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ȚÂRII CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

Revenim la ancheta de la început de an

Azi, răspund cadre 

de conducere de la 
I.M. Livezeni

1. Ing. Ioan LA
BAN, inginerul șef al 
întreprinderii; 2. Pe
tru PUȘCAȘ, pre
ședintele consiliului 
oamenilor muncii; 
3. Nicolae BUCIU- 
MAN, președintele 
comitetului de sindi
cat.

REAMINTIM din afirmațiile făcute 
în luna ianuarie 1985

Ing. loan Diaconu: „Măsurile întreprinse pînă 
acum și cele viitoare vor asigura realizarea integra
lă a prevederilor de plan stabilite pentru anul 1985. 
...Probleme deosebite, care sâ ne împiedice să ne 
îndeplinim integral prevederile anuale de plan, nu 
avem".

Petru Pușcaș: „Dintre cele mai importante acți
uni întreprinse de consiliul oamenilor muncii a- 
mințim repartizarea membrilor organului colectiv 
de conducere, pentru sprijin și ajutor concret, pe 
sectoare și activități, a celorlalte cadre tehnico-in- 
ginerești, pe schimburi și formații de lucru și chiar 
pe utilaje de mare capac itate".

Nicolae Buciumau: „Ne-am dirijat preocupările, 
principalele acțiuni spre soluționarea a două mari 
probleme cu care ne-am confruntat și în cursul a- 
nului trecut și anume întărirea ordinii și disciplinei 
și stabilizarea și pregătirea cadrelor de muncitori".

FAȚĂ IN FAȚĂ cu aceste asigurări, iată situația îndeplr 
nirii prevederilor de plan la zi: un minus de peste 100 000 tone 
de cărbune.

Cum se scurge curentul prin casa scărilor...
Continuăm seria anchetelor noastre, 

vizând modul în care se respectă măsu
rile stabilite de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. și Decizia nr. 
176/1985 a Consiliului popular municipal 
privind unele măsuri pentru reducerea 
consumului de energie electrică și înca
drarea strictă în normele de consum. De 
data aceasta, însoțiți de tovarășii Nicu-

lina Ardeleanu și Emilian Savu de la 
C.D.E.E. Petroșani, am urmărit modul în 
care se respectă articolul 7 al Deciziei, 
care prevede obligativitatea, din partea 
asociațiilor de locatari, de a monta și 
pune în funcțiune automate pe casele 
scărilor din blocurile de locuințe, pînă 
la 1 noiembrie.

O PRECIZARE...

Absolut necesară — deși 
neplăcută — ni se pare 
următoarea precizare: în 
timpul raidului, nu am 
depistat, în cartierele 
„Hermes" și „Aeroport" 
NICI UN AUTOMAT DE 
SCARA ! Este de-a dreptul

îngrijorător cît de irespon. 
săbii privesc asociațiile de 
locatari, președinții lor, 
administratorii (care, după 
cum se știe, sînt și remu
nerați !) această problemă 
deloc minoră. La o simplă 
socoteală, se poate trage 
concluzia, că. prin utiliza- 
iea automatelor de scară.

se economisește foarte 
multă energie Ele se pot 
găsi și procura din comer
țul socialist, cu plata în 
numerar, sau prin vira
ment, tovarăși de la aso
ciațiile de locatari !

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Post fix la U. E, Paroșeni

Indisciplina—problema problemelor la mina Livezeni
In absența directorului 

minei (ing. loan Diaconu, 
fiind în concediu), am ce
rut lămuriri inginerului 
Ioan Lăban privind situa
ția realizărilor, mai e- 
xact, a nerealizărilor la 
producția de cărbune ex
tras. Cărbune suplimentar

Ieri dimineața trei între
prinderi miniere, I.M. Lo- 
nea, I.M. Paroșeni și I.M. 
Bărbăteni au raportat îm
preună depășirea sarcini
lor de plan ale zilei pre
cedente cu 910 tone de 
cărbune. Cea mai mare 
cantitate suplimentară de 
cărbune au extras-o mi
nerii de la Bărbăteni, care 
în această zi au reușit să 
recupereze integral minusul 
înregistrat de la începutul 
lunii. La acest frumos suc
ces o contribuție deosebi
tă au avut-o minerii din 
brigada lui Constantin O- 
nofrei, care exploatează un 
complex mecanizat de înăl
țime mică. (Gh.S.)

— Am avut cîteva pro
bleme cu care ne-am con
fruntat. dar în ceea ce pri
vește 1 iiile de front acti
ve și dotarea tehnică au 
fost și sînt și acum Ia ni
velul sar"inilot planificate. 
Dintre probleme amintim: 
interceptarea unei falii cu (Continuare în pag. a 3-a)

La pupitrul de comandă al Preparației Coroești. 
Foto : Al. TĂTAR

o amplitudine de 3,5 m 
într-un abataj mecanizat 
la sectorul III, care ne-a a. 
fectat producția și produc
tivitatea la acest loc de

Dorin GHEȚA

Eforturi susținute pentru realizarea 
lucrărilor de reparații

Recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. a trasat 
sarcini deosebite pentru 
toți cei care își desfășoară 
activitatea în întreprinde
rile producătoare de ener
gie electrică și, totodată, a 
stabilit măsuri energice 
pentru întărirea stării de 
ordine și disciplină în ve
derea finalizării, la ter
menele prevăzute, a lucră
rilor ce au rămas de exe
cutat pînă la venirea ier
nii, pentru a asigura can- 

IamenTm muncii
CETĂȚENI I 

Acționați cu maximă răs
pundere pentru economisirea 
fermă a energiei electrice, la 
locurile de muncă și în gos
podăriile proprii, în interesul 
dezvoltării economico-sociale 
a patriei, al fiecăruia dinte 
noi!

Economisirea energiei în 
gospodăriile populației, redu
cerea consumului casnic, sînt 
îndatoriri de înaltă răspun
dere patriotică a fiecărui 
cetățean I

V

titatea de energie electrică 
necesară economiei nați
onale. Acționînd în lumi
na măsurilor stabilite de 
condm ei ea partidului, la 
Uzine Electrică Paroșeni 
continuă, într-un ritm 
susținut, lucrările de repa
rații curente la cazanul nr. 
5, alert nt grupului de 150 
MW, și lucrările de mo- 
dernizfie și reparații capi
tale la cazanul nr 1 de 
la grupul de .3x50 MW. 
Pentru creșterea cantită
ții de energie electrică la

DIN VALEA JIULUI! 

parametrii stabiliți în pe
rioada de iarnă, la cele 
două cazane trebuie să se 
urgenteze ritmul de execu
ție al lucrărilor pentru fi
nalizarea acestora la ter
menele prevăzute, 1 NO - 
IEMBRIE CAZANUL 5 
și, respectiv, 10 NOIEM
BRIE CAZANUL 1. întru
cât ne mai despart- doar

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

Dintre sute
Ne aflam deunăzi în 

biroul sing. Oscar Simo- 
nis conducătorul forma
ției de lucru de la pu
țul principal cu skip al 
I.M. Lupeni. Discuția se 
axa pe probleme legate de 
activitatea de transport 
al cărbunelui desfășurată 
în această instalație ca
re — nu exagerăm deloc 
— se aseamănă, în inte
rior, cu o adevărată uzi
nă. La un moment dat, 
pe ușă intră un tînăr m

salopetă. Spune scurt : 
„tovarășe subinginer, de
fecțiunea a fost remedia
tă". Apoi, pleacă. Evident, 
faptul trezește curiozi
tatea reporterului. Sesi- 
zîndu-ne interesul, sing. 
Simonis ne oferă amă
nunte. „In fluxul de 
transport, zice, o parte 
din c. bunele rezultat

Gheorghe OLTEANU 

(Continuare în pag. a 3-a>

Centrala termică de zonălucrare ce trebuie finalizată prioritar în Uricani!
Pentru anul 1985, în 

planul de investiții soeial- 
culturale alocate orașului 
Uricani se prevedea și în
ceperea lucrărilor la o 

centrală termică de zonă. 
Lucrarea o impune, evi
dent, sporirea considera
bilă a ritmului construc
ției de locuințe din oraș. 
Cele două centrale termi
ce existente în prezent în 
Uricani fac față cu greu 
exigențelor de asigurare a 
agentului termic și apei 
calde în apartamente. De 
ce n-au demarat lucrările 

de construcție a centra
lei termice de zonă ?

Tovarășul Cornel Bolo- 
loi, secretar al Comitetu

Investițiile anului 1985

lui orășenesc de partid 
Uricani, primarul orașu
lui, ne-a declarat: „Ampla
samentul inițial destinat 
centralei termice de zonă a 
fost schimbat de două ori. 
Ultima dată s-a constatat 
că nici pe Valea Balomir 

nu poate fi stabilit ampla
samentul, fiindcă în subsol 
se află cărbune exploata
bil. împreună cu un grup 

de proiectanți s-a căutat 
un alt amplasament, dar 
nu s-a găsit. In schimb, 
după o analiză temeinică, 
proieetanții au ajuns la 
concluzia că ar fi mai e- 
conomică soluția tehnică 

de proiectare de a se a- 
duce agentul termic prin- 
tr-o magistrală de la 
sursa din Paroșeni. In 
prezent se fac demersuri 
pentru rezolvarea proble
mei".

Deci, există preocupare 
pentru începerea acestei 
investiții urgente prevă
zută în plan. Iar rezolva
rea problemei este recla-

Viorel STR.ĂUȚ ;

(Continuare in pag. a 2-a)
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La întreprinderea de Tricotaje, în centrul dezbateri 1 or Centrala termică de zonă
Recuperarea restanțelor, pregătirea producției

Intr-o atmosferă de a- 
naliză exigentă a rezulta
telor economice obținute 
în primele 9 luni din a- 
cert ultim an al actualu
lui cincinal, oamenii mun
cii de la întreprinderea de 
Tricotaje din Petroșani 
au evidențiat posibilități 
ce trebuie valorificate pen
tru realizarea sarcinilor 
de plan. In darea de sea
ma prezentată în cadrul a- 
dunării generale a repre
zentanților oamenilor mun
cii s-a remarcat că prin 
modul de realizare a indi
catorilor de plan — pro
ducția fizică : 95,1 la sută; 
prodtTcția marfă; 91,2 la 
sută; producția netă: 82.4 
la sută —, colectivul de 
muncă din această între
prindere tînără urmează 
să-și sporească eforturile 
creatoare pentru înfăptu
irea prevederilor economi
ce stabilite. Deși în aten - 
țja ;cplec,tivului de condu
cere s-ț-ap aflat, în mod 
continuu,. problemele
privind asigurarea cu co
menzi și contracte, redu
cerea consumului de ma
terii prime, creșterea cali
tății muncii și a produse
lor destinate exportului și 
pieții interne, totuși sar - 
virile de producție nu s-au 
realizat. Aceste nerealizări, 
asa cum remarcau partici

Eforturi
(Urmare dip pag. 1)

cîteva zile pînă la terme
nul de punere în funcțiu
ne a cazanului nr. 5 ne-am 
deplasat la fața locului 
pentru a jrmări stadiul de 
execuție a lucrărilor. Pî
nă în prezent au fost în
locuite motoarele de la 
ventilatoare ie de gaze și au 
început, di ia probele de 
funcționare.

Intr-un stadiu avansat, 
de execuție se află și lu
crările de reparații la mo
rile de cărbune, existînd 
toate condițiile ca acestea 
să fie finalizate pînă în 
data de 28 octombrie. Și 
celelalte lucrări prevăzu
te ă se executa în cadrul 
programului de reparații 
curente (înlocuirea parți
ală a țevilor din sistemul 
de vatxuizare al cazanului, 
etanșarea circuitului de ga
ze de ardere, consolidarea 
sistemului de rezistență 
ia plafonul cazanului și 
repararea zidăriei refrac
tare și a izolației termice) 
au fest demarate de mult 
-i se află în faze avansa
te do execuție. De fapt, 
tșa cum ne asigura tova

rășul Gheorghe Dinea, in
ginerul șef. al uzinei, exe
cuția acestor lucrări este 
în așa tel corelată incit ele 
vor fi finalizate pînă în 
31 oetpmbrje, astfel îneît în 
data de 1 noiembrie, can
titatea de energie electrică 
produsă de grupul de 150 
MW va crește la nivelul 
sarcinilor planificate pen
tru sezonul rece.

Pentru finalizarea lucră
rilor de reparații capita- 

pantă la dezbateri, sînt 
consecințe ale unor cauze 
de natură obiectivă și 
subiectivă In primul rînd, 
nerealizările înregistrate se 
dătoresc utilizării incom
plete i capacităților de 
producție deoarece mate
ria primă nu a fost livrată

Adunări genergle ale reprezentanților 
oamenilor muncii

de furnizori. „Am întîmpi- 
nat greutăți cu materia 
primă care a venit nu nu
mai cu întîrziere, ci une
ori și de calitate necores- 
punzătoare, spunea Ion 
Icrga, șeful atelierului de 
tricotat. Totodată, trebuie 
să manifestăm o atenție 
constantă problemelor dis
ciplinare și ridicării cali
ficării, stabilizării per
sonalului". Pe lîngă pro
blemele de aprovizionare, 
și a pregătirii profesionale 
despre care au mai vorbit 
Lucia Bovte și Sanda Lind
ner, s-a conturat încă un 
aspect important: disci
plina. Faptul că s-au înre
gistrat multe absențe ne
motivate demonstrează că 
la întreprinderea de trico
taje este necesară o acti
vitate educativă mai in

sustinute»
le și modernizare la ca
zanul nr. 1, cele șase șan
tiere de construcții și 
montaje care concură la 
realizarea lor trebuie să 
ia măsuri urgente de în - 
lăturare a lipsurilor și ne
ajunsurilor care se mani
festă în activitatea lor. 
De altfel pentru urgenta
rea lucrărilor care au 
rămas în urmă, la Uzina 
Electrică Paroșeni a avut 
loc zilele trecute un co
mandament major care a 
stabilit termene și res
ponsabilități precise pen
tru toți cei care participă 
la repunerea cazanului în 
funcțiune. Angajamente
le asumate cu acest pri
lej de conducerea celor 
șase antreprize trebuie să 
își găsească, de această da
tă, acoperire în fapte, ast
fel îneît oamenii muncii 
de la Paroșeni să poată a- 
sigura cantitatea de ener
gie electrică prevăzută pen
tru perioada de iarnă. A- 
paratuia de comandă, mă
sură si control, care nu a 
sosit încă de la Alexandria, 
trebuie să fie adusă în 

-«următoarele zile pentru a 
putea fi montată în 
termenele prevăzute, ast
fel îneît cazanul să poată 
produce energie la 10 no
iembrie. Pentru aceasta 
este necesar ca programul 
stabilit la acest ultim co
mandament să fie execu
tat la timp de fiecare în
treprindere în parte. De 
altfel, modul cum se acțio
nează în aceste zile este 
hotărîtor pentru realiza- 
tea angajamentelor asu
mate. 

tensă și diferențiată, des
fășurată sub conducerea 
permanentă a organizației 
de partid. însăși producti
vitatea muncii a fost influ
ențată de unele deficiențe 
din organizarea producți- 
ei și a muncii, de numă
rul muncitorilor care nu 

și au îndeplinit norma, re
marca Dezideriu Lindner, 
necesiți nd o mai mare a- 
tenție pentru ridicarea 
pregătirii profesionale și 
folosirea integrală a timpu
lui de lucru și a utilajelor.

Unitate economică ce 
și-a creat prestigiu în 
domeniul calității, prin 
hărnicia și capacitatea cre
atoare a tricotoarelor și 
confec tionerelor, întreprin
derea de Tricotaje realizea
ză importante cantități 
de produse pentru ex
port, fund apreciate în 
Danemaica, Norvegia, Sue
dia și-n alte țări. Despre 
aceste aspecte au vorbit 
Doina Marinaș (preocupa
rea compartimentului de 
creație pentru concepe
rea unor modele ingenioa
se), ing. Rodica Bădescu, 
inginer șef, (necesitatea în-

Cum se scurge curentul prin casa
(Urmare din pag. I)

LA DOI PAȘI DE 
ASOCIAȚIE...

La doi pași de asociația 
de locatari nr. 2 — Her
mes, în blocul 2A, de pe 
strada Șt. O. Iosif, la toa
te cele 7 scări, nici un au
tomat de scară. Locatarii 
s-au descurcat, care cum 
au putut. La scara nr. 4 
a acestui bloc se afla insta
lat un bec cu vapori de 
mercur de 400 V\ Știu 
oare locatarii acestei scări 
și tovarășii de la asociație 
că, un asemenea con
sum, poate asigura ilu
minatul unui apartament 
întreg ? Instalația a fost 
confiscată. Dăinuie o în
trebare. De unde și-au pro
curat locatarii un aseme

anului viitor
tăririi spiritului de econo
misire), ing. Cornelia Ilo- 
iu, directoarea întreprin
derii (creșterea preocupă
rilor în vederea recuperă
rii restanțelor și realizarea 
planului anual, pregăti
rea producției pentru anul 
viitor). In cadrul adunării 
reprezentanților oameni- 
Ict muncii care â adoptat 
un program de măsuri teh- 
nico-economice și politi
ce -organizatorice, s-au sta
bilit sarcini concrete (în 
domeniul aprovizionării, al 
pe'-fecționării și policalifi
cării pe> scnalului, crește
rii răspunderii fiecărui 
nm al muncii din între- 
prirdere pentru calitatea 
muncii) care să conducă 
la îndeplinirea planului 
eccncmico-financiar pe a- 
cest an și asigurarea pro
ducției anului 1986. In- 
tr un climat de exigență, 
de dezbatere critică și au
tocritică a neajunsurilor 
din activitatea întreprin
derii, oamenii muncii și-au 
exprimat hotărîrea de a 
murei în așa fel îneît, 
prin calitatea tricotajelor 
destinate exportului si pie. 
ții interne, să desfășoare 
o activitate din ce în ce 
mai rodnică.

T. SPĂTARE

nea bec ? In comerț nu 
există ! La subsolul blocu
lui 2, scara 1, de pe stra
da 30 Decembrie, într-un 
garaj, un bec mare asigură 
iluminatul pentru niște... 
„cotcodăcitoare". Hai, că 
sîntem neserioși, tovarăși 
locatari I

EXEMPLE BUNE...
...de economisire am în- 

tîlnit la unitățile comerci
ale din cartierul Aeroport, 
strada Aviatorilor. Unită
țile 16 — C.P.V.I.L.F. (res
ponsabil Constantin Stan), 
323 — Cofetărie (Ioana 
Iohrend) nr. 1 — Alimen
tara (Romică Dobru și 
Dumitru Ccpeliuc). Unita
tea are, în ultimul trimes
tru, o economie de 2 000 
kW)*și 313 — „Carul cu
bere" (responsabil Ana

'Urmare din pag. I)

mată cu strigență. De ce ? 
Pentru că pe măsură ce 
s-a dezvoltat noul cartier 
Bucura, prin construcția a 
noi apartamente și unităti 
comerciele, cazanele din 
vechea centrală termică 
din cartier au fost mereu 
suplimentate. In prezent 
aici sint în funcțiune 36 
de cazane vechi, care fac 
față cu greu, la limită, so
licitărilor. A început și se 
desfășoară lucrările de 
construcție a unei noi 
centrale termice în cartie
rul Bucura, după o soluție 
de proiectare identică ce
lor două centrale vechi, 
neeconomicoasă. Construc
ția se impunea în contex
tul construirii a 256 noi 
apartamente în acest an în 
cartierul Bucura. Deși des
tul de ttrziu, din lipsă de 
’mplasament liber, con
strucția celei de a treia cen
trale termice a început to
tuși. împreună cu tovară
șul Petro Panaite, șeful 
brigăzii nr. 50 Uricani a 
A.C.M. Petroșani, care răs
punde și de construcția 
centralei, am constatat că 
lucrările nu sînt cît de cît 
avansate. Prima hală, pen. 
tru 12 din cele 24 de ca
zane, prevăzute pentru 
centrală, a fost acoperită 
cu chesoane, iar cea de-a 
doua are turnată fundația 
stîlpilor din structura de

Bălan — o economie de 
6 000 kW) sînt și pot să 
constituie un adevărat e- 
xemplu de economisire. Dar 
să revenim la cetățeni...

INCA O CONFISCARE
Blocurile 17 și 19, de 

pe strada „Aviatorilor" (a- 
sociația e la 10 metri) sînt 
iluminate feeric. Nici un 
automat de scară, dar, la 
fiecare intrare, cîte un 
bec mare cu vapori de 
mercur. La scara a 2-a a 
b ocului 19. un bec de 
400 W este confiscat. Pre
ședintele de scară și încă 
un locatar sînt turbulenți. 
Caută pricină cu noi. N-au 
de ce !

AVIZ AMATORILOR .'
De la II major Ionel Do- 

bre, din cadrul miliției mu. 

rezistență. Coșurile pen
tru fum, panourile prefa
bricate din structură, che- 
soanele sînt depozitate In 
apropierea centralei. E- 
ch’pa de dulgheri condusă 
de Constantin Țăpuș a în
ceput turnarea betoanelor 
în fundația primului ca
zan „Pînă la sfîrșitul lu
nii octombrie — ne-a dat 
isigurări șeful brigăzii nr. 
50 din Uricani, tovarășul 
Petre Panaite — vom ter
mina construcția posta
mentelor primelor 12 ca
zane, inclusiv ridicarea 
coșurilor pentru fum".

Din motive greu de în
țeles, lucrările de punere 
la punct a vechilor centra
le termice din Uricani, ca
re cad în sarcina E.G.C.L. 
Lupeni, au întîrziat consi
derabil în toamna aeestui 
an. Dar, pentru I.G.C.L. Pe
troșani trebuie să consti
tuie un puternic motiv de 
îngrijorare demararea lu
crărilor de construcție a 
unei surse mai economice 
de asigurare a agentului 
termic pentru orașul Uri
cani în contextul dezvoltă
rii localității. Actualele 
surse de agent termic, cen
tralele vechi, neeconomicoa- 
se, vor mai face față cerin
țelor din iarna anului care 
vine. Dar în perspectivă 
rezolvarea problemei cen
tralei termice de zonă sau 
a livrării agentului termic 
de la sursa din Paroșeni se 
cere înscrisă de pe acum 
pe lista lucrărilor priorita
re. Punerea în funcțiune a 
primelor capacități de pro
ducție de la I.M. Valea de 
Brazi, a preparației pen
tru cărbune, dezvoltarea în 
perspectivă a localității, 
creșterea considerabilă a 
forței de muncă din zonă, 
reclamă cu strigență asigu
rarea unei surse pe măsu
ra cerințelor, dar și mai 
economicoasă, de agent 
termic in Uricani.

Valeria lordache 
(dreapta) și Budai Io- 
landa (stingă), două 
muncitoare harnice din 
secția „Confecții" a în
treprinderii de tricotaje 
Petroșani. Din mîinîlc 
lor iasă lucru de cali
tate.

scărilor...
nicipiului, aflăm că cetă
țeanului Iosif Kappl de pe 
strada Republicii, bloc 
103 ap. 15, i s-a întocmit 
dosar penal pentru FURT 
DE ENERGIF ELECTRI
CA. Cu ajutorul unei „cu
ple", timp de 5 (cinci !) ani, 
acest locatar iresponsabil 
a sustras energie electrică, 
prejudiciind statul cu a- 
proape 30 000 lei. Instanța 
îi va administra măsura 
cuvenită. Cine face ca el...

Acestea sînt constatări
le. Cine are ochi, să vadă, 
cine are urechi, să audă. 
Iar noi, oamenii de bună 
credință să depunem în
treaga energie pentru a 
stimula și sprijini econo
mia de energie. Este în in
teresul nostru, al tuturor !

Au în-

IERI, la sediul clubului • 
muncitoresc al sindicate
lor din orașul Petrila a 
avut lor- o consfătuire pri
vind activitatea 
rată de echipele 
trol muncitoresc 
ailor muncii. Au 
responsabilii echipelor de 
control muncitoresc, lucră
tori gestionari de pe raza 
orașului Petrila și invitați 
din rîndul cetățenilor.

desfășu- 
de con- 

al oame- 
participst

MODERNIZĂRI.
ceput lueiările de moder
nizare a porțiunii din bu
levardul Republicii din 
zona cartierului Aeroport 
spre Sălătruc. De subliniat 
faptul că operațiunea de 
betnnare se va face folo - 
sindu-se 
furnizată de stația de be
toane data, de curînd, în 
folosință în apropierea 
punctului de lucru de pe 
platforma Livezeni. (S.B.)

MUNCA PATRIOTICA. 
<?u aproape trei luni îna
inte de termen, comisia de

materia primă

femei de la I M. Dîlja a 
depășii planul economic pe 
anul in curs, urmare a 
muncii depuse după orele 
de pre gram pentru colec
tarea de fier vechi, deșeu’’i 
de hîrti*, sticle și borcane.

PROVIZII. La cantina 
restaurant nr. 64 din Vul
can au fost conservate, pî
nă la această dată. 3 000 
kg de varză, 1000 kg go
gonele, 500 kg gogoșari, 
1000 kg salată de varză. 
Totodată, colectivul canti
nei a însilozat, în spațiile 
proprii, o importantă can

Mii-

titate de cartofi. Pentru 
lucrătoarele de aici, iarna 
poate veni. (Gh.O.)

vinatoReasca.
ne, 27 octombrie, Filiala de 
vînătoare și pescuit Petro
șani organizează, pe toate 
fondurile arondate ale 
filialei, vînătoare colectivă 
pentru mistreți și răpitoa
re.

BALUL BOBOCILOR. 
Sîmbătă și duminică, de 
la ora 10, Casa de cultură 
a sindicatelor găzduiește 
balul bobocilor organizat 
de elevii Liceului Tndus-

trial din Petroșani în co
laborare cu casa de cultură. 
(Cr.B.)

EVENIMENT FERICIT, 
(•'ei 5 copii și nepoți au 
wr bătorit într-un cadru 
emoționant, pe părintele 
lor drag, Vasile Bacinschi. 
Timp de peste 30 ani, a- 
cest om a lucrat în sub
teranele Văii Jiului. Acum 
are 70 de ani și sărbătoreș
te, în același timp, 20 de 
ani de cînd primește bine
meritata pensie. La mulți 
ani t (M.B.)

DE LA meteorologul de

serviciu Maria Șerban am 
aflat că ieri dimineață s-a 
înregistrat cea mai scăzu
tă temperatură din această 
lună. Mercurul termome
trelor a coborît, la Petro
șani, pînă la minus 5 gra
de Celsius. In Paring tem
peratura a fost de minus 2 
gi ade.

Rubrică realizată de 
Gh. SPINU
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Necesitatea unei noi calități artistice
J

Arta de amatori din 
municipiul nostru a cu
noscut, cu fiecare ediție 
a Festivalului național 
„Cîntarea României" noi 
împliniri. Stau mărturie 
în acest sens prezențele 
tot mai valoroase ale for
mațiilor artistice aparți- 
nînd așezămintelor de 
cultură, întreprinderilor 
și instituțiilor din Vale, 
pe scenele din munici
piu și județ sau în săli
le de spectacol din mari
le centre culturale ale 
țării, imprimările la ra
dio și televiziune și, nu 
în ultimul rind, evoluți
ile în fața propriilor to
varăși de muncă, în să
lile de apel, la locurile 
de agrement, în halele 
de producție ș.a.-Acesto* 
prezențe, răsplătite cu 
vii aplauze de către ma
rele public, li se adau
gă aprecierile specialiș
tilor, membri ai juriilor 

Festivalului național „Cîn
tarea României", ale altor 
festivaluri cu caracter 
județean și interjudețean, 
concretizate în premii, 
distincții, articole elogi
oase apărute în presa de 
specialitate.

Ne-am propus ca, în 
cadrul mai multor artico
le, să facem o prezenta
re a potențialului cre
ator din municipiu, pre
zentare care, pe lîngă 
aspectele pozitive, să pu
nă în evidență acele as
pecte care trebuie să stea 
în fața tuturor organis
melor cu atribuții în do
meniul culturii, sindica
tele, organizațiile de 
tineret, comitetele de cul
tură și educație socialis
tă de la nivel de între
prinderi, instituții, pre

NOTALămurit,.,
— Informații C.F.R. 

sînteți ?
. — Da, C.F.R.

— Trenul personal de 
la Simeria, cu sosirea la 
21.40, întirzie ?

— Intîrzie !
— Cită întîrziere are?
— Vreo jumătate de 

oră.
— Dar exact nu știți ?
— Nu.
— De ce nu știți ?
— De-aia ! (I?)

Convorbirea telefoni
că redată ad literam a 
avut loc în seara zilei de

(Urmare din pag l)

muncă timp de 4 luni, 
timp în care am executat 
numeroase lucrări supli
mentare. La sectorul 11, du
pă terminarea unui panou 
dotat cu un complex me
canizat cu care obțineam 
18 tone pe post, am trecut 
la un nou panou.unde in
troducem tehnologia cu 
tavan de rezistență. Lu
crăm la felia I și creăm 
tavanul Productivitățile 
sînt de 4 tone pe post. Un 
alt abataj a fost oprit frec
vent din cauza unei galerii 
de cap intrate în presiune.

Ceea ce ne-a împiedicat 
însă cel mai mult să ne 
îndeplinim sarcinile de 
plan este indisciplina.

N.R. Nu punem la în
doială posibilitățile teh
nice de care dispune mina 
pentru realizarea planu
lui, mai ales în condițiile 
cînd cifrele statistice pri
vind prezența la lucru 
sînt..., sînt așa cum le pre
zentăm în continuare.

Numărul celor ce ab

cum și de la nivel orășe
nesc.

O plivire asupra pal
maresului etapei republi
cane a ediției a V-a a 
Festivalului național „Cîn
tarea României" relevă 
absența dintre premi- 
mți a formațiilor satiri

ce, brigăzi artistice, gru
puri satirice, foi mâții de
■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■ai

Formațiile de satiră 
și umor

satiră și umor, etc.
Este știut faptul că 

acest gen artistic este 
unul dintre cele cu mare 
„priză" la public. De a- 
ceea, luînd legătura cu 
Comitetul municipal de 
cultură și educație soci
alistă, am aflat că, la a- 
cest nivel, odată cu de
clanșarea noii ediții a 
Festivalului național
„Cîntarea României", s 
avut loc o analiză temei
nică, luîndu-se măsuri 
ferme pentru ca genuri
le artistice cu caracter sa
tiric să revină pe trepte
le podiumului republican.

S-a cerut ca fiecare 
mare întreprindere, fie
care așezămînt de cul
tură să prezinte în con
curs astfel de formații.

Totodată s-a cerut ca 
textele să aibă o mai ma
re incisivitate, să se 
pună accent sporit pe 
valoarea literară, dar si 
pe problematica abor
dată. Instructorilor și 

■ autorilor de texte li se 
cere să abordeze atîț as
pecte pozitive cît Și as
pecte negative de im
portanță majoră în via
ța colectivelor de. oa

buștean
24 octombrie, orele 21,30, 
la un capăt al firului fi
ind biroul de informații ; 
din gara C.F.R. Petro- i 
șani al cărei lucrătoare 
ne-a lămurit buștean în i 
legătură cu sosirea tre- i 
nului cu pricina, tren ca- ; 
re a sosit la... 23,25. Cam i 
lungă jumătatea de oră, 1 
poate „de-aia" ne-a și ex- 1 
pediat lucrătoarea care 1 
după cum a vorbit la te- ; 
lefon nu prea avea ce i 
căuta în... relația directă ‘ 
cu publicul. Poate ne lă
murește conducerea sta- 1 
ției asupra „cazului".

sentează nemotivat (între 
2 și... 65) este de peste 
400 de oameni. Un singur 
sector, sectorul III a înre
gistrat de la începutul a- 
nului mai mult de 10 000

Indisciplina — problema
problemelor la mina Livezeni

absențe la un efectiv de 250 
de oameni. Aproximativ 
120 oameni lipsesc în me
die zilnic din subteran, dar 
sînt și zile cu peste 550 
de absențe (total absențe) 
Cum s-a ajuns la o astfel 
de situație, ce măsuri 
s-au întreprins, mai ales 
că asemenea probleme au 
existat si anul trecut ?

Petru Pușcaș: „Am fă
cut și noi concesii, am as
cultat și de intervențiile 
altora din afara întreprin
derii.-Vom lua însă măsuri 
mai drastice, vom desface 

meni ai muncii, elimi- 
nîndu-se unele asperități 
de limbaj care micșorea
ză valoarea literară, pre
cum și abordarea unor 
teme minore sau trata
rea „la general" a pro
blemelor. In această ediție, 
am fost informați că, pe 
lîngă revitalizarea unor 
formații (aparți- 
nînd IUMP, IPSRUEEM, 
I.M. Petrila, I.M. Vulcan, 
întreprinderii de confec
ții Vulcan, cluburilor 
sindicatelor Vulcan, Lu- 
peni, Aninoasa, ș.a.), se 
vor prezenta în concurs 
formații noi.

Măsură binevenită ni se 
pare a fi antrenarea ce
naclurilor literare în cre
area de texte cu valoare 
literară superioară, tex
te combative, actuale.

De la nivelul munici
piului există tot spriji
nul. Se impune însă ca 
pe plan local atenția a- 
cordată să crească, să 
fie sprijinite acele iniția
tive valoroase care pot 
readuce formațiile artis
tice cu caracter satiric la 
nivel cît mai ridicat.

Se impune, de aseme
nea, evitarea lucrului „în 
asalt", precum și prezen
ța cît mai deasă a aces
tor formații în spectaco
le, știut fiind că orice 
formați? artistică își fi
nalizează munca pe sce
nă, în fața publicului, 
criticul cel mai exigent 
și apropiat, verifieîndu-se 
astfel la modul direct 
calitatea actului de cul
tură și, implicit, din re
lația artist-public se 
naște acel proces de 
continuă îmbunătățire 
a prezenței pe scenă.

H. alexandRescu
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(Urinare din pagina I

din dozatoare și descăr
care- s-a scurs în jompul 
puțului înfundînd sor
bul pompei de evacuare a 
apei". Dacă în asemenea 
cazuri nu s-ar acțioAa o- 
perativ, aveam să aflăm, 
după vreo patru ore, ma
șina de extracție ar tre - 
bui oprită. Urmările... 
Ceea ce nu s-a petrecut 
insă în cazul de față. 
Lăcătușul Vasile Căilă, 
cel rare venise în birou, 
și colegul său Iosif Mă

contractele de muncă la cei 
care fac absențe nemoti
vate. Indicațiile pe care 
le-am primit la adunarea 
reprezentanților oameni-

lor muncii pe această te
mă sînt bine venite".

N.R. Și pentru a lua 
astfel de măsuri drastice a 
trebuit să se aștepte 9 
luni ca unii să facă pînă 
la 65 de nemotivate ? E- 
rau necesare indicații pen
tru a respecta legile sta
tului ? Trebuia să se 
piardă o însemnată canti
tate de cărbune pentru a-i 
determina să respecte a- 
ceste legi ?

Deși principalele acți-

La Fabrica de Produse Lactate din Livezeni, co
lectivul unei secții în plină activitate.

Curier juridic
CAPRAR COSTEL, Vul

can. In conformitate cu 
dispozițiile art. 129, alin. 
2 din Codul Muncii, în 
cazurile în care specificul 
activității impune desfă
șurarea muncii și în ziua 
de duminică, conducerea 
unității, cu acordul comi
tetului sindicatului, stabi
lește o altă zi din săptă- 
mînă, ca zi de repaus, cu 
condiția ca cel puțin odată 
în două luni fiecărei per
soane să i șe asigure ziua 
de repaus săplă- 
mînal — duminica. Pre- 
zentați-vă la juristul uni
tății care va analiza si
tuația dv. pe baza datelor 
existente.

SPATARU MIHAI, Lu- 
peni. Beneficiază de pen
sie de invaliditate persoa- 

♦
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♦

♦
♦ 
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♦
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♦
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♦ 
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i I

ruț* au rezolvat proble
ma in doar 45 de minu
te.- '

Un caz comun, veți 
z cc, Desigur. Se pot da 
zeci, ba chiar sute de 
exemple despre operati
vitatea cu care au fost 
soluționate situații de 
genul celei relatate. Dar 
ceea ce bucură este că 
majoritatea din ele sînt 
duse la bun sfîrșit de că
tre tineri. Iar aceasta de
notă implicare directă, Ou 
înalt simț de răspundere 
pentru ceea ce fac.

t

uni întreprinse de sindicat 
au fost „dirijate" spre „so
luționarea" problemelor cu 
eare s-au confruntat în 
anul trecut — mai ales in-

l■■lil■l■■■■■l■■■■r■■■■■■ll

discîplina - și președinte
le comitetului de sindicat, 
Nicolae Buejuman. ne vor
bea și acum de discuții 
sistemati e de două ori pe 
lună eu cei eare f-ic ne- 
motivate. „eficiența" lor o 
dau cifr le statistice amin 
tite privind situația ab
sentelor

★
Concluzia desprinsă la 

mina Livezeni : PROBLE
MA PROBLEMELOR Kă- 
MINE ÎNTĂRIREA DIS
CIPLINEI. Spre acest as

nele care și-au pierdut to
tal sau în cea mai mare 
parte capacitatea de mun
că din cauza unei boli 
contractate în timpul în 
eare erau încadrate în 
muncă, dacă invaliditatea 
stabilită este de gradul I 
sau II (art. 23 alin. 2 din 
Legea nr. 3/1977).. Art. 24 
alin. 1 prevede că pierde
rea capacității de muncă 
se stabilește prin decizie, 
de către comisiile de pen
sii județene, la propune- 
>eâ comisiilor de experti
ză medicală și recupera
re a capacității de mun
că.

1LEȘ PETRU, Vulcan: 
Decretul.. Consiliului de 
Stat 290/1984, referitor la 
aministierea unor infrac
țiuni și grațierea unor pe
depse, prin dispozițiile pri
vitoare la grațierea amen
zilor are în vedere numai 
pe cele aplicate de instan
ța de judecată (art. 2, alin. 
1). In legătură cu acestea 
se pune problema dacă se 
mai execută. Astfel, amen
zile aplicate, nu se mai e- 
xecută, dacă nu au fost 
executate înainte de apari
ția actului no-mativ. Nu 
se antică aceste dispoziții 
celor care s-au sustras de 
la executare. Dacă, din e- 
roare. o parte din amendă 
s-a plătit (în rate), după a- 
pariția decretului se resti
tuie suma corespunzătoa
re. Nu au fost grațiate a- 
menzile ' aplicate de orga
nele de miliție, de inspec
ția de stat pentru protecție 
a muncii sau alte aseme
nea amenzi contraven
ționale.

Hie SFRRAN,
jurist

pect trebuie orientate pre
ocupările întregului colec
tiv de conducere, ale tuturor 
organelor și organizațiilor 
de partid, sindicat și 
U.T.C., ale celorlalte orga
nizații de masă și obștești, 
dar nu așa cum au făcut-o 
în cele 9 luni trecute din 
acest an. Concesiile și „u- 
rechea plecată" spre inter
vențiile din afară, duhul 
blîndeții cu care s-a acți
onat au condus la situația 
prezentată.

„Sprijinul și ajutorul 
concret" pe care trebuiau 
să-l dea membrii organu
lui colectiv de conducere, 
celelalte cadre tehnico-in- 
ginerești repartizate pe 
sectoare și activități. pe 
schimburi, formații de lu
cru și chiar pe utilaje de 
mare capacitate trebuie să 
se regăsească și în întări
rea disciplinei și îndeplini
rea sarcinilor de plan.

„COMPETIȚIE" /
Conducătorul auto Ple

da Marin (21 HD 3288, 
S.U.C.T. Petroșani) se do
vedește un înveterat as ai..', 
paharului și nu al volanu
lui, întrucît, recent, a fost 
surprins, pentru a patra 
oară, conducînd autovehi- 

| cuiul sub influența băutu- 
Irilor alcoolice. Celebrita

te, care clatină vijelios 
(vocația sa profesională.

In topul aghesmuiților
Ila volan il secondează lă- 

cătușul.mecanic Eugen Io- 
■ nete, de la I.U.M.P., pe 
• vremuri o mare speranță 
I a atletismului nostru, as- 
’ tăzi, după cum se vede, ve- 
| detă a rubricii noastre. 
IPe locul III, dar numai în 

această săptămînă, un pro- 
t fesionist (al paharului I), 
« Dumitru Luca (31 HD 7990), 

coleg de muncă și de pa - 
har cu liderul competiției. 
„Premianții", ca și toți com
petitorii din această pro
bă... nesportivă au fost 

I „răsplătiți" cu amenzi con
travenționale. Se înțelege 
de la sine că permisele lor 
de conducere au fost reți
nute in vederea suspendă
rii.

PROVERB
„Grăbește-te încet", spu

ne o înțeleaptă vorbă a 
strămoșilor noștri latini, 

| proverbul trebuie să figu- 
ireze ca „motto" pe blazo

nul fiecărui conducător 
auto. Acest lucru nu l-au 
înțeles însă Aftonic Cos- 
tea (2 IID 3925, din Petro
șani) și Gheorghe Toader 
(1 HD 5054 din Lupeni), 
care nu au acordat prio
ritate la trecerile pentru 
pietoni, prevăzute cu indi- 

Icatoare și marcaje speci
ale. Simptomele de miopie 

Iîn fața „zebrei" sînt trata
te de urgență, cu intenția 

* do a se eradica o „boală* 
I cu consecințe grave pen- 
Itru desfășurarea trăficu

lc rutier
SFAT

I In sfîrșit de octombrie, 
itermo netriț] coboară noap

tea. în mod obișnuit sub 
| zero grade, dimineața unii 
I conducători auto grăbiți

pleacă în cursă fără a 
dezgheța geamurile auto- 

| vehiculelor Jocul „de-a ba. 
Iha oarba" no șosea pericli

tează siguranța circula- 
I ției publice, mai mult 
’ chiar, ponto avea urmări 
I nefaste pentru viața unor

oameni Așadar, urni bine 
| un bob zăbavă, pînă se 
I curăță sau dezgheațâ par

brizul si apoi, în condiții 
>’» vizibilitate perfectă, la 

I drum I

I *Duminică, 27 octombrie 
a.c. an drent de circulație 
autoturismele proprietate 
personală înmatriculate 
=■■1, număr CU SOT

Rebrică realizată cu 
sprjjînu] Biroului circulație 

al Milil'eî municipiului 
Petroșani
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Schimb de mesaje între tovarășul
Nicoiae Ceaușescu și președintele Consiliului 

Provizoriu al Apărării Naționale al Republicii Ghana
ACCRA 25 (Agerpres). — 

Din partea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, au 'fost 
transmise șefului statului, 
președinte al Consiliului 
Provizoria al Apărării Na
ționale al Republicii Gha
na, Jerry John Rawlings, 
un salut călduros, împreu
nă cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire per
sonală, de pace și prospe-Ample manifestări în favoarea păcii, pentru dezarmare nucleară

NAȚIUNILE UNITE 25 
(Agerpres). — Politica gu
vernului neozeelandez de 
a interzice intrarea în por
turile țării de nave milita
re avînd arme nucleare la 
bord exprimă voința popu
lației partidelor politice și 
organizațiilor obștești din 
Noua Zeelandă, a declarat 
primul ministru al acestei 
țări, David Lange. Cu pri
lejul unei conferințe de 
presă care a avut loc la 
Națiunile Unite, David 
Lange a chemat toate pu
terile nucleare să respecte 
dorința pcpulației țărilor 
din sudul Oceanului Pa
cific de a transforma a- 
ceastă regiune în zonă li
beră de arme nucleare. De 
asemenea, el a criticat 
Franța pentru experiențe
le nucleare pe care le fa
ce în atolul Mururoa toc
mai în momentul cînd 
întreaga omenire aniver
sează 40 de ani de la înfi
ințarea Organizației Na
țiunilor Unite.

sporit la 12,6 milioane în 
luna septembrie.

• BRUXELLES. — Șo
majul în țările membre ale 
Comunității Economice 
.Vest-Europene a cunoscut 
o nouă creștere ajungînd 
în luna septembrie la 11,2 
la sută din forța de mun
că, informează agenția 
Reuter, citind statisticile 
oficiale ale Pieței comune, 
date publicității la Bruxel
les. Numărul celor ce cau
tă un loc de muncă a

FAPTUL DIVERS

PENTRU SALVAREA $1 
OCROTIREA URSULEȚILOR 

PANDA

în cadrul acțiunilor orga
nizate de organele guverna
mentale din China pentru 
salvarea și ocrotirea ursuleți
lor panda, amenințați cu dis
pariția, în urma eflorescenței 
bambusului — fenomen rar, 
care se petrece la circa un 
secol o data — a fost termi
nată recent cea de-a doua 
fermă specială dotată spre 
a face față nevoilor de viață 
ți hrană ale speciei amintite. 
Situată în provincia Gansu, 
din nord-vestul țării, ferma 
dispune de încăperi cu aer 
condiționat, secții de prepa

ritate poporului ghanez
prieten.

Exprimînd vii mulțu
miri, J?rry Jchn Rawlings 
a rugat să se transmită 
tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu un cordial 
salut și cele mai alese sen
timente de stimă și priete
nie, urări de sănătate, feri
cire personală și succes, de 
progres și prosperitate po
porului român prieten.

El a dat o înaltă apreci
ere preocupărilor stator
nice ale tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu pentru

HELSINKI 25 (Agerpres) 
— In aproximativ 103 o- 
rașe și alte localități din 
Finlanda au avut loc mari 
manifestații în favoarea 
păcii, pentru dezarmare ge
nerală și totodată, în fa
voarea împiedicării extin
derii înarmărilor în spa
țiul cosmic și a înființării 
de zone denuclearizate în 
Europa centrală'și de nord, 
relatează agenția A.D.N. 
La manifestațiile ce au 
marcat începutul „Săptă- 
mînii mondiale a dezar
mării" au luat pa>'te mii 
de persoane, reprezentînd 
peste 180 de grupări și 
organizații, printre care 
sindicate și partide,» asoci
ații profesionale și bise
ricești.

TOKIO 25 (Agerpres). — 
In Japonia, „Săptămîna 
mondială a dezarmării" a 
început prin mitinguri ale 
adversarilor armelor nu
cleare desfășurate la Na
gasaki, Osaka și In multe 
alte localități relatează a-

• MANAGUA. — Minis
terul nicaraguan al Apă
rării a anunțat, într-un co. 
municat de presă, că ’ pes
te 70 de elemente contra
revoluționare antisandinis- 
te și-au pierdut viața, în 
ultima săptămîna, în ca
drul înfruntărilor cu Ar
mata Populară Sandinistă 
în patru departamente din 
regiunile din nord și din 
sud-est ale țării — transmi
te agenția France Presse.

rare a hranei, un corp me- 
dico-veterinar, izvoare și la
curi, precum și alte amena
jări.

in China există in prezent, 
după estimările specialiștilor, 
circa 1 000 de ursuleți pan
da, pentru care au fost rea
lizate 10 rezervații de protec
ție, în provinciile Gansu, Sha
anxi și Sichuan. ,

„ATACUL" 
ELEFANȚILOR

Cinci persoane și-au 
pierdut viața în urma „a- 
tacului" unei turme de e- 
lefanți asupra unei așezări 
din estul Indiei, anunță a- 
genția P.T.I. Asemenea în- 
tîmplări au mai fost sem
nalate și în statul Assam, 
în cursul cărora s-au în
registrat pagube materi
ale însemnate, datorate dis
trugerii terenurilor agrico
le și locuințelor. 

dezvoltarea și adîncirea ra- 
porturiloi bilaterale, pen
tru întărirea prieteniei din
tre cele dcuă țări și po
poare.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către șeful statului 
ghanez a tovarășului Ion 
M. Nicoiae, viceprim- 
ministru al guvernului, pre
ședintele părții române în 
Comisia mixtă româno- 
ghaneză de cooperare eco
nomică, științifică și teh
nică, aflat la Accra pentru 
cea de-a patra sesiune a 
comisiei.

genția A.D.N. Consiliul 
japonez împotriva bombe
lor atomice și cu hidro
gen (Gensuikyo) a lansat 
o nouă campanie de strîn- 
gere de semnături în fa
voarea interzicerii tuturor 
armelor nucleare.

ATENA 25 (Agerpres).
— Reprezentantele m ti 
multor organizații de fe - 
mei din Grecia au parti
cipat la o demonstraț ie în 
favoarea păcii, organizată 
la Atena cu prilejul celei 
de-a 40-a aniversări a 
creării O.N.U.

PARIS 25 (Agerpres).
— Cu prilejul inaugurării 
în Franța a „Săptămînii de 
acțiuni pentru dezarmare", 
la Paris a fost dat publi
cității un apel semnat de 
200 de cunoscuți oameni de 
știință și cultură francezi 
în care se subliniază ne
cesitatea reducerii arse
nalelor militare, demili
tarizării spațiului cosmic 
și asigurării securității în 
Europa, bazată pe încrede
re și cooperare.

O navă japoneză a fost scufundată' 
în apele teritoriale ale R.P.D. Coreene

PHENIAN 25 (Agerpres). 
— După cum informează 
agenția ACTC, la 23 oc
tombrie, o navă japoneză 
a pătruns în mod ilegal în 
apele teritoriale ale R.P.D. 
Coreene la est de Wonsan. 
Ignorînd apelurile repetate 
ale navei de patrulare a- 
parținînd Armatei Popu
lare a R.P.D. Coreene, na
va japoneză și-a continuat 
misiunea ilegală. In încer-

„GUINNESS BOOK OF 
WORLD RECORDS"

Cel mai lung automobil din 
lume are 15,24 metri lungime 
și dispune de un bazin de 
înot de 3,65 metri. El a fost 
construit de doi mecanici în 
California mai mult în scop 
publicitar. Și acest țel a fost 
atins din moment ce isprava 
celor doi se află consemnată 
in „Guinnes Book of World 
Records", care se tipărește 
la Londra. Această carte con. 
stituie ea însăși un record 
fiind vîndută într-un tiraj de 
peste 51 milioane de exem
plare anual.

Cartea a fost editată prima 
dată în 1955 de către un fa
bricant de bere, Arthur Guin, 
ness, care a difuzat-o în ba
rurile firmei pentru a le oferi 
clienților o distracție în plus. 
Noua ediție, apărută recent,

Schimb de păreri 
sovieto- 
americane

NEW YORK 25 (Ager
pres). — Președintele Sta
telor Unite al Americii, Ro
nald Reagan, a avut, la 
New York, o întrevedere 
cu Eduard Scvardnadze, 
membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., mi
nistrul afacerilor externe 
al U.R.S.S. După cum 
transmite agenția TASS, 
cu acest prilej s-a proce
dat la un schimb de pă
reri privind stadiul actual 
al relațiilor sovieto-ame- 
ricane și al situației din 
lume, în lumina viitoarei 
întîlniri scvieto-america- 
ne la nivel înalt S-a 
convenit continuarea exa
minării active a probleme
lor legate de întîlnirea la 
nivel înalt, inclusiv între 
ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S. și secretarul 
de stat al S.U.A., adaugă 
TASS.

Evoluția conflictului 
iraniano-irakian

TEHERAN 25 (Agerpres).
— Forțele armate iraniene 
au continuat joi operațiu
nile inițiate în noaptea de 
marți spre miercuri în re
giunea Howeizah, pe fron
tul de sud, preluînd con
trolul asupra a 17 noi po
ziții irakiene, pe lîngă ce
le 16 din ziua precedentă — 
a anunțat postul de radio 
Teheran citat de agențiile 
internaționale de presă.

Forțele iraniene au res
pins totodată, mai multe 
contraatacuri irakiene, pre
cizează radio Teheran.

BAGDAD 25 (Agerpres).
— Avioane de luptă iraki
ene au efectuat joi noi rai
duri de bombardament a- 
supra exploatărilor petro
liere iraniene de la Ardes- 
hir și Cyrus, precum și a- 
supra stației de urmărire 
de la Khormaileh — infor
mează agenția I.N.A., ci
tind un purtător de cuvînt 
militar de la Bagdad.

carea de oprire a acestei 
acțiuni s-a produs o coli
ziune în urma căreia nava 
japoneză s-a scufundat, 
întregul echipaj aflat la 
bordul acesteia a fost sal
vat. Incidentul — a cărui 
răspundere revine în între
gime părții japoneze — 
face în prezent obiectul u- 
nei anchete deschise de 
organele competente — pre
cizează ACTC.

cuprinde noi recordurî, dintre 
cele mai năstrușnice sau bi
zare. Unele dintre informații 
sînt utile, dar cele mai multe 
reprezintă simple curiozități, 
lată alte citeva recorduri mai 
semnificative : vehiculul cel 
mai economicos este cel con
struit la un colegiu din Lon
dra (1 419 km/litru) ; cel mai 
exact calcul al factorului Pi 
din geometrie a fost efectuat 
la Tokio și cuprinde 
16 777 216 zecimale ; omul cu 
cei mai voluminoși bicepși 
(64,4 cm) a murit anul trecut 
in S.U.A. Și așa mai depar
te...

Duminică sînt progra
mate meciurile etapei a 
Xl-a a Campionatului di
viziei A la fotbal, de la
ora 15,00 urmînd să se
dispute partidele: F.C. Bi- 
hoi' Oradea — A.S.A. Tg
Mureș; Gloria Buzău —
F.C. Argeș Pitești; F.C. 
Olt — Chimia Rm. Vîlcea; 
Victoria București — Stea
ua București; Universita
tea Cluj-Napoca — Corvi- 
nul Hunedoara; Politehni
ca Timișoara — S.C. Ba
cău; Dinamo București 
— F.C.M. Brașov; Univer
sitatea Craiova —• Petrolul 
Ploiești; Sportul studen
țesc București — Rapid 
București.

(Agerpres)

☆
CIUDAD DE MEXICO 

25 (Agerpres). — Federația 
mexicană de fotbal a a- 
nunțat că în perioada 
9—14 decembrie în orașul 
Toluca se va desfășura un 
turneu internațional cu

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: joe Limonada; 
Unirea; Jandarmul și 
extra tereștrii; Parîngul: 
Masca de argint.

LONEA: Sosesc păsă
rile călătoare.

ANINOASA: Declara
ție de dragoste.

VULCAN — Luceafă
rul: Piedone in Egipt.

LUPENI — Cultural: 
Acasă.

URIC ANI: Rîdeți ca-n 
filme.

N.R. Eventualele modi
ficări survenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine

Institutul de mine 
Petroșani 
ORGANIZEAZĂ, 

în data de 11 noiembrie 1985, 
CONCURS .

pentru ocuparea postului de director econo- 
mic-gospodăresc.

Condițiile pentru ocuparea postului:

— studii medii economice și o vechime 
de 14 ani în.funcții economice sau

— studii superioare economice și o ve
chime de 11 ani în funcții economice.

Retribuirea se face în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 57/1974 republicată.

Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune zilnic la biroul plan-retribuire, perso
nal pînă în data de 5 noiembrie 1985, unde 
se pot obține și relații suplimentare. Telefon 
42580, interior 136.

întreprinderea minieră 
Dîlja-Petroșani

strada Cărbunelui nr. 20

încadrează direct sau prin transfer :

— un macaragiu autorizat pentru macara 
turn

— un șef depozit

Informații la biroul OPIR al întreprinderii.

participarea a patru e- 
chipe, între care România 
și Ungaria. Competiția va 
inaugura instalațiile con
struite pentru turneul final 
al campionatului mondial, 
de anul viitor.

☆
BUDAPESTA 25 (Ager

pres). — In Ungaria au 
început întrecerile unei 
competiții internaționale 
de handbal feminin, la 
care participă echipele 
R.D. Germană, Poloniei, 
României, Cehoslovaciei, 
Ungariei, Iugoslaviei, R.F. 
Germania și Austriei.

In prima zi a turneului, 
în grupa de la Gyor, for
mația României a învins 
cu scorul de 23—14 (8—7) 
selecționata Poloniei, iar 
R.D. Germană a întrecut 
cu 24—20 (15—9) Cehoslova
cia. Rezultate înregistra
te în grupa de la Cegled > 
Iugoslavia — R.F. Germa
nia 29—17 (15—6); Unga
ria — Austria 24—17 
(11-11).

matografice Județene IIu- ’ 
ned oara.

TV.
13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- I 

mînă (parțial co
lor).

14.45 Săptămîna politi
că.

15,00 închiderea progra
mului.

19,00 Telejurnal
19.20 Teleencîclopedia.
19.45 Steaua fără nume 

(color).
— Emisiune - concurs 

pentru soliști de 
muzică ușoară.

20.45 Film artistic: 
„Drumul spre ade
văr".
(color).

22.20 Telejurnal.
22,30 închiderea progra

mului
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