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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE1.

Cărbune 
peste plan 
Din munca plină de 

eroism a minerilor che
mați să dea țării 
mai mult cărbune, 
ținem fapte demne 
consemnat din 
tatea unor sectoare 
la I.M. Vulcan.

Mobilizîndu-se 
xemplar în cea de 
unsprezecea lună a 
nului, colectivul secto
rului VIII a extras su
plimentar sarcinilor de 
plan la zi, 180 tone de 
cărbune. Succesul apar
ține brigăzilor conduse 
de loan Tamaș, Gheor
ghe Gogu și Ion Șinca, 
formații care au reușit 
să depășească produc
tivitatea muncii cu pes
te 200 kg pe post.

Aceeași atmosferă 
întrecere o întîlniin 
în cadrul sectorului 
Brigăzile coordonate 
Cezar Butnaru și Iosif 
Pop se mîndresc cu o 
depășire a planului, de 
la începutul acestui an, 
ce se cifrează la peste 
1000 tone de cărbune. 
(Gh, O.)
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Este lesne 
în cazul 
munca, prin 
ei, se situează la o cotă 
superioară a responsabi
lității, disciplinei și or
dinii muncitorești.

Pornind de la acest a- 
devăr activitatea mine
rilor se materializează 
zilnic în cantități sporite 
de cărbune, aceasta de- 
monstrînd de fapt 
un demn răspuns 
muncitoresc, față de con
dițiile deosebite ce le 
sînt create în întreprin
derile miniere, prin gri
ja constantă care le-o 
poartă conducerea de 
partid și de stat. De altfel, 
argumentînd faptic 
ceastă grijă, trebuie

Imagine din orașul Lupeni — cartierul Braia.
Foto: Al. TATAR

Angajare fermă pentru realizarea planului 
și preluarea sarcinilor anului viitor

at-
an-

a-

Desfășurată într-o 
mosferă de puternică 
gajare muncitorească, 
dunarea generală a repre
zentanților oamenilor
muncii de la I.M. Paro
șeni a analizat, cu toată 
răspunderea, rezultatele 
obținute pe primele nouă 
luni din acest an. Materi
alul prezentat a scos în 
evidență eforturile depu
se de întregul colectiv pen
tru realizarea sarcinilor de 
plan la producția fizică de 
cărbune, 
gistrat o 
tone, iar 
investiții, 
au fost depășite cu 
ml. La depășirea sarcinilor 
de plan la producția fizi
că de cărbune, merite deo
sebite revin minerilor din 
sectoarele I și III, 
prin folosirea la 
ra metri 
tare au 
ritmic 
perioare 
ficate.

Dezbaterile din aduna
rea generală a reprezen
tanților oamenilor mun
cii au evidențiat însă și 
aspectele negative care s-au 
manifestat în activitatea 
colectivului. Darea de sea
mă și toți cei care au luat
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unde s-a 
depășire de 
la lucrările 
sarcinile de

înre-
1650 

de 
plan 

127

care 
înalți pa- 

a tehnicii din do- 
reușit să obțină 
productivități su- 
sarc inilor plani-

cuvîntul au arătat că la 
I.M. Paroșeni s-a pierdut 
foarte mult în primele trei 
trimestre ca urmare a ne- 
încadrării cărbunelui livrat 
preparației în indicatorii 
de calitate. Tocmai de a- 
ceea — s-a arătat în a- 
dunare — eforturile între
gului colectiv trebuie în
dreptate în continuare spre 
îmbunătățirea acestora. Cu 
toate că în trimestrul III, 
cînd s-au aplicat cu con
secvență măsurile prevă-

arătăm, lucru arhicunos
cut de fapt, că minerii 
— acest puternic deta
șament productiv — în 
condițiile create de socie
tatea noastră beneficia-

Răspundere 
muncitorească, 

ordine, disciplină
ză de avantaje substan
țiale, acestea constitu
ind sau trebuind să 
constituie principala mo
tivație a unei activități 
rodnice, încadrate în ri
gorile unei discipline 
ferme, ale unei ordini de- 
săvîrșite și ale unei răs
punderi muncitorești ire
proșabile. Nu vrem

nici o derogare! 
facem acum un bilanț al 
avantajelor de care be
neficiază minerii, pentru 
a da cărbune țării, pen
tru a realiza prevederile 
de plan și a obține cîș- 
tiguri cît mai mari. A- 
rătam însă că munca mi
nerilor nu poate fi co
mentată decît prin pris
ma acestor condiții 
deloc neglijabile, că 
nerii au un singur 
puns: încadrarea
normele de disciplină. 
Și, legat de acest lucru, 
trebuie să relevăm 
prezența Ia 
face datoria 
formele' cele

Gh.

zute în programul vizînd 
îmbunătățirea calității 
producției, conținutul 
cenușă s-a redus față 
media trimestrului II 
6 puncte, totuși pînă 
atingerea procentului 
bilit mai este. De aceea 
fiecare brigadă, fiecare co
lectiv de 
mate ca 
acționeze 
pentru a 
de cenușă, astfel îneît 
viitorul apropiat, cărbune
le livrat de minerii de 
Paroșeni preparației să 
încadreze în indicatorii 
calitate. De asemenea, 
cuvântul lor Remus 
Nicolae Andrașic, 
Coroiesc, Fazakas 
cisc, Dumitru
Constantin Popa, Ladislau 
Ilabina, loan Tăzlăoanu, 
Horea Sima, Ștefan Toma, 
loan Besserman și ceilalți 
vorbitori au arătat că mi
na se mai confruntă cu 
multe greutăți în ceea ce 
privește calitatea ' unor 
piese de schimb și suban- 
samble, cerînd insistent să 
se intervină la întreprin
derile producătoare 
tru îmbunătățirea 
Nici abaterile de la 
ciplină nu au fost tratate

B. GHEORGHE
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(Continuare în pag. a 2-a)

Brigada condusă de minerul Grigore Mîndruț — 
una dintre cele mai productive brigăzi ale sectorului 
IV al minei Lonea — la un scurt „sfat" înainte de 
intrarea în mină. Foto , Robert TA VIAN

Pest fix la U.E. Paroșeni

Cazanul nr. 5 produce — 
toate forțele concentrate 

la cazanul nr. 1
Energia, problemă a noastră, a tuturor

ora
cu

la 
reu-

Cînd scriem aceste rîn- 
duri, cazanul nr. 5, afe
rent grupului de 150 MW 
de la Uzina Electrică Pa
roșeni se află în funcțiu
ne de aproape 50 de ore 
și produce la parametrii 
stabiliți. Sîmbătă, 
17,40, manevrele de 
plare a cazanului 
turbină au
șit pe deplin, iar efortu
rile celor care și-au dat 
întîlnire pentru repune
rea cazanului în funcțiu
ne au fost încununate de 
succes. Deci, prima e- 
tapă în finalizarea lucră
rilor de pregătiri a uzi
nei pentru perioada de 
iarnă au fost încheiate cu 
succes, odată cu pornirea 
cazanului 
toate forțele 
trate pentru 
lucrărilor de 
pitale și de 
la cazanul

nr. 5. Acum, 
sînt concen- 

terminarea 
reparații ca- 
modernîzare 

nr. I.
fost deja pregătite 
tru începerea 
tehnologice de 
motoarelor de 
de cărbune și

în pag. a 3-a

Au 
pen- 

probelor 
rotire a 
la morile 
a ventila-

toarelor de moară, probă 
care va fi finalizată în 
cursul zilei de astăzi (res
pectiv ieri), așa cum ne 
asigura inginerul șef al 
uzinei, Gheorghe Dinea. 
De asemenea, se munceș
te intens la montarea 
conductelor de praf de 
cărbune, a celor din ca’- 
nalele de aer și gaze ar
se și montarea electrofil- 
trelor noi, iar echipele 
de zidari și izolatori și-au 
concentrat eforturile pen
tru refacerea zidăriei re
fractare și a izolației ter
mice. In camera de 
mandă aparatura de 
mandă, măsură și 
trol a fost montată 
în proporție de peste 70 
la sută.

Modul în care se desfă
șoară activitatea în aces
te zile la cazanul nr. 1 
dă garanția că el va in
tri în funcțiune conform 
programului și că iama 
îi va găsi pe energeticie- 
nii de la Paroșeni com
plet pregătiți.

Gheorghe BOȚEA
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mai la înde- 
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(Continuare in pag. a 2-a)

• Cronicile meciurilor din etapa a XIII-a 
campionatului diviziei B, seria a 3-a, de fotbal : Me
talul Bocșa — Jiul, Minerul Lupeni — Minerul 
Cavnic,

• Relatări din partidele susținute de diviziona
rele C de fotbal din Vale.

• Clasamentele diviziilor A și B (seria a 3-a), 
de fotbal.

• Șahul Văii vizează Olimpiada de la Dubai 
— interviu cu junioara Cristina Bădulescu.

în timp ce unii economisesc carburanții 
cu o mină, alții risipesc cu...

Raid-anchetă pe drumurile publice
două!

Organele de miliție au depistat în ultima vre
me tot mai multe încălcări ale legilor care interzic 
folosirea capacităților de transport ale întreprinde
rilor și instituțiilor socialiste în condițiile cînd ele 
favorizează risipa. Pentru aceasta, joi, 31 octombrie, 
ziarul nostru a organizat un raid-anchetă în muni
cipiul Petroșani, cu sprijinul pit, Nicolae Buză și 
serg. major Viorel Andreica, din cadrul Biroului cir- 

" noastre> ;n rîndurile de maiculație. Constatările 
jos.

CIND NEREGULA 
„ÎNCOLȚEȘTE" LA 

ADĂPOSTUL... 
NEGLIJENȚEI!

Dacă șoferul Ion Cris- 
tea (31 HD 5418) ar fi 
procedat corect, confir- 
mînd zilnic foile de par
curs nu ar fi pășit dintr-o 
greșeală în alta. Așa însă, 
cînd i s-au strîns mai 
multe foi, /neconfirmate Ia 
Livezeni, și-a luat auto-

/

basculanta de 10,5 tone 
și a plecat de la Petroșani 
la Livezeni cu o încărcă
tură de... cîteva foi de 
parcurs care trebuiau con
firmate. Să vedem dacă 
șefii săi îi vor confirma 
această cursă a... risipei I?

Răspunderea 
profesională... 

in PANA!
.La semnul agentului 

circulație

FADROMA trage pe dreap
ta.

— Permisul dv. de con
ducere, vă rugăm.

— Nu am permis...
— Certificatul vehicu

lului, vă rugăm.
— Nu am așa ceva. Nu 

e înscris în circulație.
— Și atunci, cum circu

lați pe drumurile publice? 
Fără permis, fără forme 
de înmatriculare ?

Pentru început conducă
torul auto „ad-hoc“ dă doar 
din umeri. Apoi se „dis
culpă" : „M-a trimis la 

Vulcan tovarășul Gheor
ghe Chelaru", Ni se spe
cifică : „este adjunctul șe-

Alexandru TĂTAR

Oameni 
în întrecere 
cu timpul
Atelierul de reparații 

electrice contribuie cu 
peste 10 la sută la rea
lizarea sarcinilor de 
plan ale IPSRUEEM Pe
troșani.

Unul dintre oamenii 
de excepție din atelier 
se numește La- 
dislau Nevezi. Este 
maistru principal în sec
ția bobinaj ușor. In 
secția pe care o condu
ce se repară motoare 
de curent alternativ de 
pînă Ia 30 kW și venti
latoare de mină 
teri cuprinse 
1,1—18,5 kW. In 
zent, ne spune,
în lucru motoare 
22 kW pentru transpor
toare, ventilatoare de 
11 kW, venite de Ia mi
nele Paroșeni, Vulcan, 
Bărbăteni, Lupeni 
Dîlja.

In cît timp vor
înapoiate acestor între
prinderi ? Aflăm că 
în regim de lucru nor
mal, reparațiile durea
ză cam două săptă- 
mîni, în cazuri excepți
onale termenul se redu
ce la 48 de ore.

de pu- 
între 
pre- 
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de
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Sfatul medicului

Prevenirea bolilor diareice
(Urmare din pag. I)

Deși bolile diareice sînt 
mai frecvente vara și toam
na, ele pot apărea oricînd 
în timpul anului, încadrîn- 
du-se printre bolile cu 
transmitere pe cale diges
tivă (pe gură). Aceste boli 
sînt printre cele mai frec
vente și sînt legate de pro
blemele de igienă persona
lă și generală, deoarece 
modul lor de producere este 
legat de sursele de infec
ție, de căile de transmite
re a acestor boli, elemente 
din care rezultă și mijloa
cele de combatere a lor.

Igiena individuală este 
deosebit de importantă : 
spălatul mîinilor înainte de 
orice masă, lucrul cel mai 
elementar și bine cunoscut 
de toată lumea, este adesea 
uitat, fapt ce poate avea 
urmări deosebit de grave 
asupra sănătății.

Un alt fapt important 
este pregătirea corectă a a- 
limentelor în sensul spălă
rii deosebit de bine a le
gumelor și fructelor înain
te de a fi consumate; zar
zavaturile insuficient cură
țate și spălate ca și fruc
tele nespălate, pot consti
tui cauze de boli diareici.

Măsurile de igienă gene

rală se înscriu și ele prin
tre mijloacele de preveni
re a diareilor : păstrarea 
curățeniei la locul de mun
că al fiecăruia, igieniza
rea grupurilor sanitare 
(WC-uri), săli, ateliere, cu
rățenia bucătăriilor, a lo
curilor unde se pun ali
mente, a magaziilor ali
mentare etc.

Atenție deosebită trebuie 
acordată consumului de
apă. Este știut că nu orice 
apă este potabilă (oricît 
ne-ar fi de sete), în nici un 
caz consumul de apă in
dustrială sau din locuri 
insalubre nu este permis. 
Stîrpirea muștelor, a altor 
insecte sau a șobolanilor, 
sînt alte măsuri de com
batere a bolilor infecțioase 
însoțite de diaree.

Avînd în permanență în 
atenție respectarea măsu
rilor de igienă elementară, 
precum și strădania de a 
ne însuși deprinderile igie
nice, vom evita îmbolnăvi
rile prin boli digestive de 
tip diareic, de multe ori 
cu urmări foarte grave.

mină de a arăta că s-a 
înțeles pe deplin acest 
aspect. Tocmai din a- 
cest punct de vedere, ar 
trebui ca la întreprinde
rile miniere, problema 
absențelor nemotivate 
să nu se pu
nă, știut fi
ind că regle
mentările ac
tuale creează 
pentru orice 
miner 8 zi. 
le de odihnă 
pe lună. Este absolut mai 
mult decît suficient pen
tru refacerea capacității 
psihice și fizice. Și da
că la acestea adăugăm 
permanentele măsuri 
luate de organizația de 
partid, de conducerea 
întreprinderii, de organi
zația de sindicat, cu a- 
tît pare mai de neînțe
les persistența unui ma
re număr de absențe ne
motivate. mai ales îfi con
textul actual cînd s-a 
trecut. în sfîrșit, la re
nunțarea la actele de 
clementă, avîndu-se în 
vedere tocmai aspectul 
umanitar al situației. E-

xemplificăm astăzi cîte- 
va cazuri de la întreprin
derea minieră Bărbă- 
teni, o întreprindere în 
care măsurile luate de 
factorii de conducere au 
condus la o scădere ver
tiginoasă a absențelor 
nemotivate, aproxima

Pentru nemotivati nu se admite 
nici o derogare!
tiv în proporție de 40-45 
la sută. Dar cu toate 
acestea încă mai există 
oameni pentru care pre
zența la lucru se subor
donează unor interese 
personale, care de cele 
mai multe ori depășesc 
granițele înțelegerii și 
bunului simț. Iată cîțiva 
dintre cei care și-au fă
cut o adevărată „faimă" 
din a absenta nemotivat: 
Constantin Carp, Mihăi- 
ță Topor, Matei Micuț, 
Mircea Sîrghi, Relu Do- 
robăț, din sectorul III, 
Eucian Vizii, loan Do
dii, Vasile Nemeș, secto

rul I B, Nicolae Bîră, 
sectorul II, Patto Bella, 
aeraj și alții, care în 
urma angajamentelor lua
te după diverse discu
ții au făcut din nou ab
sențe nemotivate, apro- 
piindu-se în mod neper- 
mis de limita admisă,

după care, în 
mod ine
vitabil, va 
urma desfa
cerea con
tractului de 
muncă, mă
sură mai mult 

decît necesară, avînd în 
vedere intransigența mun
citorească și necesitatea 
întronării unei discipli
ne ferme pe care legisla
ția în vigoare o reglemen
tează. Orice scuză, orice 
motivație față de încăl
carea disciplinei, sînt 
mai mult decît acte de 
acuzare, în momentul în 
care absențele se repetă, 
eradicarea abaterilor fi
ind o măsură logică pen
tru păstrarea prestigiu
lui și renumelui colecti
vului mineresc de la 
Bărbăteni, aspect care 
nu admite nici o deroga
re.

Angajare 
fermă

(Urmare din pag. 1)

cu duhul blîndeții. Toți 
cei care au participat la 
dezbateri au luat o atitu
dine fermă împotriva ce
lor care prin absențe ne
motivate încurcă procesul 
de producție, constituie o 
piedică în realizarea sar
cinilor de plan. S-a cerut 
insistent ca împotriva ce
lor certați cu disciplina să 
se ia măsuri ferme pentru 
înlăturarea actelor de in
disciplină, astfel îneît 
colectivul să poată să-și 
realizeze sarcinile de plan 
în anul viitor.

Cei care au participat la 
dezbateri s-au angajat. în. 
numele colectivelor din ca
re fac parte, să nu precu
pețească nici un efort ca 
și în anul viitor și în 
întregul cincinal 1986—1990 
să facă totul pentru reali
zarea integrală a sarcinilor 
de plan pentru ca mina 
Paroșeni să se situeze și 
în continuare pe un loc 
fruntaș în întrecerea so
cialistă pentru mai mult 
cărbune țării.

Dr. Turcu PETRU, 
medic specialist

Răspundem cititorilor

Oameni in ini rece re
cu timpul

GRAUR VASILE, Lu
peni : Despre transferarea 
dv. Ia întreprinderea mi
nieră Valea de Brazi vi 
s-au dat, atunci cînd le-ați 
cerut, explicațiile necesare 
de către I.A.C.C.V J., uni
tate în care ați fost înca
drat fochist.

UN GRUP DE CUMPĂ
RĂTORI DIN PETROȘANI: 
In situațiile în care, la u- 
nele unități comerciale, 
observați nereguli în ser
vire (cum este și practica 
„rotunjirii" costului produ
selor cumpărate), 
niți prompt, cu 
organelor de stat, 
cîteva zile, adică

interve- 
sprijinul 

După 
atunci

cînd am primit sesizarea 
dv., cazul este greu de 
cercetat. Așa cum s-au și 
petrecut lucrurile' de altfel.

P. DANILA, Petroșani: 
Sesizarea dv. am înaintat-o 
magazinului despre care 
vorbiți pentru a lua 
suri de reparație.

CONSTANTIN DOZES- 
CU, Lupeni : In orașul în 
care locuiți, am fost in
formați de Inspectoratul 
școlar, cele două licee nu 
au organizate cursuri se
rale pentru treapta I (cla
sele IX—X). Adresați-vă 
Liceului industrial minier 
din Petroșani.

? 38

Operatorul RC Ștefan Kertesz. din cadru! Regu
latorului de circulație și mișcare Petroșani verifică 
situația circulației pe secția Lupeni — Subcetate.

în timp ce unii economisesc carburanții 
cu o mină, alții risipesc cu

cu agenții de 
nu s-a termi- 

felicitări pentru 
trimis-o într-o 

de agrement de 
la Varnița. 

tovarășul lor-

• • • doua !

(Urmare din pag. 1) al parametrilor e-

fului șantierului 2 Live- 
zeni — I A.C.M.M. Petro
șani". La o iresponsabilita
te rar întîlnită, a celui ca
re l-a trimis 
adăugat alta, 
Constantin 
Alături de o
ta mai gravă, 
măsurile.

în cursă, s-a 
cea a lui 

Calopăreanu. 
neglijență, al- 

Așteptăm

PLIMBĂRI DE
DRAGUL... Risipei

31 HD 975 
a parcurs

Bă-

întîlnirea 
circulație 
nat cu... 
cei ce au 
plimbare
la Petroșani 
Chiar dacă 
ga (delegat cu mașina) în
cearcă să ne 
că „doar nu 
la rînd, cînd 
se mașini 
Nu-i mai 
întorci gol și 
banii statului pe 
botei ? Ba e. 
costisitor I

convingă cum 
era să stau 
mai erau șa- 

la încărcat"... 
simplu să te 

să arunci 
apa sîm- 

Dar e și

Risipă, neregula
ȘI... AROGANȚA

_rășa Maria Todea". Ii so
licităm acesteia legitima
ția de serviciu. Sîntem în
să luați repede din scurt: 
„Cum credeți că o să port ■ 
legitimația la mine ? Asta 
ar fi culmea !?“. Aflăm că 
M.T. nici nu e magazioner, 
ci... electrician. Pe deasu
pra, pînă la acea oră 
(9,10) șoferul nu avea foa
ia completatii pentru că — 
zice el — „n-am avut 
timp". La plecare, uită de 
destinația inițială (Pe
trila) și o ia spre ieșirea 
din Petroșani. Așteptăm 
lămuriri cu această cursă... 
curioasă !

care însă mulți conducă
tori auto le eludează. Așa 
au fost găsiți in raidul 
nostru Ghcorghe Bercea- 
nu (31 HD 7235), Ion Va
sile (31 HD 8312), Gavril 
Kato (31 HD 5350), Adrian 
Buzoi (37 HD 4235), Să 
fi fost curse în neregulă, 
ori să fi fost vorba d6ar 
de neglijență ? Oricum, a- 
mindouă se plătesc. Așa
dar, atenție !

Pentru că sînt lucrători — 
ne explică interlocutorul 
— ca Georgeta Chircu, 
Mihai Pefeffer, Gabriela 
Pop, Ilona Munteanu, 
Constantin Stoica, Constan
tin Vîrlan, cărora li 
daugă Verginica 
Maria Vizante 
Andrei.

...Amănuntele 
maistrul 
Avrămuțiu, din 
mentul reparații 
re curent continuu 
transformatori, se 
cu 
de 
motive electrice, 
convertizoare de 
transformatori de 
dă, transformatori 
ță (uscați) pînă la 
kVA, ' ' 
tiu a fi reparate aici 
I.P.S.R.U.E.E.M.P., 
toată 
cipal

cui a fost ideea ? 
tuturor. Fie < ă e

se a-
Schultz, 

și Rudolf

Autocisterna
(I.T.S.A.I.A.) 
distanța Llvezeni 
mța — Petrila doar pentru
a mai consuma niște car
buranți, căci încărcătură 

nu avea. In plus 
Zamfir nu avea 
ia completată...
o fi adevărul ?

Nici pentru 
lanta do 8 tone 
(S.U.C.T.E.C.

Marin 
nici foa- 

Oare care

autobascu- 
31 HD 2497
Petroșani)

Cazul microbuzului apar- 
ținînd I.R.E. Deva 31 HD 
4911. le întrece 
Conducătorul auto 
tru Tuță 
merge la 
filtru de 
magazia

pe toate.
Dumi-

ne spune că
Petrila „după un 
ulei", apoi „la
Varnița cu tova-

OBLIGAȚII
CUNOSCUTE, DAR...

ELUDATE

Completarea foii 
parcurs, respectarea 
scului înscris în acest 
cument sînt obligații

de 
tra- 
do- 
pe

☆
După cum se vede acți

unea noastră a surprins 
numeroase exemple de oa
meni caro cred că banii 
statului Și carburanții pro
curați cu atîta greutate de 
conducerile întreprinderi
lor se pot risipi cu nonșa
lantă. Dc aceea vom re
veni cu alte asemenea ac
țiuni.

date de 
principal Adrian 

comparti- 
motoa- 

Și 
succed 

repeziciune: motoare
tracțiune pentru loco- 

pentru 
sudură, 
coman
de for-

400 
utilaje venite, pen- 

la 
din mai 

țara. Maistrul prin- 
ține să precizeze : 

Ar trebui 35 de pos- 
pentru repararea u- 
astfel de utilaj... 
Și ?
Păi, asta-i, continuă 

interlocutorul, observîn- 
du-ne nedumerirea. Prin 
raționalizările făcute-, am re
dus timpul de reparație cu 
4 posturi. Asta înseamnă 
că, lucrîndu-se în 
brigadă de zece 
face operația în 
le.

— Care sînt 
zările ?, insistăm.

— Dispozitive cum 
fi mașini de bandajat, 
decanelare a rotoarelor. 
Acum încercăm să mai fa
cem ceva : un stand de
probe pentru mașini e-
lectrice rotative. Acesta o să 
aibă un pupitru dc coman
dă și aparate de măsură și

control 
lectrici.

— A
— A

vorba de șefii de brigadă
Ștefan Kezan, Elena Perfi, 
Henric Laufer și Nicolae 
Oprea sau de bobinatorii 
Constantin Nituțescu, La
risa Iloiu, Rodica Beian, 
toți vin cu cîte o propu
nere. Vedeți, însă, că și 
colegii de la bobinaj r eu 
au realizări în această di
recție.

Pe inginerul ' Dumitru 
Borca, șeful compartimen
tului respectiv, nu-1 să- 

plecat la T.M.
spune ingine- 
Cristea, dar 
însoți eu prin

turi 
unui

flux, o 
oameni 

10—15 zi-

ar 
de

sim. „Este 
Lupeni, ne 
rul Nicolae 
v-aș putea 
secție". Acceptăm cu plăce
re. Compania 
dește salutară, tînărul 
giner, abia ieșit din st; 
atură, este un entuziast 
care munca ce o face 
cîștigat în întregime, 
arată dispozitivul , de 
iat coroane, cel- de 
terc a bobina.jului ars 
statoare, mașina dc 
tat sîrmă, standul de 
bă pentru încercarea' 
filatoarelor Și cel 
pentru motoare mari 
6 kV — utilaje 1 
prin efort colectiv, 
în acest an. Punerea 
în funcțiune s-a repci 
tat net favorabil 
creșterii 
muncii, 
lui fizic 
reparare

se dove- 
in- 

;gi- 
r*C 

’.-a 
Ne 
tă- 
r,a- 

• i in 
b.-.lo- 
pro- 
s en- 

mobil, 
de 

realizate 
doar 

lor 
•r< u- 

asupra 
productivității 

reducerii efortu- 
și al timpului de 
a motoarelor de 

39 kW. 259 k\V și 6 kV.
Așadar colectivul din i- 

tclierul de reparații elec tri
ce 
este 
cere 
țele 
in producție.

s<

al' I.P.S.R.U.E.E.M P. 
într-o continuă între
cu timpul, cu exigen- 
introducerii noului

I CANTINA. Uricani,
I lingă sediul administrațiv- 

gospodăresc al brigăzii

Inr. 4 Antrepriză Căi Fera
te Petroșani a fost amena
jată o cantină. Intr-o se-

I rie, peste 200 de construc- 
1 tori pot servi hrana caldă 
I aici. Este în curs de ame- 
I najare și un mini-club 
I pentru constructori. (V.S.)

EXPUNERE. „Reduee- 
consumurilor energe- 
— acțiune de largă 

răspundere patriotică" este 
titlul expunerii la care au 
participat peste 200 de e- 
levi ai Liceului industrial 
din Petroșani, în cadrul 
unei seri cultural-distrac- 
tive, încheiată cu un spec
tacol prezentat de forma
ția „Acustic". (G.C.)

I.U.M.P., corurile ■ bărbă
tesc și de cameră ale Insti
tutului 
sindicatelor din 
corul „freamătul 
cului" din Petrila vor 
registra, pentru 
unea Română, 
gram muzical.

de Mine, corul
Uricani și 

adîn- 
în- 

Televizi- 
pro-

autovehiculelor. (V.B., • co- 
resp.).

un nou
(Al.IL)

secția de 
din 

în

MIINE, la Uricani, 
rul „Armonii tinere"

co
al

RAMPA. Ea
transport Petroșani, 
cadrul S.U.C.T., se află 
stadii avansate lucrările de 
construcție 
modernă
spălatul

la o nouă și 
rampă pentru 
și întreținerea

ASTAZI, la Casa de cul
tură din Petroșani, Stela 
Popescu, Corina Chiriac și 
Al. Arșinel ne propun o 
întîlnire cu muzica ușoară 
și gluma, în cadrul a 
două spectacole de diver
tisment. Gongul va suna 
la orele 17 și 20. (Al H.)

DILEMA. Lucrătorul co
mercial Ghcorghe Ghcrlan, 
de la unitatea nr. 31 a 
C.P V.I.L.F. din Petroșani, 
își înlîmpină, de regulă,

clienții doar cu tradițio
nalul zîmbet profesional, 
fiindcă tocmai acum, în 
vremea mănoasei toamne, 
prea puține legume și 
fructe se află în galanta
rele și vitrinele unității sa
le. Să fi uitat conducerea 
C.P.V.I.L.F. că și aceas
tă unitate îi aparține ? 
(I.V.)

cinematografului din Vul
can este o... „distracție" 
zilnică. Și, cum persona
lul cinematografului nu 
poate tot timpul să inter
vină pentru a-i potoli, poa
te o vor face părinții. Pe: 
tru că faptul ține dc cel 
șapte ani de acasă.

I
I

„DISTRACȚIE1*. De la o 
vreme, pentru un grup 
de copii, a bate cu picioa
rele sau cu unele obiecte 
în ușile de la ieșire

Rubrică realizată de 
Ghcorghe OLTEANU
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Echipa noastră
METALUL BOCȘA — 

JIUL 
(0—0). 
de la 
Jiului 
Bocșa 
șterge 
tă lăsată cu o săptămînă 
în urmă. Și de această 
dată partenera de întrece
re a fost tot o nouă pro
movată. Prin poziția din 
clasament și prin rezulta
tele obținute pe teren pro
priu, Metalul Bocșa se 
anunța o echipă bine pusă 
la punct, hotărîtă să rămî- 
nă în eșalonul secund al 
fotbalului românesc. Și 
acest lucru a fost demon
strat duminică în 
lui. Pe fondul 
aerisit, practicat 
chipa noastră.

a ciștigat un punct prețios Prin Cristina Bădulescu

min.
PETROȘANI 
După dușul 
Oradea, 
au plecat 
cu gîndul 
impresia

1—1 
rece 

echipierii
spre 

de a 
neplăcu-

gazdă. Mulțescu, în
10, la o lovitură liberă de 
la 25 m, dă posibilitate 
portarului echipei gazdă 
să se remarce. La două 
minute Sălăgean reia de 
aproape în portar după 
ce acesta respinsese o 
minge la șutul centrare al 
lui Stana. Singur cu por-

FOTBAL, DIVIZIA B 3

în 
m 
a- 
re-

Șahul Văii vizează Olimpiada de la Dubii

fața Jiu- 
unui joc 
de e- 
jucă torii 

localnici au răspuns 
tr-un joc combinativ 
centrul 
chideri 
trări în 
ma. Pe

prin- 
la 

des- 
cen-

terenului eu 
pe aripi și
fața porții lui To- 
un gazon ca o

masă de biliard, în fața ți
nui stadion arhiplin, „Jiul" 
are lovitura de începere. 
Chiar în min. 1, mingea 
poposește în plasa porții 
lui Vadas. Arbitrul. A- 
lexandru Mustețea din Pi
tești, anulează golul lui 
Sălăgean pe motiv că 
mingea centrată de Beno
ne Popescu a depășit-, 
aer, spațiul de joc. 
continuare Jiul atacă
trombă , buturile echipei

în 
In
în

tarul se află și Lăsconi 
min. 23, cînd din 14 
trage ușor în brațele 
cestuia. Gazdele se
marcă în min. 20 cînd 
Plăvițiu reia de aproape 
pe lîngă și în min. 28 cînd 
Anghel (fost jucător la Poli 
Timișoara) trage puter
nic de la 20 m, dar Toma 
reține cu siguranță. Prima 
repriză se încheie cu faza 
din min. 44, cînd mingea- 
„bombă" a lui Mulțescu. de 
la 22 metri care se în
drepta spre vinciul porții, 
este respinsă eu greu 
portarul gazdelor.

Repriza a Il-a debutea
ză tot în nota de domina
re a Jiului care în min. 
47 ratează prin Dosan. Pe 
fondul acestui joc, în min. 
49 apărarea Jiului 
surprinsă de o 
gajată lung.
18 m lateral dreapta,

minge
Florescu,

de

este 
de- 

la 
o-

prește mingea cu mina și 
lovitură liberă directă. E- 
xecută magistral Anghel și 
1—0, gol care dă aripi e- 
chipei gazdă. Iureșul 
delor este liniștit în 
52 cînd la o acțiune 
dă purtată de trio — 
țescu — Szekely —
gean, tabela de marcaj 
rată 
gean 
acest 
trag 
„dinții 
torii oaspeți nu se împa
că cu gîndul unui meci 
egal, atacă în trombă, dar 
ratează incredibil. Cea mai 
mare ratare se produce 
în min. 90, cînd Benone îl 
deschide „printre" pe Lăs- 
coni, care scapă singur de 
la 25 m spre poarta 
versa nereușind să-l 
vingă pe portarul
Meciul se încheie cu un 
rezultat, care, după aspec
tul jocului, neîndreptă- 
țește echipa oaspete. A 
fost un meci în care jucă
torii Jiului au demonstrat 
că atunci cînd vor, pot să 
ofere un fotbal în care să 
nu lipsească spectacolul 
fotbalistic și golurile.

JIUL : Toma — Vâsle 
Popa, Neagu, Florescu, Sta
na •— Mulțescu, Szekely, 
Dosan (Buzduga) — Beno
ne Popescu, Sălăgean, Lăs- 
coni.

gaz- 
min. 
rapi- 
Mul- 
Sălă- 

a-
1—1. A înscris Sălă- 
de la 10 metri. După 
gol gazdele se re- 

în apărare trăgînd cu 
“ de rezultat. Jucă-

ad- 
în- 

Vadas.

Gli. SPINU

Fair-play desăvîrșit...

Poate neașteptat de unii specialiști, succesul re
prezentativei feminine de șah a României, de la 
Iraklion, din mirifica și mitica insulă Creta (Gre
cia), a fost de necontestat, cu opt puncte (și nu 
8.5 cum s-a anunțat inițial), după șase ani, Româ
nia a recucerit primul loc, urmăritoarele sale Bul
garia și Iugoslavia adiționind doar 6 puncte. For
mația tricoloră a fost alcătuită din inaestrele inter
naționale Dana Nuțu (senioară) și junioara Cristina 
Bădulescu. Amănunte despre tradiționala competiție 
șahistă din Balcani am 
Bădulescu.

aflat de la însăși Cristina

— Am cîștigat dublele 
manșe cu bulgara Peiceva 
și junioara gazdelor Bot- 
zari; cu iugoslava Markov 
am împărțit punctele, prin 
două remize. Pe echipe

deci : 1,5—0,5 cu Grecia, 
2—0 cu Bulgaria, a urmat 
o rundă de prematură de- 
concentrare 0,5—1,5 cu 
Iugoslavia. In prima par
tidă cu Markov, într-o po

MINERUL LUPENI 
MINERUL CAVNIC 
(2—0). Duminică, la 
peni, în 
XIII-a 
diviziei B, : 
s-au întîlnit 
care priveau partida 
posturi diametral 
echipa gazdă, dornică 
victorie, oaspeții cu 
niștitor plus 1 în 
mentul adevărului.

Partida începe 
tacuri ale echipei 
și în min. 6 la un 
cu efect, executat de 
chimiș, 
greșește 
nici un 
lor nu 
re. In min. 11 se va deschi
de scorul : după o fază de 
fotbal modern, Leordeanu 
face o cursă pe aripa stingă, 
centrează impecabil, Stoi
nescu reia, Papp nu poate 
reține și, din apropiere, 
Postelnicii înscrie primul 
gol.

După marcarea golului, 
gazdele reiau atacurile, fa
zele la poarta 
derulează 
dar 
este la post.

In min. 26 gazdele Majo
rează scorul, în urma unei 
faze de „kinogramă": 
ia șutează de la circa 
de m, mingea 
tul din stînga 
poi pe cel din 
Vine în teren. 
Postelnicu îl 
poarta oaspeților.

In tot acest timp, oas- 
T .jjeții acționează prudent 

pe contraatac și .abia 
min. 30 și 31 Irimuș 
Lenghel. încearcă vigilen
ța lui Grigore, dar șutu
rile expediate de jucătorii 
oaspeți trec pe lîngă poar
ta gazdelor.

A doua repriză începe cu 
noi atacuri ale echipei gaz
dă și în min. 50 Colceag 
trimite un șut foarte pu
ternic. dar portarul oas
peților reușește să respin
gă. Vine apoi faza din 
min. 55 cînd Popa Ionel

2-9 
Lu- 

cadrul etapei a 
a campionatului 

seria a IH-a, 
. două echipe

din 
opuse; 

de 
un li- 
clasa-

a-cu
gazdă, 
corner 

Ni-
portarul Papp 
intervenția, dar 

atacant al gazde- 
se află în apropie-

pasează lui Colceag al 
tui șut cu dreptul 
blocat de portar. In min. 
66 Popa Petre expediază 
foarte puternic un șut din 
lovitură liberă directă, de 
la circa 18 m lateral stin
gă, portarul oaspeților nu 
reușește să rețină, mingea 
lovește bara revine în te
ren, de unde Raț reușeș
te să respingă în corner. 
O combinație între Popa 
Petre — Stoinescu — Ni- 
chimiș, în min. 68, se în
cheie cu șutul lui Tereche, 
care trage pe lîngă poar
tă. In min. 75 o deschide
re de pe dreapta lui Pos
telnicii la Mu.șât, care pre
lungește lui Stoinescu, a- 
cesta ajunge singur în 
careu de undo șutează dar 
portarul respinge. Iată 
pe scurt „filmul" unui 
meci plăcut. Meciul se în
cheie cu atacuri și contra
atacuri din ambele părți. 
A arbitrat C. Drulă din 
Tg. Jiu.

că- 
este

REZULTATE TEHNI
CE : F.C. Maramureș — 
Mecanica Orăștie 3—0, 
C.F.R. Timișoara — Au
rul Brad 1—0, Armătu
ra Zalău — înfrățirea 
Oradea 1—0, Unirea 
ba

Metalul
Petroșani Cristina Bădulescu, in 

fața unei mutări pe ta
bla de șah.

ziție de cîștig evident, cum 
remarca un spectator, am 
dat „patru pioni din două 
mutări", fiind silită să 
accept remiza. Din nou in
succes : Iugoslavia 0,5—1,5, 
apoi 2—0 cu Grecia și 
1,5—0,5 cu Bulgaria.

— Urmează un răgaz, 
te preocupă, după cum 
vedem, analiza partidelor 
jucate la Balcaniadă.

— Voi fi în cantonament 
la Slănic Moldova, cu an
trenorul federal 1 
Drăghici, acolo unde 
desfășoară 
finalele 
național al

— Știam 
pentru categoria 
oară de vîrstă...

Tulian
! se 

una din semi- 
campionatului 

senioarelor.
că ai ambiții și 

superi-

Mureșan,— Margareta
Elisăbeta Polihroniade- 
Rusu, Dana Nuțu, Marina 
Pogorevici, Mariana Ioni- 
ță, de asemenea, eu, cla
sată pe locul IV la între
cerea senioarelor din edi
ția precedentă, sîntem ca
lificate direct în finală.

— Ceea ce înseamnă că, 
avînd în vedere punctajul 
ELO (locul 6 în iulie, dar 
de atunci a crescut consi
derabil), și bineînțeles per
formanța de la naționale, 
prezența între titularele 
României pentru Olimpiada 
șahistă de la Dubai, (Emi
ratele Arabe Unite), 
anul viitor este

— Exact.
— Iți urăm 

zinți cii cinste 
bunelui !

din
asigurată.

să repre- 
Valea căr-

cu
apărarea

lui Papp se 
repeziciune, 

oaspeților

Mu-
20

bu-lovește
lui Papp, a- 
dreapta, 

de
trimite

re
tinele 

în

în
Și

FOTBAL, divizia C

Victorie
RAPID ARAD 

RUL-ȘTIINȚA 
0—2 (0—1).

Primul gol al 
este urmarea 
lor contraatacuri 
pci din Vulcan, 
ia mingea pasată de 
că și, di iblînd doi adver-

partidei 
nu meroase- 

ale echi- 
Bejan pre- 

Trui-

Al-
Iulia — Olimpia Sa-

CL AS AMENT,
JIUL PETROȘANI
F.C. Maramureș

1.
2.
3. Gloria Bistrița
4. ‘
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11. Aurul Brad 

Mureșul Deva 
Metalul Bocșa 
Strungul Arad 
Minerul Lupeni 
Unirea Alba lulia 
Armătura Zalău 
înfrățirea Oradea

ETAPA VIITOARE : 
Minerul Cavnic - 
reșul Deva. C.S. 
rad — Minerul 
C.S.M. Reșița — 
Brad, înfrățirea 
— Strungul Arad,

Olimpia Satu Mare 
C.S. U.T. Arad 
C.I.L. Sighet 
C.S.M. Reșița 
Minerul Cavnic 
C.F.R. Timișoara 
Mecanica Orăștie

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

- Mu- 
U.T. A-
I.upeni, 
Aurul

Oradea
C.F.R.

tu Mare 2—1,
Bocșa — Jiul
1—1, C.I.L. Sighet
C.S. U.T. Arad 2—1, Mi
nerul Lupeni — Minerul
Cavnic 2—0, Strungul
Arad — Gloria Bistrița
2—L C.S.M. Reșița —
Mureșul Deva 3—0.
Divizia B 3

13 9 2 2 16— 6 20
13 7 4 2 21— 5 18
13 7 3 3 30— 8 17
13 6 3 4 23—14 15
13 7 0 6 18—15 14
13 6 2 5 14—17 14
13 5 3 5 13—12 13
13 6 1 6 16—17 13
13 5 2 6 12—11 12
13 5 2 6 24—25 12.
13 5 2 6 13—15 12
13 6 0 7 10—18 12
13 5 2 6 17—28 12
13 4 3 6 19—22 11
13 4 2 7 12—10 10
13 5 . 0 8 16—25 10
13 4 2 7 9—21 10
13 3 3 7 12—23 9

TimișoL'ira - Uni rea Al—
ba lulia, Armătura Za-
lău — Mecanica Orăștie,
Gloria B istrița — F.C.

Ion VULPE

LUPTE LIBERE

Jiul Petrila, învingătoare pe linie
Patrulaterul de lupte li

bere, din cadrul ultimei - 
etape a diviziei A, desfă
șurat duminică dimineața, 
în sala Jiul Petrila, a adus 
motive de satisfacție deplină 
reprezentanților minerilor 
din Vale, învingători pe 
linie. Astfel, garnitura 
antrenată de Ion Corbei și 
Costică Marmaliuc a de
pășit Voința Clui-Napoca : 
li—4. I O B. Balș 8—2 și 
C.S.M. Craiova: 7—3. Cele
lalte întîlniri ale patrulate
rului s-au soldat < u urmă-

maratonu- 
cei 

dovedit Ro- 
(68 kg), A- 
(74), Eugen 
la Jiul, Du- 

la

toarele rezultate: I.O.B. 
C.S.M.: 4—6, Voința 
I O.B.: 8—2.

De-alungul
lui de lupte libere 
mai buni s-au 
mco Săpînțan 
ron Cîndea 
Toth (130) de
mitru Cucu (62) de 
C.S.M. și Dan Rus (52) de 
la Voința, care și-au în
genuncheat toți partene
rii de întrecere.

Sever NOIAN

prețioasă în deplasare
sari, 
plasă, 
tabela 
0—1.

Și în 
te a 
reușesc

trimite balonul
Este minutul 38 
de marcaj im

cea de-a doua par- 
meciului, minerii 
să străpungă de 

cîteva ori apărarea ară
deană. La o astfel de fază

are loc, de fapt, și ma
jorarea scorului în favoa
rea oaspeților. Același Be- 
jan, reluînd o pasă de la 
Ciorîia, execută excelent, 
în min. 76, iar balonul se 
odihnește din nou în poar
ta Rapidului. (Gh. O.)

Un adevărat spectacol
MINERUL PAROȘENI 

— ȘOIMII LlPOVA 4—0 
(2—6). Partida debutează 
în forță, oaspeții s-, 
runeat în joc cu 
forțele cu dorința 
cîștiga puncte.

Prima modificare 
belei 
min.
pase 
cob, 
care,

de

a
loc

ta
in 
de 

Și Ja-
Matula

de marcaj are
30. La un schimb 
între Lă zaro iu 
este deschis
intrînd în careu, tre-

ce cu ușurința mingea pes
te portar. Este 1—0. După 
min. 30, se observă cu 
ușurință că Minerul Pa- 
roșeni stăpinește jocul. A 
doua modificare a tabelei 
de. marcaj se petrece in 
min. 40. Un 
reu asupra 
soldează cu 
la 11 m pe 
cu precizie 
2—0.

fault în ca- 
lui lacob se 
o lovitură de 

care o execută 
Băltaru. Este

fotbalistic
Și cea de-a doua parte a 

partidei se constituie ,în- 
tr-un adevărat recital de 
virtuozitate al minerilor. 
Celelalte 
scorului
tele
Bîrsan 
partida 
/uitatul

se
de

Și 72, P 
I lenzel, 
încheie cu i

4—0 (2—0).

REZULTATE 
CE : Petrolul — 
studențesc 0—0; 
Brașov — Rapid 
Chimia — F.C.
2—1. Dinamo — 
Tg. Mureș 1—1,

TEHNI-
S portul

F.C.M. 
3—1, 

Bihor 
A.S.A. 
Gloria

CLASAMENT,

ETAPA VIITOARE (17 
noiembrie)- Chimia Hm. 
Vîlcea ■— Victoria Bucu
rești. F.C.M Brașov — 
Gloria Buzău, Universita
tea C'-aiova — Dinamo, 
F.C. Argeș — Corvînul,

— „U“ Cluj-Napoca 3—0, 
Victoria — F.C. Argeș 
0—2, Sport Club Bacău
— F.C. Olt 3—0, Steaua
— Politehnica 4—2, Cor- 
vinul — • „U" Craiova 
3—0.

Divizia A

9
7
8
7
6
6
5
5
3
5
5
4
5
2
3
3
3
2

2
4
1
2
2
0
2
2
6
1
1
3
0
5
2
1 
I
3

0
1
3
3
3
6
5
5
3
6
6
5
7
5
7
9
8
7

20
18
17
16
14
12
12
12
12 
11'.
11
11 ■
10
9
8
7
7
7

Rapid—
Timișoara
Sportul studențesc 
S.C. Bacău, A.S.A. 
Mureș — Petrolul,
ua — „U“ Cluj-Napoca.

F.C. Olt,
F.C.

Tg.
Stea-
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Convorbiri sovieto-americane
MOSCOVA 4 (Agerpres). 

La Moscova au avut loc, 
luni, convorbiri între E- 
duard Sevardnadze, minis
trul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, și George 
Shultz, secretarul de stat 
al S.U.A., sosit într-o vizi
tă de lucru în capitala 
U.R.S.S., la invitația gu
vernului sovietic. Au fost 
examinate, relatează agen
ția TASS, probleme ale re
lațiilor sovieto-americane 
și unele probleme inter-

intR-o declarație 
a partidelor comuniste și 
muncitorești din țările a- 
rabe, dată publicității la 
Damasc, forțele progresis
te și patriotice din aceste 
țări sînt chemate să acor
de un sprijin real luptei 
populației palestiniene din 
teritoriile arabe ocupate de 
Israel împotriva represiu
nilor la care este supusă 
de forțele de ocupație. In 
ultimul timp — relevă de
clarația — forțele de ocu
pație au intensificat cam
pania de represalii împo
triva populației palestinie
ne. arestează sute de locui
tori, continuă acțiunea de 
confiscare a terenurilor a- 
cestora.

IN REPUBLICA SUD- 
AFRICANA continuă să 
se înregistreze ample ma
nifestații de protest ale 
populației africane majo
ritare împotriva regimu
lui rasist de la Pretoria. 
Aproximativ 15 000 de per
soane au participat la So
weto la o procesiune cu 
prilejul funeraliilor unui 
copil de 13 ani, ucis de po
liție în cursul unei de
monstrații antirasiste. îm
potriva participanților au 
intervenit brutal forțele 
polițienești care au deschis 
focul.

LA NOVI SAD S-AU 
ÎNCHEIAT lucrările mesei 
rotunde internaționale a- 
vînd ca temă „Politica și 
mișcarea de nealiniere", 
desfășurată sub semnul co

naționale în contextul pre
gătirii viitoarei întîlniri de 
la Geneva dintre Mihail 
Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., și pre
ședintele S.U.A., Ronald 
Reagan. O atenție deosebi
tă, precizează agenția cita
tă, a fost acordată exami
nării problemelor securi
tății, cu precădere a celor 
ce fac obiectivul tratati
velor sovieto-americane cu 
privire la armele nucleare 
și cosmice.

afirmării principiilor fun
damentale ale mișcării ca 
factor important, de sine 
stătător și în afara blocu
rilor în relațiile interna
ționale.

In cursul dezbaterilor 
s-a subliniat necesitatea ca 
mișcarea de nealiniere să-și 
consolideze unitatea și ca
pacitatea de acțiune și să 
participe mai eficient la 
soluționarea problemelor 
politice și economice in
ternaționale.

IN LOCALITATEA BEL
GIANA Lommel din pro
vincia Limburg a avut loc 
o amplă demonstrație 'de 
protest împotriva recrudes
cenței manifestărilor neo
naziste. Participanții pur
tau pancarte în care ex
primau hotărîrea de a nu
permite elementelor neo
naziste să organizeze adu
nări pe teritoriul provin
ciei.

EXPOZIȚIE 
AERONAUTICA

TOKIO 4 (Agerpres). 
Orașul japonez Osaka 
va găzdui în august 1987 
o expoziție în eare vor fi 
prezentate cele mai noi 
echipamente pentru aero
nautică, informează pu
blicația „The Japan Eco
nomic Journal". Expona
tele vor cuprinde echi
pamente destinate con
struirii și dotării avioane
lor, aeroporturilor, ca și 
instalații de telecomuni
cații. Un sector aparte va 
fi destinat „industriei 
spațiale", cu modele de 
sateliți pentru colectarea 
de informații din spațiul

Acțiuni in îaioaiea păcii, 
pentru dezarmare nucleară

WASHINGTON 4 (Ager
pres). Intr-o declarație da
tă publicității la Washing
ton, influenta organizație 
obștească din S.U.A. „Prie
tenii americani în slujba 
societății", care numără 
peste două milioane de 
membri, face un apel la 
intensificarea eforturilor în 
lupta pentru dezarmare, 
împotriva programului de 
militarizare a spațiului 
cosmic. „Războiul stelelor", 
subliniază declarația, con
stituie o nouă spirală a 
cursei înarmărilor, el mă
rește riscul izbucnirii u- 
nui război termonuclear și 
pune în pericol securitatea 
națională a Statelor Unite.

ANTANANARIVO 4 (A- 
gerpres). Militarizarea Cos
mosului va aduce omenirii 
daune incalculabile, a sub
liniat președintele R.D. 
Madagascar, Didier Ratsi- 
raka, adăugind că realiză

--------------------------------------------- ,-------------------------

Dezbateri în parlamentul italian
ROMA 4 (Agerpres). Luni, 

în parlamentul Italiei au 
început dezbaterile în ve
derea acordării votului de 
încredere noului cabinet 
condus de Bettino Craxi.

Premierul Bettino Craxi 
a prezentat programul gu
vernului și a declarat că 
cele cinci partide repre
zentate în cabinet au ajuns

FAPTUL DIVERS

extraatmosferic, pentru 
obișnuitele activități pe 
planeta noastră.

TUNEL SUBMARIN

LONDRA 4 (Agerpres). 
O societate italiană de 
specialitate a prezentat, 
la Londra, guvernului bri
tanic un proiect în baza 
căruia, pe viitor, prin tu
nelul ce s-ar construi sub 
Canalul Mînecii să trea
că /ifit mijloacele auto, 
cit și trenurile. Proiectul 

rile științei și tehnicii tre
buie utilizate în folosul o- 
menirii și nu pentru pr<y 
ducerea de arme destinate 
distrugerii civilizației noas
tre.

BONN 4 (Agerpres). In 
orașul Mainz a avut loc 
congresul antirăzboinic i- 
nițiat de secția vest-germa- 
nă a organizației interna
ționale „Medicii lumii pen
tru preîntîmpinarea răz
boiului nuclear". Declara
ția adoptată cu acest pri
lej cere administrației 
S.U.A. „să urmeze imediat 
și necondiționat exemplul 
U.R.S.S. și să adere la mo
ratoriul sovietic asupra o- 
ricăror explozii nucleare".

Participanții la congres 
au apreciat că Inițiativa de 
apărare strategică a 
S.U.A. duce la intensifica
rea continuă a cursei înar
mărilor și la extinderea ei 
în spațiul cosmic.

I
I
I

I

I

la concluzia că s-a acțio
nat corect și eficient în 
cazul deturnării navei „A- 
chille Lauro". Referindu-sc 
la politica externă, premie
rul italian a pledat pentru, 
sprijinirea Organizației de 
Eliberare a Palestinei și 
în favoarea eforturilor de 
combatere a terorismului 
pe plan internațional.

italian este unul dintre 
cele patru — aparținînd 
unor societăți de con
strucție din țări diferite 
— în legătură cu care 
urmează să opteze gu
vernele britanic și fran
cez.

Propunerea italiană — 
notează agenția ANSA — 
este singura care prevede 
un tunel submarin săpat 
în stîncă, ceilalți concu- 
renți evitînd acest obsta
col prin alegerea unor so
luții care vizează con
struirea unui pod suspen
dat peste Canalul Mîne
cii sau limitarea tranzi
tului la trenuri speciale, 
care să facă naveta între 
coastele britanică și fran
ceză.

■

FILME
PETROȘANI 

iembrie : Noaptea Igua- 
nei ; Unirea: Suro
rile medicale; Parîngul: 
Săptămîna nebunilor.

PETRILA : A 8-a 
nune.

mi-

LONEA: O undă 
tandrețe.

de

I
I
I
I
I
I

13 43 8 7 35

ANINOASA ii Micul —24,00 Buletin de știri.
dejun în pat.

VULCAN — Luceafărul:
PRONOEXPRES

1

1
Miliția intervine. numerele extrase I

LUPENI — Cultural 1 LA TRAGEREA 1
Pirații secolului XX. multipla 1

URIC ANI: Viteza.
PRONOEXPRES— 1

DIN 3 NOIEMBRIE 1985 J
N.R. Eventualele modi Faza I: 1

14 |
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar Extragerea I : 12 8 29
țin întreprinderii Cine 45 40 1
matografice Județene Hu Extragerea a Ii-a : 19 j
nedoara. 34 6 44 41 27 1

TV.
Faza a II-a : 1
Extragerea a IH-a i 18

20,00 Telejurnal.
33 15 3 40 4 ■

1
Extragerea a IV-a i 12120,15 Actualitatea în eco 10 39 1 27 44 1

nomie. Extragerea a V-a : 20 |
20,25 Teatru TV. 45 13 26 37 38 I

Cronică de vitejie, Extragerea a Vl-a i 9 '
de Dan Tărchilă. 28 44 31 1 21 1

21,50 Telejurnal. Extragerea a Vil-a i 1

RADIO
4 27 19 44 24

Extragerea a VlII-a • 39

6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojurnal. 
8,00 Revista presei., 8,10 
Curierul melodiilor. 9,00 
Buletin de știri. 9,05 Răs
pundem ascultătorilor.

întreprinderea minieră
Lonea

ÎNCADREAZĂ DIRECT

SAU PRIN TRANSFER

— fochiști, autorizați.

Informații suplimentare la biroul
O.P.I.R. al întreprinderii.

10,00 Buletin de știri.
10,20 Din cîntecele și dan
surile popoarelor. 10,40
Miorița, 11,00 Buletin de 
știri. 11,05 Microfonul pio
nierilor. 12,00 Buletin 
știri.
15,00
16,00
16,25 
mică.
știri, 
dio.
22,00

de
13,00 De la 1 la 3.
Clubul curioșilor. 
Buletin de știri. 
Radiogazeta econo-

17,00 Buletin de
17,30 Audiența ra- 

18,00 Orele serii.
O zi într-o oră. 23,00

Nocturnă muzicală. 23,55

I 
I 
I
I

Fond total de cîștiguriî
1 248 829 lei.

memento

I

I

Spațiul cosmic : război sau pace ?
Războiul spațial nu este 

o alternativă a războiului 
pe Pămînt, ci un preludiu 
ia o conflagrație planetară. 
Costul pregătirii anihilă
rii umane este de 200—300 
miliarde de dolari pentru 
puterile spațiale, ceea ce 
înseamnă o enormă sără
cire a propriilor economii 
ți a resurselor a căror u- 
tilizare în scopuri pașnice 
er fi în beneficiul oameni
lor fie că se află în Nord 
sau în Sud, fie în Est sau 
In Vest.. Totodată epoca 
zborurilor spațiale și cursa 
sa de dezvoltare nu au e- 
puizat toate posibilitățile 
ce ar putea ajuta pe deplin 
omul în multiple, comple
xe și diverse sectoare în 
care aparatele de zbor pot 
să-și găsească aplicarea.

Unul dintre aceste sec
toare II reprezintă comuni
cațiile. Recenta carte a lui 
Edward Ploman avansează 
ideea că sateliții construiți 
pentru scopuri pașnice pot 
să servească realmente a- 
cestui scop. Tn cazul co
municațiilor se poate porni 

de la constatarea că aces
te servicii „sînt adesea de
scrise ca sistemul nervos 
al unei societăți moderne. 
Industria, administrația, 
instituțiile publice, servi
ciile sociale, apărarea sau 
educația depind — în gra
de diferite — de unul din-

DIN PRESA STRĂINA
(„DEVELOPMENT FORUM**)

tre descendcnții mecanici 
sau electronici ai telefonu
lui". Or, și în acest dome
niu se constată un mare 
decalaj între țările indus
trializate și cele în curs de 
dezvoltare. Există 358 mi
lioane de telefoane în lu
mea întreagă, dar numai 
30 de milioane In Ameri
ca centrală și de sud, Asia 
și Africa. Există 25 500 sta
ții radio fixe de emisie pe 
planetă, dar numai 6 600 
în țările în curs de dez
voltare. In America de 
Nord sînt 1 790 receptoare 

radio la mia de locuitori, 
iar în țările „lumii a tre
ia" sînt abia 76 la o mie 
de locuitori. Există 24 000 
stații de transmitere TV 
în țărilțj, industrializate și 
doar 1000 în restul lumii.

In această situație se 
naște întrebarea: cum pot 

să servească sateliții cauza 
comunicațiilor în țările în 
curs de dezvoltare ? (Au
torul investighează o se
rie de soluții posibile care 
duc la concluzia că prin 
investiții și printr-o largă 
cooperare internațională 
acest sector tehnologic ar 
fi în mare parte asigurat, 
în țările sărace, prin utili
zarea sateliților de comuni
cații — n.r.).

Din păcate, afirmă el, 75 
la sută dintre sateliții lan
sați în Cosmos au de în
deplinit misiuni militare 

(fotografieri și supraveghe
re electronică, supraveghe
rea oceanelor, alarme tim
purii și detectarea de ex
plozii atomice, comunica
țiile militare la scară lar
gă, navigația, geodezia și 
meteorologia cu semnifi
cații militare). Este adevă
rat, afirmă autorul cărții, 
că și sateliții „civili" pot 
fi convertiți ușor pentru 
scopuri militare, dar la fel 
de bine se poate schimba 
destinația sateliților mili
tari pentru țeluri pașnice, 
pentru dezvoltare.

Dacă cei 500 milioane de 
locuitori ai Africii au mai 
puține telefoane decît cei 
26 milioane de locuitori ai 
zonei metropolitane a ora
șului Tokio și dacă două 
treimi din omenire nu are 
acces la telefon, această si
tuație poate fi schimbată 
dacă Nordul ar vrea să 
ajute, finanțînd ș.i punînd 
la dispoziție sisteme de 
telecomunicație rapide care 
să utilizeze sateliții...

(Agerpres)

Întreprinderea minieră 
Livezeni

încadrează direct sau prin transfer :
— 1 șef birou financiar
— 4 paznici (bărbați)
— 2 primitori-distribuitori (bărbați).
Informații la biroul O.P.I.R. al întreprin

derii, strada Lunca, nr. 153, Petroșani.

Mica publicitate
VIND Dacia 1300, stare 

foarte bună. Informații te
lefon 43930 sau Petroșani, 
bulevardul Republicii bloc 
97, sc. IV, ap. 5. (2224)

VIND Fiat 125 în stare 
foarte bună. Lupeni, stra
da Calea Brăii 57. (2220)

MIA, soție urează soțu
lui, Potor Florea, cu oca
zia ieșirii la pensie, multă 
sănătate și „La multi ani!". 
(2221)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă și periodice nr. 

119, eliberate de Institutul 
de Mine Petroșani. Le de
clar nule. (2223)

PIERDUT legitimație de • 
serviciu pe numele Stecla- 
ru Viorica, eliberată de 
Preparația Coroești. O de
clar nulă. (2225)

PIERDUT parafă medio 
pr. de specialitate fiziote
rapie recuperare dr. Preda 
Lucian, eliberată de Spita
lul Municipal Petroșani. 
O declar nulă. (2226)
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