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ȚÂRII. CfT MAI MULT CĂRBUNE !

Debut rodnic 
al minerilor 

de la Paroșeni 
și Lonea

Minerii de la Paroșeni 
și Lonea au debutat și 
în această lună cu re
zultate bune în muncă, 
acumulînd, împreună, 
un plus de 2700 tone.

• Obținînd producții 
și productivități supe
rioare sarcinilor plani
ficate în abatajele e- 
chipate cu complexe de 
susținere mecanizată și 
tăiere cu combina, mi
nerii din~ brigăzile con
duse de Constantin 
Ciobănoiu, Francisc ‘ Fa- 
zaca.ș, Nicolae Andra
șic și Vasile Cojocaru, 
au contribuit din plin la 
extragerea celor 2167 
tone de cărbune supli
mentar sarcinilor plani
ficate, în primele cinci 
zile din această lună, de 
către minerii de la Pa
roșeni.

• Cu cele peste 500 
tone de cărbune extrase 
suplimentar de la în
ceputul lunii noiem
brie, plusul acumulat 
de la începutul anului 
de minerii de la Lonea 
este de aproape 11 000 
tone. Au contribuit în 
mod deosebit la acest 
succes minerii din sec
toarele III și IV.

Un colectiv pe care-l 

caracterizează
hărnicia

(In pag. a 3-a)
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Brie,

oamenilor muncii

Adunări generale ale reprezenfanților

Analiza exigentă 
premisă certă a

sporirii producției
Colectivul minei Vulcan 

a analizat, cu răspundere 
muncitorească, în cadrul 
adunării generale a repre
zentanților oamenilor mun
cii, întreaga activitate, re
zultatele obținute în pro
cesul de producție pe cele 
9 luni trecute din acest an. 
In centrul dezbaterilor s-a 
aflat găsirea celor mai e- 
ficiente mijloace și metode 
care să conducă, în cît 
mai scurt timp, la crește
rea producției de cărbune. 
Măsurile luate pen
tru creșterea liniei de 
front active și dezvoltarea 
capacităților de producție 
prin depășirea planului 
lucrărilor de pregătiri, mo
dernizarea transportului 
minier, introducerea com
plexelor de tăiere și susți
nere mecanizată, deși au 
fost înfăptuite, nu au con
dus totuși la îndeplinirea 
integrală a prevederilor de 
plan. Chiar dacă minusul 
înregistrat nu este alar
mant, a determinat totuși 
participanții la dezbate
rile prilejuite de aduna
rea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii 
la o analiză critică, dar 
măi ales autocritică, aceas-

ta constituind o certitudine 
a lucidității cu care între
gul colectiv privește 
activitatea desfășurată 
și perspectiva 
producției 
extras, 
oamenilor 
din cadrul 
care au participat la dez
bateri — Aurel Matiaș, 
Nicolae Roman, Constan
tin Mareș, Pompiliu Bar
bu, Gheorghe Buhuțan, 
Stănilă Pantilimon, 
diu Avrameăcu, 
Nicolcscu, Vasile
Ion Miholcea, Viorel Radu
lescu, Mihai Ncștian, Geor
ge Cheles, Constantin Ni- 
ță și Iosif Bocan — au 
subliniat că principalele 
cauze care au condus la 
nereali zarea sarcinilor de 
plan le aparțin — cu ex-

atît 
cît 

dezvoltării 
de cărbune 

Reprezentanții 
muncii 

întreprinderii

(Continuare în pag. a 2-a)

Răspundere muncitorească
ordine, disciplină

Permanenta grijă de 
care se bucură breasla 
subteranului, din par
tea conducerii de partid 
și de stat, personal a to
varășului secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, 
merită și este răsplătită 
de vrednicii mineri din 
Vale prin onorarea e- 
xemplară a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor 
asumate în întrecerea so
cialistă. In acest an însă, 
mina Petrila a rămas da
toare economiei naționa
le datorită mai ales unor 
cauze subiective (organi
zarea locurilor de muncă, 
greutăți în aproviziona
re și desfășurarea trans
portului continuu și dis
continuu), între care in
disciplina a afectat in 
mod serios capacitatea 
forței de muncă, nivelul 
productivității mun 'ii și 
în consecință al d oduc 
ției. Numai absențele 
motivate și învoirile 
registrate In. pr.mele 
luni ale acestui an
dijmuit bilanțul colec
tivului (luînd în calcul 
indicele realizat al pro
ductivității muncii pe 
mină, nu cifra planifica- (Continuare în pag. a 2-a)
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Post fix la U. E. Paroșeni

Pentru o activitate continuă,
eficientă a uzinei

Pentru buna funcționare a uzinei electrice Pa
roșeni în această perioadă și în apropiata iarnă, 
trebuie asigurat debitul de apă tehnologică și cel 
necesar pentru termoficarea Văii Jiului. Pornind de 
Ia aceste nevoi stringente am purtat un dialog cu 
ing. Cantemir Popescu, șeful atelierului chimic din 
uzină.

— Pentru noi, cei care 
ne desfășurăm activita
tea în atelierul chimic 
urmează o perioadă des
tul de grea. Uzina 
nevoie în continuu 
apa tehnologică 
funcționare, iar
țile pe care le-am întîm- 
pinat în iarna trecută 
ne-au determinat ca încă 
de la sosirea primăverii 
să acționăm cu toată ho- 
tărîrea ca acestea să nu 
se mai ivească în activi
tatea noastră. La captarea 
de la Baleea, unde am 
avut cele mai mari pro
bleme cu înghețarea 
vei, în iarna trecută 
organizat un punct 
avînd în permanență 
acolo pentru a lua
suri de spargere a gheții 
încă de la formarea a- 
cesteia. Evităm, astfel, 
formarea de straturi de 
gheață groasă pare fac 
dificilă aprovizionarea cu

ENERGIA, 
problemă a noastră, 

a tuturor

apă a uzinei. Cu sprijinul 
conducerii uzinei și prin 
forțe proprii (aducînd în 
acest fel economii în va
loare de sute de mii de 
Iei), am reușit în acest 
an să dublăm capacitatea 
stației de tratare chimi
că, a apei, așa că în iar
na care se apropie nu 
vom avea probleme cu a- 
sigurarea apei tehnologi
ce pentru funcționarea 
uzinei. De fapt, proble
me deosebite în iarna 
trecută am avut cu 
rețeaua de termoficare, 
unde pierderile înregis
trate au depășit aproape 
constant 200 tone de apă 
pe oră, necesitînd com-

pletare cu 
chimic, iar 
tare este proiectată la un 
debit de 110 tone pe oră. 
De aceea am intervenit la 
I.G.C.L. pentru reduce
rea acestor pierderi de 
apă, problemă care se 
pare că a fost rezolvată, 
întrucît acum aceste pier
deri nu mai depășesc 100 
tone pe oră și, deci, pu
tem face față cerințelor 
actuale.

— Ce alte măsuri ați 
mai întreprins ?

— Pînă de curînd regi
mul chimjc al centralei 
era destul de ridicat în 
ceea ce privește indicii 
calitativi, înregistrînd de
puneri mari de săruri pe 
țevile cazanelor și pe pa- 
leții turbinelor, necesitînd 
întreruperi în funcționa
rea utilajelor. Prin pune
rea la punct a stației de 
tratare chimică a apei, re
gimul chimic al centralei 
a fost cu mult 
ultimul timp.

apă tratată 
stația de tra-

redus în
O dovadă

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

Viața de partid

Propaganda vizuală 
profund ancorată în problemele 

de producție

tă) cu aproape 32 000 to
ne de cărbune.

— O singură absență 
ne pune în 
Drăgan, șe- 
O.P.I.R. de 

mină, are 
păguboase 

familiei

nemotivată, 
temă Vasile 
ful biroului 
la această 
consecințe
pentru bugetul 
celui certat cu disciplina. 
Pierderea retribuției pe 
c zi, a sporului lunar de 
vechime, chiriei, gratui
tăților de cărbune 
nergie electrică, a 
ției de stat pentru 
o zi din concediu, 
dică la 1740, 1800 
1860 lei pentru un 
netar, ajutpr miner, 
pectiv, miner, la care' 
adaugă diminuarea 
rului de progresivitate.

Această consistentă pier
dere nu ia în seamă con
secințele nemotivatelor a- 
supra muncii desfășurate 
de formațiile de lucru, de 
sectoarele de producție, la 
nivelul întregii mine. Nu 
o dată, în forurile demo
crației muncitorești, șefi 
de brigadă sau mineri au

și e- 
aloca- 
copii, 
se ri- 

sau 
vago- 

res-
■ se 
spo-

Ion VULPE

Brigada minerului Nicolae Andrașic contribuie 
substanțial la succesele sectorului II al I.M. Paro
șeni. In clișeu : schimbul condus de Constantin Babei.

Brigada nr. 20 Petrila
Obiective sub

După zece luni de acti
vitate rodnică, brigada nr. 
20 Petrila a Antreprizei de 
construcții și montaje Pe
troșani și-a realizat sarci
nile de plan și are condi
ții reale să raporteze în
deplinirea planului anual 
înainte de termen. Cu 
toate acestea, acum, în prag 
de iarnă,, la nivelul brigă
zii n-au fost înfăptuite în 
întregime prevederile din 
programul de pregătire a 
activității pentru perioa
da friguroasă a anului și 
îndeosebi cele de asigu
rare a frontului de lucru

Pentru Comitetul orășe
nesc Lupeni al P.C.R. ală
turi de celelalte activități 
curente de partid, munca 
de propagandă constituie 
una din laturile de deo
sebită importanță, avînd 
în vedere implicațiile pro
funde pe care aceasta Ie 
are în activitatea econo- 
mico-socială a orașului. 
Pornind de la necesitatea 
continuei perfecționări a 
acestei lături a muncii, 
comitetul orășenesc de 
partid a avut permanent în 
atenție conceperea și în
făptuirea unei propagande 
vizuale de maximă actua
litate, axată în special pe

ale 
din 

teri- 
acest

problemele concrete 
activității economice 
fiecare unitate de pe 
toriul orașului. -In 
sens, s-au efectuat nume
roase instruiri cu membrii 
comitetelor de partid din 
întreprinderi și instituții, 
cu factorii direct 
câți în asigurarea 
propagande vizuale 
crete, eficiente. S-a avut 
în vedere, în principal gă
sirea celor mai adecvate

impli- 
unei 
con-

Ion PADUREANU, 
secretar al Comitetului 

orășenesc Lupeni al P.C.K.

(Continuare în pag. a 2-a)

semnul urgenței pentru pregătirile de iarnă
din anul viitor. Vizitînd șan
tierul într-una din ulti
mele zile ale lunii octom
brie am constatat rămîneri

iar în interior 
echipa condusă 
rin Ignat lucrau Ia 
partimentări. La

zidarii din 
de Ma- 

com-
parterul

Investițiile anului 1985

în urmă la 
închidere a 
merciale de 
nor blocuri 
La blocul 
din echipa
Capotă montau 
le de închidere a 
comerciale de la

de
co-

lucrările 
spațiilor 
la parterul u- 
de
36 B,
Iui

locuințe, 
geamgiii 
Dumitru 
geamuri- 
spațiilor' 
parter,

blocului 36 D se 
cadrele metalice.
110 este complet închis 
va fi 
tru 
ava 
cuție
34, unde am întîlnit 
lucru echipele conduse de

montau
Blocul

Ș‘ 
gata în curînd pen- 
recepție. In 
n s a t de 

se află și

stadiu 
exe- 

blocul 
la

Alexandru Ciochină (mo
zaicari), Ion Veghea și
Gheorghe .Ciocănoiu (zi
dari), Zoltan Cristof și
Vasile Lung (zugravi), e- 
xecutînd finisaje interioa
re. „Deși sîntem în întîr- 
ziere din cauză că nu ni 
s-a livrat la timp tîmplă- 
ria metalică și nici întrea
ga cantitate de geamuri 
pentru vitrine — ne-a in
format maistrul Ilie Catili- 
tilina — în prezent avem 
toate condițiile pentru inchi-

Viorel STRÂUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)
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Itecuperarea 
materialelor refolosibile 

o îndatorire a tuturor cetățenilor

(Urmare din pag. 1)

ce-i 
Centrului 
colectare.

un plus față de sar- 
planificate de 
oțel, 47 tone cu- 
tone aluminiu 
la hîrtie s-a co- 

120 tone mai 
pe-

In cadrul acțiunii de va
lorificare a materialelor 
recuperabile și refolosjbile 
este cuprins și C.R.C.A.D. 
Petroșani cu sediul pe 
platforma industrială Li
vezeni. Aici se colectează 
toate materialele care se 
recuperează de pe întregul 
teritoriu al municipiului 
Petroșani. Răspunzînd im
portantelor sarcini 
revin în cadrul 
de recuperare,
achiziții și desfacere — 
C.R.C.A.D. Petroșani — se 
depun eforturi deosebite. 
Se pune accentul atit pe 
realizarea sarcinilor va
lorice cît și pe sortimente. 
Anul acesta, pe zece luni, 
planul valoric a fost de
pășit cu aproape 6 000 000 
lei. Pe sortimente s-a rea
lizat 
cinile
5 500 tone 
pru, 80 
etc. Deși 
lectat cu 
mult decît în aceeași
rioadă a anului trecut, pla
nul nu s-a realizat datori
tă lipsei mijloacelor de 
transport, ceea ce face ca 
hîrtia să nu intre ritmic 
în depozit pentru a fi ex
pediată beneficiarilor. Tot 
datorită acestui fapt în u- 
nitățile Văii Jiului se cre
ează stocuri, redueîndu-se 
spațiul de depozitare și 
în același timp și preocu
pările 
hîrtiei. 
cialiste 
ție își fac datoria, nu 
celași lucru se întîmplă cu 
populația, care nu se im
plică suficient în aceas
tă acțiune. In Valea Jiu
lui s-au montat peste 200 
de containere, frumos a- 
menajate, în casa scărilor 
din blocurile de locuit. 
Ce folos însă că peste 80 
la sută dintre ele au fost 
distruse în mai puțin de 
un an. Amintim că un astfel 
de container costă 400 
de lei, că o tonă de macu
latură înlocuiește o tonă de 
celuloză care se obține din 
3—4 mc de lemn, pentru

pentru colectarea 
Dacă unitățile so- 
în această direc-

a-

care se 
energie 
combustibil
După cum ne relata 
Vâsile Diaconu, 
C.R.C.A.D., greutăți

consumă 800 kWh 
electrică și 250 kg 

convențional, 
sing, 
șeful 
mari 

se întîmpină și cu prelua
rea fierului vechi de 
platforma Livezeni. 
primul rînd pentru că 
neficiarul principal 
Combinatul Siderurgic 
nedoara, secția Simeria, a 
sistat preluarea, din mo

tive de spațiu pentru de
pozitare, iar în al doilea 
rînd pentru că C.F.R.-ul 
nu asigură ritmic vagoa
ne. Astfel în depozitul de 
la Livezeni intrările 
mai mari 
Și totuși, 
gura șeful 
lua toate 
tru a nu 
prea mari 
cuperabile, pentru a nu se 
produce în acest fel 
turbații în 
lectare a ț 
folosibile.

Oricum, 
recuperare a 
refolosibile rămîne 
loc pentru obținerea 
rezultate superioare, 
ticiparea tuturor 
nilor municipiului atît la 
locurile de muncă unde 
își desfășoară 
cît și acasă constituie 
idbligație ce trebuie 
deplinită întocmai. In 
cest sens amintim, 
form Decretului 
toate unitățile 
au obligația să ia 
ca întregul personal mun
citor, toți cetățenii să 
cunoască temeinic preve
derile legale referitoare la 
recuperarea și valorifica
rea integrală a materia
lelor refolosibile, să înțe
leagă importanța deose
bită pentru economia na
țională a reintroducerii în 
circuitul economic a mate
rialelor
să aplice 
men țările 
meniu.

pe 
In 
be-

Hu-

sînt 
decît ieșirile, 

așa cum ne asi- 
centrului, se vor 
măsurile pen
se crea stocuri 
de materiale re

procesul de 
materialelor

per-
■ co-
1 re-

deîn acțiunea 
materialelor 

mult 
de 

Par- 
cetățe-

muncă 
activitatea 

o 
în- 
a- 

con- 
465/79 că 
socialiste 

măsuri

recuperabile și 
întocmai regle- 
din acest do-

Gheorghe SPINU

analizat acest aspect, 
luat atitudine 
absentomanilor de 
sie, solicitînd 
acestui flagel al indiscipli
nei. Falsa înțelegere, mi
la, care ascunde 
dezinteresul față 
teresele obștii, au 
educativ contrar, 
conștiința celui 
impresia că poate munci, 
în continuare, după chef.

— Această situație nu 
mai putea d’nnui. remar
că Gheorghe Șerban, pre
ședintele comitetului sin
dicatului pe mină. Trebu
ia tăiat răul de la rădă
cină, sancțiunile adminis
trative nu aveau efect e- 
ducativ pentru unii ab- 
sentomani. S-a hotărît lua
rea unor măsuri radicale 
de influențare — judeca
rea în fața colectivului, in 
cazurile de recidivă, — 
desfacerea contractului de

aU
împotriva 

profe- 
eradicarea

de fapt 
de in- 
un efect 
creînd în 

vinovat

Obiective sub
(Urmare din pag. l>

derea spațiilor de la par
ter, cel tîrziu la 15 noiem
brie. Din păcate lucrările 
avansează anevoios fiind
că ne lipsesc be toanele, 
șapa și mortarul. Din can
titatea medie zilnică de 
60 mc betoane cît am co
mandat în ultimele zile 
ne-au sosit in medie circa 
40 mc. «Solicităm și pe a- 
ceastă cale să ne fie li
vrate materialele necesare**.

In ceea ce priveșe fron
tul de lucru pentru anul 
viitor, am constatat că 
sînt unele obiective a că
ror execuție se află sub 
semnul urgenței. Lucră
rile de construcție a 
blocurilor prevăzute în pla
nul pe 1986 au fost ataca
te la blocul 111 din cartie
rul „Carpați", dar ampla
samentul n-a lost elibe
rat în întregime. Au fost 
reluate lucrările la blocul 
„Măgura" care va avea 12 
apartamente cu confort 
sporit. Sînt atacate lucră
rile și la blocul 60 și la 
cel de garsoniere de lîngă 
I.M. Dilja. In schimb, la 
cantina I.U.M.P. — un o- 
biectiv prioritar — după 
ce s-a săpat ceva la fun-

Analiza exigentă
premisă certă a sporirii 

producției

acepția calității slabe 
unor utilaje miniere 
piese de schimb — și pu
teau fi evitate printr-o 
mai bună organizare a 
procesului de producție, 
a muncii, în general, la 
nivelul formațiilor de lu
cru, sectoarelor și între
prinderii, prin întărirea 
ordinii și disciplinei mun
cii și disciplinei tehnolo
gice, prin îmbunătățirea 
continuă a aprovizionării 
formațiilor de lucru 
materiale și' piese 
schimb. Concluzia 
prinsa din discuțiile 
tate, din angajamentele 
luate de vorbitori în nu-

cu 
de 

des- 
pur-

muncă, cu interdicția de 
reîncadrare în Valea Jiu
lui.

Media nemotivateior din 
luna noiembrie a scăzut 
sub 50 la sută față de lu-

le legale, ale Regulamentu
lui de ordine interioară.

Concret, pînă în ziua de 
4 noiembrie, trecuseră prin 
fața judecății muncito
rești, la nivelul sectoarelor,

Un NU hotărît 
absenteismului!

Anton 
Ioan

Tricotoarea Eugenia Da
raban, se afirmă la I.T. Pe
troșani, prin rezultate bune.

RECUPERĂRI. Uteci.ș- 
tii de la I.M. Bărbăteni au 
recuperat din subteran, în 
zilele trecute, peste 600 kg 
cupru pe care l-au predat 
la întreprinderea specia
lizată. Colegii lor de 
I.M. Dîlja au reușit, 
asemenea, 
500 kg de' cupru care 
fost deja livrate. De re
marcat că organizațiile

la 
de 

recuperarea a 
au

U.T.C. ale celor două între
prinderi, prin aceste 
cente acțiuni și-au 
zat planul 
nile de muncă 
finanțate, urmînd ca 
la sfîrșitul anului să 
porteze importante 
zări suplimentare la 
cest capitol. (G.C.)

re- 
acțiuni și-au reali- 

anual la acțiu- 
patriotică 

pînă 
ra- 

reali-
a-

1) \RMASURI SEVERE,
La comitetul

I.M. 
în

DREPTE!
sindicatului de la 
Vulcan .sînt convocați, 
aceste zile, cei certați cu 
disciplina. După cum 
informa tovarășul

ne
Ilie

nile precedente. Și totuși, 
în ziua de 4 noiembrie, 
data de documentare pen
tru noi, s-au înregistrat 
22 absențe și 4 învoiri.

— In fiecare zi, continuă 
interlocutorul nostru, se 
completează, la nivelul sec
toarelor și minei, o situa
ție statistică, situație care 
ne oferă nu numai un ta
blou general, cantitativ al 
acestui fenomen negativ, 
ci servește ca bază perma
nentă de acțiune împotriva 
celor certați cu prevederi-

88 de nemotivați, care 
semnaseră deja declarații 
prin care se angajau să se 
reîncadreze în climatul 
de disciplină și ordine. El
nora dintre ei li s-a’l 
transmis înștiințări la do
miciliu, in scopul conjugă
rii eforturilor educative 
ale colectivului și famili
ilor lor. Intre 1 si 4 no
iembrie s-a desfăcut con
tractul de muncă unui nu
măr de 17 înveterați cro- 
nofagi, care n-au luat în 
seamă avertismentul și pri-

mele măsuri coercitive ale 
instanței muncitorești și 
conducerii minei. Intre a- 
ceștia s-au aflat: Ni'colae 
Niță, Petrică Imbrea, An
drei Bogdan, Dorel Hor
vath, Ion Mocanu (secto
rul II), Radu Luchian, 
Imre Gali, Marin 
(III), Ion Bîrluțu,
Bădiță, Sabin Sularea (IV), 
Vasile Chiriță, Benefic 
Percze, Aurel Amaran- 
dei (V) și alții.

Așadar, la I.M. Petrila 
se desfășoară o ofensivă 
continuă împotriva indis
ciplinei. Efectele ei salu
tare se reflectă deja în 
producția zilnică a minei, 
care a început să „salte**. 
Consecvența în reîntrona- 
rea climatului de discipli
nă și dăruire în muncă va 
contribui desigur la revi
rimentul producției, la ie- 
cîștigarea prestigiu mi a- 
cestui vrednic colectiv de 
fruntaș în întrecerea s >ci- 
alistă.

urgenței
Fiindcă excava- 
fost retras de la 
fundației canti- 
lipsă de mijloace 

a 
să

dație, lucrările sînt oprite. 
De ce ? 
torul a 
săparea 
nei din
de transport. După ce 
stat cîteva zile fără 
aibă repartizată nici o au
tobasculantă I „Comenzi 
am făcut pentru a se asi
gura cel puțin o autobas
culantă zilnic la excava
torul de Ia fundația canti
nei - 
Valentin 
găzii 20 
menzile 
onorate, 
ție am 
vatorul 
săpături la rezervorul de 
2500 mc. In ceea ce pri
vește planul de construc
ții și montaje pentru a- 
cest an nu avem proble
me, îl vom îndepli chiar 
înainte de termen cu con
diția să fim aprovizionați 
la timp cu betoane și u- 
tilaje de transport".

Analiza stadiului de e- 
xecuție a lucrărilor afe
rente pregătirilor pentru 
iarnă pune în 
vidență cu claritate 
printre priorități se 
flă in prezent eliberarea in 
întregime a amplasamen
telor noilor blocuri și re
luarea lucrărilor la canti
na I.U.M.P. Dar, realizarea 
acestor obiective nu depin
de numai de conducerea 
brigăzii, ci și de cea a 
antreprizei și de benefi
ciari, care trebuie să 
corde tot sprijinul 1

- ne-a explicat 
Chira, șeful bri- 
Petrila, dar co- 

noastre n-au fost 
In această situa- 

redistribuit exca- 
pentru lucrări de

a r e- 
că 
a-

a-

Propaganda vizuală
(Urmare din pag. 1)

forme vizuale de mobili
zare a colectivelor de oa
meni ai muncii, in special 
in creșterea producției de 
cărbune la cele două între
prinderi miniere, Lupeni și 
Bărbăteni, la Uzina 
preparare, precum și 
celorlalte colective 
desfășoară activitatea în 
perimetrul orașului. Ast
fel, în fiecare întreprinde
re a fost reactualizată în
treaga propagandă vizu
ală, conținutul panourilor, 
lozincilor și pancartelor fi
ind adecvat sarcinilor mo
bilizatoare cuprinse în 
hotărîrile celui de-al XIII- 
lea Congres al partidului, 
precum și hotărîrilor 
mitetului “ 
tiv vizînd 
ducției de cărbune. In ve
derea mobilizării 
colectivelor de oameni 
muncii la 
sumurilor 
paralel cu 
numeroase 
pagandă prin 
conferințe, 
zuală, pe întregul terito
riu al orașului, a materi
alizat această sarcină de 
mare răspundere patrioti
că prin diverse chemări, a- 
l'ișe în toate întreprinde
rile și instituțiile orașu
lui, prin, panouri care re
prezintă avantajele eco
nomiei de energie, prin 
largi acțiuni de populariza
re organizate in colective-

de 
a 

ce-și

Co-
Politic Execu- 
cre.șterea pro-

tuturor 
ai 

reducerea con- 
energctice, în 
organizarea a 
acțiuni de pro- 

expuneri și 
propaganda vi- 

pe întregul 
al orașului, a

mele colectivelor pe care 
le reprezintă este optimis
tă — pînă la sfîrșitul' a- 
nului, in lunile care au 
mai rămas, activitatea des
fășurată de. întregul co
lectiv va fi la o înaltă co
tă de exigență și eficien
ță. Pentru anul 1986. pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
ce revin colectivului în 
primul an al cincinalului 
viitor, angajamentul una
nim este că planul va fi 
îndeplinit in mod ritmic și 
in condiții de eficiență e- 
conomică ridicată, fiind 
luate deja toate masurile 
necesare realizării cu suc
ces a acestei importante 
sarcini.

Diaconu, președintele co
mitetului de sindicat, au 
fost avertizați cei delăsă
tori în muncă, iar celor 
care au la activ un număr 
mare de' absențe 
va te, 
facă disciplinar 
tul • de muncă.

nemoti-
•, urmează să li se des- 

contrac-
(Gh.O.) .

Cincfi- 
nostru 

astăzi de 
pro-

CINEMATECA.
Iii din municipiul 
pot să vizioneze 
la ora 18, în cadrul
gramului de cinematecă 
de la cinematograful „7 
Noiembrie** din Petroșani,

î
Pentru o activitate

(Urmare din pag. I)

elocventă o constituie în 
acest sens faptul că tur
bina aferentă grupului de 
150 MW nu a necesitat 
nici o oprire pentru în
lăturarea sărurilor , de pe 
paleți, încă din iarna tre
cută. Deci noi ne dăm tot 
interesul ca sâ asigurăm 
funcționarea uzinei la 
parametri stabiliți.

— I’uteți să nominali
zați cîțiva oameni 
s-au evidențiat ?

filmul „Marile 
una din capodoperele 
ductici studiourilor 
gleze. (G.B.)

care

speranțe**, 
pro- 
en-

Du- 
«me- 
Au- 

ieri dimi- 
aerului

METEOROLOGICA, 
pă cum ne-a hi format 
teorologul de serviciu

• rica Voiculescu, 
negță temperatura 
la Petroșani era de 5 gra
de, iar precipitațiile căzute 
au fost de 0,4 1/mp. Se 
apreciază că în continuare 
vremea va fi instabilă, cu 
cer acoperit. (G.B.)

•— îmi vine toarte greu 
să nominalizez doar 
va, pentru că 
colectiv și-a dat 
tul la realizarea 
lucrări.

— Și totuși...
— In primul rînd mais

trul Marin Talpoș,' care 
este „sufletul" atelieru
lui nostru, operatorii 
Nicolae Brăgău, Marioara 
Iona.ș.cu și Elena Chițimia, 
mecanicii Eugen Stoejies- 
cu, loan Berzan Muntea- 
nu și șefii de tură Andrei 
Vlttd și Cornel Vîjdea.

cîți- 
întregul 

tot apor- 
acestor

STIMULENT. Simula
rea fruntașilor în produc
ție constituie pentru orga
nizația de sindicat 
Lupeni o preocupe 
ștarită. Unul dintru 
eficiente mijloace 
este organizarea 
cursii în stațiunea 
giu-Băi, pînă acum 
pînd la astfel de 
fruntașii din sectoarele III 
și IV, urmînd ca în peri- 
oada următoare cei mai

a minei 
! re con
tele mai 
folosite 
de ex- 

Geoa- 
parli- 

acțiuni.

le de oameni ai muncii, în 
școli și alte instituții.'' 

Odată cu reactualizarea 
și reîntregirea propa
gandei vizuale la nivelul 
orașului, la indicația Co
mitetului municipal de 
partid s-a acordat o aten
ție deosebită dotării punc
telor de documentare cu 
materiale propagandistice 
de maximă actualitate, 
punctele de documenta
re de la I.M. Lupeni, I.M. 
Bărbăteni și Preparație fi
ind foarte aproape di' ceea 
ce înseamnă adevăratul 
model. Rezultate mai sla
be în această direcție am 
obținut în privința ame
najării punctelor de docu
mentare de la E.G.CL., 
Cooperativa ,,Straja*' 
Mixtă și „Vîscoza*1

EC S. 
unde 

există mari rezerve <<• t;e- 
v a- 
va 

o 
a 

vi- 
ac- 

norutră 
de a-i determina pe 
cei care se ocupă de 
aspect să acționeze 

pen- 
propa- 
repre- 

un 
c> i.. let

asemenea, 
manifestăm 
mare pentru 
propaganda 

permanentă

buie neapărat puse în 
loare. De 
trebui să 
grijă mai 
menține 
zuală în
tualitate, dorința 
fiind 
toți 
acest
din proprie inițiativă 
trU ca intr-adevăr j
ganda vizuală să i
zinte în permanență 
factor stimulator, 
și eficient iii mobiliz a'a 
oamenilor muncii la reali
zarea exemplară a sar ini
lor planului de producție.

continuă
«— In concluzie, 

asigura debitul de 
tehnologică pentru 
ționarea uzinei și 
pentru rețeaua de terino- 
ficare ?

— In ceea ce privește 
funcționarea uzinei nu 
vor Ii probleme nici a- 
cum, nici in perioada de 
iarnă, iar pentru asigu
rarea agentului termic, 
l.G.C.L. Petroșani (secția 
termol'icare), trebuie să 
ia toate măsurile pentru 
ca pierderile să nu depă
șească 100 de tone pe oră.

putvți 
apă 

func- 
<<■!

merituoși mineri din ce
lelalte sectoare de produc
ție să lie stimulați în a- 
cest mod. Este o măsură, 
spunem noi, mai mult de
cît lăudabilă, pentru care 
organizația de sindicat de 
la mina Lupeni merita 
toate felicitările. (G.C.)

Rubrică realizată de 
. STRĂUT
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plan — exemplar realizate
Mari disponibilități de 

încadrare
Noi dotări

in munca
In aceste ultime două 

luni ale anului, colectivul 
SUCT Petroșani, puter
nic mobilizat de sarcinile 
și îndemnurile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
partidului în recenta șe
dință a Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al 
P.C.R. depune eforturi 
susținute pentru îndepli
nirea în cele mai bune 
condiții a tuturor indica
torilor de plan. Unitatea 
noastră, fiind specializa
tă în transportul auto și 
excavații mecanice pentru 
întreprinderile din cadrul 
Combinatului Minier Va
lea Jiului a obținut și 
pînă acum rezultate im
portante, adueîndu-și con
tribuția la înfăptuirea mă
surilor care vizează creș
terea producției de căr
bune. In primele 9 luni 
ale anului, în cadrul u- 
nității noastre producția 
netă a crescut
67 la sută față de preve
derile planului. De ase
menea, veniturile brute 
realizate au fost cu 35,7 
la sută mai mari decît 
cele planificate, în condi
țiile reducerii costurilor 
totale și costurilor mate
riale la 1000 lei produc-

___________________

cu peste

ție marfă și sporirii cu 
17,7 la sută a volumului 
de mărfuri transportate. 
Productivitatea muncii 
pe o persoană a fost cu 
40 la sută mai mare de- 
cît cea planificată, iar 
producția marfă totală 
s-a realizat în proporție 
de 119.9 la sută. Ca ur
mare am obținut benefi
cii mai mari cu 8,2 mi
lioane lei decît cele pla
nificate.

Desigur, în activitatea 
noastră mai avem însem
nate rezerve. Indicele ge
neral de utilizare a capa
cităților din dotare este 
de 82,2 la sută Nu a fost 
realizat decît în propor
ție de 94,5 la sută, indi
cele planificat de par- 

. curs mediu zilnic pentru 
mijloacele de transport. 
In activitatea de indus
trie s-au înregistrat, de 
asemenea, unele râmîneri 
în urmă față de plan. 
Conducerea tehnică a u- 
nității cunoaște aceste re
zerve și acționează cu 
hotărîre pentru valorifi
carea lor. Vom depune 
strădanii pentru a asigu
ra o mai bună aprovizio
nare cu carburanți și lu- 
brifianți, cu piesele de 
schimb, în vederea spo-

mi-
ca-

ririi coeficientului de uti
lizare a utilajelor din do
tare Am întocmit un 
program de reactivare a 
unui important număr 
de utilaje, pentru a 
liza o mai promptă 
servire a unităților 
niere și a exploatării 
rierelor.

Ne propunem să întă
rim exigența în urmări
rea și coordonarea acti
vității economico-finan- 
ciare pentru înlăturarea 
neajunsurilor, pentru 
valorificarea mai eficien
tă a potențialului tehnic 
și uman de care dispu
nem. In ultimul trimestru 
al acestui an, colectivu
lui nostru îi revin 
ci ni de seamă. Pe 
rezultatelor bune 
dite pînă în prezent 
tem aprecia că ne 
realiza principalii 
catori din planul ; 
în condiții de eficiență 
economică, pentru a con
tribui astfel la înfăptui
rea mărețelor sarcini pre
figurate în documentele 
Congresului al XIII-lea 
al partidului.

sar- 
baza 

dobîn- 
; pu- 

vom 
indi- 

anual

Ing. Dumitru ALBESCU, 
director 

al S.U.C.T. Petroșani

Avînd în vedere creșterea 
sarcinilor de plan, noi
le dotări cu mașini și uti
laje 
șitul 
anul 
șani 
tați pentru încadrarea 
muncă. In prezent, 
dram direct în muncă, în 
condițiile prevăzute de Le
gea nr. 12/1971 
nr. 57/1974, 
auto care au o 
meserie de cel 
ani, mecanici, 
auto și sudori 
ția auto din Cîmpu 
Neag. Menționăm că 
sonalul muncitor din 
drul SUCT beneficiază de 
locuințe în noile blocuri 
în limita repartițiilor, de 
gratuitățile acordate celor 
încadrați în întreprinde
rile C.M.V.J. și de tarif 
redus la plata consumului 
de energie electrică în 
scopuri casnice.

Pentru acoperirea nece
sarului de forță de muncă 
în cadrul SUCT sînt orga
nizate anual cursuri 
calificare în meseriile

prevăzute' penii u sfîr- 
acestui an și pentru 
viitor, SUCT Petro- 
are mari disponibili- 

în 
înca-

și de Legea 
conducători 
vechime în 
puțin trei 
electricieni 

pentru sec- 
lui 

per- 
ca-

trac-
tini-

meca-

120 
în 

bază,
munci-’

bază : excavatoriști, 
toriști, buldozeriști, 
chigii, electricieni și 
nici auto. De la începutul 
acestui an, cursurile au
fost absolvite de 80 de
meseriași. Pentru anul vi
itor s-a întocmit un plan 
de școlarizare prin care se 
prevede calificarea a 
de oameni ai muncii 
aceleași meșerii de 
întregul personal
tor beneficiază, de aseme
nea, de avantajele lucrului, 
în acord global.

Conștienți de importan
ța sarcinilor care ne revin 
în deservirea promptă a 
unităților miniere vom 
acționa și în viitor cu toa
tă hotărîrea pentru acope
rirea necesarului de forță 
de muncă, pentru întări
rea gradului de omogeni
tate a colectivului nostru, 
astfel încît să ne realizăm 
exemplar, în condiții de 
eficiență economică spori
tă, toate sarcinile ce ne sînt 
încredințate.

Pină la sfîrșitul acestui 
an la nivelul SUCT Pe
troșani, parcul de mijloa
ce de transport și utilaje 
va spori considerabil prin 
noi dotări. Astfel, pentru 
transportul cărbunelui și 
sterilului din cariera Cîm- 
pu lui Neag vor fi repar
tizate 80 de autobasculan
te noi, de mare capacitate. 
Pe baza unei redistribuiri 
a unor utilaje către SUCT 
de la parcul de
autobasculante și utilaje 
grele va spori cu circa 40 
la sută, oferind condiții 
mai optime de excavare și 
transport în carierele de 
exploatare a cărbunelui.-'

Dan VILCEANU, 
sef birou O.P.I.R.

Din piese vechi

care

Aspect de munca din cariera Cimpu lui Neag.

Pagină realizată de 
Viorel STRAUȚ 

Foto: Al. TATAR

de 
in 
cit 
in

Tn perioada de timp 
a trecut de la începutul a- 
nului 1985, la nivelul
SUCT Petroșani, cheltuie
lile planificate la 1000 lei 
venit au fost reduse cu 
142.8 lei. fapt care a con
dus la realizarea unor be
neficii suplimentare. La 
realizarea economiilor o 
contribuție de seamă o are 
activitatea de recuperare și 
recondiționară a materia
lelor și pieselor de schimb 
uzate. In această activitate 
s-au evidențiat secțiile con
duse de Aurel Coșereanu, 
Mihai Oprișa, Emil Șerban, 
Gheorghe Koronka și
Gheorghe Achim. 
sarcinile de plan 
realizate depășiri de

la fier vechi și 1,1 tone

recondiționa- 
s-a înregis- 

la 
prevederile de 
activitatea de 
și în cea de 
regie proprie.

la hirtie. Pe ansamblu, la 
acțiunea de 
re a pieselor 
trat o depășire de 23 
sută față 
plan, atît 
transport 
industrie
Din experiența de pînă a- 
cum, rezultă că activitatea 
de recuperare și recondi
ționate reprezintă o im
portantă resursă de econo
mii, care va fi dezvoltată 
considerabil prin înființa
rea unor noi ateliere în a- 
propierea locului de 
re a utilajelor. Iată 
colectivul SUCT va 
nua să înfăptuiască 
cu mai multă
din piese vechi, utilaje re
condiționate și redate cir
cuitului productiv !

Față de
au

folosi- 
de ce 
conti- 

deviza
hotărîre :fost

200

Conducătorii auto Nicolae Toma, Ion Badin, Pe
tre Dediu și Iosif Barta, pregătind, împreună cu 
șeful secției din Lupeni a SUCT, Mihai Oprișa, pla
nul de lucru pentru o nouă zi de muncă în cariera 
„Victoria" Lupeni.

Dumitru Micu, secre
tarul comitetului de partid 
are in prezent o 
răspundere. Nu e 
Ușor să urmărești și 
coordonezi activitatea 
lor patru organizații 
partid ai căror

mare 
del^c 

sa 
ce
de 

membri 
sint dispersați de la Cim- 
pa la Cimpu lui Neag. 
Se impun mereu să fie 
rezolvate cu prioritate 
zeci de probleme.

Probleme deosebite se 
ridică și pe linia întăririi 
ordinii și disciplinei. In 
rezolvarea tuturor acestor 
probleme, comitetul 
partid se sprijină pe acti
vul de bază. Există 
cadrul SUCT un nu 
puternic, 
oamenii 
de secții

■ mașini, 
formații . 
lucru, 
buldozeriști, 
electricieni, 
sudori, I 
la activ 
de muncă, 
bogată 
sională 
cu dificultățile 
depășească. Printre 
sînt cu prisosință

de

lor
iiu-

Pe-

mandați de propriile 
fapte de muncă, se 
mără Vasile llotea, 
tru Mureșail, Vasile Chi- 
ruță, Ștefan Staubinger, 
Aurel Șișcă, Traian Mun- 
teanu, Dionisie 
Ioan Costache, 
Novac, Virgil

Bokoi,
Andrei
Tonta,

Despre acești oameni au 
avut cuvinte de laudă și 
apreciere șefii de coloană 
Mihai Guță. Hilda Sîrbu, 
Nicolae Ruja, Gheorghe 
Stoica, Francisc Virag, 
Liviu Sturza, Vasile Ol
tean u.

O contribuție de seamă

Oamenii de bază,
fruntașii secției» »

jn Marian, \nion ixovacs,
.■'eu Viorel Pîrvulescu, Dezide-
din riu Tănăsele, Ionică An-
șefi drci, Poli u Cobori, Du
de mitru lacop, Marcu Dur
ele lă, Domi Kallo, Liviu
de Ilangail, Victor Nicu, Ale-

auto, xandiu Szabo, Mircea
excavatoriști, Sochirca, Liviu Mariș,
mecanici și ' Petru Moraru și mulți al- 

tinichigii, care au 
' ani îndelungați 

dispun de o 
experiență profe- 
și știu să se lupte 

și să le 
cei ce
reco-

, constituit 
de bază,

. și coloane 
conducători

.complexe 
conducători

cu 
in 

i-.lll

ții ale căror nume 
-greu pol fi înșiruite 
aceste rînduri, dar 
făclii un titlu db onoare
din huna întreținere a 
utilajelor din dotare, din 
executarea unor lucrări 
de calitate ireproșabilă.

la rezultatele bune do- 
bin’dive de SUCT în acti
vitatea economică de ba
ză o au formațiile de 
conducători auto coordo
nate de Mu cea Vesa, 
sile Popescu și cele 
secția utilaje grele, e 
duse de Mircea Bogc 
Constantin Geacă, Iul 
Tarbau, luliu Kovacs, 
se pol mituiri pe b’ 
dreptate eu fapiul că 
primele trei trimestre 
acestui 311 au realizat 
volum de lucrări de 
cavatii cu 45 la s

Pentru întărirea 
siguranfei circulației

Conducerea tehnică a 
SUCT are în centrul preo
cupărilor și activitatea de 
întărire a siguranței cir
culației. De la începutul 
anului pînă în prezent la 
nivelul secției s-au înregis
trat 10 accidente,- care au 
adus prejudicii materiale 
ce au însumat 70 000 lei. 
Au fost înregistrate și 42 
de avarii, din care 15 au fost 
generate de conducători 
auto aflați sub influența 
băuturilor alcoolice. Au 
fost aplicate celor vinovați 
sancțiuni și amenzi, con
form reglementărilor legale.

Pentru întărirea disci
plinei rutiere, pînă la sfîr
șitul acestui an vor fi or
ganizate acțiuni cu carac
ter educativ și se va pune 
un accent mai deosebit pe 
instruirea periodică a con
ducătorilor auto. Se va în
tări și exigența la nivelul 
coloanelor și secțiilor pen
tru a nu permite ieșirea 
în curse a autobasculante
lor care au defecțiuni teh
nice.

Fiind o unitate spe
cializată în transportul 
auto și excavați! mecani
ce — ne-a relatat tovară
șul Viorel Hălălaie, in
giner șef al SUCT Pe
troșani — noi acordăm 
o atenție deosebită îmbu
nătățirii coeficientului de 
utilizare a parcului de 
mașini și utilaje. Iar in 
înfăptuirea acestui clezi-. 
derat major, meseriașii au 
o contribuție hotărîtoare. 
Vom acoi’da și in viitor, 
toată atenția îmbunătă
țirii coeficientului de Uti
lizare a pareuluț, consi- 

im-
rea- 

de 
efi-

a parcului, 
derind/ aceasta ca o 
portantă resursă de 
lizăre a sarcinilor 
plan în condiții de . 
eiență sporită".

In fiecare zi, în secțiile 
L Cimpu lui Neag, Lupeni

și Vulcan, în secția de 
’ utilaje grele din Pctro-
1 șani, răspund „prezent" la
1 pontaj cei peste 13(30 do
J oameni ai SUCT Petro-
1 șani. Prin faptele lor de
‘ muncă ei aduc o impor-

1 tantă contribuție la în-
7 făptuirea programului de
■l creștere a producției de

cărbune energptic și coc- 
sificabil.

i»
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Schimb de mesaje între 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Republicii Elene

FILME
Adunarea festivă de la Moscova 

consacrată celei de-a 68-a aniversări 
a victoriei Marii Revoluții Socialiste 

din Octombrie

20,00
20,20

ATENA 6 (Agerpres). In 
numele președintelui Re
publicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, au fost transmi
se un mesaj de prietenie 
și cele mai bune urări pre
ședintelui Republicii Elene, 
Christos Sartzetakis.

Mulțumind, președintele 
Christos Sartzetakis a ru
gat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
sentimentele sale de stimă 
și înaltă prețuire, împreu
nă cu cordiale urări de să
nătate, fericire și de noi 
succese.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către președintele Re
publicii Elene a tovarășu
lui Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe; ca
re, în calitate de trimis 
special al președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia, efectuează o vizită în 
Grecia.

Primul ministru al Re
publicii Elene, Andreas Pa- 
pandreu, l-a primit, mier
curi seara, pe tovarășul Ște
fan Andrei, ministrul afa

cerilor externe, trimis 
special al președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Cu acest prilej, din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a fost transmis un 
cald salut prietenesc.

Primul ministru elen a 
mulțumit cu cordialitatel 
și a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sentimentele sa
le de înaltă prietenie și 
deosebită considerație, îm
preună cu cele mai bune 
urări de succes și în viitor, 
în conducerea poporului și 
statului român, în activita
tea desfășurată pe plan in
ternațional.

In cursul primirii, mi
nistrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste 
România a prezentat con
siderentele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor româ- 
no-elene pe multiple pla
nuri, precum și în legătu
ră cu unele probleme ale 
vieții internaționale actua
le.

MOSCOVA 6 (Agerpres). 
M. Chebeleu transmite : La 
Palatul Congreselor din 
Kremlin a avut Ioc, la 6 
noiembrie, adunarea festivă 
consacrată celei de-a 68-a 
aniversări a victoriei Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

In prezidiul adunării au 
luat loc Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., A.A. Gromîko, 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., pre

ședintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., 
Nikolai Rîjkov, membru 
al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., alți conducători 
de partid și de stat sovie
tici, veterani ai partidului 
comunist, fruntași în pro
ducție din Moscova și re
giunea Moscova, oameni de 
știință și cultură, generali 
și ofițeri ai forțelor armate 
sovietice.

PETROȘANI — 7 
iembrie: Provocarea 
gonului ; Unirea : 
periculos; Parîngul: 
tămîna nebunilor.

PETRILA : A 8-a 
nune a lumii.

LONE A: Pe 
șoimului.

VULCAN — Luceafărul: 
Sandocan, tigrul Malaye- 
ziei.

LUPENI — Cultural 3 
Mireasma ploilor tirzii.

URIC ANI: Nick Carter 
superdctectiv.

20,35

20,50
mi-

urmele

Dezbaterile din Comitetul politic special 
al Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 6 
(Agerpres). Comitetul poli
tic special al Adunării Ge
nerale a O.N.U. continuă 
examinarea raportului Co
mitetului special al O.N.U. 
pentru investigarea prac-* 
ticilor Israelului care a- 
fectează drepturile popu
lației din teritoriile arabe 
ocupate.

Reprezentantul român a 
prezentat poziția consec
ventă a țării noastre pri
vind necesitatea respectă
rii stricte, de către toate 
statele, a principiilor și 
normelor dreptului inter

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

uzina.

Telejurnal.
Pe coordonatele dez
voltării — reportaj, 
(color).
Școala și
(color).
Seara televiziunii 
sovietice (color).

— Itinerar în U.R.S.S. i 
Moscova — Lenin
grad.
Reportaj realizat de 
Radioteleviziunea ro
mână.

— Cîntece 
rusești.

— Popas la Vladivos
tok.

•— Muzică ușoară 
Alia Pugaciova 
formațiile
Rolli și laie.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

populare

cu
Și 
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MARȚI S-AU ÎNCHEIAT 
la Moscova convorbirile 
dintre ministrul afacerilor 
externe al Uniunii Sovieti
ce, E. A. Sevardnadze, și 
secretarul de stat al S.U.A., 
George Shultz, aflat într-o 
vizită oficială în U.R.S.S. 
in aceeași zi, secretarul de 
stat american a plecat spre 
patrie.

FINLANDA a devenit 
MEMBRA cu drepturi de
pline a Asociației Euro
pene a Liberului Schimb

(AELS). Hotărîrea în acest 
sens a fost aprobată de 
Consiliul Ministerial al or
ganizației, întrunit în se
siune la Geneva.

LA SPITALUL DIN 
SANTA MONICA, Califor
nia, s-au născut, marți, 
pentru prima dată, trei ge
meni concepuți in vitro 
— transmite agenția UPI.

național, a principiului car
dinal al nerecurgerii la 
forță, a inadmisibilitățil 
dobîndirii de teritorii prin 
forță și agresiune. In con
text, a fost înfățișată pozi
ția consecventă a României, 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu de promovare a 
unei soluții de pace cu
prinzătoare, justă și dura
bilă, în Orientul Mijlociu 
pe căi politice, pașnice.

Vorbitorul a arătat, în 
acest sens, că România, 
personal președintele 
Nicolae Ceaușescu s-au 
pronunțat, încă din 1978, 
pentru organizarea unei 
conferințe internaționale 
în cadrul O.N.U., cu parti
ciparea tuturor părților in
teresate, inclusiv a Organi
zației pentru Eliberarea 
Palestinei. Sînt necesare 
— a subliniat el — eforturi 
sporite din partea întregii 
comunități internaționale 
pentru trecerea cît mai 
grabnică la organizarea u- 
nei asemenea copferințe.

COMBINATUL MINIER VALEA JIULUI

Stația utilaj construcții 
și transport Petroșani

Str. M. Eminescu nr. 22 
încadrează direct sau prin transfer 
pentru secția auto Cîmpu lui Neag 
următoarele categorii de personal :

— conducători auto cu cel puțin 3 ani 
vechime în meserie

— mecanici auto
— sudori
— electricieni auto
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 si Legea 
nr. 57/1974.

Relații suplimentare Ia sediul unității si 
telefon 44594, 44781.
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„Cupa campionilor europeni la fotbal"

Steaua București s-a calificat în sferturile 
de finală ale competiției

Stadionul „Steaua" din 
Capitală a găzduit meciul 
retur din optimile de fina
lă ale „Cupei campionilor 
europeni" la fotbal dintre 
formațiile Steaua Bucu
rești și Honved Budapesta. 
După un meci spectaculos, 
în care s-au dovedit supe
riori la toate capitolele, 
fotbaliștii români au obți
nut o victorie clară, cu sco
rul de 4—1 (2—0), prin go
lurile înscrise de Pițurcă 
(min. 1), Lăcătuș (min. 35), 
Bărbulescu (min. 46) și Ma- 
jaru (min. 52, din lovitură 
de la 11 m). De la oaspeți 

'a redus scorul Detari, tran
sformed un penalty în 
min. 64. In tur, Ilonved 
cîștigase cu numai 1—0, 
astfel că în sferturile de 
finală ale celei mai impor
tante competiții interclu- 
buri europene se califică 
Steaua București.

Bine orientați tactic, cu 
un joc elaborat la mijlocul 
terenului, urmat de pă
trunderi rapide și impe
tuoase ale atacanților, ju
cătorii de la Steaua s-au 
impus repede, reușind să 
anulezQ handicapul din 
prima manșă în chiar pri
mul minut de joc : oaspe
ții au lovitura de începere, 
interceptează Stoica, îi tri

mite lui Boloni, care după 
o cursă de 30 de metri 
șutează violent, portarul 
Andrusch respinge în față, 
iar Pițurcă atent reia cu 
capul în plasă în secunda 
32 a partidei, deschizînd 
scorul ; 1—0. După alte 
mari ocazii (Pițurcă, în mi
nutul 18, Boloni, în minu
tul 27), jucătorii români 
își măresc avantajul, Lă
cătuș (min. 35), fructificând 
de la 2 m de poartă o 
centrare excelentă a lui 
Balint, pătruns în viteză 
pe extrema dreaptă.

Repriza secundă debu
tează din nou cu un gol 
pentru campioana Româ
niei, Bărbulescu șutind 
senzațional de la 30 m .în 
plasa porții lui Andrusch 
(min. 46).

Superioritatea fotbaliști
lor români, evidentă de-a 
lungul întregului meci, va 
fi materializată din nou în 
min. 52, cînd Lăcătuș a 
fost faultat în careu de 
Cseh, iar Majaru a tran
sformat imparabil penal- 
tyul acordat (min. 52). In 
minutul 64, Detari a stabi
lit scorul final, înscriind 
din lovitură de la 11 m.

Finalul întîlnirii este, fa
vorabil, de asemenea, ste-

liștilor, care trec în cîteva 
rînduri pe* lingă majora
rea scorului — Iovan, în 
minutul 66, șutul său fiind 
deviat cu greu de portarul 
budapestan, Boloni (min. 
68), Bărbulescu (min. 72), 
Stoica (min. 77), Majaru 
(min. 80), Balint (min. 82), 
greșind de puțin ținta. Nu
mărul mare de jucători 
citați exemplifică faptul că 
formația română a acționat 
grupat, cu combinații de
rutante, punîndu-și în va
loare forța de pătrundere 
și obținînd o victorie ab
solut meritată, care îi" a- 
duce pentru prima oară 
calificarea în sferturile 
de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni", fază 
a competiției ce va avea 
loc anul viitor.

Arbitrul austriac Horst 
Brummeier a condus urmă
toarele echipe : Steaua
București : Ducadam — Io
van, BUmbescu, Belodedici, 
Bărbulescu, Balint, Stoica 
(min. 88, Bălan), Boloni 
Majaru (min. 88, Radu II), 
Lăcătuș, Pițurcă ; Honved 
Budapesta : Andrusch — 
Sallai (min. 58, Kerepen- 
schi), Dozsa (min. 37, Gyi- 
mesi), Garaba, Cseh, Sikes- 
di, Fitos, Detari, Bodonyi, 
Dajka, Kovacs.

Alte rezultate 
din cupele 
europene

KIEV 6 (Agerpres). A- 
seară la Kiev în meci re
tur pentru Cupa cupelor la 
fotbal, echipa Dinamo 
Kiev a întrecut cu scorul 
de 3—0 (3—0), formația
Universitatea Craiova, prin 
golurile marcate de Rats- 
(min. 7), Belanov (min. 11), 
Demianenko (min. 13). Pri
mul’ meci se terminase la 
egalitate 2—2, astfel că Di
namo Kiev se califică în 
sfaturile de finală.

Ea Torino în Cupa cam
pionilor europeni Juventus 
Torino a învins cu 2—0 
(1—0), formația Verona în 
prima întîlnire scorul a 
fost egal 0—0,- Juventus ob
ținînd calificarea în sfertu
rile de finală.

ISTAMBUL 6 (Ager
pres). Miercuri, la Istambul, 
în prezența a 8000 de spec
tatori, în meci retur pentru 
Cupa campionilor europeni 
la fotbal, echipa Fenerbah
ce a întrecut cu scorul de 
2—1 (0—0), formația sue
deză Goteborg. învingă
tori în prima partidă cu 
4—0, jucătorii suedezi s-au 
calificat pentru sferturile 
de finală.

In Cupa UEFA, la Odes
sa, formația locală, Cerno- 
moreț, a terminat ncdecis, 
0—0, cu Real Madrid. Au 
asistat 45 000 de spectatori. 
Echipa spaniolă, care cîști
gase cu 2—1 primul joc, s-a 
calificat pentru turul trei.

întreprinderea de preparare 
a cărbunelui Valea Jiului 

Petroșani«
I N C A D R EA ZA

-— Un șef depozit
pentru secția de preparare Uricani

Mica publicitate
VIND convenabil cort 

nou, 4 persoane (marcă 
germană). Informații, Pe- 
trila II; strada Muncii 1/18. 
(2238)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Moca- 
nu Neculai, eliberată de 
I.M. Livezeni. O declar 
nulă. (2237)

PIERDUT foaie matri
colă nr. 414, eliberată de 
Școala generală nr. 5 Pe
troșani pe numele Doroși 
Venera în anul școlar 1971 
—1972. O declar nulă. 
(2233)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Drag- 
nea Ilie, eliberată de Pre- 
paratia C.oroești. O declar 
nulă.' (2230)

PIERDUT legitimație de- 
serviciu pe numele Sturza 
Gabriela, eliberată de 
I.U.M.P. O declar nulă. 
(2228)

PIERDUT ecuson pe nu
mele Tăbuș Violeta, elibe
rat de Preparația cărbune
lui Petrila. II declar nul. 
(2231)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Soțul anunță cu adîncă durere dispariția fulge
rătoare a scumpei sale soții

GRASU CHARLOTE (Gonteanu)
Inmormîntarea va avea loc în Caransebeș, de 

la capela cimitirului, azi, ora 14. (2236)

Se împlinește un an de la decesul dragului nostru 
BERCHEȘ GHEORGHE

Lacrimi și flori pe tristul lui mormînt. Familia. 
(2234)

Soția Viorica, fiica Cerasela și părinții Anton 
și Rozalia, amintesc cu aceeași tristețe, împlinirea 
a 18 ani de la dispariția scumpului lor

PITTINI UMBERTO
Nu-1 vom uita niciodată. (2227)
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