizate. Dar, 
cum desnre mecanizarea 
lucrărilor din s"bter.an, 
cîn 1a fronturile de lucru 
direct productive si a 
transportului cărbunelui 

s-a mai vorbit, voi cău
ta în continuare să mă o- 
presc asupra unor lu
crări care le vom execu
ta la suprafață. Mă voi 
opri la cele mai impor
tante. Pentru asigurarea 
unui aeraj corespunzător 
se va pune în funcțiune 
stația de aeraj de la 
Balomaș, iar pentru asi
gurarea debitului de aer 
comprimat în partea es
tică a minei se va mări 
stația de compresoare de 
la Valea Arsului. Pentru 
o aprovizionare ritmică 
a locurilor de muncă cu 
materiale și pentru folo
sirea eficientă a instala
țiilor de monorai pe ca
re le avem în funcțiune 
si pe care le vom monta 
în viitor vom căuta să 
mecan’zăm lucrările ce 
se desfășoară în depozi
tele de utilaje si mate
rial lemnos. Totodată vom 
căuta să introducem cît 
mai mult paletizarea 
pentru a nu se mai pier
de timpul cu încărcatul 
și descărcatul

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a revenit, 
marți după-amiază, în Ca
pitală, din vizitele oficiale 
de prietenie efectuate în 
Republica Populară Chi
neză și Republica Popu
lară Democrată Core
eană.

Solemnitatea
La 15 octombrie, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar ge
neral al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, 
au semnat, în cadrul unei 
solemnități, „Acordul de

In aceeași atmosferă de 
caldă prietenie, stimă și 
prețuire reciprocă în care 
s-a desfășurat din primele 
sale momente, marți, 15 
octombrie 1985, s-a înche
iat vizita oficială de prie
tenie în R.P.D. Coreeană 
a tovarășului Nicolae
Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena

Conducătorul partidului 
și statului nostru a fost 
însoțit în aceste vizite de 
tova rășii Valentin 
Ceaușescu, Ion Din că. Ște
fan Andrei, de alte per
soane oficiale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, au fost salutați, 
la sosire, de membri și 
membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv 

samnării documentelor oficiale
lungă durată de colabora
re și cooperare economi
că și tehnico-științifică pî
nă în anul 2000 între Re
publica Socialistă Româ
nia și Republica Populară 
Democrată Coreeană*1.

Ceremonia semnării s-a 
desfășurat în prezența to
varășei Elena Ceaușescu.

Au luat parte tovarășii 
Valentin Ceaușescu, Ion

Plecarea din Phenian
Ceaușescu, la invitația to
varășului Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Co
reea, președintele R.P.D. 
Coreene.

întreaga vizită a avut loc 
sub sempul înțelegerii și 
al bunelor relații stator
nicite între popoarele, 
partidele și țările noas
tre, al voinței comune de 
a da un nou impuls aces
tor raporturi în folosul re

al C.C. al P.C.R., de se
cretari ai Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român, de membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliu, 
lui de Stat și ai guvernu
lui, de reprezentanți ai 
conducerii unor instituții 
centrale, organizații de 
masă și obștești, generali.

Ceremonia sosirii a avut 
loc pe Aeroportul Oto-

(Continuare in pag. a 4-a)

Dincă, Ștefan Andrei, alte 
persoane oficiale.

Din partea coreeană au 
fost de față Kang Song 
San, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.C., 
premierul Consiliului Ad
ministrativ, Li Giong Ok, 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.C., vicepre
ședinte al Republicii, alte 
persoane oficiale.

ciproc, al cauzei socialis
mului și păcii.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost conduși 
pînă la Aeroport de tova
rășul Kim Ir Sen.

De-a lungul traseului ur
mat de coloana oficială, 
escortată de motocicliști, 
se aflau mii și mii de

(Continuare In pag. a 4-a)

UM. Paroșeni
Plus 35 000 tone 

de cărbune
După cum ne infor

mează corespondenta 
noastră Rodica Hamz, 
minerii de la I.M. Paro
șeni și-au onorat în mod 
exemplar sarcinile zi
lei de luni, reușind să 
extragă suplimentar 
prevederilor o cantitate 
de 434 tone de cărbune, 
printr-o mobilizare e- 
xemplară și printr-o 
organizare judicioasă a 
producției și a muncii. 
Activitatea susținută în 
frontul cărbunelui, ca
racteristică acestui har
nic colectiv de mineri 
a permis ca trei dintre 
sectoarele minei să ra
porteze importante 

plusuri de producție. 
Astfel, sectorul I a re
alizat un plus de 27 
tone, sectorul II de 
250 tone, iar sectorul III 
un plus de 373 tone de 
cărbune. Cu aceste 
plusuri obținute în
cursul zilei de luni, sec
toarele I și III se men
țin în poziții fruntașe 
în întrecerea socialis
tă, rotunjind astfel ci
fra realizărilor supli
mentare de la începu
tul anului la peste 35 000 
tone de cărbune.

Dintre brigăzile a că
ror contribuție la de
pășirea sarcinilor zilei 
s-a situat la aceeași înal
tă cotă de eficientă, se 
numără cele conduse de 
Vasile Cojocaru si Ga
vrila Mesaros din ca
drul sectorului 1 și 
cele conduse de Nico
lae Andrasic sî Fran- 
cisc Fazalcas din sec
toarele II și III.
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In douăzeci și șapte de ani și 62 
rul Pavel Dediu a extras împreună 
decît producția minei în anul 1983 ! 
25 000 tone cărbune 44 Pe 
tone.

de 
cu

In 
actualul cinci nai

zile la sectorul I al minei Aninoasa, mine- 
brigada 700 000 tone de cărbune. Mai mult 

anul 1984, brigada a extras peste plan 
acest plus depășește cifra de 50 000

VIAȚA DE PARTID

Adunările generale 
cadru optim de dezbatere, 

de activizare a comuniștilor

i
t4 
f 
f 
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I 
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Secvențele alăturate u- 
nor cifre au încercat să 
prezinte rezultatele unuia 
dintre cei mai destonici 
mineri ai Văii Jiului. Un 
om al cărui nume, chiar 
la simpla rostire capă
tă, semnificații deosebi
te, -u putere de exem
plu mobilizator.

Născut în anul 1935, 
în comuna Bodești — 
Neamț, a absolvit școala 
de mineri la Anina, în 
anul 1958 stabilindu-se în 
Valea Jiului. Mina Ani
noasa l-a primit, ca și

de vîrsta 
speranță, 

nu

pe mulți tineri 
lui, cu căldură, 
sentimente cărora el 
le-a rămas nici o clipă da
tor. Din 1960 a devenit 
șef de brigadă și de 
tunzi orice rostire a 
ceselor dobîndite la 
na Aninoasa a fost 
ciată numelui Pavel 
diu Un sfert de 
în fruntea unei 
i-a fost suficient ; 
se afirma ca un 
câtor destoinic, 
rizat prin dăruire 
egal".

a- 
suc- 
mi- 
aso- 
De-

■ secol 
brigăzi 

pentru a 
„condu- 
caracte^ 

fără 
Cuvintele aparțin

Hodor, șeful 
I. Pavel Dediu

I
27

sing. Zian 
sectorului 
a muncit la sectorul 
al minei Aninoasa
de ani. A muncit mult și 
bine, purtînd spre izbîn- 
dă zeci și zeci de oa
meni care, mai mult sau 
mai puțin, au crescut în 
brigada lui.

In 1977 la mina Ani
noasa s-a introdus pri
mul complex mecanizat.

In înfăptuirea sarcinilor 
sporite ce revin organiza
ției noastre de partid, co
lectivului minei Lupeni în 
lumina istoricelor hotărî "i 
ale Congresultțj al XIII-lea, 
în activizarea masei mem
brilor de partid, comite
tul nostru de partid, or
ganele de partid din sec
toarele minei pun un ac
cent deosebit pe dezbate
rea largă de către toți co
muniștii a problemelor fun
damentale ale activității 
politice și economice.

In adunările generale 
de partid au fost analiza
te în acest an cele mai 
importante probleme ce 
vizează viața internă de 
part'd. r;dicarea nivelului 
politic al comuniștilor, îm
bunătățirea activității de 
producție, urmărind’l-«e a- 
doptarea unor măsuri și. 
note de sareini concrete 
menite să asigure continua 
perfection»™ a stilului si 
metodelor de muncă Co- 
m'tet’’l de partid. biroul 
său au acordat o atenție 
deosebită pregătirii unor 
analize și materiale cores
punzătoare spre a fi supu

se dezbaterii, elaborate de 
colective largi de comu
niști și specialiști în dife
rite domenii. In organiza
țiile Se bază I, lIIC, IVB, 
VA, VIA, X, XI, XIIA, 
XIIIB, XIIIA, adunările 
generale au abordat mat 
ales realizarea sarcinilor 
de plan, îmbunătățirea 
muncii organizatorice a 
activității politico-educati
ve. Preocupare meritorie 
au dovedit și birourile or
ganizațiilor de bază II, 
IIIA, IVC, VIA, XIIA. 
S-a încetățenit în
practica desfășură
rii adunărilor generale ca 
2—3 membri de partid să 
raporteze asupra stadiu
lui îndeplinirii sarcinilor, 
prilej cu care li se fac re
comandări ier nînd e ca
zul sînt criticați.

In aprecierea calității 
și eficienței adunărilor ge
nerale, a activității noas
tre trebuie avut însă' în

Nicolae VLAD, 
secretarul Comitetului de 

partid al I.M. I.upeni

(Continuare în pag. a 2-a)

În ziarul de azi

Alexandru TATAR

(Continuare în pag a 2-a)
!

• SPORT — Campionatul județean de fotbal ; 
Rubrica: „Vă informăm".

(In pagina a 2-a)
• Rezultatele concursului de protecție a 

muncii.
(In pagina a -3-a)
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A G E N D A CULTURALA
Expoziție-concurs 

de insigne
Municipiul Tg. Mureș 

a găzduit. în perioada 
12—13 octombrie a.c. ex- 
poziția-concurs a colecți
onarilor de insigne.

întîlnirea pe țară a pa- 
sionaților în domeniul 
numismaticii a avut do
uă părți distincte : ex- 
poziția-concurs, dotată 
cu premii, și simpozionul 
de comunicări. Pe 
panouri, 
Arad, Botoșani, 
rești, Constanța, 
va, Deva, Iași. 
Petroșani, Ploiești, 
ceava și Tg. Mureș și-au 
prezentat insignele gru
pate pe 21 de tematici. Și 
la această reuniune Sec
țiunea Petroșani repre
zentată prin Ion Costea, 
Aurel Dula, Cornel Mo- 
rariu, Tiberiu Kelemen, 
Eugeniu Kelemen, 
Ovidiu Puiu și Miron 
Rebedea, cu un număr 
de 85 panouri, au parti- 

8 cipat la 15 tematici obți- 
= nînd 4 premii I, 6 premii 
! II, 4 premii III și două 
j mențiuni, (I.B.)

510
colecționari din

Bucu-
Craio- 

Pașcani, 
Su-

Spectacole în premieră
La Teatrul de stat 

„Valea Jiului" se lucrea
ză intens pentru îmbo
gățirea repertoriului. La 
ora vizitei noastre, în 
vreme ce pe scenă avea 
loc repetiția generală cu 
spectacolul de poezie și 
muzică „Dintre sute de 
catarge", spectacol care 
aduce în fața publicului 
cîteva dintre creațiile 
reprezentative ale „Lu
ceafărului poeziei româ
nești", Mihai Eminescu, 
recitate de Florin Plaur 
și pe care îl vom vedea 
duminică în premieră, în 
sălile de repetiții 
montează două 
crări dramatice, 
două aparținînd 
ei universale.

Este vorba de i 
dramaturgului grec Kos- 
tas Asimakopoulos, „Ne
vastă de ocazie", care va 
fi interpretată în regia 
lui Nicolae Gherghe. Ii 
vom întîlni pe scenă pe 
Gabriela Belu, (debut pe 
scena teatrului nostru), 
Theodor Marinescu, Flo-

se 
noi lu- 
amîn- 
creați-

comedia

rin Plaur. Corvin Alexe, 
Monica Boghiu, Ion 
Zamfirescu, Constantin 
Delica și, bineînțeles, pe 
Nicolae Gherghe. Sceno
grafia spectacolului este 
semnată de Aurel Flo- 
rea.

Cea de-a doua este o 
luefare ce aparține dra
maturgiei italiene, „A- 
nonimul cenețian", o pie
să de Giusseppe Berto. 
„Anonimul venețian" va 
prilejui un recital acto
ricesc pentru Claud iu 
Bleonț și Patricia Grigo- 
riu și va fi montată în 
regia lui '"'ătălin Naum 
și scenografia lui Adrian 
Tatu (aflat, de. asemenea, 
în fața debutului pe sce
na noastră).

Reamintim cititorilor 
că tot în această perioa
dă se află în turneu în 
țară un alt grup dintre 
actorii teatrului, purtînd 
cu ei pentru copii, ne
asemuitele isprăvi ale 
„Motanului încălțat".

H. alexandrescu

Adunările
(Urmare din pag. 1)

în-
o

140 000 
de cărbune. Totoda-

Campionatul județean de fotbal

Joc frumos, victorie meritată
PREPARATORUL PE

TRILA — RAPID SIME
RIA TRIAJ 3—0 (2—0).
Succesul echipei Prepara
torul, în acest meci susți
nut acasă, a avut, drept 
coordonate de joc, discipli
na, marcajul sever, incisi
vitatea în atac și finalizarea 
bună a celor trei faze.

Ținînd cont de aceste ele
mente esențiaje, predate de 
antrenorii Ionel Grecu și 
Ion’Sereanu, echipa gazdă 
reușește să stăpînească au
toritar jocul și terenul. Ast
fel, chiar din startul parti-

dei, atacurile rapide ale 
echipei locale, purtate pe 
cele două aripi, reușesc să 
desincronizeze dispozitivul 
apărării oaspeților, soldîn- 
du-se cu golul înscris. în 
min. 11, de Aurel Ghib.

După marcarea acestuia, 
jucătorii echipei gazdă a- 
pasă și mai tare pe accele
rator, reușind, în min. 22, 
să înscrie din nou, prin 
Dupir, 2—0. După pauză, 
același presing al localni
cilor care reușesc să mo
difice tabela de marcaj, în 
min. 82, prin al treilea gol,

al lui Siminiciuc. S-au e- 
vidențiat jucătorii Lițoiu, 
Kertesz I, Androne și por
tarul Bejinaru.

Desigur, în acest rezultat 
bun obținut de echipa Pre
paratorul se oglindește și 
sprijinul pe care îl acordă 
comitetul de sindicat al 
I.P.C.V.J. și al secției din 
Petrila. Rezultat la juni
ori : 6—0.

A arbitrat bine Simion 
Ceteraș, ajutat Ia tu
șe de Gheorghe Cusai și 
Ioan Popescu.

Vasile BELDIE

Scorul a fost limitat de ratări

vedere faptul că de la 
ceputul anului avem 
restanță *de peste 
tone 
tă. am înregistrat o depă
șire a costurilor de pro
ducție. Acestea sînt legate 
și de neajunsuri ale vie
ții interne de partid, fiind 
consecința unor manifes
tări de formalism șt su
perficialitate la unele ca
dre cu funcții de răspun
dere, tendința de a trata 
munca politico-organiza- 
torică ca o sarcină facul
tativă.

Rezultate economice sla
be, indisciplină în procesul 
de producție, folosirea ne
corespunzătoare a 
cităților 
fondului 
în unele 
țiile de 
și nu intervin cu exigen
ță pentru eradicarea lipsu
rilor. Pentru creșterea ro
lului adunărilor generale 
în activizarea comuniști
lor, în îmbunătățirea acti
vității economice, comi
tetul nostru de partid va 
stărui ca birourile organi
zațiilor de bază să acorde 
mai 
tir ii 
lelor

O
care
te cazuri slăbirea conținu-

capa- 
de producție și a 
de timp denotă că 
sectoare organiza- 
partid nu dezbat

multă atenție pregă- 
din timp a materia- 
puse în dezbatere, 

problemă deosebită 
a determinat în mul-

generale
tului adunărilor genera
le de partid a constituit-o 
neținerea la termen și cu 
prezență necesară a aces
tora. Mobilizarea făcută 
de cele mai multe ori cu 
superficialitate, neantre- 
narea membrilor b.o.b. la 
această acțiune sînt doar 
cîteva cauze ce 
minat amînarea 
dunări generale 
în organizațiile din sectoa
rele II, III, V, VII, VIII, 
XIII.

Aceste neajunsuri, pre
cum și faptul că adunări
le generale nu constituie 
întotdeauna tribune ale 
criticii și autocriticii, de
notă că nici comitetul nos
tru de partid, biroul său, 
nu au stăruit suficient pen
tru creșterea 
b.o.b. pentru 
rea pregătirii adunărilor 

generale. Se impune deci 
participarea mai activă a 
membrilor comitetului 
nostru de partid, la adu
nările de partid, mai mul
tă stăruință ca în adunări 
să fie asigurate condițiile 
unor dezbateri exigente.
Vom acționa, deci, pe mul
tiple planuri pentru spori
rea rolului adunărilor 
partid, așjgurînd ca 
cestea să se constituie 
adevărate școli de educa
ție comunistă.

Viitorul minei
(Urmare din pagina I)

pieselor de schimb și a 
materialului lemnos.

— Mai concret ?
— Materialul

au deter- 
unor a- 
mai ales

răspunderii 
îmbunătăți-

de
a-
în

Un miner, un om
♦

i
(Urmare dm pag. li

Firesc, și acest eveniment 
era strîns legat de nume
le eroului acestor rîn- 
duri. Acționînd cu efi
ciență — randamentele 
superioare — cu vîrfuri 
de pînă la 17—18 tone pe 
post stau mărturie — în- 
tronind un climat d’e 
disciplină fermă, dove
dind o putere de mobili
zare datorită căreia a 
depășit greutățile care nu 
l-au ocolit, Pavel Dediu 
a reușit cu brigada 
să se afirme drept

lui 
o 

formație competentă și 
de frunte în promovarea 
tehnicii

...Anii 
nînd nu 
cii din 
nele de 
suplimentar, dar și zile
le și lunile... Ziua de 
14 octombrie a.c. va ră- 
mîne o zi deosebită în

avansate.
au trecut, adu- 
doar rodul mun- 
subteran — to- 
cărbune extras

istoria minei Aninoasa ; 
despărțirea de un 
de un MINER, de 
COMUNIST pentru care t 
întreaga viață a fost a- ț 
sociată dorinței de a fa- t 
ce din muncă o pasiune, * 
o profesiune de credință. ♦ 
Cunoscut ca un om pu- | 
ternic, dîrz și tare, ca și ♦ 
rocile pe care le-a în- f 
fruntat o viață întreagă, f 
el a fost de data aceasta ♦ 
înfrînt pentru prima oa- f 
ră : l-au „biruit" lacrimi- ț 
le emoției cînd soția, I 
conducerea minei, orta- T 
cii, prietenii și pionierii T 
l-au îmbrățișat în sune- I 
tele fanfarei. A predat I 
lampa care i-a călăuzit T 
pașii spre izbînzi, pri- T 
mind în schimb simboli- I 
ca „lampă de miner" I 
care-i va însoți de acum I 
încolo odihna bineme- I 
ritată după anii de mun- | 
că exemplară în abata- | 
jele minei Aninoasa. |

OM
un

lemnos 
care pleacă din depozit

• spre un anumit loc de 
muncă se va transporta 
pe cărucioare prins în 
două cabluri care să poa
tă fi preluat direct de 
pe cărucior cu instalația 
de monorai și transportat 
pînă în imediata apro
piere a locului de mun
că. Așa se va proceda și 
cu cheresteaua și cu pie
sele de schimb necesa
re.

— Pentru operativitate 
în luarea unor decizii ce 
veți întreprinde ?

— Deoarece mina noas
tră este foarte întinsă, iar 
operațiile care se execu
tă în subteran sînt mul
te și variate, 
bunătățirea 
informațional 
Vulcan se va 
dispecerizare 
Se va folosi 
largă radioficarea și 
leviziunea cu circuit în
chis. Prin punerea 
funcțiune a acestui sis
tem de dispecerizare, con
ducerile sectoarelor și a 
minei vor fi Informate o- 
perativ de modul cum 
se desfășoară activita
tea în subteran și pot 
interveni pentru înlătu
rarea urgentă a unor de
ficiente care apar.

— Cînd vor fi finaliza
te toate aceste lucrări de 
mecanizare și moderniza
re la mina Vulcan ?

— Deocamdată putem 
spune că o parte dintre 
acestea au demarat, iar 
celelalte urmează să fie 
demarate și vom căuta 
să respectăm întocmai 
termenele de finalizare 
prevăzute.

UTILAJUL PETROȘANI
— MINERUL BARBA- 
TENI 3—0 (0—0). Pe un 
timp ploios, în prezența u- 
nor statornici suporteri ai 
echipei constructorilor de 
utilaj minier s-a disputat 
jocul din etapa intermedi
ară a campionatului jude
țean dintre Utilajul și Mi
nerul Bărbăteni. Echipa în 
formare (nou promovată) 
condusă cu multă răbdare 
de prof. Gh. Irimie — cu 
jucători tineri și talentați
— studenți și muncitori, cu 
devotament față de echi
pă — a reușit să treacă 
mult mai ușor decît arată

scorul de echipa minerilor 
din Bârbăteni.

Disciplinată, fără a 
bitra“ pe teren 
că din primele 
ze periculoase 
oaspeților, dar 
făcut ca scorul 
fie alb. In partea a 
a îfttîlnirii s-a jucat 
„la carte", cu excepția unor 
durități ale echipei oaspete, 
care a și primit trei carto
nașe galbene și unul roșu 
(Ruța Ion). Seria celor trei 
goluri, unul mai frumos ca 
celălalt, a fost deschisă de 
Crețu — min. 55, apoi Că- 
prici în min. 62 și 70, ce

„ar- 
a creat în- 
minute fa
la poarta 
ratările au 

la pauză să 
doua 

ca

au făcut ca în repriza a 
doua o singură echipă să 
fie pe teren — Utilajul •—, 
oaspeții practicînd un „an- 
tifotbal" cu degajări peste 
tribunele stadionului sau 
departe. în spatele porții. 
Din -’chipa Utilajul s-au 
remarcat: Căprici, Gyorgy, 
Crețu, Coroiu și Vîlceand.

Au arbitrat foarte binp 
Romulus Cosma, Toader 
Terheș. și Costel Androna- 
che din Hunedoara. La ju
niori : 2—1.

Dumitru GIRJOABă, 
corespondent

Redresarea se consolidează

•••••

pentru îm- 
sistemului 
la mina 
realiza o 
complexă, 
pe scară 

te-

în

v^infomăni

MINERUL URICANI — 
MINERUL ANINOASA 
0—1 (0—0). Invingînd cu 
2—0 la Hunedoara 
Constructorul, apoi în eta
pa intermediară pe 
gura" Pui la Aninoasa cu 
4—0, iar duminică la Uri
cani cu 1—0, formația 
Minerul Aninoasa se 
redresează după un start 
slab. In întîlnirea de la 
Uricani, Alexa — Vînăto- 
ru, Tudor, Rosnavschi, 
Ghenți — Pîrvuleț, Dina- 
che I., Tandreea — Laka- 
toș, Dozsa, Dinache II 
(Dulcu) s-au mobilizat e- 
xemplar, realizînd un ran
dament superior partene-

pe

„Mă-

COLOCVII DE ISTO
RIE. Ieri, la Casa de cul
tură din Petroșani, a a- 
vut loc un colocviu de 
istorie consacrat aniver
sării a 65 de ani de la 
greva generală a munci
torilor din România în 
octombrie 1920, In ca
drul acestei manifestări, 
organizată de Muzeul 
Mineritului, în colabora
re cu Biblioteca muni-

rilor de întrecere pe fie
care post în parte. Derbyul 
de duminică al minerilor, 
așa după cum era de aș
teptat, a fost o dispută dîr- 
ză, echilibrată. Gazdele, cu 
șase jucători care au evo
luat înainte sub culorile re-' 
prezentativei din Aninoa- 
sa (Banga, Sătmăreanu, 
Irimuș, Naghi, Lumper
dean, Iacob) au făcut tot 
ceea ce au putut pentru a 
obține punctele puse în 
joc. Echipei din Uricani 
nu i-a- surîs succesul, pen
tru că formația oaspete, 
antrenată de Vasile lo- 
nescu și Emil Dobrescu, 
s-a desprins în cîștigătoa-

re datorită superiorității 
cu care a acționat atît în 
apărare cît și în atac. De-a 
lungul partidei, în presta
ția fotbaliștilor din Ani
noasa au alternat circula
țiile de minge plasate cu 
precizie la jucători, cu 
pătrunderile pe contra
atac ale lui Dozsa și Dulcu. 
Jucînd ofensiv, pe orice 
teren, indiferent de ad
versar, avînd și cîțiva a- 
tacanți golgeteri (Varga, 
Dozsa, Dulcu unspreze- 
cele din Aninoasa pare 
mult schimbat în bine.

Teodor TRlFA

CAMPIONATUL JUDEȚEAN, 
a

joi,
Pe-

Streiul
6—0.

— Utilajul
3—1, Constructo-

Simeria 
Minerul

Pe-

Rezultatele etapei 
Vil-a (intermediară) 
10 octombrie : C.F.R. 
troșani — Preparatorul
Petrila 2—2, Parîngul Lo
nea — Minerul Uricani 
3—0, Utilajul Petroșani 

Bărbăteni 
Aninoasa 

4—0, 
Con- 

Hunedoara

țeg — 
Veche
Ghelari 
troșani 
rul Hunedoara — Măgu
ra Min. Pui

— Parîngul 
Minerul Te-

6—2» Meta-

SERIA I
Iul Criscior 
Lonea 1—1, 
liuc — C.F.R. Petroșani
9—0, Minerul Bărbăteni 
— Voința C.L.F. Ilia — 
nedisputat.

— Minerul
3— 0, Minerul 
Măgura Min. Pui 
Avîntul Hațeg — 
structorul
4— 1, Streiul Simeria Ve
che — Minerul Teliuc 
0—4, Rapid Simeria Tri
aj — Minerul Ghelari 
1—2, Voința C.L.F. Ilia
— Metalul Crîscior 2—0.

Rezulta'el? etapei a 
VlII’a (duminică, 13 oc
tombrie) : Minerul Uri
cani — Minerul Aninoa- 
sa 0—1, Preparatorul Pe- 
trila — Rapid Simeria 
Triaj 3—0, Avîntul Ha-

cipală și Casa de cultu
ră a sindicatelor 
prezentat referate 
comunicări despre sem
nificația evenimentului 
istoric aniversat. (T.S.)

RECUPERĂRI.
tivul minei Petrila a 
cuperat, în plus față 
sarcinile de plan, 20 
ne de fier vechi și 17 
ne de fontă. (S.B.)

vinzaRi suplimen
tare. Printre unitățile 
comerciale cu activitate 
bogată se numără și ma
gazinul alimentar nr. 1 
Autoservire, din cartie-

s-au
Și

Colec- 
re- 
de 
to- 
to-

CLASAMENTUL
1. Minerul Ghelari 8 8 0 0 29— 2 16
2. Minerul Teliuc 8 7 0 1 30— 4 14
3. Minerul Aninoasa 8 5 1 2 17— 9 11
4. Minerul Uricani 8 4 1 3 16— 9 9
5. Avîntul Hațeg 8 4 1 3 16—12 9
6. Metalul Crîscior 8 4 1 3 15—18 9
7. Utilajul Petroșani 8 3 2 3 16—11 6
8. Voința C.L.F. Ilia 7 3 2 2 11— 8 8
9. Preparatorul Petrila 8 2 3 3 17—13 7

10. Parîngul Lonea 8 2 3 3 10— 6 7
11. Minerul Bărbăteni 7 3 0 4 7— 8 6
12. Constructorul Iluned. 8 2 2 4 13—17 6
13. Rapid Simeria Triaj 8 2 2 4 10—17 6
14. Măgura Min. Pui 8 2 2 4 10—21 6
15. C.F.R. Petroșani 8 0 2 6 6—28 2
16. Streiul Sim. Veche 8 1 0 7 4—12 2

rul Aeroport — Petro
șani. După cum ne in
formează responsabilul 
Dumitru Cepeliuc, prin- 
tr-o bună aprovizionare și 
o servire conformă regu
lilor de comerț civilizat, 
în care excelează vînză- 
toarele Elena Picu și 
Paraschiva Belei, unita
tea și-a depășit prevede
rile planului la 9 luni, cu . 
peste 180 000 lei, 
trecută realizînd un 
de 70 000 lei. (G.C.)

NOI BLOCURI, 
cartierul Petroșani-Nord,

constructorii au început 
lucrările la fundațiile a 
două noi blocuri etc locu
ințe. Este vorba de blocu
rile ”103 și 104, care în
sumează 48 apartamente 
și care au termen 
predare la sfîrșitul 
tui an. (V.S.)

I

Rubrică realizată 
Gh. CHIRVASAluna 

plus
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CONCURSUL DE PROTECȚIE A MUNCII 
cadru cu incontestabile virtuți ale eficienței 

in perfecționarea profesională

Desfășurat pe parcursul unei întin se perioade din an, în toate etapele pre
văzute de regulamentu l-cadru, domini că s-a încheiat — odată cu consumarea 
fazei pe C.M.V.J. — concursul de prote cție a muncii, ediția 1985, ce a avut loc în 
unitățile miniere. Organizat de Combin atul Minier Valea Jiului, cu sprijinul sin
dicatelor, concursul a avut și în acest an ca deviză mobilizatoare, de conștienti
zare : „Cunoscînd și aplicînd normele de protecție a muncii — prevenim acci
dentele și îmbolnăvirile profesionale". La startul probelor de concurs din faza 
pe combinat au luat parte 30 de mineri, electricieni și lăcătuși de mină, repre- 
zentînd cadrele muncitorești de bază din subteran cu o bună pregătire pro
fesională, cu o temeinică cunoaștere a normelor de protecție a muncii, care 
s-au clasat cîștigătnrl ai fazelor de ma să și pe întreprindere ale concursului. 
Paeina de față o eonsacrăm aspectelor menite să scoată în relief nivelul de des
fășurare a concursului, exigențele probelor și rezultatelor obținute de concu- 
renți, cîștigătorii locurilor fruntașe, premiile și alte stimulente acordate, a- 
precierile și opiniile din partea juriului precum și concluziile ce se desprind pen
tru conceperea și organizarea concursu lui la un nivel superior în viitoarea edi
ție — 1986.

Aprecieri, păreri și opinii din partea juriului

UN NIVEL SUPERIOR DE DESFĂȘURARE
drumul necesar de urmat!

CÎȘTIGĂTORII
La încheierea fazei pe C.M.V.J. a concursului de protecție a muncii, clasi

ficarea concurenților cîștigători ai prime lor 3 locuri Ia mineri, electricieni și lă
cătuși, punctajele obținute de ei și premi ile acordate se prezintă astfel :

Numele și 
prenumele

Meseria întreprinde
rea minieră

Locul ocu
pat în con

curs

Punctajul 
realizat 
(total)

Premiul 
acordat 

(lei)

Savin Spiridon miner Uricani I 205 2000

Boancă Aurel miner Aninoasa II 145 1500

Buță Constantin miner Lupeni ni 134 1000

Pavlovici Eugen electr. Uricani i 164 2000

Bondor Viorel electr. Lupeni n 150 1500

Diaconu Gheorghe electr. Petrila iii 127 1000

Filipaș Petru lăcătuș Lupeni i 153 2000

Mihai Ștefan lăcătuș Vulcan ii 148 1500

Marinescu Emil lăcătuș Diija in 148 (baraj) 1000

Concursul de protecție a muncii s-a încheiat, 
deci. La sfîrșitul evoluției sale pe parcursul mai 
multor luni, odată cu consumarea fazei pe Combi
natul Minier Valea Jiului, a mai rămas de primit 
răspuns Ia întrebarea : ce experiență, ce concluzii 
sînt de reținut ? Ne-am adresat juriului pentru a 
afla răspunsul. Părerile și opiniile autorizate ale 
specialiștilor și ale altor factori competenți din juriu 
despre aspectele esențiale 
în cele ce urmează :

de reținut din concurs —

ING. BENONE COSTI- 
NAȘ, director tehnic pro
ducție al Combinatului Mi
nier Valea Jiului, pre
ședintele juriului con
cursului: .Am rămas cu 
o impresie bună. Concu- 
renții, în general, s-au pre
zentat bine pregătiți, au 
reușit să răspundă mulțu
mitor atît la proba scri
să, la test, cît și la cea o- 
rală. Și se poate spune că 
au fost unele întrebări 
chiar peste nivelul cunoș
tințelor, al pregătirii pro
fesionale a concurenților. 
Dintre ooncurenți a făcut 
o plăcută impresie mine
rul de la Uricani, Spiridon 
Savin, care a cîștigat de
altfel locul I în concurs.

Electricienii, la rlndul 
lor, s-au prezentat și ei 
mulțumitor, în general 
bine. Dar, din partea lor, 
dat fiind specificul profe
siei, se cere mai mult; se 
cere pretins un nivel mai 
ridicat de stăpînire a cu
noștințelor de protecție a 
muncii. La fel din partea 
lăcătușilor.

S-a desprins din con
curs o cerință : conduce
rile unităților miniere să 
asigure, în toate fazele de 
desfășurare, mai ales de 
masă, un număr cît mai 
mare de oameni ai mun
cii, cadre muncitorești de 
bază. Se cere ea în 
întreprinderile miniere să 
se facă propagandă de 
nivel ridicat pentru popu
larizarea rezultatelor ob
ținute în coneurs de că
tre participanți, pentru 
cunoașterea în colectivele 
de mineri a avantajelor pe 
plan profesional cît și a 
celor materiale de care 
beneficiază cei clasați pe 
locuri fruntașe în concurs.

Desprinzînd din con
cursul încheiat experien
ța, concluziile ce se im
pun, trebuie să mergem 
cu gîndul la viitoarea e- 
diție, din anul 1986, a 
concursului anir- 
tărîrea de a face maî 

mult. Aceasta presupune, 
repet din nou, ca pe viitor 
în întreprinderile minie
re, la nivelul sectoarelor, 
să se pună accentul hotă- 
rîtor pe etapa de masă a 
concursului de protecție a 
muncii; la acest nivel să 
se asigure pregătirea te
meinică a minerilor, artifi

în loc de concluzii —
cierilor, electricienilor de 
mină și a lăcă
tușilor, adică a oamenilor 
cu meseriile de bază în 
minerit. Cu atît mai mult, 
în această fază — de ma
să — concursul să fie 
organizat fără cusur, cu 
toată rigoarea exigențelor 
prevăzute de regulamen- 
tul-cadru de desfășurare. 
Apoi, asigurînd o cuprin
dere cît mai mare a 
personalului muncitor din 
sectoare, se mai cere fă
cut ceva: din partea între
prinderilor se cere mai 
multă inițiativă în stimu
larea interesului partici- 
panților de a ocupa locuri 
fruntașe în concurs. Pe 
viitor, de ce nu, conduce
rile unităților miniere să 
acorde stimulente materi
ale — posibilități le stau 
la îndemînă — precum și 
morale pdntru a se im
pulsiona participarea de la 
nivelul sectoarelor în con
curs a oamenilor muncii, 
pregătirea lor temeniră 
pentru fazele superioare".

ING. RISTEA UZONO- 
VICI, inspector principal 
I în cadrul I.S.T.P.M. Hu
nedoara, grupa Petroșani, 
membru al juriului con
cursului : „Apreciez ca po
zitiv faptul că s-a acordat 
toată atenția fazei pe 
C.M.V.J. a concursului, că 
atribuțiile de președinte al 
juriului i-au fost încredin
țate însuși directorului teh
nic cu producția din com
binat ceea ce a ridicat, la 

nivelul exigențelor desfă
șurarea probelor teoreti
ce și practice, rezultatele 
înregistrate.

Așadar, o notă bună pri
vind organizarea con
cursului în faza lui supe
rioară — pe combinat. Ce 
se poate spune despre pre
zența concurenților ? In 
general, aprecieri pozitive 
și sub acest aspect. Cu 
unele rezerve însă. Mai 
întîi pentru că au lipsit 
nejustificat cîțiva concu- 
renți : electricianul de 
la I.M. Livezeni, electrici
anul și lăcătușul de la 
I.M. Bărbăteni, iar de la 
I.M. Valea de Brazi mine
rul, electricianul și lăcătu
șul. In al doilea rînd pen
tru că dacă la prima pro

bă, cea scrisă, concuren- 
ții s-au prezentat în ge
nere bine pregătiți, la cea 
de-a doua probă, orală, 
de verificare a cunoștin
țelor teoretice din dome
niul protecției muncii, s-au 
putut vedea unele scăpări 
și nesiguranță în formula
rea răspunsurilor, ceea ce 
denotă unele lacune în pre
gătire. Concret s-a văzut 
aceasta la întrebările de 
legislație cu privire la 
H.C.M. 2896/1966 referi
tor la declararea, cerceta
rea și evidența accidente
lor de muncă și a îmbol
năvirilor profesionale, la 
aplicarea Decretului 400 
ca să exemplific doar do
uă aspecte. La probele prac
tice s-a observat la unii 
eoncurenți, atît mineri, e- 
lectricieni cît și lăcătuși, o 
oarecare nesiguranță în 
alegerea materialelor de 
uz pentru intervenție la 
stingerea incendiilor, lip
să de îndemînare la a- 
cordarea primului ajutor 
în cazul unui accident de 
muncă. De aceea consi
der că ar fi bine ca după 
acest examen exigent al 
cunoștințelor teoretice și 
practice să se acționeze 
pentru creșterea nivelului 
calității la instructaj, în 
general pentru cunoaște
rea și respectarea norme
lor de protecție a muncii".

NICOLAE BILDEA, pre
ședintele comisiei sociale

din cadrul Consiliului mu
nicipal al sindicatelor, 
membru al juriului con
cursului: „Părerea mea este 
că președinții comitetelor 
de secție, împreună cu 
compartimentele de pro
tecție a muncii de la uni
tățile miniere și de prepa
rare a cărbunelui au or
ganizat în acest an mai 
bine concursul de protec
ție a muncii. S-a văzut a- 
ceasta și din rezultatele 
concursului, mai cu sea
mă la IPCVJ. Nu ar strica 
dacă s-ar face o mai bu
nă popularizare a rezulta
telor concursului pe toate 
fazele. Și, de ce nu am 
spune-o, stimularea mate
rială și morală a concuren
ților merituoși să se facă 
la toate nivelele, fondul 
financiar necesar pentru 
aceasta fiind la îndemâna 
atît a compartimentelor de 
protecție a muncii din uni
tățile miniere cît și a co
mitetelor de sindicat pe 
întreprindere. Consider că 
în întreprinderi, așa cum 
au sugerat și alți membri 
ai juriului, faza desfășu
rată la acest nivel trebuie 
să se constituie într-o ac
țiune de atracție a publi
cului a personalului mun
citor și tehnico-ingineresc, 
la reușita concursului tre
buind să-și aducă contri
buția toți factorii din în
treprindere căci din a- 
ceastă reușită au cu toții 
de învățat, de tras foloase 
în ridicarea gradului de 
cunoaștere a normelor de 
protecție a muncii, în re
ducerea numărului de ac
cidente li îmbolnăviri pro
fesionale". Pagină realizată la cererea C.M.V.J.

Concentrare maximă la proba scrisă.

Din partea juriului, felicitări pentru cîștigătorul 
locului I la mineri : Savin Spiridon, de la I.M. Uri
cani. Foto : C. IOAN

ONOAREA
de a reprezenta Valea Jiului la faza finală

Cei cărora le revine o- 
noarea de a reprezenta 
Valea Jiului, la faza fi
nală, pe ramura minie
ră a concursului de pro
tecție a muncii sînt de 
acum cunoscuți. Mai 
trebuie făcută doar o 
completare: alături de 
minerii, electricienii și 
lăcătușii clasați pe locu
rile fruntașe la faza pe 
C.M.V.J. vor participa la 
faza pe ramură și pre
paratorii care au cîștigat 
concursul pe I.P.C.V.J. 
Este vorba de tovarășii 

Curetean Romeo, spălă
tor la secția Petrila — 
locul I, Manolache Du
mitru, lăcătuș S.E.A. Uzi
na de preparare Corcești 
— locul II, Ștefan Vero
nica, mașinist-brichetaj, 
Uzina Corcești — locul 
III.

Succes finaliștilor în 
ocuparea unui loc fruntaș 
și reprezentarea cu 
cinste a Văii la faza pe 
ramura minieră a concur
sului de protecție a 
muncii!
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TELEX

încheierea vizitei oficiale de prietenie 
a tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, in R.P.D. Coreeană

Sosirea în Capitală
(Urinare din pag. I)

peni, unde erau arborate 
drapelele partidului și sta
tului.

Mii de oameni ai mun
cii din întreprinderi și 
instituții bucureștene, a- 
flați la aeroport, au întîm- 
pinat cu toată căldura pe 
tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. Cei pre
zenți au aclamat îndelung 
pentru partid și secretarul 
său general.

Cei prezenți au expri
mat satisfacția profundă 
cu care întreaga noastră 
națiune a primit rezultate
le deosebite ale vizitelor 
Întreprinse în Republica 
Populară Chineză 
și Republica 
Democrată Coreeană, vizi
te care reprezintă mo
mente de importanță deo
sebită în dezvoltarea și 
întărirea relațiilor de prie
tenie, stimă. solidaritate 
militantă și colaborare din
tre Partidul Comunist Ro

mân și Partidul Comunist 
Chinez, dintre popoarele 
român și chinez, dintre 
Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncii din 
Coreea, dintre popoarele 
român și coreean.

Primirea plină de însu
flețire pe care bucurește- 
nii au rezervat-o conducă
torului partidului și sta
tului nostru a reflectat, în 
același timp, cu pregnan
ță. sentimentele de dra
goste și prețuire pe care 
toți cetățenii patriei le 
nutresc față de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, pen
tru tot ceea ce a făcut și 
face spre binele și pro
gresul neîntrerupt al patri
ei noastre socialiste, pen
tru creșterea prestigiului 
României în viața interna
țională.

Tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu 
prietenie manifestărilor 
entuziaste ale bucurește- 
nilor.

Plecarea
(Urmare din pag I'

locuitori ai Phenianului, 
care au făcut o caldă ma
nifestare de simpatie soli
lor poporului român.

Aceleași manifestări s-au 
regăsit și la aeroportul 
Sunan, unde un mare nu
măr de oameni ai muncii 
au ținut să fie prezenți și 
în aceste clipe de rămas 
bun, manifestîndu-și sim
patia și sentimentele de 
stimă șj prețuire pe care 
le nutresc față de înalții 
soli ai poporului român.

Au fost intonate imnuri
le de stat ale celor două 
țări. S-a trecut, apoi, în 
revistă garda militară a- 
liniată în onoarea condu
cătorului partidului și sta
tului nostru.

Tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat un 
cordial rămas bun de la

din Phenian
tovarășul Kim Ir Sen și 
de la tovarășa Kim Săng 
E. .

Tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen și-au strîns căldu
ros mîinile, s-au îmbrăți
șat cu prietenie.

De la ușa avionului, to
varășul Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceausescu au răspuns, în
că o dată, cu prietenie, u- 
rărilor de drum bun adre
sate de tovarășul Kim 
Ir Sen, de tovarășii din 
conducerea de partid și 
stat a R.P.D. Coreene, a- 
clamațiilor și uralelor mul
țimii care ovaționa cu 
putere pentru prietenia 
trainică și solidaritatea din. 
tre partidele, țările și po
poarele noastre.

La ora 11,00, ora locală 
— aeronava prezidențială a 
decolat, îndreptîndu-se 
spre patrie.

ACTUALITATEA iN LXMte
Forumul cultural al statelor
participante

BUDAPESTA 15 (A-
gerpres). — In capitala 
R.P. Ungare, s-au deschis 
marți, lucrările forumului 
cultural al statelor parti
cipante la Conferința pen
tru Securitate și Cooperare 
în Europa (C.S.C.E.). Or
ganizat în conformitate cu 
o hotărîre adoptată la Reu
niunea de la Madrid a

Is C. S. C. E.
C.S.C.E., actualul forum 
beneficiază de participa
re a reprezentanților tutu
ror statelor semnatare ale 
Actului final de la Hel
sinki.

Lucrările au fost deschi
se de președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. 
Ungare, Gyorgy Lazar.

Acțiuni în favoarea păcii
SANTIAGO DE CHILE 

15 (Agerpres). — Secția 
chiliană a Organizației in
ternaționale „Medicii lu
mii pentru prevenirea răz
boiului nuclear", laureată 
în acest an a Premiului 
Nobel pentru pace, a dat 
publicității un comunicat 
în care condamnă ferm 
experiențele nucleare fran
ceze din atolul Mururoa.

WASHINGTON 15 (A-
gerpres). — Membri ame
ricani ai conducerii orga
nizației internaționale an
tirăzboinice „Medicii lumii 
pentru preîntîmpinarea 
războiului nucle
ar" (IPPNW) au reafirmat 
— în contextul decernării 
Premiului Nobel pentru 
pace acestei asociații — 
cererea lor ca guvernul

S.U.A. să sisteze imediat 
și pentru totdeauna expe
riențele cu arme nucleare.

WASHINGTON 15 (A-
gerpres). — Intr-un inter
viu acordat companiei de 
televiziune americane
CBS, primul ministru al 
Noii Zeelande, David Lan
ge, a declarat că reducerea 
cheltuielilor militare este 
una dintre cele mai acu
te probleme ale contem
poraneității. Reamintind 
opoziția țării sale la intra
rea în porturile neozeelan
deze a navelor avînd ar
me nucleare la bord, Da
vid Lange a declarat că 
Noua Zeelandă nu ac
ceptă strategii nucleare și 
nu dorește să fie apărată 
cu astfel de arme.

Plenara C. C.
MOSCOVA 15 (Agerpres). 

— Agenția TASS infor
mează că la Moscova a 
avut loc, marți, plenara 
C.C. al P.C.U.S., care a 
dezbătut proiectul Pro
gramului Partidului Co
munist al Uniunii Sovie
tice într-o nouă redactare, 
unele modificări în statu
tul P.C.U.S., proiectul Di
recțiilor fundamentale ale 
dezvoltării economice și 
sociale a U.R.S.S. pe pe
rioada 1986—1990 și în 
perspectivă pînă în anul 
2 000. Raportul asupra a- 
cestor probleme a fost 
prezentat de Mihail Gorba-

al P. C. U. S.
ciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.

Plenara a adoptat docu
mentele prezentate și a 
hotărît ca acestea să fie 
publicate, pentru a fi dez
bătute în adunările, confe
rințele și congresele repu
blicane ale partidului, ca
re vor precede Congresul 
al XXVII-lea al P.C.U.S., 
iar proiectul Direcțiilor 
fundamentale ale dezvol
tării. e.cnncmice și sociale 
a U R.S.S. pe perioada 
1986—1990 și în perspecti
vă pînă în anul 2000 să 
fie dezbătut în colectivele 
de muncă.

PREȘEDINTELE sud- 
african Pieter Botha a res
pins recursul lui Benja
min Moloise, membru al 
Congresului Național A- 
frican, acuzat că, în
cursul unor manifestații 
antiapartheid ale popu
lației de culoare, ar fi u- 
cis un polițist și condam
nat la moarte. Potrivit a- 
genției France Presse,

Moloise ar urma să fie 
executat vineri.

IN CADRUL tratative
lor sovieto-americane a- 

supra armelor nucleare și 
cosmice, la Geneva a a- 
vut loc marți reuniunea 
grupului de lucru asupra 
armelor cosmice, relatea
ză agenția TASS.

LA NAGOYA, Japonia, 
s-au încheiat lucrările ce
lui de-al 30-lea Congres 
al Apimondiei, Pentru con
tribuția deosebită adusă 
de apicultorii români la 
dezvoltarea pe plan inter
național a acestei îndelet

Astăzi, în preliminariile 
C. M. de fotbal: 

România-Irlanda de Nord
Astăzi, începînd de la 

ora 15,00, stadionul „23 
August" din Capitală găz
duiește meciul dintre re
prezentativele României și 
Irlandei de Nord, contînd 
pentru gru a 3-a euro
peană a preliminariilor 
campionatului mondial de 
fotbal. Din lotul român 
fac parte, printre alții, 
Lung, Morarii, Negrilă, 
Iorgulescu, Iovan, Ungu- 
reanu, Rednic, Boloni, 
Klein, Geolgău, Hagi și 
Coraș. Oaspeții, sosiți luni 
la București, au făcut de
plasarea cu un lot de 17 
jucători, între care Jen

nings, Nicholl, Donaghy, 
Doherty, Mc Ilroy, Stewart 
Whiteside și Quinn.

Intîlnirea este arbitrată 
de o brigadă din Danemar
ca, avîndu-1 la centru pe

Henning Lund-Sorensen, 
iar la cele două linii pe 
lb Nielsen și Jan Dam- 
gaard.

☆
Tot astăzi, la Londra se 

va disputa meciul dintre 
Anglia și Turcia, din ca
drul aceleiași grupe pre
liminare.

înaintea acestor jocuri, 
clasamentul seriei a 3-a 
europene se prezintă ast
fel : 1. Anglia — 9 punc
te (din 6 partide); 2. Fin
landa — 8 puncte (toate 
meciurile disputate); 3. 
România — 7 puncte (go
laveraj 9—5); 4. Irlanda de 
Nord — 7 puncte (golave
raj 7—5); 5. .Turcia — 1
punc.t. Ultimele trei echi
pe au jucat cîte 6 partide.

(Agerpres)

gfrnEfTTO
FILME

No
de

PETROȘANI — 7 
iembrie: Declarație 
dragoste; Unirea: Aven
turi în Marea Nordului; 
Parîngul: Căpitanul răz
bunării.

LONEA: Cu 
față.

ANINOASA: 
de tandrețe.

cărțile pe

O undă

VULCAN — 
rul: Frați de cruce.

Luceafă-

LUPENI — Cultural: 
Așa bunic, așa nepot.

URIC ANI: Dublura in
tră în acțiune.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro-

gramarea filmelor aparțin 
întreprinderii Cinemato
grafice 
doara.

Județene Hune-

TV.

15,00

20,00
20,20

20,35

20,50
21,05

21,50

Fotbal : România 
— Irlanda de Noi-d 
în preliminariile 
Campionatului mon
dial (color). 
Transmisiune di
rectă.
Telejurnal.
Actualitatea în eco
nomie.
Trăim un timp de 
glorii (color).
Emisiune de ver
suri și cîntece re
voluționare și pa
triotice.
Universul familiei. 
Film serial:
„Două generații**. 
Ultima parte.
Telejurnal.

memento

1

Mica publicitate
PIERDUT carnet de 

proprietar al părții socia
le pe numele Piciu Doina, 
eliberat de I.F.A. „Vîsco- 
za“ Lupeni. II declar nul.

G. Bush
BEIJING 15 (Agerpres).

— Deng Xiaoping, pre
ședintele Comisiei Cen
trale Consultative a P.C. 
Chinez, s-a întîlnit marți 
cu vicepreședintele State
lor Unite, George Bush, 
aflat în vizită la Beijing
— transmite agenția Chi
na Nouă. Subliniind că 
relațiile chino-americane 
sînt în general normale, a- 
jungîndu-se, prin consul-

niciri milenare, adunarea 
generală constituită cu 
prilejul congresului l-a 
ales, în unanimitate, pe 
prof. dr. ing. V. Harnaj, 
președinte de onoare al 
Apimondiei.

TRIBUNALUL din Ve
rona i-a condamnat la 
pedepse cu închisoarea pe 
termene de 26 de ani pe 
răpitorii generalului ame
rican James Lee Dozier. A- 
cesta fusese răpit la 17 de
cembrie 1981 de un grup 
de membri ai organizației 
teroriste autointitulate
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la Beijing
tații, la o anumită înțe
legere reciprocă, Deng 
Xiaoping a arătat în cursul 
întrevederii că problema 
Taiwanului rămîne princi
palul obstacol în relațiile 
bilaterale. G. Bush a de
clarat că partea america
nă este satisfăcută de dez
voltarea relațiilor ameri- 
cano-chineze, deși se men
țin o serie de probleme în
tre cele două țări.

VIND ARO 244, zero ki
lometri. Informații telefon 
44273. (2126)

SCHIMB apartament 3 
camere, confort I, strada 
Zorilor bloc 2, ap. 15, cu 
casă de colonie. (2127)

PIERDUT legitimație de 
călătorie nr. 265, eliberată 
de I.G.C.L. Petroșani. O 
declar nulă. (2130)

ANUNȚURI

(2131)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Dima 
Viorel, eliberată de I M. 
Bărbăteni. O declar nulă. 
(2132)

DE FAMILIE

COLECTIVUL din cadrul lotului S.C.M. Petro
șani este alături de familia Florescu în greaua în
cercare pricinuită de încetarea din viață a celei ce 
a fost

florescu margareta
Sincere condoleanțe familiei. (2136)

„Brigăzile roșii" și eliberat 
42 de zile mai tîrziu, la 
intervenția forțelor de 
poliție.

ZIARUL ,,1’he Washing
ton Post" relatează — ci
tind date publicate de In
stitutul sud-african pen
tru problema relațiilor in- 
terrasiale — că, numai în 
ultimele 12 luni, în R.S.A. 
au fost asasinate de poli
ția rasistă peste 750 de 
persoane, în majoritate 
negri.

SOȚIA Viorica și fiică Adriana anunță cu adîn- 
că durere încetarea fulgerătoare din viață a 
scumpului lor soț și tată

Sipg. călAtoru CONSTANTIN
Inmormîntarea are loc joi, 17 octombrie, în ci

mitirul Bărbăteni. (2134)

COLECTIVUL A.C.M. Petroșani este alături de 
familia greu încercată prin decesul fulgerător al 
bunului nostru coleg si prieten

Sing. CAlATORU CONSTANTIN
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (2133)

UN ULTIM omagiu aduc prietenii din Lonea 
scumpului lor

HABIAN NICOLAE
(2135)
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