
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA f

roșu o»6Aii m cmînnmi miiiiicimi htwș»iii țț pci 
Șl 41 CONSILIULUI POPULAR MUNIcipăT"
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ȚÂRII Cfr MAI MULT CĂRBUNE!
Revenim la ancheta de la început de an

Azi, răspund cadre de conducere de la I.M. Farcșeni

1. Ing. IOAN BESSERMAN, di- consiliului oamenilor muncii ; 3.
rectorul întreprinderii : 2. CONS- VASILE PURICE, președintele co- 
TANTIN MATEI, președintele mitetului de sindicat.

MOBILIZAREA ÎNTREGULUI COLECTIV 
pantru realizarea planului și

anului 
la 
să

1. La începutul 
arătam că minerii de 
’’aroșeni sînt hotărîți 

ucă totul pentru realiza
rea integrală a sarcinilor 
de plan Ia producția fizică 
de cărbune și a angaja
mentelor asumate în între
cerea socialistă prin lan
sarea chemării la întrece
re către toate întreprinde
rile miniere din țară. Cele 
peste 1600 tone de cărbune 
extrase suplimentar la 
sfîrșitul primelor trei tri
mestre și modul cum am 
demarat în luna octombrie, 
c-înd am extras peste pre-

vederile de plan la zi 
proape 1000 de tone, 
dau garanția că vom 
cheia acest an cu un plus 
de peste 5000 tone de căr
bune la producția fizică. 
Așa cum arătam și la în
ceputul anului, principala 
cale pe care acționăm este 
mecanizarea lucrărilor mi
niere de bază și în special 
a abatajelor. De fapt ceea 
ce ne-am propus pentru 
acest an (punerea în func
țiune a patru abataje fron
tale echipate cu complexe 
de susținere mecanizată și 
tăiere cu combina, crește-

a- 
ne 
în

angajam j
rea liniei de front la 720 
ml, realizarea unei pro
ductivități superioare anu
lui precedent cu 500 kg pe 
post și peste 80 la sută din 
producția minei, să fie ex
trasă mecanizat) am reali
zat în bună parte pînă acum. 
Au fost puse în funcțiune și 
produc din plin trei abata
je frontale echipate cu tă
iere și susținere mecaniza
tă, urmînd ca pînă la sfîr
șitul anului să intre în 
funcțiune și celălalt abataj

Gheorghe BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-a)

Un tînăr
colectiv

se afirmă
Consemnăm din realiză

rile cu care un tînăr co- 
ectiv de mineri — al secto- 

. ului VIII producție — se 
afirmă la I.M. Vulcan. Pu- 
nîndu-se accentul în sector 
(sub conducerea tînărului 
inginer Pompiliu Barbu, 
șeful sectorului) pe omoge
nizarea colectivului, organi
zarea judicioasă a procesu
lui de producție, buna 
funcționare a utilajelor din 
dotare, respectarea discipli
nei tehnologice s-a reușit 
extragerea peste plan în lu
na octombrie a 1 082 tone 
de cărbune, iar la pregătiri 
realizarea în plus a 17 m 
liniari de lucrări miniere.

O remarcabilă contribuție 
în efortul întregului colec
tiv al sectorului de a da 
țării cît mai mult cărbune 
au avut-o tinerii mineri 
.Constantin Ciocan, loan 
Sinea și Ion Tămaș cu or
tacii lor.

Pavel KOVACS, 
coresp. Vulcan

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a 
revenit, miercuri, în Capi
tală, din Republica Popu
lară Bulgaria, unde a luat 
parte la Consfătuirea Co
mitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

La sosire, pe aeroportul

Otopeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întimpinat 
de membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai Comite
tului Central al Partidului, 
de membri ai C.C. al P.C.R, 
ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, de reprezentanți 
ai unor instituții centrale, 
organizații de masă și ob
ștești.

La plecarea din Sofia, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost condus la 
aeroportul internațional din 
capitala bulgară de tovară
șul Todor Jivkov, secretar 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar președintele Repu
blicii Populare Bulgaria, de 
alți conducători de partid 
și de stat.

IN ZIARUL DE AZI :

Clubul „Femina" — o 
prezență pe care o dorim 
mai vie în peisajul cul- 
tural-educativ al munici
piului.
Rubrica „Vă informăm".

(pag. a 2-a)
Exportul, dinamizatorul 
activității de producție.
Iarna bate la ușă ! De 
n-ar bate și la depozite ! 
— ancheta noastră pe 
tema stocurilor de mate
riale.
Consecințele grave ale 
conducerii fără permis.

(pag. a 3-a)

energie electrică

•••••••••••••
Sporirea vitezelor de avntisare—problemă

la
întruniți în adunare 

nerală, în ziua cînd se 
plineau doi ani de la înfi
ințarea unității, reprezen
tanții oamenilor muncii 
la I.M. Valea de Brazi 
dezbătut sarcinile ce le 
vin în anul viitor și 
stabilit măsurile corespun
zătoare pentru înfăptuirea 
programului de punere în 
funcțiune a primelor capa
cități de producție. Anali
za rezultatelor dobîndite 
pînă în prezent s-a făcut 
în contextul cerințelor 
exigențelor formulate 
tovarășul Nicol 

Ceaușescu, se cretarul 
neral al partidului, în 
centa ședință a Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. în domeniul e- 
nergeticii ca ramură prio
ritară a economiei naționale.

Darea de seamă a pre
zentat, în ansamblu, un

ge- 
îm-

de 
au 
re- 
au

Și 
de 

a e 
ge- 
re-

I. M. Valea de Brazi
bilanț pozitiv. In primele 
trei trimestre ale anului 
planul la total investiții a 
fost nu numai realizat, ci

Adunări generale 
ale reprezentanților 

oamenilor muncii

și depășit valoric cu peste 
50 milioane lei. La capito
lul construcții și montaje 
în regie proprie s-a 
gistrat, de asemenea, 
pășire de 76 la sută 
de sarcina din plan, 
planul valoric 
fost realizat dc toți antre
prenorii de investiții care 
contribuie la lucrările 
la Valea de Brazi, în com
parație cu sarcinile prevă-

înre- 
o de- 

față
Deși

a

de

In secția „Spălare** a Preparației Coroești, mais
trul Petra Marin și preparatorul Vasile Pop verifică 
instalația de zetaj 0—10 a mașinii OM 18—2.

Foto : Al. TĂTAR

în planul fizic de pu- 
în funcțiune s-au în-

zute 
neri 
registrat și unele rămîneri 
în urmă.- Din totalul valo
ric de 31 milioane lei uti
laje prevăzute în planul de 
montaj nu s-au 
decît montaje în 
de 7,43 milioane lei.

Conducerea tehnică a în
treprinderii a acționat cu 
fermitate pentru rezolva^ 
rea problemelor complexe 
cu care s-a confruntat co- 

a 9 
întreprin

de trei ori, 
240 de oa- 
ianuarie la 

în 
constituit

realizat 
valoare

lectivul. In decursul 
luni efectivele 
derii au sporit 
ajungînd 
meni în 
peste 700 
prezent.
cinci brigăzi complexe noi,

de la 
luna
de oameni
S-au

Viorel STRĂUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

Petrila

Ansamblul de măsuri stabilite de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la 
intărirea ordinii, disciplinei și răspunderii in unitățile 
energetice și asigurarea condițiilor necesare pentru 
funcționarea ireproșabilă a sistemului energetic națio
nal, reprezintă pentru toți cetățenii un prilej de parti
cipare permanentă la reducerea fermă a oricărei for
me de risipă. Prin acțiuni întreprinse in întreprinderi, 
instituții și în ansamblurile de locuințe, lucrătorii de la 
Centrul de distribuire a energiei electrice din Petroșani 
au surprins cîteva aspecte revelatoare în ceea ce 
vește modul cum se respectă 
Comitetului Executiv al

pri-
Decizia nr. 176/1985 a 

Consiliului popular municipal.

IMPROVIZAȚII
COSTISITOARE

— La atelierul electric 
brigăzii 20 din Petrila

la rețea instalații improvi
zate si corpuri de încălzit.

al 
a 

A.C.M., ne spunea Ion Coc, 
maistru la C.D.E.E., s-a gă
sit un reșou confecționat. 
N-a fost o întîmplare deoa
rece la magazia pentru zi
dari și mozaicari se 
tot un
Aceste instalații au 
desființate și s-a dispus, în 
temeiul recentelor acte nor
mative, să nu se mai lege

CEI CE PREȚUIESC 
ENERGIA

afla 
reșou, de G00 W.

fost

Cei care coordonează bri
gada 20 din Petrila — Va
lentin Chira, șeful brigăzii, 
Gheorghe Cornea, mecanic 
Șef — ar trebui să cunoas-

Tiberiu SPĂTARU

(Continuare în pag. a 2-a)

CETĂȚENI !

Acționați permanent, cu hotărîre și 
înalt spirit gospodăresc, la domiciliu și la 
locurile de muncă, pentru eliminarea oricărei 
forme de risipă și reducerea substanțială a 
consumului de energie electrică I

Pe agenda consiliilor po p u I a re

Atenție prioritară problemelor de
autogestiune și autogospodărire

Pe agenda de lucru a Consiliului popular orășe
nesc Petrila, un loc important în această perioadă ocu
pă transpunerea în practică a sarcinilor privind reali
zarea indicatorilor economico-sociali in profil teritorial, 
in lumina indicațiilor și orientărilor trasate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la Congresul al lll-lea al con
siliilor populare. Despre citeva dintre preocupările ac
tuale și de perspectivă ne-a vorbit zilele trecute, tova
rășul Ion Gingu, secretar al Consiliului popular orășe
nesc Petrila :

— încă de la sfîrșitul lunii 
septembrie, in cadrul plena
rei comitetului orășenesc de 
partid, la care au participat 
cadre cu funcții de răspun
dere din toate domeniile de 
activitate din oraș, am adop
tat un cuprinzător plan de

măsuri vizind realizarea ho- 
tărîrilor Congresului al lll-lea 
al consiliilor populare. Ne-am 
axat preocupările pe o serie 
de probleme vizînd autoges- 
tiunea și autofinanțarea uni
tăților administrați v-teritoriale, 
dezvoltarea industriei mici și

a prestărilor de servicii, dez
voltarea agriculturii și altele.

— In ceea ce privește mă
surile pentru autogestiune 
și autofinanțare, enumerați 
cîteva...

— Biroul executiv al Con
siliului popular urmărește 
permanent execuția bugeta
ră, adoptind măsuri corespun
zătoare pentru îndeplinirea 
indicatorilor financiari plani-

Interviu realizat de 
Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Clubul „Femina“
O prezență pe care o dorim mai vie în 
peisajul cultural-educativ al municipiului

Mobilizarea întregului colectiv

; Am participat, în cali- 
i tate de invitați, lâ una 

dintre ședințele clubului 
„Femina", club din care 
fac parte muncitoare, stu
dente, cadre didactice, 
alte categorii de oameni 
ai muncii — femei, din 
Petroșani.

Intîlnirile membrelor 
clubului au loc, după cum 
bine este știut, lunar, pri- 

i lej cu care soțiile, mame
le și fiicele noastre tran
sformă cele douâ-trei ore 
— atlt durează o după-a- 
miază de club — în ade
vărate întîlniri de lucru. 
Sînt puse în discuție nu- 
mei oase probleme de in
teres general, mergîndu-se 
de la abordarea unor te
me juridice, de politică 
internă și externă și pînă 
la teme cu caracter me- 

, dico-sanitar, gospodăresc 
sau cultural-educativ.

In după-amiaza în care 
am participat la o astfel 
de întîlnire, programul 
a cupr'ms o interesantă 

expunere intitulată „Co
ordonate principale ale 
politicii externe româ
nești în anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu".

Au fost, de asemenea, 
proiectate două filme de 
scurt metraj, „Operația 
oarbă“ și „Dorința cea 
mai arzătoare — copiii", 
filme care tratează aspec
te demografice deosebit 
de interesante, scenariul 
lor pornind de la auten
tice fapte de viață.

Din discuțiile care au 
urmat am remarcat inte
resul general al tuturor 
p.rtir ipantelor pentru 
problemele prezentate.

Am fost informați pe 
larg de către președinta 
clubului, Rodica Arde- 
leanu, despre proiectele 
pe care clubul le are pen
tru viitorul apropiat, pre
cum și d’spre intenția — 
lăudabilă in sine — de a 
înființa un cerc literar- 
muzical al femeilor.

Poate, spunem noi, a

preciind efortul depus 
pentru buna desfășurare 
a întîlnirilor ar fi nevoie 
de o participare mai lar
gă, în mod deosebit a ti
nerelor, accentuîndu-se 
astfel rolul instructiv-e- 
ducativ al fiecărei mani
festări. Așteptăm să fim 
mart unor noi acțiuni 
ale c ubului „Femina", 
dar mai ales, dorim ca el 
să iasă din anonimat, să 
strălucească de o manie
ră aparte aici, în peisajul 
mineritului. Menirea clu
bului este în primul rînd 
aceea de a oferi tuturor 
femeilor, indiferent de 
vârstă, accesul la actul 
de cultură, da>- și de a 
educa multilateral noile 
generații — tinere aflate 
în pragul dep'inei afir
mări profesionale și în 
viața de fam lie.

Este ideea car» se des
prinde cu fiecare nouă 
întîlnire a membrelor 
clubului „Femina".

H. DOBROGEANU

(Urmare din pagina I)

frontal în stratul 15, sec
torul I, ajungînd în acest 
fel cu linia de front la ni
velul planificat care să ne 
asigure realizarea sarcini
lor de plan ale anului vi
itor încă din primele zile. 
De remarcat că două din 
abatajele frontale care au 
intrat în funcțiune sînt e- 
chipate cu complexe me
canizate de mare înălțime 
de tipul CMA-51I cu care 
se obțin productivități 
medii de peste 25—30 tone 
pe post, asigurînd în acest 
fel creșterea de productivi
tate pe care ne-am pro
pus-o. Pentru corelarea 
lucrărilor de deschideri și 
pregătiri cu vitezele mari 
de avansare realizate în 
abatajele frontale meca
nizate am introdus în a- 
cest an încă patru combi
ne de înaintare în cărbune 
care ne vor asigura în 
continuare realizarea sar
cinilor de plan la acest 
gen de lucrări și, implicit, 
a liniei de frdnt active.
Totodată, pentru exploa
tarea în bune condiții a 
utilajelor din dotare am 
format o echipă „service" 

a minei care se implică 
cu toată răspunderea în 
rezolvarea problemelor ca
re se ivesc la mina noastră 
și aș dori să remarc din 
a castă echipă formațiile 
conduse de sing. Dumitru 
Stancu și maiștrii princi
pali Iosif Șinca și Ștefan 
Tudoran. De asemenea, tre
buie să remarc preocupa
rea întregului personal de 
conducere și mai ales a 
șefilor de sectoare pentru 
integrarea tinerelor cadre 
tehnico-inginerești în pro
cesul de producție. In con
tinuare întregul nostru co
lectiv se va mobiliza pen
tru pregătirea corespunză
toare a producției anului 
viitor și a întregului cin
cinal 1986—1990.

2. Organizația noastră 
de partid s-a implicat cu 
toată răspunderea în rea
lizarea sarcinilor de plan. 
Cadrele tehnico-inginerești 
din conducerea minei au 
fost repartizate pe brigăzi 
și locuri de muncă și au 
dat sprijin concret în rea
lizarea sarcinilor de plan. 
Acționînd cu consecvență 
pentru sprijinirea brigă
zilor în realizarea planu
lui, am reușit ca la sfîrși- 

sarcinile de plan îndepli
nite și depășite, La reali
zarea sarcinilor de plan a 
contribuit și faptul că 75 
la sută din totalul perso
nalului minei este calificat. 
In continuare vom acționa 
cu aceeași consecventă 
pentru recrutarea și stabi
lizarea forței de muncă și 
pentru calificarea ei. In 
încheiere vreau să arăt 
că întregul colectiv este 
hotărît ca și în viitor să se 
situeze pe un loc fruntaș 
în Valea Jiului.

3. Acțiunile întreprinse 
de organizațiile de sindicat 
și-au demonstrat eficiența 
prin rezultatele înregis
trate. Vreau să arăt doar 
un singur aspect care este 
concludent : numărul ab
sențelor nemotivate din a- 
cest an este mai mic de- 
cît cel înregistrat în ace
eași perioadă a anului tre
cut- cu peste 2000. De fapt 
acțiunile noastre nu s-au 
limitat și nu se limitează 
numai'la reducerea numă
rului de absențe nemotiva
te. Ne-am străduit să asi
gurăm minerilor de la Pa- 
roșeni condiții bune de 
muncă și viață și să rezol
văm toate problemele so
ciale ale oamenilor muncii. 
Și pentru viitor ne anga-

Atenție prioritară problemelor 
de autogestiune 

și autogospodărire
(Urmare din pag. 1)

ficați. In felul acesta, va 
crește gradul de autofinan
țare teritorială. Evident, a- 
ceasta se va realiza prin 
creșterea eficienței economi
ce, prin reducerea cheltuie
lilor de producție și ridicarea 
nivelului calitativ al produ
selor, pentru sporirea benefi
ciilor. La nivelul orașului, am 
constituit o comisie care ac
ționează pentru depistarea 
de noi resurse de venituri 
la bugetul local. Dintre a- 
cestea, se evidențiază dez
voltarea prestărilor de servi
cii, de către unitățile socia
liste, precum și depistarea 
meseriașilor particulari neau
torizați.

— In domeniul agriculturii, 
ce ne puteți spune ?

— Acționăm pentru folosi
rea completă și intensivă a 
potențialului productiv, prin 
utilizarea, potrivit destinațiilor 
stabilite, a întregii suprafețe 
agricole și extinderea aceste
ia, în primul rînd a suprafe
ței arabile. In paralel, om 
intensificat acțiunea de veri
ficare în gospodării a creș
terii efectivelor de animale 
și a modului in care a fost 
respectată legea cu privire 
la asigurarea reproducției pla
nificate. Urmărim îndeaproa
pe activitățile de înregistra
re, înstrăinare și sacrificare 
și am stabilit, pentru fiecare 
gospodărie individuală, reali

zarea efectivelor de animale, 
planificată în funcție de su
prafețele de teren deținute, 
in felul acesta, prin îmbună
tățirea activității din zooteh
nie pentru creșterea efective
lor de animale la toate spe
ciile, vom ajunge să înregis
trăm la sfirșitul anului 1986, 
2 200 capete bovine, 2 110 
capete porcine și 10 390 ca
pete ovine. Pe aceste baze, 
vom corela constituirea fon
dului de autoaprovizionare.

— Citeva cuvinte despre 
industria mică și prestările de 
servicii.

— Sintem încă la început. 
Prestările de servicii merg 
bine, avem unități suficiente, 
însă va trebui să acționăm, 
în continuare, pentru diver
sificarea acestora. In perspec
tivă, intenționăm, in cadrul 
industriei mici, să deschidem 
unități de prelucrare a pro
duselor agricole locale — u_ 
nități de dărăcit, de prelu
crare a pieilor de ovine și 
bovine.

Transpunerea în viață a tu
turor acestor măsuri, comple
tate cu altele, care vin să se 
realizeze la propunerile cetă
țenilor, va constitui, pentru 
orașul Petriio, cadrul de dez
voltare economico-socială in 
profil teritorial, la nivelul ce
rințelor și exigențelor impuse 
de hotăririle Congresului al 
lll-lea al consiliilor populare.

Revizia mașinilor la I.T. Petroșani.

(Urmare din pag li

care și-au sporit gradul de 
omogenizare și realizează 
lună de lună depășiri de 
plan. Au fost începute și 
se află în stadii avansate 
de execuție principalele lu
crări de deschidere și de 
pregătiri in subteran. Sînt 
in curs de execuție lucră
rile de conturare a prime
lor capacități exploatabile 
d- cărbune. Deosebit de 
semnificativ este faptul că, 
în ccmpa ; țic cu sarcina 
de plan la 1000 lei pro
ducție marfa, s-au înre
gistrat economii de 47,4 
lei șî s-a realizat un bene
ficiu d< 2 i 40 000 lei.

Dezbaterile, desfășurate 
in spiritul exigenței și 

răspunderii muncitorești, 
an scor. în evidență noi 
rezerve pe. calea sporirii 
eficienței economice, au

Sporirea vitezelor 
de avansare

jalonat măsurile care se
impun pentru sporirea vite
zelor de avansare, pentru 
asigurarea punerii în func
țiune la termen a primelor 
capacității de cărbune. 
„P e n t r v spot îrea vi
tezelor dc avansare, a spus 

tul primelor nouă luni din 
acest an să avem toate 
brigăzile de la mină cu

Spiritul gospodăresc
(Urmare din pag. 1)

că felul cum procedează 
colegii lor din Petroșani. 
Constructorii din brigada 1 
din Deva a T.A.G.C.M., ca
re lucrează la hotel, știu să 
prețuiască energia electri
că : iluminatul este redus 
la minimum, iar în spațiile 
destinate maiștrilor sau 
muncitorilor, funcționează 
sobe. De fapt o atitudine 
similară au constatat-o e- 
lectricienii loan Poenar și 
loan Moian și la blocul 
13 A, aflat în construcție 
pe strada Vasile Roaită : 
branșată la rețea, macaraua 
MT 110 este prevăzută cu 
contor, iluminatul necesar 
executării lucrărilor din lo
curi întunecoase este asigu
rat la tensiunea de 24 V, 
iar pentru încălzit funcțio
nează sobe. La fel proce

pe bună areptate în cuvân
tul său tovarășul Petrea- 
sa Stanei, se impune ur
gentare i punerii în funcțiu

ne a Iun «ilarului pentru 
steril, a stației de «împre
soare, a ștatiei de transfor
matoare, a depozitelor din 
incinta principală, astfel 
îneît să fie mai bine asi
gurată aprovizionarea bri
găzilor dm subteran". Pro

jăm cu și mai multă răs
pundere în realizarea pla
nului.

dează și constructorii din 
brigada a 10-a a A.C.M., în 
cartierul Petroșani Nord, Ta 
punctul de lucru 61 B, unde 
pentru iluminat era un be< 
de 24 V.

ELIMINAREA RISIPEI
— S-au mai întreprins 

acțiuni de control în Lu- 
peni și Vulcan, ne informa 
maistrul Ion Cioc. 
La cinematogra

ful „Cultural", unitatea 48 
a C.P.V.I.L.F., agenția Lo- 
to-pronosport, la unitatea 
116 a I.C.S. Mixtă și la 
C.E.C.-ul din Braia, toate 
din Lupeni, am întilnit o 
atmosferă de înțelegere a 
semnificațiilor măsurilor de 
economisire a energiei e- 
lectrice. O situație asemă
nătoare am găsit și la Vul
can, pe șantierele de con
strucții.

puneri vizînd îmbunătăți
rea condițiilor de lucru și 
sporirea dotărilor de la 
grupurile sociale au făcut 
tovarășii loan Popovici, 
Petru Ciortea, Gheorghe 
Cercel, loan Penu și Va
sile Matei. Toți participan- 
ții la dezbateri au formu
lat angajamente concrete, 
exprimînd astfel hotărârea 
întregului colectiv de a 
face totul pentru înfăptui
rea sarcinilor ce-i revin.

Adunarea generală a a- 
probat în unanimitate un 
program unitar de măsuri 
politico-organizatorice și 
tehn i co-econom iee vizînd 
as gurarea Îndeplinirii sar
cinilor de p.'an în condiții 
de eficiență economică spo
rită.

roi- cluburilor în noua edi
ție .i Festivalului național 
„Cântarea României". (Al.
11.)

CONSFĂTUIRE. Ieri, la 
Casa de cultură din Petro
șani în organizarea Consi
liului Județean al Sindica
telor a avut loc o intere
santă consfătuire cu di
rectorii așezămintelor de 
cultură din Vale și biblio
tecarii din municipiu. Dez
baterile au pus în eviden
ță sarcinile ce revin tutu-

I
I
I 
l

Bucura din Uricani 
predat beneficiaru- 
nou lot de aparta- 
în blocul 23. A- 

reparti- 
aceste

IN CASA NOUA. In car
tierul 
a fost 
lui un 
mente, 
partamentele sînt 
zate locatarilor în 
zile. (V.S.)

AUTOBUZE. Autobaza 
uzină de transport local

și au în- 
rodaj pre- 
în exploa-

Petroșani a primit recent 
în dotare doua noi autobu
ze. Cele două autobuze au 
capacitatea de încărcare de 
150 dc* persoane 
ceput probei» 
mergătoar ? 
tare. (V.S.)

de 
dării

DE 
cam panie,

PĂDURE.
la 

ale
Petroșani 

tone 
mă-

FRUCTE
In această
punctele de colectare
Ocolului silvic 
au fost predate 6 
ghebe, peste 300 kg 

cieșe și alte fructe de pă
dure. Silvicultorii fac a- 
pel și pe această cale, că
tre culegători, de a spori 
cantitățile de fructe de 
pădure recoltate și predate. 
(S.B.)

AMBIANȚA. Masa con
sistentă a muncitorilor de 
la Energomontaj Bucu
rești, lotul din Paroșeni, 
este completată și de am
bianța plăcută în care a- 
ceasta este servită. Lucru 

pe care se străduiesc, zil
nic, să-l asigure lucrătoa- 
i < )< microcantinci. Mar
gareta lancu, Mihaela Eg- 
ner și Mariana Tdaoi. 
(Oh O.)

ÎNSCRIERI. Casa de cul
tură din Petroșani mai face 
înscrieri pentru cursurile 
de matematică și fizică, 
în vederea pregătirii pen
tru examenele de admite
re în învățământul supe
rior.

SPAȚII COMERCIALE. 
După cum aflăm de la 
Consiliul popular orășe
nesc Petri la, în următorii 
3 ani „zestrea" spațiilor 
comerciale și de prestare 
a serviciilor va spori cu j 
încă 5000 mp. (M.B.)

Rubrică realizată de
Mircea BUJORESCU
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I. C. Vulcan
EXPORTUL — dinamizatorul 

activității de producție
In volumul activității în

treprinderii de confecții 
Vulcan, producția destina
tă exportului se situează, 
de mai mulți ani, în cen
trul preocupărilor, știut fi
ind faptul că exigențele în 
această direcție din partea 
beneficiarilor externi sînt 
sporite. Din acest punct 
de vedere se poate apre
cia că deși doar de cîțiva 
ani colectivul întreprinde
rii a trecut la producția de 
export la prm- 'palele pro
duse, el a reușit să gă
sească cele mai eficiente 
modal lăți de cîștigare a 
noi parteneri externi, în 
momentul de față produc
ția de export fiind activi
tatea de bază a întreprin
derii. Ceea ce este demn 
de subliniat este faptul 
că această adevărată spe
cializare s-a produs din 
mers, an de an, numărul 
partenerilor externi cres
când concomitent cu gama 
sortimentală de produse 
destinate exportului. Și, 
tot an de an, întreprinderea 
de confecții din Vulcan și-a 
depășit substanțial sarci
nile de export, ceea ce 
i-a asigurat importante be
neficii. Intensa preocupa
re pentru onoarea riguroa
sa a prevederilor contrac
tuale la export a avut 
drept rod, raportarea unor 
rezultate mai mult decît 
mulțumitoare la acest ca
pitol. Luînd ca punct de 
referință sfîrșitul primelor 
nouă luni ale anului, con
statăm că întreprinderea 
din Vulcan și-e depășit 
sarcinile producției de ex
port, sarcini care față de 
anul trecut au însumat o 
creștere de peste 84 la sută. 
De asemenea, după cum 
ne asigura ing. Maria Las
so, inginerul șef al între
prinderii, creșteri imp >c- 
tante s-au înregistrat și în 
privința numărului de pro

duse livrate către partene
rii externi, paleta acestora 
înregistrînd, cel puțin în 
anul acesta, o creștere de 
peste 20 la sută. Odată cu 
creșterea numărului de 
produse, progrese impor
tante s-au realizat și in 
ceea ce privește calitatea 
producției, neînregistrîn- 
du-se nici o reclamațle și 
nici un refuz de calitate. 
Este, totodată demn de re
marcat că aceste rezultate 
la producția de export s-au 
obținu’ in condițiile înca
drării stricte în normele 
de consum, cheltuielile ma- 
teriale fiind reduse cu 
42,8 Ici la 1090 lei produc
ție marfă. O contribuție e- 
sențială la obținerea aces
tor rezultate au avut-o lu
crătoarele din atelierul 
„Creație modele", prin în
treaga lor activitate dedi
cată lansării în fabricație 
a unor modele căutate pe 
piața externă și mai ales 
creării unor modele care 
să înglobeze un consum mi
nim de materiale. La toate 
acestea se adaugă preocu
parea susținută a întregu
lui colectiv pentru îmbună
tățirea continuă a califică
rii profesionale, pentru res
pectarea riguroasă a disci
plinei tehnologice și a 
muncii, pentru sporirea 
produc tivităț'i muncii, ca
re față de anul trecut a 
crescut cu IZ—18 la sută.

După cum r,e spunea in
terlocutoarea r oastră, pen
tru ultima parte a anului, 
sarcinile planului la ex
port sînt deosebit de mo
bilizatoare, încadrarea în 
prevederile planului nece- 
sitînd din partea întregu
lui colectiv o mobilizare de 
excepție, o permanentă și 
susținută preocupare pen
tru sporirea calității și e- 
ficienței întregii activități 
de producție.

Gh. CHIRVASA

Intervenție în stația de frecvență a telefoanelor. 
Foto : O. PAKAIANU

A deveni proprietarul u- 
nui autoturism, în condițiile 
zilei de astăzi, ede totuși 
un deziderat realizabil, 
un muncitor priceput și 
harnic își poate permite 
economisirea periodică a 
sumei de bani necesară, 
numai în municipiul nos
tru există cîteva mii de 
posesori de autoturisme. 
Dobîndirea unor astfel de 
bunuri cu îndelungată fo
losință necesită însă și 
șliinta conducerii lui, în 
condițiile stabilite de lege, 
condiții menite să asigure 
buni desfășurare a trafi
cului rutier, evitarea pe
ricolului unor accidente, 
deci protejarea stării de 
sănătate a participanților 
la trafic și pietonilor. Iată 
de ce dobîndirea permisu
lui de conducere nu se fa- 
"e -peste noapte, dimpotri
vă, se -petrece după termi
narea unor cursuri într-o 
unitate școlară .specială, 
trecerea unor teste și exa
mene, verificarea stării de 
sănătate, acumularea unei 
necesare experiențe la vo

lan.
Cîteva evenimente rutie

re, petrecute în zilele de 
11, 15 și 26 august și 8—9 
septembrie a.c., pe arterele 
de circulație ale munici

Consecințele grave a^e 
conducerii fără permis

piului nostru, au darul să 
pună în gardă, să tempe
reze euforia unor proaspeți 
proprietari de autoturis
me, care se închipuie, din 
start, ași ai volanului, mai 
grav, comit infracțiuni sub 
influența alcoolului. Intre 
cei care se fac vinovați de 
infracțiunea de conduce
re fără permis s-au aflat 
în perioada amintită Ioan 
Ciulaiu, Nuțu Cheregy, Mi
hail Moldovan și Mircea 
Suciu, toți din Lupeni (!?). 
Dacă Nuțu Cheregy poate 
invoca circumstanțe ate
nuante — a condus pe o 
distanță mică, pe străzi 
lăturalnice, pînă la locuin

Muzică și
Aflăm de la colaborato

rul nostru, Romulus Ven- 
țel, că membrii < lubului 
speologic „Piatra Roșie" 
Valea Jiului urmează să 
participe la o manifes
tare atractivă : concertul 
simfonic din peștera Ro
mânești. Atractivul eve
niment speo-muzical va 
avea loc duminică, 27 oc
tombrie a.c., ora 12, în or
ganizarea Comitetului de 
cultură și educație socia
listă al județului Timiș, 
Casa de cultură a muni
cipiului Timișoara în co- 
labo'are cu cercul speo
logic „Speotimiș". Acest 
gen de spectacol muzical 
este la a doua ediție, de
butul fiind făcut în urmă 
cu un an, în cadrul ma
nifestării „Speo-Sport ’84". 
Spectacolul va fi televi
zat.

Programul se anunță 
bogat. Sub bagheta diri- 

ța unui conducător auto, 
care trebuia să transporte 
un grav bolnav la spital, 
în schimb Mihail Moldovan 
și-a făcut mai întîi „curaj" 
cu o sticlă de „Bitter", a

poi a încălecat motocicleta 
și nu s-a oprit decît în 
fața cinematografului „Cul
tural", la intervenția uniri 
lucrător de miliție. Miri 
Suciu a demarat și el 
c ursa ii esponsabilității pe 
drumul național 66 A; cum 
autoturismul său prezenta 
grave defecțiuni ale siste
mului de iluminat, la vre
me de noapte, a tamponat 
autovehiculul 3 D.I 9295, 
staționat pe carosabil.

Cei căzuți în culpă sînt 
cunoscuți, în genere, ca 
oameni serioși la locul de 
muncă și societate, au co
pii. cu excepția lui Ion 
Ciulaiu care are... antece

speologie
jorului George Chiculițâ, 
formația instrumentală 
camerală a Filarmonicii 
„Banatul" va interpreta 
Divertisment în Re ma
jor (primă audiție) de 
J. Haydn. Solistă — Ale
xandra Guțu. Iși dă con
cursul orchestra „Came- 
rata Banatica" a Liceului 
de artă „Ion Vidu" din 
Timișoara, avînd în re
pertoriu Concertul pen
tru orchestră de Doru 
Popovici, Divertisment în 
Re major de W.A. Mo
zart, Serenada de P.l 
Ceaikovski.

Cei interesați în a par
ticipa la ineditul specta
col muzical găzduit de 
monumentala sală subte
rană a peșterii K« '■!. ■ 
se pot adresa pentru a- 
mănunte suplimentare la 
1PSRUEEM Petroșani, te
lefon 44902, interior 184.

dente penale. Radiogra
fia biografiilor lor lasă 
deci să se întrevadă faptul 
că bucuria le-a întunecat 
subit judecata. Mai mult 
chiar, acești „adolescenți 
ii'tîrziați" erau avizați de 
consecințele legii, au în
călcat-o cu premeditare. 
Or, în astfel de cazuri, da
te fiind urmările grave ale 
abaterii de la regulamen
tul de circulație, circum- 
str j țele atenuante, regre
tele și scuzele de genul 
„n-am știut", „am greșit" 
nu au darul să influențeze 
favorabil completul de 
judecată, pedeapsa este 
pr’n urmare aspră, fiindcă 
urmărește evitarea eveni
mentelor rutiere. In conse- 
«»iiță, celor care au încălcat 
cu bună știință legea li 
s-au întocmit dosare de 
cerci tare, vor da seamă în 
fața justiției. Pățaniile lor 
trebuie să servească însă 
de învățătură de minte și 
altor amatori în conduce
rea autoturismului fără 
permis 1

Ion VULPE
— w- — - -- -- - w - - - -- -- -- - ------- - -- -- - - ~ - ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Iarna bate la ușă! De n-ar bate
Anotimpul friguros iși face tot mai mult simțită so

sirea. Putem spune că iarna bate la ușă. După iarna 
trecută deosebit de grea era de așteptat ca gospodarii 
să fi tras toate învățămintele făcind pregătiri temeinice, 
din timpul verii, pentru ca in perioada cu intemperii 
ce urmează, activitatea economică și socială să se des
fășoare fără dificultăți in pofida gerului și a zăpezilor. 
Cum au acționat in acest sens gospodarii întreprinde
rilor miniere pentru asigurarea din timp și in cantită
țile prevăzute in programul pregătirilor de iarnă, a sto
curilor de materiale ? Pentru a afla răspunsul, brigada 
de reporteri a ziarului au parcurs zilele trecute depo
zitele de materiale ale minelor din Valea Jiului. Aspec
tele intilnite, in cele ce urmează.

I.M. LONEA

Excelent, 
cu c singură excepție

Iarna poate să vină la 
I.M. Lonea. Dovedesc a- 
ceaslâ afirmație depozitele 
doldora de lemn — brad, 
cherestea etc., mai puțin 
sînt asigurate stocurile de 
nisip, ciment, balast, în 
acest sens Baza de aprovi
zionare a combinatului în
treprinde încă demersurile 
d< rigoare. Pe lîngă maca
raua instalată în depozitul 
Parapet din Petrila, o alta 
se află deja în faza de re
cepție și autorizare în de
pozitul Jieț. Buna gospodă
rire și ordinea marchează, 
util și plăcut, activitatea 
la suprafață ; in această 
toamna au fost înălțate 
platfc rme speciale din bol- 
țari pentru depozitarea ma
terialelor necesare subte
ranului — nisip, balast, 
a r g i 1 ă, brățări TH. 
Invățîr.d dm consecințele 
iernii precedente, cînd s-au 

întîmpinat greutăți deose
bite cu transportul cărbu
nelui pe C.F.I., se finali
zează deja o platforma 
pentru depozitarea cărbu
nelui extras. In acest fel 
sînt evitate strangulările 
fluxului de producție în 
subteran și se asigură un 
stoc tampon de cărbune 
la suprafață. Pentru a se 
optimiza transportul ma
terialelor din depozite s-a 
dat în folosință o nouă 
linie de vagonete,

— Aș mai adăuga, con
chide tehnicianul Iosif 
Melczer, șeful sectorului 
X șt totodată ciceronele 
nostru în această docu
mentare, revizuirea celor 
5 km de linie C.F.I., repa
rarea unor porțiuni, iar 
în zona pîriului Dracului, 
pe circa 500 m, devierea ei 
pe un nou traseu.

Așadar, stocurile de iar
nă. cu excepția unor ma
teriale, sînt asigurate can
titativ și calitativ, s-au 
luat măsuri prompte și e- 
fieiente pentru mai buna 
desfășurare a transportu
lui la suprafață, colectivul 

de .muncă al minei Lonea 
și-a creat deci condiții 
e- c-elente pentru desfășu
rarea normală a „fluxului" 
tucveselor viitoare. (I.V.)

I.M. DILJA

Se impun 
măsuri urgente !

Pentru buna desfășura
re a activității de produc

Pe tema stocurilor de materiale
ție în timpul iernii, la I.M. 
Dilja s-au luat din timp 
măsuri pentru asigurarea 
stocurilor de materiale ne
cesare în sezonul rece. La 
ora actuală există în de
pozitul minei 6500 mc de 
lemn de mină, cu peste 
20CC mc mai mult decît 
stocul prevăzut. De aseme
nea, au fost depozitați pes
te 206 nv de cherestea ca
re asigură buna desfășurare 
i procesului de producție 

►n lunile de iarnă. Au mai 
fost asigurate deja stocu
rile de- bolț; ri (205 mc) și 
balast (347 mc), Deși sîm- 
bătu și cmnrnică s-a lucrat 
masiv la completarea sto
lurilor dc nisip, pînă *n 
prezent nu s-au putut asi
gura decît 00 mc, dar pînă 

la sfîrșitul acestei luni se 
complotează acest stoc, ca 
de altfel și cel de ciment 
care deocamdată nu este 
asigurat decît in proporție 
de 35 la sută. In continua
re se depun eforturi susți
nute pentru completarea 
acestor stocuri și depozita
rea lor corespunzătoare 
pentru perioada de iarnă.

I.M. PETRILA

Pe hîrtie bine, 
în realitate...

Însoțiți de Gheorghe Șer- 
ban, președintele comite
tului sindicalului, ne de
plasăm în incinta minei 
Petrila pentru a vedea cum 
sînt gospodărite materia
lele necesare în 
subteran și mai ales, dacă 
stocul existent este sufi
cient pentru toată perioada 
iernii. Constatăm preocu
parea existentă la nivelul 
întreprinderi’ pentru buna 
depozitare a cimentului, 
pentru ferirea lui de ume
zeală. Din păcate însă sto
cul este total insuficient 
pentru a satisface toate ce
rințele urnei pe timpul 
iernii. Insuficient este și 
stocul de nisip și. balast. ’

și la depozite !
I.M.Ne inirebăm. firesc, a 

cui este vina, mai ales că. 
judecind după felul cum 
sînt aranjate stivele de 
lemn de mină, baloturile 
de sîrmâ, acii, toate cele
lalte materiale, în colecti
vul minerilor de la Petrila 
nu pare a fi lipsă de spi
rit gospodăiesc.

Ni se pune la dispoziție, 
cu amablitate, toată docu
mentația necesară

Studiind un dosar destul 
de voluminos, aveam să 
aflăm că încă din lun i iu
lie s-a întocmit și înaintat 
biroului „Aprovizionare, 
Desfacere, Transport" din 
C.M.V.J., necesarul de ma
teriale pentru iarnă, că o 
parte din materiale au fost 
livrate, că s-a făcut o re
venire in scris de urgen
tare (datată 30 august 1985), 
dar că nici în prezent nu 
s-a asigurat stocul necesar 
minei la capitolele balast, 
nisip, ciment. Nici lemnul 
de mină existent, nu este 
suficient.

Adrese s-au făcut. Con
ducerea inei are un plan 
concret și detaliat al pre
gătirilor de iarnă, plari 
pe care l-am citit, consta- 
tînd că este în mare res
pectat, dar nu și în ceea 
ce privește relațiile minei 
cu furnizorii de materiale, 
cu C.M.V.J,

Din păcate, hîrtiile, ori- 
cît de multe și de amănun
țite ar fi, nu pot ține 
loc de ciment, nisip sau 
lemn de mină în timpul 
iernii ce se apropie. Nu s-a 
învățat nimic din iarna

/ grea a anului trecut? (H.A.)

BARBATENI

O problemă a cărei 
rezolvare nu suferă 

aminare
— Dacă în ceea ce pri

vește balastul, stocul exis
tent este de 260 mc, iar la 
ciment de 15 tone, proble
ma nisipului este singura 
care ne îngrijorează, ne re
lata sing. Ion Băloi, șeful 
compartimentului aprovi
zionare de la I.M. Bărbă- 
teni.

Din cei 2000 mc de ni
sip planificați pentru a- 
cest an în depozitul minei 
au intrat dear 360 mc, a- 
veam să aflăm în continua
re. Ultima cantitate — cam 
53 mc — fusese recepționa
tă în iulie.

— Văd că C.F.R.-ul are 
nisip, lACMM-ul, de aseme
nea primește cantitățile 
solicitate. Doar la noi, ia 
întreprinderile miniere, ni
sipul ni se aduce iarna, 
cînd "nghețul creează pro
bleme în descărcarea va
goanelor. Dacă pînă la sfîr
șitul acestei luni sau în 
primele zile ale lui no
iembrie ni se aduc cel pu
țin 400 mc de nisip, nici 
această cantitate nu este 
suficientă la I.M. Bărbă- 
teni pentru sezonul rece, 
completa sing. Băloi.

Un S.O.S. pe care cei în 
diept sperăm să-l recep
ționeze. (Gh. O.)
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ACTUA Li TA TgZl »N LIM«
Știri din țările socialisteîncheierea lucrărilor 

Consfătuirii Comitetului Politic 
Consultativ al statelor 
participante la Tratatul 

de la Varșovia
SOFIA 23 (Agerpres). — 

La Sofia s-au încheiat, mier
curi, lucrările Consfătuirii 
Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participanta 
la Tratatul de la Varșovia.

A fost semnată declarația 
statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia „Pen
tru eliminarea pericolului 
nuclear și pentru îmbună
tățirea radicală a situației

Acțiuni în favoarea păcii, pentru 
dezarmare nucleară

VIENA 23 (Agerpres). In
tr-o declarație inserată de 
publicația „Sozialistische 
Korrespondenz", care apa
re la Viena, Kalevi Sorsa, 
primul ministru finlandez 
și președintele Consiliului 
consultativ al Internațio
nalei socialiste pentru pro
bleme de dezarmare, a fă
cut apel la continuarea e- 
forturilor în direcția creă
rii de zone libere de arma 
nucleară. In interesul de
zarmării și păcii, a spus el, 
trebuie să fim gata să cola
borăm cu celelalte forțe po
litice din lume. Referin- 
du-se la propunerile în di
recția dezarmării făcute 
de Uniunea Sovietică, el 
a subliniat că acestora tre
buie să li se răspundă cu 
contrapropuneri construc
tive din partea Statelor U- 
nite.

HELSINKI 23 (Agerpres). 
In Finlanda a început

Notă

Topul miliardarilor
Ca în fiecare an, revista 

americană „Forbes" a dat 
publicității, în ultimul 
număr din octombrie, lis
ta celor 400 de persoane 
cu cele mai mari averi din 
Statele Unite. Gordon 
Getty, „campionul" aces
tei dificile curse cu ob
stacole care este obținerea 
și perpetuarea bogăției, mai 
ales în condițiile acerbei 
concurențe din această ța
ră-simbol a societății de 
consum de tip occidental, 
nu a mai rezistat presiu
nilor și a ajuns în poziția 
a... 15-a. Se pare că, în ce
le din urmă, el a acceptat 
să-și împartă averea, pro
venind din afacerile cu 
petrol, cu ceilalți membri 
ai familiei sale, nerămînînd 
decît cu o bagatelă de... 950 
milioane de dolari. Pe pri
mul loc a ajuns Sam Mo
ore Walton, miliardar din 
Bcntor viile, statul Arkan
sas, proprietar al rețelei 
de magazine cu preț re
dus Wal Mart. Averea sa 
este evaluată Ia 2,8 miliar
de dolari. Locul doi revi
ne lui Henry Ross Perot, 
din Dallas (Texas), fonda
tor al unui adevărat im
periu într-o ramură de 
vîrf a industriei, electroni
ca, prin firma „Data Sys
tems" șl totuși aflat la o 
distantă de un miliard de 
dolari de Sam Walton. 
Mijloacele de informa
re în masă intră în top 
cu def roi miliardari — 

în Europa, în întreaga lu
me*.

A fost adoptat, de aseme
nea, comunicatul consfătui
rii.

Ambele documente au fost 
publicate în presa centra
lă.

Lucrările consfătuirii s-au 
desfășurat într-o atmosfe
ră de prietenie și colabora
re tovărășească.

„Săptămîna de acțiuni în 
direcția dezarmării". La 
apelul Consiliului mondial 
al Păcii, în întreaga țară 
vor avea loc mitinguri, a- 
dunări, seminarii, la care 
vor lua parte reprezentanți 
ai păturilor largi ale popu
lației și ai instituțiilor po
litice din Finlanda, pre
cum și reprezentanți ai 
partizanilor păcii din Sue
dia, Norvegia, India și U- 
niunea Sovietică.

Noi victime ale acțiunilor represive 
ale poliției sud-africane

PRETORIA 23 (Agerpres). 
Cel puțin opt persoane 
și-au pierdut viața în A- 
frica de Sud în ultimele 24 
de ore, în urma acțiunilor 
represive ale poliției regi
mului minoritar rasist. Doi 
militanți de culoare au 
fost uciși la Capetown, un

John Kluge și Donald New
house, și un nou milionar 
— Rupert Murdoch, al că
rui imperiu de presă se 
mărește continuu nu în 
ultimul rînd datorită mani
erei sale de a face presă, 
cultivînd relatarea senza
țională cu orice preț. Cel 
mai... sărac dintre super- 
bogătași „nu atinge decît 
o avere de 150 milioane do
lari" — relevă revista „For
tune".

Firește, publicația ame
ricană nu acordă nici un 
spațiu, oricît de mic, „noi
lor săraci", oameni ce au 
fost profund afectați în 
ultimul an de politica pro
movată de actuala adminis
trație din S.U.A., care nu 
face nici un secret din fap
tul că îi avantajează pe 
cei bogați. Oricum, presa 
din SU.A. este nevoită să 
ridice o in cînd în cînd vă
lul îr. aparență strălucitor, 
al acest fi societăți ce as
cunde, însă, o realitate dra
matică — aproximativ 34 
milioane de persoane ne
voite să trăiască sub pra
gul sărăciei cum indică 
chiar statisticile oficiale. 
Se pune firesc, întreba
rea oare nu pe această ba
za de suferințe și mizerie, 
de inechitate și exploata
re se ridică coloana apă
sătoare a „top“-ului mili
ardarilor ?

Romeo NĂDA.ȘAN

MOSCOVA 23 (Agerpres). 
Continuă lucrările de con
strucție a căii ferate care 
va traversa munții Caucaz, 
reiatează agenția TASS. Ea 
va scurta drumul de la 
Tbilisi spre Moscova cu 
200 km. In cazul trenurilor 
de marfă, care urmează 
traseul de-a lungul Mării 
Caspice, distanța se va re
duce cu o mie de km. Lun
gimea totală a căii ferate 
va fi de 187 km. Ea va tra
versa 25 de tuneluri avînd 
lungimea totală de 42 km. 
De-a lungul traseului vor 
fi construite, de asemenea, 
72 de poduri.

☆

PHENIAN 23 (Agerpres). 
Producția realizată de in
dustria chimică din R.P.D. 
Coreț ană crește într-un 
ritm iapid. In prezent, in
dustria chimică este una 
dintre ramurile cu cel 
mai ridicat ritm de dezvol
tare din țară. Numai în ul
timii cinci ani, producția 
de rășini sintetice a cres
cut cu 13 la sută, iar cea 
a produselor petroliere cu 
24 la sută. O creștere în

altul a murit împușcat la 
Johannesburg și un tînăr de 
15 ani a decedat la spitalul 
din Soweto, după ce a fost 
rănit la cap în timpul re
presiunii declanșate de au
torități la adresa popu
lației de culoare majoritare.

LA FRAGA A AVUT 
LOC a 17-a ședință a Con
sfătuirii miniștrilor comer
țului interior din țările 
membre ale CAER. Consfă
tuirea a examinat rezulta
tele activității desfășurate 
în anul 1985 și a convenit 
măsuri pentru înfăptuirea 
obiectivelor stabilite în do
meniul colaborării pe linia 
comerțului interior prin ho- 
tărîrile Consfătuirii econo
mice la nivel înalt, ale Se
siunii Consiliului și Comi
tetului Executiv al CAF.R.

U. CRAIOVA - DINAMO KIEV 2-2 (1-2)
Miercuri, la Craiova, în 

prima manșă a turului se
cund al „Cupei Cupelor" la 
fotbal, echipele Universita
tea Craiova și Dinamo Kiev 
au terminat la egalitate: 
2—2 (1—2 . Golurile gazde
lor au fost marcate de Bîcu 
(min. 12 și 81, ultimul din 
lovitură de la 11 m), punc
tele echipei sovietice fiind 
înscrise de Iaremciuk (min. 
16 și 24)

'Arbitrul bulgar Iordan 
Jejov a condus următoarele 

semnată se înregistrează 
și pe planul producției de 
îngrășăminte chimice ne
cesare agriculturii țării. 
Astfel, în perioada amin
tită, s-a consemnat o creș
tere a produselor destinate 
agriculturii cu 35 Ia sută. 
Succesele obținute de co
lectivele de muncă din a- 
ceastă ramură se datoresc 
ameliorării structurii, întă
ririi bazei tehnico-materia- 
le, introducerii tehnologiei 
noi și automatizării pro
ducției.

FAPTUL DIVERS

INCENDIU
WASHINGTON 23 (Ager

pres). — Un incendiu a dis
trus o clădire care adăpos
tea o companie ce produce 
și repară... instinctoare, a 
declarat departamentul 
pompierilor din New York, 
unde s-a produs evenimen
tul respectiv. Un număr de 
90 de pompieri s-au luptat 
timp de o oră cu flăcările, 
reușind în cele din urmă 
să localizeze incendiul.

METEORIT

MOSCOVA 23 (Agerpres) 
— Un meteorit din fier în 
greutate de două kilograme 
a fost descoperit în apro
pierea așezării Komsomol- 
skii din Ciukotka. Meteo
ritul care are o vechime de 
aproximativ 30 000 ani nu 
prezintă nîci o urmă de 
rugină. El a fost inclus în 
colecția Comitetului pentru 
meteoriți al Academiei de 
Știință a U.R.S.S., scrie 
agenția TASS.

ÎNGRIJORAȚI de cere
rile CRESCINDE de a se 
lua măsuri protecționiste în 
domeniul comerțului, patru 
cunoscuți economiști ameri
cani au dat publicității o 
declarație în care cer Con
gresului și Administrației 
S.U.A. să renunțe la poli
tica protecționistă și să 
sprijine dezvoltarea liberă 
a comerțului internațional.

LA SOFIA A FOST SEM
NAT un acord Interguverna- 
mental bulgaro-sovietic cu 
privire la crearea de între
prinderi comune de produc
ție și cercetare în domeniul 
c< nstrucțiilor de mașini, in
formează agenția BTA.

formații : Universitatea
Craiova : Lung — Negrilă, 
Tilihoi, Ștefănescu, Ungu- 
reanu, Mănăilă, Cățoi, A. 
Popescu (din min. 74. . G. 
Popescu), Badea. Bîcu, 
Gcolgău ; Dinamo KieV : 
Mihailov — Besonov, Kuz- 
nețov, Baltașa, Demianen
ko, Iaremciuk, Iakubenko, 
(din min. 12, Bal), Raț, Za
varov, Evtușenko, Blohin.

Returul este programat 
la 6 noiembrie, la Kiev.

i 20,00 Telejurnal.
i 20,20 Actualitatea în eco

nomie. — T1B ’85.
' 20,35 Amfiteatrul artelor.!

Direcția Județeană de Poștă și 
Telecomunicații Hunedoara-Deva 

ADUCE LA CUNOȘTINȚA 
ABONAȚILOR LA SERVICIUL TELEFONIC : 

instalarea și folosirea de aparataj telefonic (telefoane 
suplimentare la postul principal, chei comutatoare, so
nerii suplimentare, prize telefonice etc), fărâ aprobarea 
prealabila și fără a achita taxele de instalare și abona
ment lunar sint interzise.

Deținătorii de aparataj telefonic in condițiile men
ționate mai sus sint rugați să se prezinte cu cerere la 
unitățile P.T.T.R. pentru luarea in evidență și plata ta
xelor legale prevăzute.

De asemenea, in cazul mutării la altă adresă sau 
în altă localitate, deces al titularului de telefon sau 
divorț, cei care folosesc in continuare postul telefonic 
vor prezenta de urgență cerere la unitățile P.T.T.R. pen
tru reglementarea situație.

Cu ocazia controalelor ce se vor efectua de către 
organele DJPTC, la domiciliul abonaților, la depistarea 
neregulilor mai sus menționate, se vor aplica prevede
rile H.C.M, 2487/1969, respectiv, amenzi, despăgubiri 
civile și desființarea instalațiilor folosite ilegal.

A

întreprinderea 
de prospecțiuni geologice 

și geofizice
cu sediul în București, strada Caransebeș 
nr. 1, telefon 657040, interior 150 și 184 

ÎNCADREAZĂ pentru lucrări miniere
ȘI FORAJE CU SONDEZE

zona Zărnești — Făgăraș (județul Brașov), 
următorul personal 1

— ingineri și subingineri mineri

— maiștri minieri

— artificieri subteran

— mineri

— sondori șefi

— sondori

— muncitori necalificați în vederea cali
ficării în meseriile de sondori și mineri

Personalului muncitor i se acordă spor 
de șantier- precum și alte drepturi conform 
Legii nr. 57/1974.

Solicitanții se pot adresa și la sediul bri
găzii din comuna Șinca Veche, județul Bra
șov, telefon 86.

Mica publicitate
V1ND AVANTAJOS, ur

gent, apartament, două ca
mere, decomandate, Deva. 
Telefon 11233. (mp.)

SCHIMB apartament do
uă camere București, Calea 
Moșilor contra apartament 
Petroșani, telefon 42890 Pe
troșani, după ora 18. (2178)

DE ziua ta, Mitică, îți 
doresc viață lungă, fericită 
și „La multi ani !“. Dana.

(2171)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Bondoc 
Titu, eliberată de I.M. Pa- 
roșeni. O declar nulă.

(2177)

ANUNȚ DE FAMILIE

întreaga familie anunță cu durere încetarea din 
viată a celei care a fost o bună soție, mamă si bunică 

DALEA VICTORIA
înhumarea are loc azi, ora 14, în localitatea Vulcan. 

(2179)

20,55 Ziua Națiunilor U- 
nite — 40 de ani de 
la crearea O.N.U.

21,05 Efigii ale muncii — 
Epcca Ceaușes u (co. 
lor). Punți pentru 
veacuri — realizat 
pe șantierul poduri
lor dunărene.

21,20 Invitație în studiou
rile Radioteleviziunii.

21,50 Telejurnal.

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
6702, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (2170)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gălățan 
Mircea și ecuson nr. 7582, 
eliberate de Preparația 
Petrila. Le declar nule.

(2174)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Sîn Eli- 
sabeta, eliberată pe Prepa- 
rația Coroești. O declar nu
lă. (2176)
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