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ȚĂRII CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

4 PAGINI — 50 BANI

In sectorul III al I.M. Petrila
Fro ii și 

productivități
sporite

minerii de
Paroșeni, 
au extras 
suplimentar

octom- 
la Lo- 

Bărbă- 
împre- 

s ar
zi 
de 

Și

Cu o zi înainte de în
cheierea lunii 
brie, 
nea, 
tem 
ună.
ciniior de plan la 
ale lunii 6250 tone 
cărbune pentru cocs 
energetic.

• Cel mai mare plus 
— 2415 tone de cărbu
ne — îl înregistrează 
minerii de la Paroșeni. 
Cu productivități me
dii de 25—26 tone pe 
post, au contribuit la 
acest succes 
conduse de 
Ciobănoiu și 
Fazacas, care 
tează abataje 
chipate cu 
mecanizate 
înălțime.

• Peste 
cărbune 
au extras 
de Ia începutul 
octombrie și 
de la Bărbăteni, 
prin eforturi 
te au reușit 
șească greutățile cu ca
re se confruntau și 
ajungă cu 
medie zilnică 
la un nivel 
sarcinilor

• Cu cefe 
1800 tone extrase 
plimentar în 
lună, plusul 
de la începutul 
de minerii de I 
nea se ridică 
9 009 tone de c.

brigăzile 
Constantin 

Francisc 
exploa- 

frontale e- 
complexe 
de mare

2000 tone de 
cocsificabil 

suplimentar 
lunii 

minerii 
care

susținu- 
să depă-

să 
producția 

extrasă 
superior 

planificate.
aproape 

su- 
această 

acumulat 
I anului 
la Lo- 
I a neste 
ărbune.

Transportul ridică 
probleme spinoase

Brigăzile din sectorul IU 
al minei Petrila, cele di
rect productive, se con
fruntă, în prezent, cu di
ficultăți. Acestea, constituie 
obiectul investigației noas
tre.

Este vorba, în primul 
rînd, despre transportu
rile (de materiale spre sub
teran și de cărbune către 
suprafață) care încă nu 
fac față exigențelor. Spre 
exemplu, ca să ne oprim 
asupra unuia decisiv, lem
nul ajunge foarte greu la 
brigăzi. Din pricina trase- 

complicate 
pierd între una

și două orc pentru apro
vizionare. Materialele a- 
jung la mai bine de 
250—300 de metri distan
ță de frontul de lucru. De 
aici, transportul lor re
vine minerilor ceea ce se 
repercutează în randamen
te scăzute pe post. O solu
ție eficientă pentru înlătu
rarea 
se 
tă 
de 
tul 
nectarea
lucru la puțul 12. Cu alte 
cuvinte, de actualitate

elor
se

inconvenientului nu 
întrezărește decît oda- 
cu terminarea galeriei 
legătură de la orizon- 
50, care va face co- 

fronturilor de

Acțiuni vizînd creșterea 
productivității muncii în 

activitatea de transport 
a producției

Transportul cărbunelui este o activitate care 
cesită permanent o atenție sporită. De modul în 
re el se desfășoară depinde operativitatea aducerii 
la suprafață a rodului muncii minerilor. Este, deci, 
normal ca acest sector de bază din cadrul unei mi
ne să fie supus unor continue modernizări. Ce se 
întreprinde în acest sens Ia I.M. Lupeni, cea mai 
mare producătoare de cărbune cocsificabil din ța
ră, am aflat din dialogul purtat cu ing. Tiberiu 
Suciu, director adjunct electromecanic.

r

mediată rămîne buna or
ganizare a activității de 
transport pe acest traseu 
dificil și ocolitor.

Brigadierii 
can și Dumitru 
și ortacii lor 
tre cei ce se 
cu restanțele 
6265 de tone 
1922 de tone, 
tul anului și pînă la jumă
tatea lunii octombrie. In' 
frontul de lucru minerii 
acestor formații, deocam
dată. simt nu numai defi
ciențele de 
și faptul că 
tilajelor se 
re greutate, timpul lor de

Gavrilă Jur-
Leonte, ca 

nu sînt din- 
împacă ușor 

acumulate : 
și, respectiv, 

de la începu-

transport, ci 
întreținerea u- 

face cu oareca-

C.T. DIACONU

(C’ontiimare în pag. a 3-a)

Noi și moderne blocuri de locuințe se ridică pentru minerii din Petrila.

Pe adresa asociațiilor de locatari

Foto : O. GEORGE

Vă prezentăm avantajele automatelor de scară

Și
nor-
con-

a 
mu- 

unele mă- 
redresarea 
energie e- 

încadrarea

cui 1P de pe strada „Ilie 
Pintilie"). La acest bloc, 
și ca la el și la celelalte 
blocuri turn, prin neutili- 
zărea automatelor de sca
ră se risipesc 300 kW/h pe

o- .cm

In Decizia 176/1985, 
Consiliului popular 
nicipal, privind 
suri pentru 
consumului de 
lectrică 
strictă în 
mele de
sum se stipu
lează, printre 
altele, și 
bligația care 
revine asoci
ațiilor de lo
catari de a asigura, pînă 
la 1 noiembrie, punerea în 
funcțiune a automatelor 
de scară. Astăzi este 1 
noiembrie. Am constatat 
că nici o asociație de lo
catari nu a luat măsuri 
pentr u montarea acestor 
dispozitive. Prezentăm, de 
aceea în atenția asocia
țiilor de locatari, avanta
jele automatelor de pe 
casa scărilor.

Am luat ca exemplu, un 
bloc turn cu 10 etaje (blo-

într-un a- 
cu 3 camere.

pentru 
din

lună. Acest consum — 
300 kW/h — este consu
mul mediu pe lună al u- 
nei 'familii, 
partament
Extinzînd calculul, 
toate blocurile turn
Valea Jiului, risipa, pe un 
trimestru, este de 50 000 
kW/h, ceea ce reprezintă 
consumul de energie al 
I.M Vulcan într-o zi, con
sumul pe două luni al

Anișoara Băltărețu, preparator și maistrul loan 
David asigură buna funcționare a instalațiilor de 
flotație din Preparația cărbunelui Coroești.

Dincolo de
la co-

a
Forfotă de stup 

Ioana I Petroșani 
I.T.S.A.I.A. Hunedoara. 
Pregătirile pentru sezo
nul rece concentrează toa
te forțele. Așa cum sus
ține Ion Anghel, șeful 
coordonator al celor două 
coloane, I și II din mu
nicipiul nostru, toate pio- 
dusele agroalimentare 
destinate minerilor, pre
paratorilor, forestierilor, 
celorlalți oameni din Va
le sînt transportate cu 
vehiculele conduse de cei 
85 de șoferi, 
pricepuți,
nari" în materie 
kilometrice.

— Cei de pe 
interurbane, ne
rește șeful coordonator, 
înconjoară pămîntul de 
vreo Vei ori pe an, mulți 
depășesc deci media de(Continuare în pag a 2-a)

meseriași 
„multimilio- 

de tone

traseele
lâmu-

întreprinderii, de Confec
ții din Vulcan sau al Fa
bricii de produse lactate 
din I.ivejeni.

CONCLUZIONIND, da
că s-ar folosi 
automate de 
scară la toa
te blocurile 
turn din mu
nicipiu, s-ar 

economisi pro
ducția pe o

zi a unui grup de 50 MW, 
de la U.E. Paroșeni. 
Și, o ultimă precizare. Au
tomatele de seară se 
sesc în comerț și 
doar... 300 lei bucata,
tul lor se amortizează 
doar 30 de zile 1

Sint avantaje clare, la 
îndemîna oricui 1 Asoci
ațiile de locatari să se con
formeze, deci 1 Urgent 1 
Altfel...

gă- 
costă 
Cos- 

în

anonimat
140 000 km. Intre cei mai 
buni aș aminti pe Nicolae 
Pop, loan Bregea, Gheor
ghe Jugănaru, Ștefan 
Damian, Ioan Brici, Va- 
sile Rusu și alții.

Așadar, nu există noap
te sau duminică liberă 
pentru aceste „albine" ale 
municipiului nostru, ade
sea cursele se cuplează; 
sosit de la Satu Mare, 
spre exemplu, un condu
cător auto pleacă imediat 
la București sau altunde
va. Desigur, autovehicu
lele trebuie să fie în 
stare perfectă de funcți
onare, pentru a 
gura nonstopul 
iui de transport, 
be", reparațiile-

se asi- 
fluxu-

La „Ra-
capitale

Ion VULPE

i

— M-aș opri, pentru în
ceput, la orizontul 400, pe 
unde se evacuează pro
ducția sectoarelor II, V, VI, 
VII și, parțial, IV. Pînă 
nu demult, cu un an-doi 
în urmă, prin utilizarea 
locomotivelor Diesel, tran
sportul cărbunelui se con
frunta, în această zonă, 
cu dificultăți. Prin înlocu
irea diselelor cu locomo
tive cu troleu în sistem 
tandem, problema a fost 
rezolvată.

— Care sînt avantajele 
folosirii locomotivelor ac
tuale ?

— In primul rînd, sînt 
mai ușor de întreținut. A- 
poi, a crescut vizibil și 
randamentul . în activi
tatea de transport; cele 
noi trag o garnitură dublă,

N or-
a

ve
de

mai

numărul de vagonete este, 
deci, mai mare. A crescut 
și viteza de deplasare, 
mal, mărirea vitezei 
necesitat schimbarea 
chii linii cu o alta, 
40 kg/ml

— Ce alte lucrări se
execută in vederea moder
nizării transportului pe 
orizontală ?

— Montarea celui de-al 
doilea culbutor, tot la o- ’ 
rizontul 400, în paralel cu 
cel existent.' Lucrarea mi
nieră este terminată. Se 
lucrează la pregătirea 
benzii de la orizontul 390,

Interviu realizat de 
Gheorghe OLTEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

O concluzie clară
Se poate realiza planul la mina Aninoasa

Coincidență, dar in ori
ce caz semnificativă : adu
narea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii 
de la Întreprinderea minie
ră Aninoasa s-a desfășurat 
în condițiile în care în zi
ua precedentă unitatea își 
depășise sarcinile de plan, 
cu 66 de tone. Deci, se poa
te — și aceasta a fost și 
concluzia care a reieșit din 
darea de seamă prezentată 
de tovarășul Petru Șoșoi, 
președintele c.o.m. și din 
intervențiile participanților, 
între care relevăm luările 
de cuvînt ale șefilor de sec
toare Zian Hodor, Gheor-

ghe Moraru, .Petre Bîrlea- 
nu, Ion Prodan Burlec, Do- 
rei Nica, Nicolae Zgura, 
Dumitru Cocotă, ale șefilor

riozitatea cu care au fost 
analizate și au fost date 
soluții pentru îndepărtarea 
cauzelor care au generat

Adunări generale ale reprezentanților 
oamenilor muncii

de brigadă Florea lonescu 
și Bocor Nicolae, al direc
torului minei, inginer Ion 
Dăbuleanu. Care sînt argu
mentele acestei afirmații, 
cum poate deveni faptă a- 
ceșt angajament ?

In primul rînd, prin se-

restanțe ; nepunerea în 
funcțiune a unor capacități 
de producție pentru anul 
în curs, nerealizarea plasă
rii activităților de deser
vire în subteran cu aproxi
mativ 200 de posturi pe zi, 
înregistrarea unui mare nu-

măr de absențe nemotivate 
(media — 180 pe zi I) ș a. 
Iată, deci, cauze a căror 
eliminare se află în puterea 
colectivului întreprinderii, 
prin mai buna organizare 
a muncii, prin măsuri de 
întărire a disciplinei în 
muncă și a disciplinei teh
nologice. Că, în acest sens, 
există un curs pozitiv al 
desfășurării activității, o 
probează faptul că produc
ția minei se află in ascen
dență — cu 5 000 tone mai 
mult decît aceeași perioadă

C.T. DIACONU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Asigurarea condițiilor de lucru 

cerință esențială pentru finalizarea la termen a investițiilor miniere
Acțiuni vizînd creșterea

• 9

productivității muncii
Puternic marcată de exi

gențele și sarcinile formu
late de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în recenta ședin
ță a Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., a- 
dunarea generală a repre
zentanților oamenilor mun
cii din cadrul întreprinde
rii de Antrepriză Construc
ții și Montaje Miniere a 
analizat cu răspundere, pe 
bază de bilanț, situația re
alizării sarcinilor de plan 
în primele trei trimestre ale 
antilui. S-a apreciat că una 
din principalele probleme 
de care depinde înfăptui
rea sarcinilor sporite din 
planul anual, pentru pre
darea la termenele stabilite 
a obiectivelor de investiții 
o constituie asigurarea con
dițiilor de lucru pe șantie
re. In primele 9 luni ale 
acestui an, la nivelul între
prinderii s-au realizat lu
crări de construcții și mon
taje miniere cu o valoare 
de 46 milioane lei mai ma
re decît în aceeași perioadă 
a anului trecut. La produc
ția secundară, în primele 
trei trimestre ale acestui 
an s-a înregistrat o depăși
re de 22,4 la sută, iar ve
niturile din transport au

Se poate realiza planul
(Urinare din pag. I)

a anului trecut. Insă, acest 
proces poate și trebuie să 
fie accelerat pentru a se 
putea intra „pe plan“, pen
tru a se face o bună pre
gătire a producției anului 
1986.

In viitorul an, sarcinile de 
extracție vor crește cu 
100 000 de tone. Condițiile 
tehnice (capacități, dotare) 
și de pregătire există chiar 
peste nivelul acestor indi
catori, așa cum s-a demon
strat în dezbaterile adună
rii generale. Totuși, unii 
dintre vorbitori (trei dintre 
șefii de sectoare) au arătat 
că nu dispun de efectivele 
necesare pentru acoperirea 
capacităților de producție. 
Cifrele statistice îi contra
zic însă. E drept, nu se dis
pune, încă, de structura 
necesară (pe meserii), dar 
nu stă oare în puterea co
lectivelor să-și rezolve a- 
ceastă problemă de califi
care ? Mai atragem atenția 
asupra încă unui aspect, 
după părerea noastră nu 
îndeajuns de analizat, deși 
este de mare importanță, 
reprezentînd o serioasă re

PROGRAMUL
Universității Politice și de Conducere

— Filiala Petroșani —

Cursurile Universității Politice și de 
Conducere se desfășoară în ziua de luni, 4 
noiembrie, ora 16, în sălile Casei de cultură, 
pentru anii I, II și III.

fost mai mari cu 14,3 la 
sută decît cele planificate. 
Au fost obținute și benefi
cii de peste 10,8 milioane 
lei. Rezultatele activității 
economico-financiare a în
treprinderii puteau fi mult 
mai bune, s-a apreciat în 
darea de seamă, dacă nu 
ar fi fost depășite cheltu
ielile planificate la 1 000 
lei producție marfă.

Adunări generale ale reprezentanților 
oamenilor muncii

Brigăzile întreprinderii au 
adus o contribuție inegală 
la îndeplinirea sarcinilor 
de plan. In timp ce brigă
zile nr. 4 Lupeni — Valea 
de Brazi și nr. 2 Livezeni 
și-au depășit planul valo
ric al lucrărilor de cons
trucții și montaje, brigăzile 
din Petrila și Vulcan nu 
și l-au realizat. Cauzele ne- 
realizărilor ? Lipsa de for
ță de muncă în structura 
meseriilor de bază — zi
dari, dulgheri, fierar-beto- 
niști, fluctuația personalu
lui muncitor, indisciplina, 
numărul mare de nemoti- 

zervă de creștere a produc
ției. Este vorba de produc
tivitatea muncii. La acest 
indicator s-au înregistrat 
nerealizări de 0,8 tone pe 
post la nivel de întreprin
dere. O simplă operațiune 
aritmetică arată că din a- 
ceastă pricină s-au pierdut, 
pentru producție, în 9 luni, 
circa 70 000 de tone de căr
bune, deci cu 5 000 tone mai 
mult decît restanțele înre
gistrate în această perioa
dă. Așadar, pe viitor, tre
buie acționat cu mai multă 
perseverență în acest sens, 
trebuie îndepărtate cauzele 
(aprovizionarea neritmică 
și necorespunzătoare cu 
materiale în abataje, defec
țiunile la utilaje) care au 
determinat productivități 
scăzute.

In concluzie, dezbaterile 
adunării generale a oame
nilor muncii de la între
prinderea minieră Aninoa- 
sa demonstrează că este în 
puterea acestui colectiv să 
crească producția zilnică, 
și, prin activitatea fructu
oasă de investiții și de pre
gătiri din acest an, să pună 
o bază solidă realizării 
sarcinilor de plan în 1986. 

vate și învoiri, folosirea 
sub posibilități a fondului 
de timp de muncă.

Participanții la dezbateri, 
apreciind rezultatele bune, 
dar netrecînd cu vederea 
nici deficiențele, au formu
lat și unele opinii critice 
la adresa conducerii tehni
ce a întreprinderii, dezvă
luind căi și mijloace reale 
de perfecționare a activită

ții din viitor. „In acest an, 
a spus pe bună dreptate 
în cuvîntul său ing. Nicolae 
Bogdan, se repetă aceleași 
lipsuri în privința organi
zării și planificării lucrări
lor. Din valoarea totală de 
490 milioane lei a lucrări
lor de construcții și mon
taje prevăzute în planul 
pentru 1986, în prezent, 
cînd mai sînt doar două 
luni din acest an, au aco
perire în documentații și 
avizări doar lucrări în va
loare de 220 milioane lei. 
Solicităm conducerii direc
ției de investiții a C.M.V.J.,

toți 
a-

(Urmare din pag. 1)

cir- 
stare 
Loke

> cu
tot astfel 

Mai mult,

sînt programate după 
280 000 km parcurși, dar 
Dan Cazan, scrie negru 
pe alb în fișa activității 
zilnice a autovehiculului 
— a parcurs deja 426 603 
km; deși propus spre ca
sare, vehiculul său, fără 
reparații capitale, 
culă în perfectă :
tehnică. Francisc !
are la activ 356 705 
„SR-ul“ său 
Nicolae Pop.
Ion Bregea și Ștefan Da
mian și-au executat sin
guri reparațiile capita
le, piese să fie și să-i 
ajute meseriași de înaltă 
calificare, precum su- 
dorul-tinichigiu Adrian 
Cîreiumaru sau meca
nicul Ștefan Costea. S-ar 
părea că șoferii de pe 
cursele locale dom- 

„Barul de zi" al complexului comercial „Jiul", situat la parter (în lacul
fostei rotiscrii). Foto : T. ALEXANDRU

principalul beneficiar al lu
crărilor pe care le execu
tăm, mai mult sprijin în 
ceea ce privește eliberarea 
la timp a amplasamentelor, 
elaborarea și avizarea lis
tei necesarului de materia
le, a documentațiilor de e- 
xecuție".

Propuneri valoroase au 
mai făcut în cuvîntul lor 
tovarășii Carol Ridzi, Ghe- 
orghe Doca, W i 1 h e I m 
Schmieder, Constantin Șu- 
var, Oswald Held- 
berg, Virgil Ma
zilii, Dumitru Chircules- 
cu, Voichița Micheș, Ion 
Mănărăzan și Adrian Be- 
jan, vizînd mai buna orga
nizare a muncii de condu
cere în lunile care urmea
ză, înfăptuirea sarcinilor de 
plan din 1986.

Adunarea generală a a- 
probat o hotărîre cuprinzînd 
măsuri politico-organizato- 
rice și tehnico-economice, 
expresie a democrației 
muncitorești, prin înfăptui
rea căreia se vor asigura 
condiții optime de realiza
re ritmică a sarcinilor, pu
nerea în funcțiune la ter
menele stabilite a lucrărilor 
de investiții miniere.

Viorel STRAUȚ

ncsc“, dar programul zil
nic a lui loan Hrebenciuc, 
care transportă pîine, în
cepe la 5,30 dimineața și 
sfîrșește în jurul orei 
19, ruta fiind acoperită și 
duminică.

— Să luăm rezultatele 
lunii august, ne argu
mentează impiegata Ma
ria Rotaru — 572 000 to
ne kilometrice la coloana 
I, ceea ce înseamnă de
pășirea planului la 
indicatorii. De fapt,
ceasta coloană deține pri- 

întrecerea 
cele 20 
județului, 
cei 36 de 
colindînd 
face par- 

Ră- 
îndră-

mul loc în 
socialistă între 
de coloane ale

Ion Brici, cu 
ani la volan, 
drumurile țării, 
te dintre veterani, 
mine un veșnic 
gostit de meserie.

— In tinerețe am fost 
brutar, dar mi-a plăcut

Urmare din pug. II

care va prelua cărbunele 
din culbutorul aflat în 
construcție. Un alt punct 
al lucrării îl constituie 
instalația de introdus va- 
goneții în culbutor. Acest 
nju flux va asigura o înal
tă productivitate a mun
cii, dat fiind că asigură 
descărcarea a 400 vagoneți 
pe oră. Prin finalizarea 
celui de-al doilea culbutor, 
este posibilă trecerea de
finitivă a transportului 
sectoarelor III și VII pe o- 
rizontul 400, puțul nr. 12 
fiind, în acest caz, deza
fectat.

— Ce ne puteți spune 
despre transportul pe ce
lelalte orizonturi ?

— Să vorbim despre o- 
rizontul 360—300. Cele 
șapte benzi care servesc 
sectorul IV evacuează cam 
60 la sută din producția a- 
cestuia. Se preconizează 
ca, pe viitor, întreaga pro
ducție a sectorului să fie 
dirijată pe aceste benzi. 
In acest sens, în zona ori
zontului 360 se execută 
lucrări miniere care vor 
permite acest lucru. Pro- 

mai mult șoferia. Uneori 
e greu, nu-1 invidiez pe 
cel rămas în pană iarna 
pe traseu și anul trecut 
a fost iarnă, nu glumă. 
De noi nu se prea vor
bește. Totuși te simți mîn- 
dru cînd știi că tu a- 
duci hrană minerilor și 
celorlalți oameni din 
Vale.

„Stupul*1 fremăta; mul
te mașini erau în cursă, 
la altele trebăluiau me
canicii ajutați de șoferi. 
Neîntrerupt, de la 1 ia
nuarie la 31 decembrie, 
conducătorii auto ai co
loanelor I.T.S.A.I.A. din 
Petroșani aduc „polenul" 
de belșug și bunăstare 
pentru Vale, comparația 
cu albinele ilustrează 
vrednicia, priceperea pro
fesională și dăruirea în 
muncă a acestor minu
nați oameni de la volan.

blema numărul unu o 
constituie, însă, infiltrați
ile de apă Pentru elimi
narea neajunsului, am pre
conizat un sistem de co
lectare a apelor, prin
conducte, de la orizontul 
160—300 și orientarea lor 
spre stația de pompe de la 
orizontul 300. Rezolvînd 
problema apelor, fluxul de 
transport va funcționa ire
proșabil.

— Referitor la persona
lul implicat în activitatea 
de transport...

— Ați pus, cum se zice, 
mîna pe rană ! Există des
tule probleme în privința 
aceasta. Una ar fi aceea a 
personalului calificat. Fa
cem eforturi în vederea 
completării necesarului de 
forță de muncă bine cali
ficată, prin cursurile orga
nizate în întreprindere. 
Apoi, starea disciplinară, 
care lasă de dorit. Se înre
gistrează absențe nemoti- 
vate, cazuri de nefolosire 
integrală a timpului de 
lucru. In acest caz, se im
pune întronarea unui spi
rit combativ, ferm, care 
să descurajeze orice a- 
batere cu efecte negative 
asupra desfășurării nor
male a activității.

— In concluzie...
— In ceea ce privește ac

tivitatea de transport, la 
I.M. Lupeni se acționează 
în direcția creșterii conti
nue a productivității mun
cii, reducerii personalului 
din această activitate și 
dirijării lui spre locurile de 
muncă di) ect productive, 
găsuii unei soluții pentru 
ea întreaga producție de 
cărbune a minei să fie 
extrasă cu ajutorul puțului 
principal cu schip.______

VĂ SUGERĂM
• Este vorba despre zona 

Dărănești unde locuiesc, în 
majoritatea lor, ceferiști, 
ce lucrează la Remiza de 
locomotive și în alte locuri 
de muncă ale Complexu
lui C.F.R. Petroșani, pen
sionari care nu se pot a- 
priviziona pe timpul rece 
cu legume și fructe de
oarece chioșcul nr. 21, cu 
program pe timp de vară 
în cartier, se închide din 
luna noiembrie pînă în 
luna aprilie pe motivul că 
nu se pot păstra produse
le pe timpul friguros. Din 
acest motiv cetățenii din 
străzile Dărănești, Gîr- 
bești, Fero, Triaj și Karl 
Marx sînt nevoiți să stră
bată kilometri întregi pî
nă în piața din Petroșani, 
pentru aprovizionare cu 
cele necesare.

In vederea aprovizionării 
cetățenilor din acest cartier 
cu legume și zarzavaturi 
pe toată perioada anului, 
sugerăm conducerii
C.P.V.I.L.F. să fie reparat 
și amenajat imobilul ală
turat unității de mai sus 
(Calea Dărănești nr. 15), 
nelocuit. In acest fel s-ar 
rezolva una din probleme
le solicitate de ani de zi
le de către cetățenii carti
erului

Vasile COCIIECI

CURSURI DE 
FICARE. De la i 
tul acestui an în 
întreprinderii de 
priză construcții 
montaje miniere 
șani, 90 de 
s-au calificat

CALI- 
începu- 
cadrul
antre- 

i și
Petro- 

constructori 
în meseri

ile de bază — zidari, 
dulgheri și fierari-beto- 
niști. Pentru anul viitar, 

l conducerea întreprinde

rii preconizează mărirea 
numărului cursanților și 
înființarea unui nou
cure de calificare, pen
tru mecanici de mașini și 
utilaje. (V.S.)

„O ZI A TINERETU
LUI". Ieri, la Casa de 
cultură a sindicatelor a 
fost organizată o zi a 
tineietului. A avut loc un 
concert al grupului „A- 
custic" urmat, ca de obi
cei, de discotecă. Parti
cipant — elevii Liceului

Industrial din Petro
șani. (Al.II.)

BILETE DE ODIHNA 
ȘI TRATAMENT. Filia
la O.J.T. Petroșani pune 
la dispoziția celor inte
resați bilete de odihnă și 
tratament pentru peri
oada hibernală, în toa
te stațiunile țării. Bile
tele, cu sejur cuprins în
tre 3 și 20 zile, cu ple
care în stațiune în orice 
zi, la alegere, pot fi pro
curate de la sediul filia
lei, zilnic, între orele

8—14, iar marțea și jo
ia, între orele 8—17.
(M.B.)

PENTRU COPII. La
Casa de cultură din Pe
troșani se lucrează în 
aceste zile la montarea 
unei noi piese de teatru 
pentru copii; „Onomasti
ca lui Pufuleț". Reali
zator — George Negraru. 
Așadar, îndrăgiții eroi 
Pufuleț, Dulache și 
Țup-Țup se pregătesc 
pentru o nouă întîlnire 
cu micii spectatori. (Al.H.)

IDEE. Accesul din 
strada „Enăchiță Văcă- 
rescu" în strada „Gelu", 
din reședința noastră de 
municipiu, se face pe o 
scară de ciment, ale cărei 
trepte sînt însă „știrbe", 
de mai multă vreme. 
Măcar acum, în preajma 
iernii, de-ar da prin 
minte cui trebuie repa
rarea ei, altfel... (I.V.)

TRASEU... FANTOMA! 
Deși am sesizat această a- 
nomalie, și în prezent 
sînt autobuze care pe 
ruta Petroșani — Lupeni

(Uricam) și retur
varianta modernizată a
drumului național ce in
tră în orașul Lupeni, prin 
Sohodol. Două întrebări 
pe adresa A.U.T.L. : cînd 
se va normaliza situația? I 
Este un „drept" al condu- | 
cătorilor auto de a deru- ■ 
ta călătorii ? (T.A.)

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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Pe marginea unor scrisori

Trebuie să se intervină
scrisori sosite 
trei, datorită

Dintre sutele de 
ales spre soluționare 
tr-adevâr, ceea ce solicită cetățenii 
deplin realizabile. Cererile oamenilor muncii 
izbit însă de 
și birocrație 
Faptul că au 
minat să ne

operativ!
remedieze defecțiunile , 
pricina ? Sau se așteaptă 
treia iarnă ?

cu
i a

Transportul ridică 
probleme

(Urmare din pagina I)

la redacție, am 
faptului că, în- 
sînt lucruri pe 

s-au
o atitudine de delăsare, de formalism 
din partea celor datori să le rezolve, 
apelat cu încredere Ia noi 
deplasăm la fața locului. Și, în 

cazurile, ne-am convins 
punem atenției celor în 
tățeni.

ne-a deter- 
toate 

că oamenii au dreptate. Su- 
drept necazurile acestor ce-

ȘASE LUNI PENTRU 
O VIZA

Electricianul Tiberiu Ho- 
su, locatar al blocului 15C, 
de pe strada „Aviatorilor", 
cartierul „Aeroport" din 
Petroșani, vine cu o recla- 
mație pe deplin întemeiată. 
In iunie 1984, blocul a fost 
dat in folosință. Pînă în lu
na aprilie, s-a lucrat la 
montarea liftului, dai- nici 
acum acesta nu funcționea
ză. Am vizitat blocul. E 
adevărat, să urci zilnic de 
citeva ori 7-8-9 etaje, une
ori cu bagaje sau 
mici, este destul de 
mod. Locatarii își 
fiecare în felul lui, 
ful. I-au sprijinit pe 
ria.șii I.G.C.L. 
electrice de 
mul termen 
funcțiune a 
luna august, 
noiembrie și situația e a- 
ceeași. Șeful echipei de re
parat ascensoare, maistrul 
Mihai Neuhof are și dînsul 
dreptate. Liftul poate ori- 
cînd funcționa, încă din 
luna aprilie, numai că nu 
a primit viza de la ISCIR 
Sibiu. Pe tovarășul Adal
bert Donko, responsabil gi
rant pentru ascensoare, în 
cadrul I.G.C.L. Petroșani, 
nu l-am găsit, dar conside
răm că șase luni este prea

copii 
inco- 

varsă, 
nădu- 
mese- 

la lucrările 
montare, ulti- 
de dare în 

liftului a fost 
dar sîntem în

și asociației 
însă fără nici 
Problema este 
ușor de rezol-

mult pentru o viză. Aștep
tăm un răspuns în fapte I

A TREIA IARNA...
Profesoara pensionară Li

dia Bejan, din strada „Va- 
sile Roaită", blocul 2, scara 
I, ne scrie : „Au trecut do
uă ierni și este în prag a 
treia iarnă de cînd conduc
tele de termoficare care 
intră în blocul nostru stau 
„în aer". Ar trebui izolate 
și acoperite pe o distanță 
de 10 m. Cu această pro
blemă, ne-am adresat con
structorilor 
de locatari, 
un rezultat, 
serioasă (și
vat) în această perioadă de 
stricte economii, deoarece 
conductele, care se ramifi
că în dreptul blocului nos
tru, servesc cu agent ter
mic trei blocuri cu 12 scări.

Vă rugăm să ne acordați 
sprijinul, intervenind pe 
lingă E.G.C.L. și A.C.M. 
Petroșani să finalizeze a- 
ceastă lucrare și, evident, 
să repare defecțiunile".

Am fost pe strada Vasile 
Roaită. Chiar atît de greu 
este să se aducă un tractor 
cu lamă și, în nici măcar 
o oră, să se acopere cu pă- 
mînt acele conducte (pentru 
a nu se pierde căldură), să

UN BLOC UITAT

Cinci locatari — Nicolae 
Negoțiu, Nicolae Șerban, 
loan Pocanschi, Victor Bo- 
bic, Wilhelm Gall, din Pe
troșani, strada „Aviatori
lor", blocul 18 — ne soli

cită sprijin pentru izolarea 
acoperișului de 
cui este destul 
acoperișul n-a 
niciodată de la 
losință. Am fost la blocul 
18, în care locuiesc, în ma
joritate, oameni ai muncii 
de la cooperativa „Unirea". 
Demersurile lor repetate au 
fost în van. Apa se infil
trează prin plafoanele lo
cuințelor, burlanele de 
scurgere sînt impracticabi
le, jgheaburile sînt încăr
cate cu nisip. Ba, mai mult, 
apartamentul cu nr. 1 al 
blocului este practic de ne
locuit. Lipsesc geamurile, 
ușile, instalațiile sanitare, 
parchetul este umflat și e- 
mană un miros insuporta
bil. Ce face asociația de 
locatari, ce fac lucrătorii 
E.G.C.L. care răspund de 
acest bloc ? Poate auzim de 
vreo măsură !

Sînt numai cîteva cazuri, 
din noianul celor în care 
ni se cere sprijin. Facem 
cuvenitele apeluri către aso
ciațiile de locatari, A.C.M., 
I.G.C.L. și E.G.C.L. Cu speci- 
ficarea că, în virtutea Legii 
presei, în termen de 30 de 
zile, organele vizate au o- 
bligația să răspundă în 
scris și să comunice măsu
rile întreprinse. Această 
obligație s-a cam uitat !

Mircea BUJORESCU

la bloc. Blo- 
de vechi și 
fost izolat 
darea în fo-

dijmuind pro- 
fiecărui schimb.

poate face în 
brigăzilor ? „Capi- 

mecanice 
în condițiile

reparare 
ducția 
Ce se 
sprijinul 
toiul" reparații 
este decisiv 
mecanizării. De aceea sub- 
inginerul Ion Dobriță, șe- 
tul vectorului, ne dă asi
gurări că se vor îmbună
tății calitatea și rapidita
tea reviziilor și reparațiilor, 
că se vor preveni pe viitor 
asemenea incidente 
nice. De asemenea, în 
privește transportul 
venim, deci, la acest 
pcct vital), am fost asigu
rați de șeful de sector că, 
pînă la definitivarea nou
lui traseu, se vor 
suri imediate 
schimbarea unor 
uzate din ultilajele 
țiune, pentru ca, și în 
ceste condiții, activitatea 
de transport să se apropie 
de exigențe. Dînd girul cu
venit interlocutorului, ne 
simțim datori să spunem 
că vom reveni pentru a 
vedea cum s-au realizat 
problemele ridicate de mi
neri.

Sectorul III și, implicit, 
brigăzile rămase sub plan, 
cu deosebire cele condu
se de Dumitru Leonte și de 
Gavrilă 
resursă a 
modul de 
lor ortaci, 
problemă 
neritul Văii Jiului: 
bilitatea de calificare ra
pidă a forței de muncă, de 
stabilizare a ei.
ceasta nu se face în 
abstract, ci concret 
locul de muncă. Minerii

teh- 
ce

(re-
as-

lua mă- 
pentru 

piese 
în func-

a-

Jurcan găsesc o 
redresării și în 
integrare a noi- 
Este, aceasta o 
generală în mi- 

posi-

Și a- 
mod 

la
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MINERUL - ȘTIINȚA 
VULCAN — JIUL PE
TROȘANI 2—3 (1—2).

încurajată de elimina
rea divizionarei B „Mine
rul" Lupeni, formația din 
Vulcan a abordat cu seri
ozitate partida cu 
tă competitoare din 
Ionul secund. 
Jiul Petroșani, 
mare, 
nute, 
rea : o fază prelungită de 
atac
spec
Barbu și Topor; șut din 
14—15 metri și 1—0. Jo
cul se echilibrează „Jiul" 
are multe lovituri de colț 
și la cea de-a treia ba
lonul rentiat este prelun
git, cu capul de Sălăgean 
pînă la Lasconi și... egali
tate, 1—1

Gazdele, 
spectatorii 
tacă și ratează în minutele

cealal- 
eșa- 

respectiv, 
Drept ur- 

după numai 7 mi- 
gazdele iau conduce-

se termină 
aculos „un-doi“

încurajate de 
prezenți, a-

Duminică, 3 noiembrie

11,30 Telex.
11.35 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca • de 
ghiozdan:

„Prietenii văilor verzi" 
Episodul 9.
(color).

12,40 Din cununa cîntecu- 
lui românesc, 
(color).

13,00 Album duminical 
(parțial color).

14,45 însemne ale Unui 
timp eroic 
(color).

15,00 închiderea programu
lui.

19,00 Telejurnal.
19,20 Țara mea azi.

— Tîrgoviște 
(color).

19.35 Cîntarea României 
(color)

20,15 Film artistic:
„Un frate formida
bil".

Ieri, in „Cupa României", la fotbal

25 și 30, dar, pînă la ur
mă, repriza se termină în 
avantajul... oaspeților; în 
minutul 41 scapa . 
șut în Bogheanu, 
respinge pînă la 
și acesta trimite 
ta goală : 1—-2.

Repriza a doua 
liniștita pînă 11 minutul 07, 
chiar dacă am consemnat 
pînă în acel moment cîte- 
va ratări ale Jiului. In mi
nutul 67 însă se înscrie cel 
mai frumos gol al meciu
lui. Barbu centrează, 
pe partea dreaptă și 
fitînd 
rilor 
venit 
capul 
2—2.

Sălăgean, 
care 

Lasconi 
in poar-

decurge

de 
de 
în 
de

de 
pro- 

uluiala apărăto- 
la Jiul, Truică, 
viteză, înscrie cu 
la 8—10 metri,

prelungiri!
In minutul 87 marele mo

ment psihologic al me
ciului: deschidere excelen
tă a lui Ene Ciprian spre 
Barbu, acesta îl depășește 
pe Neagu, pătrunde sin
gur în careu, trage în col
țul scurt, 
pinge în 
3—2 și in 
arbitrul 
refuză un 
gazde. După care 
ză... prelungirile.'

In prima repriză 
lungirilor, gazdele 
ză teren și în minutul 96 
la o gafă a apărării Mi
nerului, Mulțescu înscrie, 
2—3 1

In replică, pe contraatac, 
Barbu și Bejan ratează 
— imediat — egalarea. In

in...

dar Homan res- 
cornei’ 1 Putea fi 
minutul 89. dar 
Doru Buciuman 
penalty pentru 

urmea-

a pre- 
cedea-

.----W
minutul 105 ratează sin
gur în careu Ciori ia! Pes
te un minut bară la șutul 
lui Mulțescu, din lovitură 
liberă de la 18 metri, 
minutul 110 ratează 
nou Ciorîia... Peste 
minut e rîndul lui Kroutil... 
In ultimul minut ratează 
Dordea o egalare pe care 
jucătorii din Vulcan o me
ritau. Calificată, Jiul Pe
troșani.

Minerul Știința Vulcan : 
Bogheanu — Tănăsie (din 
min. 46 Izsak), 
Truică, Chitac — 
Ene, Ciorîia — 
tin (din min. 60 
Topor, Barbu.

Jiul Petroșani :
— V. Popa, Buzduga, Nea- 
gu, P. Grigore ■— Stana, 
Mulțescu, Sălăgean — Be- 
none P. (din min. 59 Pa- 
chițeanu), Lasconi, Rădu- 
canu (din min. 46 Krou
til). (Al. TATAR)

In 
din 

un

Frățilă,
• Dordea, 
Constan-

Bejan),

Homan

Premieră TV.
Producție a studiou
rilor cehoslovace, 
(color).

21,30 Toamnă româneas
că.
Muzică ușoară, 
(color).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Luni, 4 noiembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Orizont tehnico- 

științific.
20,40 Tezaur folcloric

(color).'
21,05 Roman foileton:

„Wagner".
Premieră pe țară.
Coproducție interna
țională.
(color).

21,50 Telejurnal.

22,00 închiderea progra
mului.

Marți, 5 noiembrie

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în eco

nomie.

mare politico-ideo- 
logică.

20,40 Film artistic: 
„întoarcerea de pe 
orbită".
Premieră pe țară. 
Producție a studiou-
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20,25 Teatru TV:
„Cronică de vitejie" 
de Dan Tărchilă. • 

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Miercuri, 6 noiembrie

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în eco

nomie.
20,25 Cabinet de infor-

rilor sovietice, 
(color).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Joi, 7 noiembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Pe coordonatele dez

voltării 
(color).

20,35 Școala și uzina —

spinoase
mai vechi, cu experiență 
(pe lîngă care sînt repar
tizați cei ce pășesc pentru 
prima oară în mină) înțe
leg acest lucru, dificultăți
le de acomodare 
începutului. După 
subliniau tovarășii 
Izvernar, ajutorul 
de sector, și Ștefan Bics- 
kei, secretarul comitetu
lui de partid pe sector, un 
asemenea aspect se află 
pe prima filă a agendei 
de lucru, cu rezultate care 
lasă să se întrevadă o 
perspectivă mai bună în 
asigurarea efectivelor. Fe
nomenul fluctuației, îngri
jorător pînă acum, se di
minuează treptat pe mă
sură ce nou încadrații din 
sector cum ar fi Gheorghe 
Coman, Marin Ionică, Ma
rin Mihai, Radu Luchian 
îmbrățișează decisiv titlul 
de viitor miner. Ei punînd, 
cum se spune, umărul ca 
brigăzile în care lucrează 
să intre, cît mai repede, în 
parametrii de plan.

inerente 
cum 
Ion 

șefului

Verticale noi, în Petro- 
* șani Nord.

Tineri pe scena Teatrului 
de stat „Valea Jiului
Se lucrează intens, în aceste

*4

zile la montarea li
nei noi piese de teatru pe scena instituției noastre 
de profil. Este vorba de „Anonimul venețian", lu
crare aparținînd dramaturgului italian Giuseppe 
Berto. Pe afișul spectacolului, regizat de Cătălin 
Naum, intilnim doi tineri actori, absolvenți ai Insti
tutului de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion 
Luca Caragiale" din București, Patricia Grigoriu și 
Claudiu Bleonț, precum și un debutant, Adrian Ta
tu, semnatar al scenografiei. Intr-una din pauzele 
dintre repetiții am stat de vorbă cu Adrian Tatu, 
în dorința de a-1 prezenta

— Ce înseamnă pen
tru Adrian Tatu „Ano

nimul venețian" ?
-— Pentru mine, un de 

butant în scenografie, 
„Anonimul venețian" are 
o dublă semnificație; pri
ma ar fi bucuria de a 
colabora cu unul din
tre regizorii de marcă ai 
scenelor noastre — 
l-am numit pe Cătălin 
Naum — și cu doi tineri 
ca și mine — Patricia 
Grigoriu și Claudiu 
Bleonț, actori cu o largă 
paletă expresivă, iar cea 
de-a doua de a-mi ve
dea ideile și gîndurile 
puse pe scenă. Una es'e 
schița sau macheta de 
decor și alta este scena: 
„Anonimul venețian" re
unește multă muncă, dar 
mai al ?s pasiune 
partea ncastră, a 
ror. Sper să fie un 
tacol bun

— Proiecte ?
— Unul apropi it: 

vastă de ocazie" ai 
nînd lui K o s 
Asimakopoulos, 
pe care, tot aici, la Pe-

din 
tutu- 
snec-

cititorilor noștri.

troșani, îl vom monta în 
regia lui Radu Băieșu.

— Ce înseamnă, 
fapt, scenografia 
tru Adrian
— Dăruire 

introducerea 
mele persoane în specta
col. Sînt, cum se spune, 
un debutant. In faculta
te — am absolvit secția 
de scenografie a Institu
tului de Arte Plastice 
„Nicolae Grigorescu" din 
București, promoția 1985, 
am făcut scenografia la 
„Henric al IV-lea“ de 
W. Shakespeare, subiect 
care a constiuit lucrarea 
mea de diplomă și cu ca
re voi participa la „Trie
nala de scenografie", ma
nifestare găzduită de sa
la Dalles din București, 
Acum e altceva. Sceno
grafia înseamnă pentru
mine meserie. In creația 
scenografică eu pun pa
siune, îmi traduc ideile, 
gîndurile.

de 
pen-

Tatu ?
totală, 

propriei
Este

Interviu consemnat de 
H. ALEXANDRESCU

Parteneri ai pregă
tirii forței de muncă 
(color).

20.50 Seara televiziunii so
vietice.
(color).

21.50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Vineri, 8 noiembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20.35 Lumea contempora

nă și confruntările de 
idei.
(color).

20,55 Cîntați cu noi !
(color).

21,05 Serial științific.
„Planeta vie".
Episodul 18.
(color).

21.35 Experiența înainta

tă: inițiative, efi
ciență.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Sini bâtă, 9 noiembrie

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

mînă.
(color).

14.45 Săptămîna politică.
15,00 închiderea progra

mului.
19,00 Telejurnal.
19.20 Teleenciclopedia.
19.45 Meridianele umoru

lui și cîntecului. 
(color).

20.20 Film artistic :
„Flori pentru Alexis"
(color).

22,05 Telejurnal.
22,15 Farmecul

(color).
operetei

22,30 Închiderea progra-
mului.
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Vremea in luna noiambrie
Sesiunea Adunării Generale 

a 0. N. U.
£ Intervenția reprezentantului .țării noastre

NAȚIUNILE UNITE 31 
(Agerpres). — In cel de-al 
doilea comitet al Adunării 
Generale a O.N.U. au loc 
ample dezbateri în legătu
ră cu starea economiei 
mondiale, dezvoltarea și 
cooperarea economică in
ternațională. 'Majoritatea 
covîrșitoare a vorbitorilor 
exprimă preocuparea pro
fundă a guvernelor și po
poarelor lor față de situa
ția gravă de criză și insta
bilitate din economia mon
dială și fenomenele nega
tive multiple pe care a- 
ceasta le generează, ale că
ror consecințe sînt resim
țite de toate statele, dar,

INjLR-UN KAPOK 1 al 
Comitetului Politic spe
cial al Adunării Genera
le a O.N.U. privind „prac
ticile Israelului în terito
riile ocupate" se arată că 
situația din aceste terito
rii este „foarte gravă" de 
la ocuparea lor de către 
Israel, relatează agenția 
Taniug. Referindu-se la a- 
cest raport, președintele 
comitetului Nisanka Vi- 
jevardane (Sri Lanka), a 
subliniat că „violența per
manentă și atitudinea a- 
gresivă a ocupanților is- 
raelieni, care încearcă 
să-și consolideze puterea 
în teritoriile ocupate, a- 
gravează suferințele popu
lației civile".

UN MEMBRU AL SE
CRETARIATULUI C.C. 
AL P.C. DIN COLUM
BIA, Alvaro Vasquez Real, 
a fost victima unei tenta
tive de asasinat, două per
soane rămase neidentifica
te deschizînd focul asu
pra sa în timp ce ieșea din 
locuință — informează a- 
genția Prensa Latina. Ră
nit, el a fost spitalizat. 
Conducerea P.C. din Co
lumbia a cerut inițierea ri
nei anchete în acest caz.

în primul rînd de cele în 
curs de dezvoltare.

Reprezentantul țării noas
tre a subliniat în cuvintul 
său că actuala stare de lu
cruri reclamă — ca urma
re a caracterului global 
âl problemelor dezvoltă
rii și cooperării economi
ce internaționale — urmă
rirea și promovarea unor 
soluții globale, cu partici
parea tuturor statelor, în 
condiții de egalitate, cu a- 
devărat democratice, în 
interesul tuturor națiuni
lor și în primul rînd al 
țărilor în curs de dezvol
tare, al stabilității econo
mice și politice în întrea
ga lume.

România — a declarat 
vorbitorul — consideră că 
numai prin inițierea fără 
întîrziere a unui dialog 
autentic, în cadrul Organi
zației Națiunilor Unite 
între statele dezvoltate și 
țările în curs de dezvolta
re și prin desfășurarea lui 
într-un spirit do urgență, 
constructiv și de înaltă res
ponsabilitate, într-un ritm 
susținut se vor putea pune 
baze sănătoase și stabile 
evoluției de ansamblu a 
economiei mondiale.

Jnalte aprecieri date rezultatelor 
Consfătuirii de la Sofia a 

Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tratatul 

de la Varșovia
PRAGA 31 (Agerpres). — 

Prezidiul C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia și guvernul 
R.S. Cehoslovace, exami- 
nînd o informare cu pri
vire la rezultatele Consfă
tuirii de la Sofia a Comi
tetului Politic Consultativ 
al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, au 
aprobat activitatea dele
gației cehoslovace și 
au dat o înaltă apreciere 
documentelor adoptate —• 
— informează agenția CTK.

S-a arătat că R.S.C. va 
contribui prin toate forțele 
la normalizarea situației 
internaționale, renașterea 
procesului destinderii in
ternaționale și extinderii 
acestuia asupra tuturor 
domeniilor relațiilor din
tre state, dezvoltării cola
borării internaționale, la

o cotitură spre mai bine, 
asigurarea păcii și securi
tății în Europa și în în
treaga lume.

☆
BERLTN 31 (Agerpres). 

— Biroul Politic al C.C. 
al P.S.U.G. și Consiliul de 
Miniștri al R.D. Germane 
au aprobat un raport cu 
privire la Consfătuirea de 
la Sofia a Comitetului Po
litic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul 
de la Varșovia, precum și 
activitatea desfășurată cu 
acest prilej de delegația 
R.D.G., relatează agenția 
ADN.

Biroul Politic al C.C. al 
P.S.U.G. și Consiliul de 
Miniștri al R.D.G. au sta
bilit sarcinile ce se impun 
în acest sens, adaugă ADN.

Pe un fond de vreme 
rece, în luna noiembrie 
se vor produce fluctuații 
termice. Regimul pluvio
metric va fi apropiat de 
normal. Precipitațiile, 
care vor fi și sub formă 
de lapoviță și ninsoare, 
vor avea o distribuție ne
uniformă pe teritoriul 
țării.

Prima decadă 
noiem brie se va 
riza, la început, 
vreme schimbătoare 
cea mai mare parte

Consultări sovieto-canadiene
OTTAWA 31 (Agerpres). 

— La Ottawa au avut loc 
consultări sovieto-cana
diene în problemele nepro- 
liferării armei nuclueare, a- 
nunță agenția TASS. Au 
fost examinate probleme
le întăririi în continuare a 
regimului internațional al

neproliferării în lumina 
rezultatelor recentei Con
ferințe pentru examinarea 
modului de aplicare a 
Tratatului privind nepro- 
liferarea armelor nuclea
re, precizează sursa cita
tă.

Cu numai zece ani în 
urmă, numeroși oameni 
de știință ajunseseră la 
concluzia că planeta noas
tră ar putea supraviețui ți
nui război nuclear de mari 
proporții, restabilindu-se, 
apoi, într-un singur dece
niu. Concluzie, în prezent, 
categoric contestată de 
noile cercetări privind e- 
fectcle exploziilor nuclea
re asupra climei Terrei, o- 
rașelor și agriculturii.

Fumul, în întregime ne
glijat în aprecierile ante
rioare asupra războiului 
atomic, este cea mai pro
nunțată urmare a izbucni
rii conflictului. Aceasta 
se datorează faptului că 
orașele sînt pline de com
bustibili lichizi, materiale 
plastice și bitum care, 
cînd ard, degajă o perdea 
groasă de fum negru. Da
că o cantitate destul de 
mare de fum se ridică la 
o altitudine îndeajuns de 
mare să nu poată fi înlă
turat de ploaie, s-ar întin
de o mantie neagră ce 
ar acoperi o mare parte

Știri
BEIJING 31 (Agerpres).

— întreprinderile chine
ze sporesc livrările de 
bunuri capitale — materii 
prime, echipamente și alte 
bunuri utilizate în pro
ducție, relatează agenția 
China Nouă, citînd . statis
tici oficiale.

Astfel, este menționată 
activitatea desfășurată în 
acest domeniu de unitățile 
industriale din provincia 
Hubei, unde în cursul a- 
nului trecut producția de 
laminate de oțel a atins 
4 060 000 tone, depășindu- 
se prevederile cu 600 000 
tone.

☆
PHENIAN 31 (Agerpres).

— O serie de noi capaci-

din țările socialiste
tăți de producție au intrat 
în funcțiune în ultima pe
rioadă în diferite sectoare 
ale economiei naționale a 
R.P.D. Coreene. Astfel, du
pă cum informează agen
ția ACTC, o instalație gi
gant de separare a oxige
nului a fost montată la 
Complexul siderurgic „Ciă- 
lima".

Printre ultimele reali
zări ale constructorilor de 
mașini se înscrie și presa 
de 1 000 tone montată la 
un complex industrial din 
Ryongsong.

Agenția ACTC anunță,, 
de asemenea, finalizarea 
lucrărilor de electrificare a 
secțiunii de cale ferată

Kumgol — Taehing, ca și 
încheierea construcției a 
40 de microhidrocentrale în 
provincia Ryanggang.

☆
BERLIN 31 (Agerpres). 

— A fost terminată elec
trificarea căii ferate Wa- 
ren — Rostock, ceea ce 
înseamnă că întreaga trac
țiune pe calea ferată care 
traversează R.D.G. de la 
sud la nord este în pre
zent electrică. După cum 
relatează agenția TASS, 
în prezent se desfășoară 
intens lucrările de legare 
a portului Rostock de ca
lea ferată electrificată, ceea 
ce va permite îmbunătă
țirea considerabilă a trafi
cului feroviar în zonă.

Ii

i

ale consecințelor unui război nuclear
din Emisfera nordică. Ul
timele calcule, obținute de 
un comitet al Consiliului 
Internațional al Uniunilor 
Științifice, reiterează că 
fumul degajat în urma u-

Reexaminarea părerilor 
legate de consecințele di
recte ale războiului nucle
ar nu fac însă ca acestea 
să fie mai puțin înspăi- 
mîntătoare. Potrivit unor

DIN PRESA STRĂINĂ
(„INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE")

nui război nuclear de mari 
proporții ar putea opri 
nouă zecimi din lumina 
solară (care, obișnuit, ca
de pe Pămînt — n.r.). No
rii de fum ar duce ime
diat la reducerea tempe
raturii pe Pămînt cu a- 
proximativ 30 de grade 
Fahrenheit pentru un an 
sau mai mult. Comitetul 
consideră că o asemenea 
situație ar provoca im
portante distrugeri agri
culturii în Emisfera nordi
că, precum și perturbații 
sezonului musonic din A- 
sia, afectînd grav recol
tele și declan.șînd foamete.

studii prezentate, de cU- 
rînd, la Institutul de Me
dicină din Washington, e- 
fectele de pînă acum ale 
radiațiilor și flăcărilor ex
ploziilor nucleare au fost 
subestimate. Reevaluarea 
pierderilor umane de la 
Hiroshima a dus la con
cluzia că radiațiile nuclea
re ar putea reprezenta un 
pericol mai mare decît cel 
cunoscut — nivelul radia
ției pentru a ucide oameni 
pare să fie mult mai mic.

Altă reevaluare priveș
te consecințele războiului 
nuclear asupra orașelor. 
Guvernul (american — 
n.r.) apreciază că pierde

rile provocate do explozi
ile nucleare în orașe sînt 
datorate, aparent, efectu
lui suflului exploziilor, 
așa cum s-a apreciat în 
legătură cu pieilrea oame
nilor la Hiroshima. Dar 
bomba din 1945 a fost ceea 
ce acum ar fi considera
tă o simplă armă tactică. 
Un proiectil atomic modern, 
explodat într-un oraș, ar 
crea probabil o masă de 
foc care, purtată de forța 
vîntului, ar distruge totul 
pînă dincolo de zona su
flului ucigaș al exploziilor.

Această furtună de foc 
ar putea face de patru ori 
mai multe victime decît 
exploziile propriu-zise ale 
bombelor și de suflul a- 
cestora. Asemenea rațio
namente asupra efectelor 
nucleare creează multe 
posibile implicații pentru 
strategia nucleară — dar 
lecția nu va fi învățată 
dacă strategii se rezumă 
doar la reprogramarea țin
telor armelor nucleare.

(Agerpres)

COLEGIUL OE REDACJIE ; Iosif BALAN, loon DUBEK, Dorin GHEțA, ion MUSIAJA. 
Simion POP - redactor șef, Teodor RUSU - redactor șei adjunct, Tiberiu SPAIARU

a lunii 
carăcte- 
printr-o 

în 
a 

țării. Apoi vremea va de
veni, în general frumoa
să, dar rece, cu cerul va
riabil. Voi’ cădea ploi 
cu caracter de aversă în 
Banat, Crișana, Mara
mureș, Transilvania și 
în jumătatea de nord a 
Moldovei. In rest, se vor 
semnala ploi izolate. 
Spre mijlocul decadei, în 
Moldova și zona de mun
te, trecător, ploile se vor 
transforma în lapoviță și 
ninsoare. Vîntul va su
fla slab pînă la moderat 
cu intensificări din sec
torul vestic, în zona de 
munte în primele zile. 
Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între mi
nus 4 și plus 6 grade, 
izolat mai coborîte în 
centrul și nord-estul ță
rii la începutul lunii. 
Pe alocuri, se va produ
ce ceață, iar în zona 
munte chiciură.

In a doua decadă 
predomina o vreme 
medă. Cerul va fi i 
mult acoperit. La înce
put, precipitațiile vor fi 
intermitente sub formă 
de burniță și ploaie ex- 
ceptînd centrul, nordul 
țării și zona de munte,

de

va
u-

mai

memento
riLivic.

undo vor fi și sub formă 
de lapoviță și ninsoare. 
Spre mijlocul perioadei 
se va semnala, îndeosebi, 
lapoviță și ninsoare. In 
ultimele zile în majori
tatea zonelor țării vor 
predomina ploile. Vîntul 
va prezenta intensificări 
temporare în estul și su
dul țării, precum și în 
zona de munte. Tempera
turile minime vor fi cu
prinse între minus 8 și 
plus 2 grade, pe alocuri 
mai coborîte în a doua 
parte a decadei în Tran
silvania și nordul Mol
dovei Maximele termi
ce din timpul zilei 
vor situa între 
grade. Izolat 
duce polei.

In decada 
mea va fi, 
închisă mai 
cepului intervalului. Pre
cipitațiile vor fi, înde

osebi, sub formă de ploa
ie în prima parte a de
cadei și în ultimele zile, 
iar în restul perioadei, 
predominant sub formă 
de lapoviță și ninsoare. 
Vîntul va sufla moderat 
cu intensificări de scur
tă durată pînă la tare, 
predominînd din centrul

■ și nord-estul țării în 
sud-est. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse, 
în general, între minus 
5 și plus 5 grade, iar 
cele maxime între 4 și 
12 grade. La mijlocul in
tervalului minimele ter
mice vor coborî, izolat, 
sub minus 10 grade în 
centrul și nordul țării, 
iar maximele pot deveni 
negative.

se
4 și 14 

se va pro-

a treia vre- 
în general, 

ales la în-

(Agerpres)

TV.

20,00
20,20 în cco-

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Piciu; Unirea: 
Actorul și sălbaticii, I-II; 
l’aringul: Toate mi se 
întîmplă numai mie.

LONEA: Acasă.
ANINOASA:
VULCAN — 

rul: Masca de
LUPENI —

Mușchetarii în
URIC ANI: Declarație de 

dragoste.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

Rocky II.
Luceafă- 

argint.
Cultural: 
vacanță.

Telejurnal.
Actualitatea 
nomie.
Ritmuri...
cu orchestra
zică ușoară'a 
dioteleviziunii 
(color).
Cadran mondial 
(color).
Serial științific : 
„Planeta vie", 
(color).
Telejurnal.

21,05

21,25

i

ritmuri 
de mu-

20,40

Mica publicitate
VIND urgent Flat 850, 

preț convenabil. Vulcan, 
strada Republicii bloc 
B53, st. II, ap. 17. (2207)

FAMILIILE Piwowarczyk 
și familia Blaga urează un 
călduros „La mulți ani !“ 
scumpei lor mame 
Piwowarczyk Maria, 
cu ocazia împlinirii a 80 
ani. (2184)

PIERDUT foaie de par- . 
curs nr. 789635/12 iulie 
1985, eliberată 
39 Timișoara 
Grito Iosif. O 
lă. (2211)

de S.P.I.U. 
pe numele 
declar nu-

ANUNȚ

PIERDUT carnete de stu
dent pe numele Popescu 
Iulian Ion și Oprescu Ni- 
colae, eliberate de Institu
tul de Mine Petroșani. Le 
declarăm nule. (2210)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Opri- 
șa Marinei, eliberată de 
S.U.C.T. Petroșani. O de
clar nulă. (2209

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr, 
3843, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (1208>

DE FAMILIE

MARIOARA, soție, Uțu și Oliver, fii amintesc 
cu profundă durere împlinirea a 6 luni de la înce
tarea din viață a scumpului soț și tată

MINZAT OLIVER
Nu te vom uita niciodată.
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