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ȚÂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE!
£

Revenim la ancheta de la început de an

Zi de toamnă în cartierul Petroșani-Nord, Foto; Robert TAVIAN

Post fix la U. E. Paroșeni
Prioritar-finalizarea lucrărilor la cazanul nr. 5

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

1. Ing. AUREL 
MARHAN, directo
rul întreprinderii ; 
2. MARCU BOAN- 
TĂ, președintele 
consiliului oameni
lor muncii ; 3. 
GHEORGHE ȘER- 
BAN, președintele 
comitetului de sin
dicat

îmbunătățirea activității din transportul 
subteran - sarcină prioritară pentru 

colectivul minei
Restanța acumulată de 

colectivul minei Petrila 
în acest an este îngrijoră
toare, cunoscînd capacita
tea de mobilizare a oame
nilor muncii de la această 
întreprindere, mineri des
toinici, harnici și pricepuți. 
Care sînt cauzele ? 
Răspunsul l-am primit de 
la aceiași interlocutori :

1. Ing. AUREL MARHAN: 
„La începutul anului, fă
ceam precizarea că ne vom 
îndeplini sarcinile de plan 
dacă ni se va asigura pre
luarea ritmică de către 
preparație a producției de 
cărbune extras. Dar nu 
preparația a fost cea care 
ne-a ținut în loc, ci activi
tatea de transport, de eva
cuare a cărbunelui de la 
fronturile de lucru. Covo
rul de bandă necesar nu

LA I.M. PAROȘENI AU ÎNCEPUT

Lucrările de investiții 
la un nou puț de mina

După o scurtă perioadă 
de organizare de șantier, 
au demarat, din plin, lu
crările de săpare a unui 
nou puț la întreprinderea 
minieră Paroșeni, obiec
tiv a cărui execuție a 
fost încredințată brigăzii 
conduse de loan Daniel 
După cum sîntem infor
mați, puțul va avea un

REAMINTIM din afirmațiile făcute în 
luna ianuarie 1985 :

Ing. AUREL MARHAN : „Avem asigurate ca
pacitățile de producție necesare preluării creșterii 
de plan față de anul 1984“.

MARCU BOANTĂ : „Consiliul oamenilor mun
cii și comisiile pe probleme vor contribui la înde
plinirea integrală a prevederilor de plan în condiții 
de eficiență ridicată".

GHEORGHE ȘERBAN : „Activitatea organiza
țiilor de sindicat este nemijlocit legată de îndeplini
rea prevederilor, nouă revenindu-ne sarcina de a 
desfășura o muncă susținută pentru mobilizarea în

tregului colectiv la înfăptuirea exemplară a planului11.

a fost primit conform pla
nului stabilit. Am primit 
în nouă luni ceva mai pu
țin de 50 la sută din can
titatea planificată. Practic 
nu am mers din această 
cauză decît cu jumătate din 
capacitatea transportului 
subteran. La aceasta mai 
adăugăm și calitatea slabă 
a covorului. Două exem
ple- sînt concludente : un 
covor de bandă de 240 ml 
a trebuit să-1 schimbăm, 
după numai trei zile de la 
montare. Durata lor de 
funcționare, a covoarelor în 
general, este cam cu 30 la 
sută mai mică decît asigu
rările date prin certificate
le de calitate. Nu am dori 
să se creadă că noi nu a- 
vem nici o vină, dar a- 
ceasta este o mare pro- 

diametrul de 5 m și va a- 
junge la adîncimea de 
530 m, va contribui la 
optimizarea extragerii 
cărbunelui din subteran, 
la îmbunătățirea apro
vizionării abatajelor cu 
materiale necesare desfă
șurării unei activități rit
mice și eficiente. (S.B.) 

blemă. Ceea ce noi nu am 
reușit : în primul rînd nu 
am repus în funcțiune ca-

Dorin GHEȚA
(Continuare in pag. a 2-a)

La mina Valea de Brazi, 
într-o competiție a vred
niciei avînd drept țel 
scurtarea termenului de 
punere în funcțiune a pri
melor capacități de pro
ducție, minerii de la lu
crările de deschideri și 
pregătiri au reușit să ob
țină succese deosebite, a- 
devărate performanțe. In 
incinta principală, sub 
turnurile care marchează 
simbolic căile vitale de 
acces spre zăcămîntul de 
cărbune — puțul auxiliar 
și viitorul puț cu 
— două brigăzi de 
neri au realizat în 
octombrie avansări 
taculoase. Brigada 
mată din tineri, dar har
nici și competenți 
neri, condusă de Gheor
ghe Apostol și-a realizat (Continuare in pag. a 2-a)

schip 
mi- 

luna 
spec- 
for-

mi-

La I. M. Livezeni se impune

Acum cînd au mai rămas 
doar trei zile pînă la 1 no
iembrie, energeticienii de 
la U.E. Paroșeni, acționînd 
cu fermitate, în lumina 
hotărîrilor adoptate de 
conducerea de partid și de 
stat la recenta ședință a 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., au 
finalizat o parte însemnată 
din lucrările de reparații 
prevăzute pentru repune
rea în funcțiune a cazanu
lui nr. 5, aferent grupului 
de 150 MW. Reparațiile 
prevăzute la morile de 
cărbune au fost finalizate. 
De asemenea, au fost în
locuite țevile din sistemul 
de vaporizare a cazanului, 
iar lucrările de etanșare a
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Performante minerești
însemnări de reporter

de Brazi
zile 
de

mai devreme 
plan pe în- 
octombrie la 

betonarea pu-

cu opt 
sarcina 
treaga lună 
adîncirea și 
țului, o lucrare preten
țioasă. „Sînt oameni for
mați la școala muncii în 
brigada condusă de Ia- 
noș Doboș, ni i-a reco
mandat cu vădită mîn- 
drie ing. Mihai Oprișa, 
șeful sectorului I al mi
nei Valea de Brazi. De 
curînd Gheorghe Apostol 
a primit sarcina de răs
pundere de a săpa, adinei 
și betona puțul pentru 
instalația schipului și ne 
bucurăm să constatăm că 
nu ne-a înșelat încrede
rea. Sporirea vitezelor do 
avansare la adîncirea pu-

Viorel STRĂUȚ 

circuitului de gaze arse au 
fost terminate. Prin finali
zarea la termenele prevă
zute a acestor lucrări, a 
fost creat front de lucru

Energia, 
problemă a noastră, 

a tuturor

pentru echipa de zidari ca
re și-a concentrat toate 
forțele pentru a termina 
la timp lucrările de repa
rații la zidăria refractară. 
Totodată se lucrează in
tens la executarea izolației 
ttrmice. Pentru refacerea 
mantalei metalice a caza

Pe agenda consiliilor populare 
Lupeni

Zile rodnice in munca gospodarilor
In aceste zile de toam

nă, prielnice gospodăririi 
localităților, la Lupeni 
au loc ample acțiuni cetă
țenești al căror obiectiv 
este înfrumusețarea cartie
relor din acest oraș aflat 
într-un susținut proces 
de sistematizare și moder
nizare urbanistică. Pe bu
levardul din noul centru 
civic al orașului, lingă blo
cul 42, l-am întîlnit, vineri, 
pe tovarășul Constantin Ha- 
da, vicepreședinte al Con
siliului popular.

— Deoarece timpul este 
favorabil acestor lucrări, 
efectuăm izolarea terasei 
la spațiile comerciale am
plasate )îngă acest bloc. 
Astfel pregătim deschide
rea unui nou tronson al bu
levardului la ale cărui a- 
menajări laterale participă 
cetățenii din zonă și elevi 
din liceele și școlile gene
rale din >raș.

Toate lucrările edilitare 
și gospodărești din Lupeni 
au fost stimulate de hotă- 
rîrile Congresului al III-lea 
al consiliilor populare, de
putății și cetățenii mani- 
festîndu-și spiritul creator, 
împreună cu tovarășul Ion 
Resiga, primarul orașului, 

nului, după terminarea 
lucrărilor de la zidăria re
fractară, panourile meta
lice au fost aduse în ime
diata apropiere a locului de 
muncă pentru a se finaliza 
și această lucrare la timp 
în vederea pornirii caza
nului în data de 1 noiem
brie. Dar iată ce ne relata 
ieri dimineața, tovarășul 
Gheorghe Dinea, inginerul 
șef al uzinei i „Trebuie 
subliniat faptul că în cursul 
zilei de sîmbătă s-a reali
zat proba hidraulică inter
nă la cazanul nr. 5 și a- 
ceasta a fost trecută cu bi
ne, deci astăzi (respectiv

Gh. BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

am străbătut străzile din 
Lupeni și am aflat care 
sînt perspectivele de dez
voltare edilitară a acestei 
localități cu vechi tradiții 
minerești.

— întreaga activitate a 
comitetului orășenesc de 
partid și a consiliului popu
lar, a oamenilor muncii din 
întreprinderile orașului, 
este orientată spre realiza
rea planului economico- 
social în profil teritorial în 
acest ultim an al cincina
lului și pregătirea temeini
că a activității din anul 
1986. Indicațiile și orientă
rile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, ne stimu
lează energiile creatoare în 
toate domeniile de activita
te. Pe lîngă dezvoltarea 
în continuare a producției 
de cărbune, consiliul 
popular, în spiritul hotărî
rilor Congresului al III-lea 
al consiliilor populare, are 
sarcini importante în siste
matizarea și modernizarea 
crașulut în creșterea pro
ducției din industria mică, 
prin valorificarea integrală

T. SPĂTARII

(Continuare în pag. a 2-a)

Disciplină fermă în întreaga activitate!

Brigada condusă de Vasile Constantincscu 
din cadrul sectorului VIII al I.M. Vulcan — o formație 
recunoscută pentru rezultatele bune obținute în pro
ducție.

întreprinderea minieră 
Livezeni nu a realizat de
cît trei sferturi din pro
ducția planificată pe cele 
nouă luni ale anului. In 
același timp mina va tre
bui să livreze economiei 
naționale, în anul 1986, 
cu 200 de mii de tone mai 
mult decît prevederile pe 
1985 Iată, sintetizate, e- 
lementele de la care au 
pornit dezbaterile adunării 
generale a reprezentanți
lor oamenilor muncii, me
nite să stabilească soluții 
pentru recuperarea restan
țelor actuale și să adopte 
programe care să asigure 
realizarea sarcinilor anu
lui viitor.

Cauzele neîndeplinirii 
planului, se arăta în ra
portul prezentat ca și în 
cuvîntul șefilor de sectoare

nirile colectivului se dato
rează unor deficiențe de 
organizare. Mina Livezeni 
dispune de dotare tehnică.

Adunări generale ale reprezentanților 
oamenilor muncii

și al brigadierilor, se află 
în desele opriri tehnologice 
și avarii electromecani
ce, în vitezele mici de a- 
vansare la abatajele fron
tale cu tăiere mecanizată, 
In plasarea cu efectiue sub 
nivelul capacității abata
jelor etc. Nu le enumerăm 
pe toate, rezumîndu-ne a 
sublinia faptul că neîmpli-

de capacități de produc
ție, de cadre specializate 
la nivelul cifrelor de plan. 
Atunci ? Explicația rămî-» 
ne una singură : capacita
tea de a folosi aceste ele
mente. In toate sensurile 
tehnic, organizatoric, și, 
mai ales, de disciplină. 
Pentru că iată două cifre 
în fața cărora orice argu

mente sau justificări pă
lesc ; absențele nemotiva
te însumează peste 10 000 
om/zile, iar învoirile a- 
proape 2000 de om/zile. A- 
cestea exprimă starea de 
indisciplină, natura ei pur 
administrativă, de prezen
ță la pontaj. Pentru că ce 
altceva decît indisciplina 
pe fluxul de transport face 
ca în unele sectoare mine
rii să ajungă, în abataj, cu 
o întîrziere de pînă la o 
oră față de programul de 
muncă ? O asemenea cauză, 
indisciplina tehnică, se re
găsește, negativ, și în cele 
peste 4000 de ore (166 de

C.T. DIACONU

(Continuare în pag. a 2-a)
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La întreprinderea Minieră Dîlja

Mobilizarea colectivului — prioritate a muncii politice
Dacă în activitatea de zi 

cu zi, în producție, acolo 
de unde tonele de cărbune 
iau drumul spre lumină, 
toți comuniștii ar da do
vadă de aceeași intransi
gență și combativitate, ca 
in plenara de dare de sea
mă a comitetului de partid 
pe întreprindere, cu sigu
ranță că raportările de 
plan lunare ale minei Dîlia 
ar suna cu totul altfel. In 
dezbaterile plenarei de da
re de seamă, comuniștii au 
dovedit cu prisosință că 
știu să fie exigcnți, știu 
să fie combativi, știu să 
spună lucrurilor pe nume 
atunci cînd trebuie. Căci 
chiar dacă plenara a vizat 
în mod direct activitatea 
politico-organizatorică, via
ță internă de partid, în 
general, atît darea de sea
mă prezentată cît și inter
vențiile în cadrul plenarei 
au punctat deseori activi
tatea economică a între
prinderii. știut fiind fap
tul că la originea întregii 
munci productive desfă
șurate se află exemplul co
muniștilor, acțiunea orga
nizației de partid ca factor 
determinant al eficienței

Instantaneu din cadru] secției de mobilă Livezeni.

Disciplină 
fermă

(Urinara din pagina I)

zile în nouă luni I) stag
nări pentru opriri tehnolo
gice și defecțiuni electro
mecanice. Concluzia este 
clară ; se impune un an
samblu de măsuri care să 
conducă la Întărirea disci
plinei în toate domeniile 
de activitate — de la ser
viciile de la suprafață pî- 
nă la munca din subteran 
sau de pe fluxul de tran
sport și aprovizionare cu 
materiale.

Și aceasta, cît mai repe
de, pentru că bătălia sfîr- 
șitului de trimestru (IV) și 
de an, trebuie să se desfă
șoare pe două fronturi: in
trarea pe plan și recupe
rarea restanțelor și pre
gătirea producției anului 
viitor. In această privință, 
atît" raportul, planul de 
măsuri, cît și vorbitorii (în
tre care șefii de sectoare 
Ovidiu Andraș, Tudor Za- 
harescu, Ioan Moldovan, 
Gheorghe Himiniuc, loan 
Hortopan, Virgil Lupulescu, 
brigadierul Cristea Valache, 
inginerii șefi loan Vasile 
și loan Lăban ș.a.), consem
nează o serie de măsuri, 
unele cu termene scadente 
în acest an. Dincolo de 
aspectele multiple, tehnice 
și organizatorice, ba chiar 
pornind de la acestea, o 
pîrghie este esențială: în
tronarea disciplinei ferme 
In întreaga activitate 1 

muncii productive. Din a- 
cest unghi de vedere, așa 
cum de fapt preciza și 
darea de seamă, pe par
cursul perioadei analiza
te au existat momente în 
care unele organizații de 
partid, unii comuniști, n-au 
reușit o implicare respon
sabilă, absolut necesară,

Viața de partid

în rezolvarea problemelor 
de producție, efectul re- 
simțindu-se imediat în re
zultatele înregistrate la 
producția de cărbune de 
unele sectoare și chiar pe 
ansamblu) minei. Așa cum 
se preciza, activitatea de 
partid în unele organizații, 
cum sînt nr. 1, secre
tar Victor Negru, nr. 3, 
Viorel Goia, nr. 6, Emil O- 
prea, nr. 7, Mircea Băleț, 
nr 8, Nicolae Chirițoiu s-a 
situat la un nivel cores
punzător, rezultatele bune 
înregistrate în activitatea 
de producție fiind o con
secință firească a modului 
responsabil în care organi

Finalizarea lucrărilor
'Urmare din pag I)

luni, 28 octombrie — n.r.), 
cînd reluăm aceste probe 
cu reprezentanții de la 
ISt IR Sibiu să fim siguri 
de reușită. De asemenea, 
trebuie să arăt că lucrările 
de reparații prevăzute ia 
acest cazan au fost execu
tate conform graficelor 
stabilite și că măsurile pe 
care le-a întreprins condu
cerea uzinei pentru urmă
toarele zile ne duu garan
ția că vom putea începe 
probele tehnologice la ca
zan în 31 octombrie, iar 
în data de 1 noiembrie a- 
cesta va fi conectat la 
grupul de 150 MW, urmind 
ca în cîteva zile să atin
gem cu acest grup para
metrii stabiliți pentru pe
rioada de iarnă". 

opmc stituirea rezervelor de a- 
gregate pentru perioada de 
iarnă. (V.S.)

BUNI GOSPODARI. Du
minică a fost organizată o 
acțiune pentru asigurarea 
produselor de balastieră 
necesare întreprinderilor 
miniere. O coloană de au
tobasculante ale S.U.C.T 
Petroșani s-a deplasat în 
acest scop în carierele din 
valea Mureșului și valea 
Streiului. Acțiunea face 
parte dintr-un program de 
măsuri care vizează con

zațiile de partid enumera
te au acționat pentru mo
bilizarea tuturor oameni
lor muncii la îndeplinirea 
sarcinilor de plan zilnice. 
Dar au existat și organiza
ții de partid în care viața 
internă nu s-a ridicat în 
unele cazuri la nivelul e- 
xigențelor comuniste, în 

special în unele organiza
ții de bază din sectoarele 
II și VII subteran, ale că
ror rezultate în producție 
sînt cu mult sub posibili
tățile existente. De altfel, 
posibilități de perfecționa
re a stilului și metodelor 
de muncă ale organizațiilor 
de partid, așa cum a reie
șit din propunerile parti- 
cipanților la dezbateri, e- 
xistă. Se remarcă în mod 
deosebit propunerile for
mulate de comuniștii Ilie 
Brebenel, Virgil Stănescu, 
Mihai Cosma, Victor Ne
gru, Ion Hana și Emeric 
Kovacs, directorul între
prinderii, propuneri ce vi

In același ritm susținut 
se desfășoară și lucrările 
de la cazanul nr. 1 pentru 
ca termenul de punere în 
funcțiune a acestuia să fie 
respectat.

Fiecare din cele șase 
șantiere care concură la e- 
xecutarea reparațiilor ca
pitale și a lucrărilor de 
modernizare la acest ca
zan, în vederea creșterii 
producției de energie elec
trică produsă pe bază de 
cărbune, respectă cu stric
tețe termenele de finaliza
re a lucrărilor. Iată deci 
că energeticienii de la Pa- 
roșeni, intensifieîndu-și e- 
forturile și instaurînd un 
climat ferm de ordine și 
disciplină, sînt hotărîți să 
facă cu succes față proble
melor care se vor ridica în 
perioada de iarnă.

PREMIU. La Hunedoara 
s-a desfășurat, duminică, 
a XV-a ediție a Festivalu
lui fotoclubului „Siderur- 
gistul", cu tema „Omul și 
producția". Cineclubului 
„Xl-Orizont" din Aninoasa 
i-a fost acordat premiul I 
pentru filmul „Străpunge
rea". La această manifesta
re artistică au participat 
24 de cinecluburi din ța
ră. 

zează în special creșterea 
rolului adunării generale 
a organizațiilor de la ni
velul sectoarelor, In mobi
lizarea comuniștilor la rea
lizarea sarcinilor de plan, 
în urmărirea și înfăptuirea 
propunerilor formulate de 
comuniști în cadrul discu
țiilor individuale, creșterea 
exigenței șj responsabili
tății comuniștilor privind 
pregătirea forței de mun
că, perfecționarea activită
ții de întărire numerică și 
calitativă a rîndurilor mem
brilor partidului. înfăp
tuirea tuturor propuneri
lor formulate și a măsuri
lor adoptate de plenara 
de dare de seamă a comi
tetului de partid pe între
prindere reprezintă obiec
tivul prioritar al activității 
comuniștilor de la mina 
Dîlja, care trebuie să de
monstreze că exigența, res
ponsabilitatea și combati
vitatea vor asigura o mo
bilizare de excepție a co
lectivului, pentru ca pro
ducția de cărbune extras 
să se situeze la cotele 
stabilite prin plan.

Gheorghe CHlRVASA

Performante minerești
(Urmare din pag. I)

țurilor din incinta princi
pală constituie o sarcină 
de maximă importanță pen
tru deschiderea lucrărilor 
miniere de la orizontul 400 
și 300. Conștienți de im
portanța lucrării, la rin- 
dul lor minerii din briga
da condusă de Ianoș Do
boș, de la cel de-al doilea 
puț, puțul auxiliar, au de
pășit cu 13 m orizontul 
400. Avem astfel condiții 
să începem lucrările in 
contrafront pe viitorul o- 
rizont 400, pe care înain
tează dinspre cîmpul mi
nier Uricani, cu galeria 
magistrală, minerii din bri
gada condusă de Miron 
Moraru"; ,;Avem și noi de
pășiri la zi față de plan 
și pînă la sfîrșitul lunii 
octombrie vom raporta a- 
dînci.rea puțului cu 10 ml 
în plus. Nu ne lăsăm mai 
prejos de ortacii de la ce
lălalt puț", ne-a spus șe
ful de brigadă Ianoș Do
boș.

La mina Valea de Brazi, 
în prima lună a acestui 
an se realizau 101 ml a- 
vansări la lucrările de 
deschideri. După numai 
zece luni, în luna octom
brie se estimează că vor-fi 
executați peste 350 ml de 
lucrări de deschideri și 
pregătiri. „In acest inter
val de timp, ne-a informat 
ing. Bujor Bogdan, direc
torul tehnic al I.M. Valea 
de Brazi, s-au constituit 
cinei noi brigăzi complexe 
de mineri, specializate pe 
lucrări de investiții. Con
comitent am asigurat con
diții optime de lucru, bu
na aprovizionare cu ma
teriale și utilaje. Ca urma
re, s-au amenajat conform

CERC METODIC. Mîine, 
dc la ora 9, are loc, la Ca
sa pionierilor din Petro
șani, cercul metodic al di
rectorilor adjuncți cu 
munca educativă din școli
le generale. Va fi dezbătu
tă tema „Sarcini și exigen
țe în planificarea și orga
nizarea activităților educa
tive în acest an școlar".

’DE MAI MULTA VRE
ME lifturile din blocul 34 
de pe strada Aviatorilor

îmbunătățirea activității’
(Urmare din pag. 1)

pacitățile de producție i- 
mobilizate de focurile en
dogene, deși analizele de 
gaze demonstrau că se poa
te ; nu am avut efective 
suficiente ; am obținut pro
ductivități scăzute din 
cauza condițiilor de zăcă- 
mînt, dar și din cauza u- 
nei organizări deficitare a 
activității și structurii e- 
fectivelor pe formații de 
lucru, care s-a înrăutățit. 
Mai clar, avem mineri ca
lificați, dar unii fără prea 
mare experiență, și nu-i 
pot suplini pe cei care au 
ieșit la pensie. In ultimii 
trei ani am avut aproxima
tiv 400 de pensionări. Re
zolvarea acestor probleme 
depindea și depinde în con
tinuare de activitatea noas
tră".

2. MARCU BOANTA : 
„La cele prezentate aș mai 
adăuga că este absolut ne
cesar să ne orientăm acti
vitatea spre crearea liniei 
de front suplimentare. 
Ne-am realizat sarcinile 
de plan la lucrările de 
deschideri și pregătiri, dar 
trebuia să executăm mai 
multe astfel de lucrări și 
mai ales pe cele prevăzute 
în preliminarii. Trebuie să 

proiectelor de execuție, 
principalele căi de acces 

și o serie de lucrări spe
ciale in subteran cum sînt 
garajul pentru locomotive, 
atelierul pentru reparații, 
depozitul de carburanți și 
o magazie pentru materia
le".

La orizontul 400, din ga
leria magistrală a minei 
Valea de Brazi au înce
put să se ramifice cîteva 
lucrări de pregătiri care 
conturează perimetrele 
blocurilor geologice cu 
cărbune exploatabil. Pri
mele straturi de cărbune 
au fost interceptate. „Bri
gada condusă de Gheorghe 
Saigiu — ne-a spus ing. 
Gheorghe Varhonic, șeful 
sectorului II — ă termi
nat săparea și amenajarea 
unui suitor și a atacat ga
leria de cap din blocul IX. 
întregul colectiv al secto
rului II este hotărît să fa
că totul pentru apropierea 
momentului în care se vor 
da în exploatare primele 
abataje în cărbune".

Minerii din brigăzile con
duse de Gheorghe Cercel, 
Ianoș Doboș, Miron Mora
ru, Gheorghe Saigiu, Gheor
ghe Apostol se afirmă, prin 
fapte de muncă demne de 
laudă, printre coi mai 
vrednici oameni ai tînăru- 
lui colectiv al minei. A- 
cum, cînd s-au împlinit de 
cîteva zile doi ani de la în
ființarea unității, I.M. Va
lea de Brazi a fost decla
rată unitate model pe țara 
în ramura minieră în orga
nizarea activității de des
chidere a noilor capacități 
de producție. Este un titlu 
de onorare pe care l-au 
primit pe merit, pentru 
faptele lor de muncă, har
nicii mineri de la Valea de 
Brazi. ) 

din Petroșani sînt defecte. 
Repetatele sesizări făcute 
compartimentului de spe
cialitate din cadrul l.G.C.L. 
au rămas fără răspuns. De 
aceea reînnoirn și noi insis
tențele justificate ale cetă
țenilor către meseriașii u- 
nități amintite de a inter
veni cît mai repede cu pu
tință! (G.C.)

INCIIIS PENTRU... NE
PĂSARE. Duminică, toți 
spectatorii de la meciurile 
de handbal și rugby ar fi 
dorit să servească o cafea 
sau ceva de mîncare la 

urgentăm adîncirea puțu
lui centru, care a fost amî- 
nată cîțiva ani. In urma 
acțiunilor întreprinse de 
biroul comitetului de 
partid și comisiile de con
trol muncitoresc ăl oame
nilor muncii am constatat 
că nu folosesc integra] și 
eficient timpul de lucru 
cei care ar trebui să con
stituie un exemplu — și 
mă refer la unii șefi de 
brigadă — maiștri, subin- 
gineri si chiar ingineri. In 
ceea ce privește disciplina 
muncitorilor nu prea a- 
vem de ce ne plinge".

3. GHEORGHE ȘERBAN: 
„Că acțiunile întreprinse în 
direcția întăririi discipli
nei au dat roade o demon
strează scăderea număru
lui de absențe la aproape 
toate categoriile (și la ne
motivate și chiar la conce
dii medicale). Celălalt as
pect al indisciplinei v-a 
fost prezentat. O problemă 
cu care ne confruntăm o 
constituie fluctuația per
sonalului muncitor".

N.R. Și unde nu credem că 
s-au folosit toate metodele 
și acțiunile de influențare, 
mai ales că Petrila a asi
gurat locuințe pentru 90 
la sută dintre solicitanți

Combinatul Minier Va
lea Jiului a sprijinit, in
măsura în care a putut, 
mina Petrila cu covor de 
bandă și alte materiale. 
Colectivul întreprinderii 
solicită stabilirea corelată 
a cifrelor de plan la efec
tive, mai ales în condițiile 
schimbărilor produse :n 
activitatea de producție

Zile rodnice
(Urmare din pag. I)

și eficientă a resurselor 
materiale locale, în diver
sificarea serviciilor către 
populație. Aproape 50 de 
apartamente din cele 148 
planificate pentru ' acest 
an și atacate dc construc
tori, au fost date în folo
sință.

Și, în timp .ee primarul 
orașului ne prezenta preo
cupările din această toam
nă ale consiliului popular, 
urmăream Împreună, por
nind din vechiul centru al 
Lupemtllui și pînă în ac
tualul centru civic, traseul 
bulevardului, amplasamen
tul viitoaielor edificii so
ciale. La nivelul orașului, 
industria mică s-a dezvol
tat ce la 59 milioane lei 
în 1981, la 75 milioane lei 
la sfîrșitul acestui an, pres
tările de servicii crescând, 
în același interval de timp, 
de la 47 la 62 milioane lei. 
Toate aceste înfăptuiri și 
perspectivele de dezvolta
re economico-socială a 
orașului, dezbătute în a- 
dunările cetățenești, au de
terminat o susținută parti
cipare a locuitorilor, . în 
frunte cu deputății și > lu
crătorii consiliului popu
lar, la rodnice acțiuni de 
înfrumusețare, de bună 
gospodărire a orașului ca
re, de la un an la altul, 
și-a schimbat înfățișarea.

cabana „Brădet" din apro
piere. Din păcate nu s-a 
putut întrucît după ora 14 
a rămas doar un ospătar 
care trebuia să încălzească 
sarmale, să fiarbă cafea, 
să servească și să încaseze. 
Cu alte cuvinte, aproape 
închis. (M.B.)

"Rubrică realizată de 
Tiberiu SPATARU
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Cu două șuturi la poartă 
se poate cîștiganu

fragmentat cjt a 
cui. De altfel in 
parte a mo 'ului 
lat trei cartonașe 
două la oaspeți

in prima repriză s-a decis scorul final
puțin pe

e- 
te- 
nu

Jiului, 
F.C.

Deva 
în ur-

Și 
la 

nu
e-

putut jo- 
această 

s i u ară- 
galbene, 

respectiv,
lui Dosan și V. Popa 
unul lui Dubovan de 
gazde. Oricum, aceasta 
este o scuză pentru o
chipă în componența căre
ia majoritatea jucătorilor 
sînt foști divizionari A. De

la 
A.
a- 
eu 

special 
echipa 

în fața 
fața

Fotbal, divizia B 3

ÎNFRĂȚIREA ORADEA 
— JIUL PETROȘANI 1—0 
(1—0). Duminică, la Ora
dea, Jiul a ratat desprin
derea de cele două rivale, 
respectiv, F.C. Maramureș 
și Gloria Bistrița. Se scon
ta pe o distanțare în frun
tea clasamentului a 
avînd în vedere că 
Maramureș juca la 
unde cu o săptămînă
mă pierduse la limită cea
laltă contracandidată 
promovarea în divizia 
Numai că socotelile de 
casă nu s-au potrivit 
i ele din teren, în 
la Oradea unde 
noastră a capotat 
ultimei clasate, în
celei mai slabe echipe din 
seria a IlI-a a diviziei B. 
Chiar și cel mai pesimist, 
suporter al Jiului nu pu
tea să admită o asemenea 
înfrîngere. Dar neprevă
zutul s-a întîmplat, pentru 
că acest meci a fost tratat 
cu superficialitate 
echipierii Jiului, 
cînd un fotbal de 
factură tehnică, 
rii au abundat în 
la întîmplare, i 
s-au complicat 
joc de pase laterale și mai 
mult înapoi fără să găseas- 

, că cele mai simple soluții 
de angajare a lui Sălăgean 
și Pachițeanu spre poarta 
lui Boitar. Este adevărat 
că.și echipa gazdă a prac
ticat un joc dur, în forță, 
ajutată în prima repriză și 
do arbitrul A. Gheorghe 
din Piatra Neamț, care a

! de către 
practi- 

! slabă 
Apără to- 

i degajări 
mijlocașii 

într-un

Aceiași 
oare că 

urmă 
minune 

A-

altfel Jiul nu a arătat cu 
nimic că este superioară u- 
nei echipe venită din divi
zia C. Adevărata evoluție 
a echipei s-a văzut în a- 
eest meci care ar trebui 
să dea de gîndit antreno
rilor și jucătorilor, 
jucători să fi uitat 
iiu cu mulți ani în 
I» conveneau de
deplasările la Oradea, 
rad, Iași, Craiova etc? Este 
inadmisibil pentru o echi
pă cu pretenții de promo
vare în divizia A să con
struiască în 90 de minute 
numai două faze de gol. In 
min. 63, la o lovitură libe
ră de la 30 m executată de 
Mulțescu, mingea ajunge 
la Neagu care, singur cu 
portarul ratează cea mai 
mare ocazie de gol a Jiu
lui. Cu un minut înainte 
de fluierul final, Răducanu 
(introdus în repriza a do
ua în locul lui Pachițeanu)

trage 
m de 
butul echipei gazdă, 
din care gazdele au înscris 
s-a petrecut în min. 8, cînd 
mingea ia o traiectorie cu
rioasă lovind gazonul din 
fața porții lui Toma; Nea- 
gu se lasă păcălit și Ni- 
coraș, care urmărește faza, 
înscrie nestingherit din 15 
m. Scorul putea fi majorat 
în minutele 16 și 18 cînd 
Dosan și, respectiv, Szeke- 
Iv au scos in extremis. Me
ciul se încheie în min. 85, 
cînd la o petardă aruncată 
in teren se creează o bus
culadă pe banca de rezer
ve a Jiului. Jucătorii pără
sesc terenul și cu greu mai 
pot fi readuși pe gazon, du
pă care arbitrul fluieră 
sfîrșitul unui meci urît, 
plin de durități-și lipsit de 
spectacol fotbalistic. Așa 
se încheie un joc în care toți 
suporterii Jiului își puse
s' ră mari speranțe.

FORMAȚIA : Toma — 
Vasile Popa, Florescu, Nea- 
gu, Petre Grigore (min. 79, 
Buzduga) — Szekely, Mul- 
țescu, Dosan — Benone, 
Sălăgean, Pachițeanu (min. 
46, Răducanu).

Gheorghe SPINU

ȘTIINȚA PETROȘANI 
RUGBY CLUB GRIVL 

\ ROȘIE BUCUREȘTI 
—3 (12—3). Doar șapte 

minute din prima repriză 
jocul s-a desfășurat „liniș
tit"; celelalte minute au 
însemnat o supremă anga
jare sportivă. Deschis i- 
deal de Anton, Tudor în
scrie în min. 9 prin drop- 
gol, după două ratări ale 
lui Bezărău. Pînăw în min. 
29, oaspeții conduc contrar 
cursului jocului, care ară
ta două echipe bine pregă
tite fizic, tehnic și tactic, 
echipe care încercau să-și 
descopere reciproc punctele 
slabe și să înscrie. Grăma
da studenților noștri — 
Sandu — Ortelecan (Gh. 
Cristian) — Petre Dobre, 
Drumea — Sușinschi, Mu- 
reșan — Ion Florentin — 
Palamariu (Ciorăscu), luptă 
acerb cu binecunoscuții 
Ion Aurel, Bălan, Pasache, 
Pongracz, Broscaru, Maca- 
don, Dinu și Stroe ; fazele 
se desfășoară cu repeziciu
ne dintr-o parte în alta a 
terenului, fundașii „se în
trec" în corectitudine de 
joc („internaționalul" Tu
dose și tînărul V. Dobre), 
echilibru restabili ndu-se 
prin l.p. transformată din

„22“ advers : 3—3. Pînă la 
sfîrșitul primei reprize 
chilibrul de forțe din 
ren se menține, dar
același lucru se intîmplă 
cu scorul. Astfel, după o 
grămadă ordonată pe linia 
de 22 m cu introducere Bo- 
nea, Ion Florentin se des
prinde cu fentă, Palamariu 
schițează un atac fals, Bo-

Rugby, divizia A

Desen de R. IAȚCU

DIVIZIA

gazde|oaspeti|

A
Xl-a : Victor 
1—0; Dinamo 
A.S.A. 1—2";

REZULTATE TEHNICE, etapa a 
ria — Steaua 0—0; Sportul — Rapid

- F.C.M. Brașov 4—0; F.C. Bihor —
- Petrolul 1—0;- „U" Cluj-Napoca — 
„Poli" Timișoara — S.C. Bacău 5—0; 

■0; Gloria Buzău — F.C. Ar- 
— Dinamo 0—0.

„U“ Crăiovă
Corvinul 3—1;
F.C. Olt — Chimia 3- 
geș 3—2. In meci restanță Petrolul

CLASAMENTUL

1. Steaua 10 8 2 0 17— 4 18

2. „U" Craiova 11 8 1 2 17— 7 17

3. Sportul stud. 10 6 3 i 26— 9 15

4. Dinamo 11 7 1 3 20— 8 15

5. Gloria 10 5 2 3 15—10 12

6. „U“ Cluj-Napoca 11 5 2 .4 15—14 12
7.' F.C. Olt 11 4 3 4 10—12 n
8. Petrolul 11 3 5 3 10—13 11
9. Corvinul 11 5 0 6 20—15 10

10. F.C. Argeș 11 4 2 5 10—13 10
11. A.S.A. 11 5 0 6 13—16 10
12. Chimia 10 4 1 5 16—16 9
13. Victoria București 11 2 5 4 10—15 9
14. C.S. Bacău 11 4 0 7 15—21 8
15. Poli Timișoara 11 3 1 7 17—21 7
16. Rapid 11 3 1 7 14—23 7
17. F.C. Bihor 11 2 3 6 9—24 7
18. F.C.M. Brașov 11 2 2 7 4—22 6

REZULTATE TEHNICE : Gloria Bistrița — CIL 
Sighet 4—0; Mecanica OrăȘtie — Unirea Alba Iulia 
1—0; Minerul Cavnie — Strungul Arad 3—1; 
C.S.U.T. Arad — C.F.R. Timișoara 1—0; Olimpia 
Satu Mare — C.S.M. Reșița 2—0; Metalul Bocșa — 
Minerul Lupeni 3—2; Mureșul Deva — F.C. Mara
mureș 1—0; Aurul Brad — Armătura Zalău 1—0 ;
înfrățirea Oradea — Jiul Petroșani 1 —0. In • -meci
restanță : Gloria Bistrița — Aurul Brad 4—1.

CLASAMENTUL
i. JIUL PETROȘANI 12 9 1 2 15— 5 19
2. Gloria Bistrița 12 7 3 2 29-— 6 17 -
3. F.C. Maramureș 12 6 4 2 18— 5 16
4. Olimpia Satu Mare 12 6 3 3 22—13 15
5. C.S. U.T. Arad 12 '7 0 5 17—14 14
6. Minerul Cavnie 12 6 f 5' 16—15 13 "
7. Mecanica Orăștie 12 5 2 5 24—22 12
«, Aurul Brad 12 5 2 5 13—14 12’
9. Mureșul Deva . 12 6 0 6 10—15 12

10. CIL Sighet 12 5 2 5 12—16 12
11. C.S.M. Reșița 12 4 3 5 10—12 11
12. Metalul Bocșa 12 5 1 6 16—27 11
13. C.F.R. Timișoara . 12 4 2 6 11—11 10
14. Strungul Arad 12 3 3 6 17—21 9
15. înfrățirea Oradea 12 3 3 6 12—22 9
16. Minerul Lupeni 12. 3 2 7 10—10 8
17. Unirea Alba Iulia 12 4 0 8 14—24 8.18 Armătura Zalău 12 3 2 7 8—21 8

F.C. Maramureș — Mecă'
C.F.R. Timișoara ■— Aurul Brad ;
— înfrățirea Oradea; Unirea Alpa

— Jiul 
Minerul

ETAPA VIITOARE : 
pica Orăștie ;
Armătura Zalău
Iulia — Olimpia Satu Marc ; Metalul Bocșa 
Petroșani; CIL Sighet — C.S. U.T. Arad;
Lupeni — Minerul Cavnie; Strungul Arad -- Gloria
Bistrița ; C.S.M. Reșița — Mureșul Deva

Fotbal, divizia C

unei 
reușite.

fără 
nu- 

celor 
de la 

la

MINERUL ȘTIINȚA 
VULCAN — MINERUL 
PAROȘENI 1—0 (0—0). în
trecerea dintre echipele 
Minerul Știința Vulcan și 
Minerul Paroșeni a întru
nit toate condițiile 
partide de fotbal 
S-a jucat „curat",
faulturi, în viteză și 
mai forma bună a 
doi portari — Crecan 
oaspeți și Oltean de 
gazde — a făcut ca parti
da să se încheie cu victo
ria la limită a combinatei 
Minerul-Știința. Printre fa
zele de poartă le amintim 
pe cele din minutele 
17, 21, 24, 28, 30 și 32.

In min. 42 Topor, la 
acțiune pe cont propriu, 
driblează doi adversari șl 
în momentul cînd se pre
gătea să șuteze, alunecă, 
dindu-i ocazia lui Crecan 
să intervină, sa)vindu-și 
poarta de un gol aproape 
sigur. Repriza se încheie 
cu un scor alb.

După pauză asistăm la

un joc in care. oaspeții 
par mulțumiți și cu ’ un 
meci egal. Gazdele atacă 
periculos, dar Constantin, 

• bine păzit de cei doi fun
dași centrali, Leleșan și 
Lixandru, nu reușește să 
intervină la bunele 
trări ale lui Ciorîia

cen

nea scoate și pasează rapid 
lui Bezărău, uvertura noas
tră driblează ca la fotbal 
spre dreapta, formînd în 
stînga sa o breșă ideală 
prin care pătrunde ca o 
săgeată V. Dobre cu balo
nul servit „la mîoă" și în
scrie spectaculos ia cent-n: 
7—3, apoi tot el transformă: 
9—3. O altă fază de eseu 
se petrece cu două minute 
mai tîrziu (min. 36), cînd 
linia noastră de treisferturi 
șarjează vertiginos (Bonea 
— Bezărău — Larie — Me- 
dragoniu — Năstase — Ca
tană — Bezărău — Năsta- 
se), pe jumătate de teren, 
dar ultimul este oprit in 
extremis de .Marin, unul 
dintre cei mai buni jucă
tori din teren, alături de

Drumea, Sușinschi, Sandu, 
Ortelecan,. Anton și Ion 
Aurel. Favoriții noștri se 
desprind decisiv în min, 
38 printr-o foarte inspirată 
lovitură de picior căzută 
executată impecabil de pi
lierul nr. 1 al echipei noas
tre, Sandu, după o acțiune 
inițiată de Drumea și con
tinuată de Bonea ; drop- 
gol surprinzător pentru 
„piesa grea" din angrena
jul grămezii ; 12—3 !!!

Repriza a doua încape 
cu atacuri în trombă ale 
oaspeților, dar Radu gre
șește de cîteva ori ținta șl 
apoi jocul se echilibrează. 
Scorul putea lua proporții, 
dacă arbitrul ar fi acordat 
un eseu de penalizare pen
tru faultul lui Tudose asu
pra lui Bezărău, după in
tercepția acestuia și dacă 
Marin ar fi putut să scape 
de sprintenul Catană, ră
mas pe post de ultim apă- 
rător. In concluzie, pe sta
dionul din dealul I.M.P. s-a 
desfășurat o întrecere 
frumusețe deosebită ; 
mai buni au cîștlgat 
merit. Știința a 
locurile. 2—3 în 
tul primei serii 
naționale A de

Ioan Dan

Handbal, divizia B

de o 
cei 
pe 
peurcat

clasamen- 
a diviziei 

rugby.

BALAN

Egalitate, doar la figurat
rii, oaspeții au fost mereu 
la. cîrma jocului ; s-a jucat 
„tare". Ei și-au dovedit su-

UTILAJUL-ȘTIINȚA PE
TROȘANI — UNIVERSI
TATEA CLUJ-NAPOCA 
22—22 (8—9). Da, acesta perioritatea netă, condu-
este termenul, egalitate, ’ cînd tot timpul.și încheind 
dar numai la figurat, pen- repriza- in diferența de nu-
tru că, la propriu, nu prea mii un gol. Pătrunderile

rapide, jocul mai bun pe 
semicerc, prestația unui 
pivot inspirat au descura
ja', sj pe cei din teren *.  și 
pe cei’din’tribună; - v 

A doua parte a jocului 
a fost dezlînată. Abia ia 
17—16 Utilaj ul-Știin ța a 
condus pentru prima dată, 
dar pentru puțin timp. 
Apoi, partida s-a echilibrat, 
arbitrajul discutabil al ce
lor doi „cavaleri" a impie
tat j o c u I. Cu un 
minut înainte de finalul 
meciului, echipa din Vale 
conducea la diferența de 
un gol. Dar, la ultimul .a- 
tac al gazdelor, . intervine 
egalitatea.

Mircea Bl’JOKESCU

a fost așa. Duminică, pe 
terenul CSȘ Petroșani, com
binata antrenată de profe
sorul Polifronie a întîlnit 
pe cea mai puternică e- 
chipă din seria a II-a. O 
formație care a retrogradat 
din primul eșalon în cam
pionatul trecut, o echipă 
care a avut 4 jucători la 
națională și unul in lotul 
olimpie și care se 
de condiții de 
foarte bune. Cu aceste a- 
tuuri, „U“ Cluj-Napoca a 
venit la victorie, bene
ficiind, intr-un fel spus, 
și' de... „serviciile" arbitri
lor Apostol și Mahler, din 
Brașov. ‘

In prima parte a intîlni-

bucură 
pregătire

min. 71
8 m, ox- 

bară.

Ispir 
fără 

foarte
Jn

min. 48 și 5'2; In 
(' iorîia, de la’ cea 
pediază balonul în 
Noul introdus în joc. (ins
pirată schimbare a antre
norului Maria C.), Barbu 
driblează cu ușurință doi 
adversari și în momentul 
cînd

reușit
ze, este „agățat" de 

„și... 11 metri, clar, 
dubii. Exetută 
precis Topor și 1—0
min. 78. Din acest moment 
oăspeții se aruncă în atac, 
dar,apărătorii gazdelor res
ping cu siguranță totul:

J. STOENESCU, corcsp.se pregătea să centro

Penalty-ul transformat cu precizie de Topor și „gazdele" cîștigă, 
în derbj-ul divizionarelor C din Vulcan. Foto : Gh. OLTEANU
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SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

0 inițiativă de 
de

NAȚIUNILE UNITE 28 . 
(Agerpres), Unul dintre 
punctele de pe ordinea de 
KÎ a actualei sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U. 
care se bucură de o aten
ție prioritară este cel in
titulat „Anul Internațio
nal al Tineretului i parti
cipare, dezvoltare, pace“ 
care are la origine o iniția
tivă de prestigiu a Româ
niei. Punctul privind AIT,

Congresul Partidului Comunist 
din Venezuela

CARACAS 28 (Agerpres). 
La Caracas s-au desfășu
rat lucrările celui de-al 
VII-lea Congres al Parti
dului Comunist din Vene
zuela. Au luat parte nume
roși delegați, precum și re
prezentanți ai unor partide 
comuniste șl muncitorești 
de peste hotars Partidul 
Comunist Român a fost 
reprezentat de tovarășul 
Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Participanții la congres 
au dezbătut probleme pri
vind situația economică in
ternă, întărirea în conti
nuare a unității partidului, 
Intensificarea acțiunilor sa
le în vederea îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și de 
viață ale oamenilor muncii, 
în lupta pentru pace, pre
cum și aspecte ale actuali
tății politice regionale și 
internaționale.

In numele Partidului Co-

prestigiu a României se bucură 
o atenție prioritară

cu generoasa sa deviză, a 
polarizat la actuala sesiune 
a Adunării Generale inte
resul unui mare număr de 
state din toate regiunile 
geografice ale lumii, în 
dezbaterile generale din 
Plenara Adunării Generale 
în ședințele speciale ale 
acesteia consacrate celei 
de-a 40-a aniversări a 
O.N.U., precum și în dez- 

munist Român, al secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost 
transmis delegaților la con
gres, tuturor comuniștilor 
venezueleni un cald salut 
tovărășesc.

Subiiniindu-se bunele re
lații de prietenie, colabo
rare și solidaritate militan
tă care s-au statornicit și 
se dezvoltă între partidele 
noastre, în mesaj este ex
primată hotărîrea P.C.R. 
de a acționa și în viitor 
pentru continua extindere 
și intensificare a raportu
rilor P.C.R. cu P.C. din 
Venezuela, cu celelalte for
țe politice și democratice 
din această țară, în intere
sul dezvoltării în conti
nuare a prieteniei și con
lucrării dintre popoarele 
român și venezuelean, al 
promovării cauzei păcii 
și progresului economico- 
social al tuturor popoare
lor.

dului Social Democrat. A- 
genția Rcuter menționea
ză că este pentru prima 
oară cînd reprezentanți ai 
ecologiștilor vor participa 
la activități politice la ni
vel de land în R.F.G.

• DAMASC. Turcia și 
Siria au încheiat un acord 
privind dezvoltarea coope
rării dintre ele în domeni
ile economic, științific, teh
nic și comercial, anunță 
agenția Kuna. 

baterile detaliate din Co
misia Adunării Generale 
în competența căreia in
tră tematica social-cultu- 
rală și umanitară a Națiu
nilor Unite.

Șefi de stat și de guvern, 
miniștri ai«afacerilor exter
ne, înalți plenipotențiari ai 
statelor au reliefat în dis
cursurile lor valoarea deo
sebită și actualitatea strin
gentă a inițiativei româ
nești care permite angaja
rea unui amplu dialog la 
nivel guvernamental pri
vind cele mai potrivite căi 
și mijloace de soluționare 
a cerințelor specifice ale 
tinerei generații.

Agenda diplomatică
HAVANA 28 (Agerpres). 

In comunicatul comun 
dat publicității la încheie
rea vizitei oficiale în Cuba 
a președintelui R.P. Ango
la, Eduardo dos Santos, 
părțile evidențiază identi
tatea punctelor lor de ve
dere în toate problemele 
abordate în cursul convor
birilor — transmite agen
ția Taniug. Documentul 
condamnă politica de dis
criminare rasială și apart
heid promovată de Repu
blica Sud-Africană, pre
cum și atitudinea de „com
promis constructiv" adop
tată de S.U.A. față de 
R.S.A.

• TOKIO. Primul minis
tru nipon, Yasuhiro Naka- 
sone, a hotărît să reorga
nizeze compania aeriană 
„Japan Air Lines" (JAL), 
ca urmare a catastrofei din 
12 august a.c. a avionului 
Boeing-747 care s-a soldat 
cu 520 de morți. Astfel, Su- 
sumu Yamaji, fost respon
sabil cu căile ferate în 
Ministerul Transporturilor, 
a fost numit președinte al 
companiei, în locul lui Ya- 
sumoto Tagagi, care și-a 
dat demisia asumîndu-și 
răspunderea pentru gravul 
accident.

Pentru ca pacea să triumfe în lume
VIENA 28 (Agerpres). 

Ample manifestări de ma
să în favoarea păcii, împo
triva prezenței rachetelor 
nucleare pe continentul eu
ropean s-au desfășurat în 
capitala Austriei. Luînd 
cuvîntul la un miting, or
ganizat la Viena, fostul 
cancelar austriac, Bru
no K r e i s k y, vi
cepreședintele Interna
ționalei Socialiste, a subli
niat că mai mult ca ori- 
cînd, în prezent se impune 
intensificarea eforturilor 
pentru prevenirea unui al 
treilea război mondial, care 
ar putea fi ultimul pentru 
întreaga umanitate.

Participanții la miting au 
adresat un apel guvernu
lui austriac de a-și concen
tra eforturile în vederea 
eliminării pericolului unui 
nou război.

☆
DELIII 28 (Agerpres). 

Intîlnirea sovieto-america-

NAIROBI 28 (Agerpres). 
Președintele Kenyei, Da
niel Arap Moi, și pre
ședintele Tanzaniei, Julius 
Nyerere, au reafirmat spri
jinul țărilor lor față de 
lupta poporului din Africa 
de Sud împotriva apart
heidului și discriminării 
rasiale și a celui din Na
mibia, pentru libertate și 
independență. Comunica
tul dat publicității la Nai
robi, la încheierea convor
birilor kenyano-tanzanîene 
la nivel Înalt, condamnă 
cu fermitate politica de a- 
gresiune promovată de re
gimul minoritar de la Pre
toria împotriva statelor 
africane independente din 
„prima linie", acțiunile de 
destabilizare ale R.S.A. în 
Africa australă.

Situația din Liban
BEIRUT 28 (Agerpres). 

Avioane de luptă israeliene 
au bombardat duminică do
uă tabere de refugiați pa
lestinieni din Valea Bekaa, 
provocînd victime în rîn- 
dul populației și pagube 
materiale, informează pos
tul de radio Beirut.

Pe de altă parte, avioa
ne militare israeliene au e- 
fectuat luni mal multe
zboruri deasupra terito
riului libanez, In zona Bei
rut șl regiunea de munte 
din centrrfl țării. 

nă la nivel înalt dc la Ge
neva va marca „cel mai 
important efort făcut pînă 
acum de cele două țări în 
scopul apropierii pozițiilor 
lor", a declarat primul mi
nistru Rajiv Gandhi într-o 
conferință de presă ținută 
la Delhi.

Premierul indian a apre
ciat că propunerile sovieti
ce asupra dezarmării nu
cleare „sînt foarte pozitive 
și ele ar trebui analizate 
cu multă atenție", infor
mează agenția France Pres- 
se.

☆
BRUXELLES 28 (Ager

pres). Sondaje de opinie 
realizate în Beîgia relevă 
că circa 80 la sută din 
populația țării se pronun
ță pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru redu
cerea și, în final, elimina
rea arsenalelor nucleare 
acumulate pe continent.

Proteste împotriva experiențelor nucleare 
de pe atolul Mururoa

AUCKLAND 28 (Ager
pres). Primul ministru al 
Noii Zeelande, David Lan-

TOKIO 28 (Agerpres). 
Municipalitatea orașului 
Nagasaki a adresat guver
nului francez o telegramă 
de protest împotriva noilor 
experiențe nucleare de pe 
atolul Mururoa din Ocea
nul Pacific. Locuitorii o- 
rașului nostru, care au a- 
vut de suferit de pe urma 
bombardamentului atomic 
— se arată în telegramă — 
cer încetarea imediată a 
experiențelor. Acestea con
travin flagrant năzuințelor 
de pace ale popoarelor pla
netei.

Calendar săptămînal
29 OCTOMBRIE — 3 NOIEMBRIE 1985

MARȚI, 29 OCTOMBRIE
— Reuniunea miniștrilor industriei din țările 

membre ale CEE pentru a analiza modalitățile de 
impulsionare a sectorului;

— Reuniunea Grupului de planificare nucleară al 
NATO, la Bruxelles (29—30) ;

MIERCURI, 30 OCTOMBRIE
— Este programată lansarea navetei spațiale a- 

mericane „Challenger" ;
JOI, 31 OCTOMBRIE
— La Washington au loc convorbiri sovieto-ame- 

ricane asupra situației generale din America Centrală 
și zona Caraibilor (31 octombrie — 1 noiembrie) ;

DUMINICA, 3 NOIEMBRIE
— Reuniunea la nivel înalt a Consiliului de Co

operare al Golfului (MASCAT).

Largi pături ale opiniei 
publice belgiene, organi
zații sindicale și obștești, 
partide politice au cerut, 
în context, ca pe teritoriul 
țării să nu fie instalate ra
chete americane de croa
zieră.

De altfel, circa 300 de 
localități belgiene s-au de
clarat zone libere de arme 
nucleare, interzicând am
plasarea, transportul sau 
depozitarea de arme nu
cleare în zonele respective.

☆
IIAGA 28 (Agerpres). Du

pă cum atestă sondajele 
realizate de o serie de zia
re olandeze, peste. 65 la 
sută dintre cetățenii țării 
se pronunță împotriva am
plasării în Olanda a rache
telor americane cu rază 
medie de acțiune, în fa
voarea eliberării continen
tului de toate armele nu
cleare.

ge, a condamnat — în ca
drul unei conferințe de 
presă — noua experiență 
nucleară a Franței de pe 
atolul Mururoa. El a apre
ciat că această acțiune nu 
a fost dictată de imperati
ve militare ori strategice, 
ci pur șl simplu a fost 
determinată de motive po
litice — transmite agenția 
Reutcr.

memento
I
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FILME
PETROȘANI — 7 No- 

iembrie: Joe Limonada ; 
Unirea: Tatăl meu pe 
termen scurt; Parîngul: 
Toate mi se întîmplă nu
mai mie.

LONE A: Frați de cruce. 
ANINOASA : Marynia. 
VULCAN — Luceafărul: 

Pirații secolului XX.
LUPENI — Cultural : 

Ghețuri pe înălțimi.
URICANI : Miliția in

tervine.

N.R. Eventualele modi
ficări survenite în progra
marea filmelor aparțin în
treprinderii Cinematogra
fice Județene Hunedoara.

TV.

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco- I 

nomie.
20,35 Toți tinerii Roma- | 

niei.' ,
(color).
Album coral. }

20,45 A învăța să fii re- | 
voluționar, patriot, I 
bun cetățean al pa- • 
triei tale.
(color).

21,00 Teatru TV : '
Actorul din Hamlet, , 
de Mihail Sorbul.

21,50 Telejurnal.

I
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• CIUDAD DE MEXICO. 
Industria mexicană a în
registrat în prima jumăta
te a acestui an o creștere 
de 8,7 la sută — a anunțat 
Banca națională a Mexicu
lui, citată de agenția Noti- 
tnex. Succese notabile au 
fost obținute In producția 
de ciment, textile, automo
bile. De asemenea, în ace
eași perioadă investițiile 
au sporit cu 12 la sută.

• BONN. Organizația lo
cală din Hessa a ecolog iș- 
tilor vest-germani a hotă- 
rft să participe la guvernul 
minoritar din acest land 
format de membri ai Parti-

Mica publicitate
VIND Dacia 1300. Lu- 

peni, 9 Mai 20 (în spatele 
Liceului chimic). (2189)

VIND Dacia 1300. Strada 
Jiu Paroșeni 169, bloc A, 
ap. 12. (2191)

ÎNGRIJESC copil mic. 
Informații Petroșani, Avia
torilor, bloc 7, ap. 14. (2195)

SOȚUL, Stoi Cosma Ni- 
cușor, felicită tînăra sa 
soție, Elisabeta, cu ocazia 
aducerii pe lume a primu
lui copil, Maria, și mulțu-

anunțuri 

ÎNTREAGA familie anunță cu durere și uimire 
încetarea din viață a bunului tată și bunic

DALEA ION
care nu a putut supraviețui dispariției soției. 

Inmormîntarea va avea loc azi, ora 15, în Vul
can. (2196)

SOȚIA și fiicele cu aceeași durere amintesc îm
plinirea a 6 luni de la dispariția fulgerătoare a bu
nului nostru soț și tată

CRASUC EUGEN
Nu te vom uita niciodată. (2192)

mește medicului Moraru 
Viorel și întregului colec
tiv de medici'pentru îngri
jirea deosebită acordată 
pe durata multor luni de 
zile.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cru- 
ceanu Ion, eliberată de 
I.M. Dîlja. O declar nulă. 
(2194)

PIERDUT portmoneu cu 
acte pe numele Bugnar 
Angela. Adresați Petro-

DE FAMILIE 

șani, strada Aviatorilor, 
bloc 1, ap. 47, sc. II. Găsi
torului recompensă. (2198)

PIERDUT legitimație bi

CU nemărginită durere soțul, fiica și părinții 
anunță dispariția după o lungă și grea suferință a 
scumpei lor soție, mamă și fiică

IOANA CARACONCEA
Mulțumim celor care au fost alături dc noi. (2193)

COLECTIVUL I.R.C.D.E. Petroșani, anunță cu 
profundă durere încetarea din viață a colegului 

ERCEY EUGEN II (în vîrstă de 22 ani)
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (2199)

bliotecă (periodice) nr. 
5132, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (2197)
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