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TĂRII. CIT MAI MULT CĂRBUNE!
Noi succese

\o<fe miH0ieaAca\ minerești

Este necesar
un reviriment an

In primele nouă luni din acest an, conținutul 
de cenușă al cărbunelui brut extras de către între
prinderile miniere ale C.M.V.J. a înregistrat, față 
de valoarea normată, o depășire de 3,5 puncte. Nici 
în octombrie, situația nu se prezintă mai bine, din 
contră, depășirea se cifrează la 4,8 puncte.

Discuția pe care am purtat-o cu ing. principal 
IMOLA MARTONOSSY, din cadrul compartimen
tului CTC al C.M.V.J., s-a axat tocmai pe această 
problemă : calitatea cărbunelui.

— Analizînd situația 
cărbunelui extras în lu
na octombrie, comparativ 
cu primele trei trimestre, 
rezultă că aceasta s-a în
răutățit. Astfel, mina 
Vulcan înregistrează o 
creștere de 3,6 puncte la 
conținutul de cenușă, I.M. 
Aninoasa de 3,4 puncte, 
Petrila, 2,6 puncte, Dîlja, 
și Lupeni 1,9, iar cariera 
Cîmpu lui Neag și mina 
Lonea cîte 1,5 puncte. In 
același timp, un fapt îm
bucurător, la cîteva uni
tăți miniere se înregis
trează un salt al calității 
cărbunelui extras. Desi
gur, fac referire tot la (Continuare în pag. a 2-a)
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luna octombrie, compara
tiv cu primele nouă luni. 
In acest sens
I.M. Bărbăteni, care
scăzut conținutul de 
nușă al cărbunelui

puncte, mina Uricani 
4,2 puncte, Livezeni 
puncte și Paro.șeni, cu 
puncte.
— Căror cauze se da

torează neîncadrarea în 
norma de calitate pre
văzută ?
— In cazul întreprin

derilor miniere Aninoasa, 
Interviu realizat de

Gheorghe OLTEANU

Miercuri, 6 octombrie, 
minerii de la Lonea, Dîlja, 
Paroșeni și Bărbăteni, ho- 
tărîți să încheie acest 
cu rezultate din ce în
mai bune, au reușit să ex
tragă împreună, suplimen
tar sarcinilor de plan a- 
proape 700 tone de cărbune 
cocsificabil și energetic.

• Cel mai mare plus al 
zilei — 339 tone de cărbu
ne — l-au realizat minerii 
de la Bărbăteni, care con
firmă în acest fel rezulta
tele bune obținute în luna 
octombrie, cînd au realizat 
o producție suplimentară 
de peste 2000 tone de căr
bune cocsificabil. Și în a- 
ceastă lună, pe loc fruntaș 
se află minerii sectorului 
I A, care au extras supli
mentar sarcinilor de plan 
880 tone de cărbune pentru 
cocs, remareîndu-se fron- 
taliștii din brigăzile con
duse de Gheorghe Onofrei 
și Mihai Kovacs. Peste 400 
tone au extras suplimentar 
și minerii sectorului I B.

Confecții 
peste plan

Colectivul de oameni
muncii de la întreprinde
rea de confecții Vulcan a 
încheiat primele 10 luni din 
acest an cu însemnate de
pășiri la principalii indi
catori economico-financiari. 
Producția marfă a fost de
pășită cu aproape 1,5 mi
lioane lei, în timp ce pro
ductivitatea muncii cal
culată pe baza acestui in
dicator a fost depășită cu 
peste 2000 lei pe fiecare

I.U.M.P

în sprijinul 
minerilor

Acționînd hotărît pentru 
mai buna organizare a 
muncii, pentru realizarea 
unor indici superiori 
exploatare a utilajelor 
instalațiilor din dotare, 
lectivul întreprinderii 
Utilaj Minier Petroșani 
portează, de la o 
la alta, rezultate tot 
bune. Astfel, în luna 
tombrie producția 
a fost realizată în propor
ție de IO,",62 la sută, iar 
productivitatea muncii, ra
portată la producția marfă 
vîndută și încasată, a fost 
de 103 la sută.

Remarcabil este faptul 
că, în cursul lunilor sep
tembrie și octombrie au 
fost recuperate restanțele 
înregistrate de Ia începutul 
anului la producția de 
piese de schimb pentru u- 
tilaj minier. Numai în lu
na octombrie s-au realizat 
piese de schimb, supli
mentar sarcinilor de plan 
în yaloare de 3 000 000 lei. 
Cumulat pe zece luni, acest 
indicator a fost realizat 
în proporție de 100,45 la 
sută. Tot în luna octombrie, 
la echipamentul hidraulic 
aferent utilajelor de susți
nere minieră, s-a realizat 
o depășire față de plan de 
două procente. La obține
rea acestor rezultate meri
te deosebite revin 
de susținere minieră, 
ției mașini de abataj 
secției de echipament 
draulic. (Gh. S.)
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Lucrări 
de calitate

eforturilor 
preparato- 
Coroești— 
a înnobila

In cadrul 
generaid ale 
rilor de la 
Vulcan, de
cărbunele recepționat de 
la întreprinderile mi
niere se evidențiază în 
permanență și 
șii atelierului 
mecanic al uzinei, 
dintre ei sînt 
strungari Ion 
(stînga) și Mozes 
Prin lucrările de 
te executate, ei se 
tuează în rîndul 
ta.șilor «ecției

meseria- 
electro- 

Doi 
tinerii 
Czifra 
Sipos. 
calita- 

si- 
frun- 

mecanice.

Foto: Al. TATAR
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Răspundere muncitorească,
ordine, disciplină

Indulgența nu face casă 
bună cu absentomanii

Brigada condusă de Eroul Muncii Socialiste Teodor Boncalo, din sectorul 
IV al minei Lupeni, este binecunoscută în Vale. In cadrul ei acționează oa
meni de aleasă hărnicie, cum sîut cei din schimbul condus de loan Mârsu.

Foto: T. ALEXANDRU
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întreprinderii, 
în fel și 
pe calea

Nu s-ar putea spune 
prin nimic, că Mihai Bucur 
din sectorul I nu a bene
ficiat din plin de 
gența conducerii 
prinderii în ceea ce 
te menținerea sa în 
acestui colectiv cu
tradiții muncitorești, 
este I.M. Lupeni. 
dimpotrivă, Mihai 
a beneficiat mai mult de-
cît oricare dintre ortacii 
săi de înțelegerea și grija 
conducerii 
care a încercat
chip să-l aducă 
cea bună. Mihai Bucur în^ 
că de cînd a venit în 
treprindere și-a făcut 
obicei din a absenta nemo
tivat de la 
încercările 
se lase 
gubitor 
pentru 
întreprinderii i-a desfăcut 
contractul de muncă. Tîn- 
guirile și asigurările, 
chiar lacrimile sale, 
zîndu-se fără

de
au
care

în-
un

program. Toate 
de a-1 face să 
acest obicei pă- 
eșuat, drept 

conducerea

ba 
vă- 

serviciu, au

Multe nereguli, dar și multe căi de eliminare a acestora
De curînd, am întreprins 

un nou raid-anchetă de 
data aceasta în orașul U- 
ricani — pentru a vedea, 
și aici, cum este gospodă
rită (sau risipită !) zes
trea de energie electrică, 
un bun al nostru, al tutu
ror. însoțiți de electricia
nul Vasile Stăruială, din 
cadrul C.D.E.E. Petroșani 
— centrul Uricani, am fă
cut următoarele . consta
tări :

Pornim raidul nostru, vi- 
zitînd de data aceasta în 
primul rînd unitățile co
merciale. Constatări care 
ne permit să apreciem stă
ruința personalului din 
toate unitățile Nu s-a gă
sit nici un aparat electric 
de încălzire, peste tot

dispoziții scrise — și lua
te la cunoștință, prin sem
nătură — cum că trebuie 
luate toate măsurile de

iluminează o hală 
în care strungarul 

discută cu

imensă 
Oliviu 

Gagea... discută cu un 
amic. Ii cerem să le stin-

ECONOMÎKREA.

încălzire, țleci, reșoul, 
care-1 are alături, este 

Firesc..., 
nefiresc 
în cau-

economisire — lucru 
este și aplicat.

Al doilea obiectiv 
raidului nostru — 
prinderea minieră 
localitate. Intrăm Ia 
erul electromecanic, 
becuri de 250 wați, 
trei de cite 125 wați 
te cu vapori

care

al 
între- 

din 
ateli- 
Două 

alte 
(toa-

de mercur)

gă, din moment ce nu lu
crează nimeni. Se 
vă. Dar de 
intervenția

La stația 
re „Planul 
Păcurariu -
ne dezvăluie că aici cabi
na nu are nici un mijloc

rezol-
ce numai la 
noastră ?
de ventilatoa-

15“, Gabriela
- mecanic —

de 
pe 
folosit la nevoie, 
omenește. Dar — 
— am zice ca cei
ză să nu rezolve problema 
încălzirii.

Situația cea mai gravă 
este la cabina cîntarului de 
la recepția I.M. Uricani. 
Aici, deși s-a promis insta
larea unei sobe (de mulți 
ani !), încălzirea se face 
cu o rezistență improvizată 
de 5 000 (cinci mii !!!) 
wați — 380 V. Dincolo de 
limitele oricărei înțele
geri.

Alexandru TĂTAR

(Continuare in pag. a 2-a)

înmuiat inima factorilor 
de conducere care l-au 
reprimit în cadrul colec
tivului, sperînd într-o re
dresare a comportamentului 
acestuia. Dar răspunsul lui 
a fost total diferit față de 
angajamentele luate în 
timpul diverselor discuții 
purtate la comitetul 
partid și la comitetul
sindicat, acesta continuînd 
să absenteze de așa mani
eră îneît în prezent are 
53 de absențe nemotivate. 
Același lucru s-a întîmplat 
și cu Anton Cotnăreanu, 
tot din sectorul I. După 
ce i-a fost desfăcut con
tractul de muncă, avîndu- 
se în vedere, dintr-un e- 
xagerat sentiment
tar, situația familială 
copii), a fost 
ba
el 
de 
el
acești copii au 
hrană, de 
de tot ceea ce el le-ar 
putut asigura prin cîștigu- 
rile realizate dacă 
venit la serviciu ?

Am redat doar
dintre numeroasele
create de iresponsabilitatea 
umană, în ultimă instanță, 
a unor oameni care nu 
susțin prin nimic calitatea 
de om al muncii, profitînd

de 
de

umani- 
(4 

reîncadrat, 
a primit și locuință, dar 
tot a absentat de 71 
ori anul -acesta. Oare 

ca tată nu s-a gîndit că 
nevoie de

îmbrăcăminte, 
fi

ar fi

două 
cazuri

Gh. CHIRVASA

(Continuare in pag. a 2-a)
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în prim-planul activității preparatorilor: cărbune
mai mult pentru cocs și

rea din punct de vedere 
tehnologic a instalațiilor, 
pentru folosirea la capa
citatea integrală a aces
tora. Este necesar să se 
acționeze mai ferm pen
tru prevenirea defecți
unilor electromecanice, 
pentru întărirea ordinii

la adunarea 
reprezentan-

Preparațiile din Valea 
Jiului sînt puncte esen
țiale în fluxul cărbune
lui din subteran către 
beneficiari — unități din 
importante ramuri ale 
economiei naționale, cum 
ar fi siderurgia și ener
getica. Iată de ce, atît 
darea de seamă, cît și 
luările de cuvînt ale par- 
ticipanților 
generală a
ților oamenilor muncii de 
la I.P.C.V.J. s-au axat, 
în principal, pe acele as
pecte menite să conducă 
la perfecționarea activi
tății, în acest an și 
anul viitor.

S-a relevat cursul 
cendent al producției 
lor trei unități —* prepa
rațiile de la Petrila, Co- 
roești și Lupeni — ea 
fiind mai mare, pe no
uă luni, față de-perioa
da corespunzătoare a 
anului trecut, cu 131 700 
tone, din care la special 
pentru cocs cu 19 000 to
ne, la special pentru se- 
piicocs cu 12 300 tone, 
la cărbune energetic cu 
100 000 tone. Totuși, pla
nul producției nete fizi
ce a fost realizat doar în 
proporție de 94,8 la sută 
ceea ce demonstrează că 
se, impun măsuri urgen
te pentru perfecționarea 
activității, tocmai la sor
timentele atît de necesare 
economiei naționale — 
cărbunele pentru cocs și 
semicocs, cărbunele ener
getic.

In acest scop, s-a ară
tat, trebuie depuse efor
turi pentru îmbunătăți-

laillllllBllllllIllliBBt

Adunări generale 
ale reprezentanților 
oamenilor muncii
llIOlBEUIIBUIBIiiiliMIIII

în

as- 
cc-

și disciplinei, pentru res
pectarea, în cadrul unei 
mai bune conlucrări cu 
unitățile miniere, a nor
mativelor de calitate a 
producției brute. In 
aceste condiții, s-a subli
niat, colectivele de mun
că ale Întreprinderii de 
preparare a cărbunelui 
au posibilitatea preluă
rii cantităților sporite de 
cărbune.

Caracterul de lucru al 
dezbaterilor a fost probat 
și de multitudinea pro
punerilor concrete și va
loroase făcute de
vorbitori — între care îi 
cităm pe Francisc Appel, 
Ioan Moldovan, Constan
tin Bușoniu, Cornel Col- 
da, Petre Săcăluș, Nico- 
lae Tătar, Oliviu Florea, 
Nicolae Vâlcea, 
Liszka, Angelica 
liu, Otto Abraham, 
ceste propuneri au 
bogățit planul de măsuri 
pentru asigurarea înde
plinirii sarcinilor de pro
ducție pe anul 1986, vi- 
zînd, în principal, folo-

către

Iosif
Gara- 

A- 
ini-

Ansamblul artistic 
de instrumente populare din 

Donețk — U.R.S.S., la Petroșani
zile, în 
județul 

artis- 
popu-

Se află, în aceste 
turneu în 
nostru, Ansamblul 
tic de instrumente
lare din Donețk — U.R.S.S. 
In cadrul turneului, ar
tiștii sovietici vor susține, 
mîine, 9 noiembrie, un 
spectacol și în Petroșani, 
la Casa de Cultură a Sin
dicatelor.

Alături de mesagerii ar
tei populare din Donețk, 
în cadrul aceluiași specta
col va participa și cunos-

cuta solistă de folclor mu
zical' Sava Negreau.

Publicul spectator va pu
tea urmări așadar, un 
tractiv program 
folcloric, cuprinzind 
tece populare 
precum și piese 
din Donețk.

Cortina se va 
la ora 18.

Spectatorii își pot procu
ra biletele prin agenția de 
sjjpctacole a Casei de Cul
tură a Sindicatelor. (H. 
DOBROGEĂNU)

a- 
artistic 

cîn- 
românești, 

muzicale

deschide

Multe nereguli, dar și multe
(Urmare din pag. 1)

La stația de turbocom- 
preșoare. Florentina Neam- 
țu ne declară ferm că 
„nu am nici un reșou". Nu 
o credem pe cuvînt și gă- 

bine camuflat — 
improvizat de 
„Să știți că nu-i 
E al unei cole- 
aici se

acest mijloc de 
pentru că — se 
instalarea unui 
este o problemă

Așa sa

e mai bună 
de metano-

sim — 
un reșou 
250 wați, 
al meu... 
ge...“. Și folosește

încălzire 
pare — 
calorifer 

prea .

„complicată", 
fie ?

Situația nu 
nici la stația
metre. In lipsa caloriferu
lui, dispus să asigure tem
peratura necesară încăl
zirii și încărcării .aparate
lor de CH4, 
un... radiator
Pentru 

bim de omenie șă 
că Înțelegem de ce la cen
trala. telefonică și la poar
ta principală încălzirea se 
face cu cite un reșou im-

se folosește 
electric.

că vor- 
notam

TINERII din organizați
ile U.T.C. ale sectoarelor 
I, II și 111, de la I.M. Ani- 
noasa au participat în a- 
ceastă săptămină la ac
țiuni de muncă patriotică. 
Cu acest prilej au fost a- 
provizionate locurile de 
muncă cu 23 cărucioare 
material lemnos și, totoda
tă, au fost evacuate peste 
100 tone de cărbune de pe

semicocs
Este necesar

(Urmare din pag. 1)

universal

progra- 
și cele 

stabilite 
unitate, 

pre-

un reviriment
sirea rațională a capaci
tăților de producție, creș
terea siguranței în 
ploatare, mărirea 
perării globale și 
cărbune special, 
nătățirea calității 
ducției, reducerea 
derilor pe flux. De 
semenea, există 
pări pentru 
cheltuielilor 
pentru amplificarea re
zultatelor pozitive obți
nute la acest capitol în 
anul în curs, cînd eco
nomiile la mia de lei 
producție marfă au fost 
de 30,7 lei, cea ce a 
condus la o depășire de 
92,6 milioane lei la
producția netă valorică.

Un alt aspect impor
tant al realizării planului 
pe 1986, pe larg dezbă
tut în cadrul adunării ge
nerale, îl reprezintă in
vestițiile, activitate ce se 
va finaliza prin punere 
în funcțiune a încă două 
preparații — la Liyezeni 
și Uricani. Avînd în ve
dere că pe 9 luni planul 
la investiții a fost reali
za* în proporție de nu
mai 62 la sută, se înțele
ge că trebuie depuse e- 
ferturi pentru recupe”:i- 
rea restanțelor, în așa 
fel îneît noile capacități 
să intre în funcțiune la 
termenele stabilite. Pen
tru că numai in felul a- 
cesta, paralel cu îmbu
nătățirea din punct de 
vedere calitativ a pro
ducției, poate fi realizat 
planul anului viitor.
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1 în 

îmbu- 
pro- 

pier- 
a- 

preocu- 
reducerea 
materiale,

Lonea, 
consta 
lucrări 
asigu- 

fluxului 
LU- 

Și

Vulcan, Dîlja și 
una din cauze ar 
în executarea de 
de pregătiri fără 
rarea separării 
de transport. Mină 
peni s-a confruntat 
mai are de rezolvat pro
bleme legate de apariția 
unor falii și'' intercalații 
de steril. La mina Lonea, 
calitatea 
afectată și de 
ponderii producției 
venite din 
Jieț. Cărbunele din 
crocarieră are o i 
.ridicată, de 53,6 la 
Pentru I.M. Vulcan, 
respectarea ponderii pro
ducției de cărbune extras 
din strate, conform pre
vederilor 
în sensul 
producția 
cu cenușă 
în detrimentul 
5, la care cărbunele 
doar 35 la sută 
Neplasarea efectivelor și 
neasigurarea claubării la 
nivelul realizărilor ante
rioare în cazul minei Dîl-

cărbunelui este 
creșterea 

pro- 
microcariera 

i mi- 
cenușă 

sută, 
ne-

preliminarului, 
că a crescut 

din stratul 7, 
de 46 la sută, 

stratului 
are

cenușă.

ja, unde s-a redus la 
mătate cantitatea de 
ril claubat, și al I.M. 
peni, la care punctul "de 
claubaj de la puțul 
continuă să rămînă 
plasat.

— Iar o altă cauză, 
am adăuga noi, constă 
în faptul că programele 
eu măsuri vizind îmbu
nătățirea calității căr
bunelui nu sînt întot
deauna respectate...
— Aveți dreptate, 

scopul îmbunătățirii 
tuației la acest 
important pe care-1 
prezintă calitatea 
nelui, toate 
rile miniere 
urmărească 
atît măsurile 
mele proprii, cît 
suplimentare, 
pentru fiecare 
măsuri cuprinse în 
liminariile trimestrului 
IV al anului curent. A- 
ceste preliminarii sînt 
avizate de combinat, dis
cutate, iar sarcina fiecă
rei mine este de a res
pecta întru totul preve
derile acestora.

capitol 
re- 

că.rbu- 
întreprinde- 
trebuie să 

permanent 
din

Magazinul
Jiul" — un etalon al dez

voltării și modernizării co
merțului din Valea Jtului.

O NOUA PROMOȚIE. In 
curînd o nouă promoție de 
37 de conducători auto vor 
absolvi cursurile școlii de 
șoferi din județul Hune
doara, vor fi repartizați 
la S.U.C.T. Petroșani și 
își vor aduce în curînd o 
importantă contribuție la 
transportul cărbunelui și 
sterilului din carierele 
Cîmpu lui Neag, Uricani 
Sud, „Victoria" Lupeni și 
Jieț.C.T. DIACONU

troșani 
Maria

eadrul
— tinerele muncitoare Elisabcta Șerban 

Schwafcz, efectuează verificarea releelor 
compun circuitele care concură la siguranța cir 
lației ferov iare.

>• .a

laboratorului SUB — Stația C.E.R.

căi de eliminare
provizat de 250 wați și. 
respectiv, 1500 wați. Nu 
înțelegem însă de ce se. 
neglijează rezolvarea pro
blemei încălzirii din mo
ment ce mina dispune de 
o centrală termică proprie. 
Acestea sînt constatările 
la mina Uricani. Cam mul
te... improvizații. Și 
propriu și la figurat I

obiectiv 
— Sec- 
cuai țu- 
puse la 

or-

la

In fine, ultimul 
al raidului nostru 
ția de preparare a 

' lui. Instalații bine 
punct, consum rațional,

lîngă fluxul de benzi tran
sportoare. (G.B.)

SUGESTIE. Au fost ter
minate lucrările de izolare 
a conductelor ce transpor
tă agentul termic de 
centrala 
rul Carpați la 
din reședința 
piu. Sugerăm 
rilor să astupe 
care sînt amenajate, 
nu dă înghețul. (Gh. Spînu)

„ANONIMUL VENE
TIAN", piesa lui Giuseppe 
Berto, va putea fi urmări
tă astăzi, miine și dumini-

la 
din cartie- 

noul hotel 
de munici- 
Constructo- 
canalul, în 

pînă

cu

Indulgența
nu face casă bună

cu absentomanii
'Urmare din pag. I)

nerușinare de înțelege
rea și grija pe 
tatea noastră 
pentru oameni, 
piii lor, pentru 
lor. Nu reproșăm 
conducerii 
pentru 
mență 
tru că 
sîntem 
să fim 
primul 
tul 
ce fel 
doi 
Gh.
— 32 absențe, Viorel Dra- 
goș (III) — 22 absențe, Mi
hai Paloșec (IV) —- 30, Va- 
sile Panciuc (III) — 
Costică Făcăleț (IV) 
38, Virgil Pogonca

Toma Mesa roș

care socie- 
o poartă 

pentru co- 
familiile 

nimic 
întreprinderii 

actele sale de cle- 
manifestate, pen- 
în primul rînd toți 
oameni și trebuie 
caracterizați în 
rînd de sentimen- 

OMENIE. Dar oare 
de oameni sînt cei 

amintiți, ’ortacii lor 
Buciu — sectorul I

de

17,

a acestora
dine și disciplină, iată < ce 
am găsit în seara raidului.

Concluzia finală : și in 
orașul Uricani au demarat 
amplu și organizat măsuri 
ferme pentru ca zestrea 
energetică să nu fie risipi
tă ; constatările de la I.M. 
Uricani sînt de natură să 
oblige conducerea minei 
să amplifice eforturile fă
cute. Un lucru e sigur s 
asigurarea încălzirii la lo
curile sus menționate ar 
rezolva toate problemele.

din 
ora 

mare

că, la Teatrul de stat 
Petroșani, începînd cu 
19. Un spectacol de 
succes, interpretat cu ver
vă de Claudiu Bleonț 
Patricia Grigoriu. (Al. II.)

EXCURSIE. Un grup de 
elevi de la Școala genera
lă nr. 6 din Petroșani 
va afla la sfir.șitul 
tei săptămîni într-o 
resantâ excursie. Ei

și

se 
aces- 
inte- 

vor
străbate următorul traseu: 
Petroșani — Deva — Țebea 
— Peștera Urșilor — Fe
lix — Oradea și retur. 
(G.B.)

REVENIM la una dintre 
criticile apărute in ziarul 
nostru, tot în cadrul aces
tei rubrici. In lața sediului 
C.M.V.J. se găsesc, chiar 
lingă bordura trotuarului, 
două guri de canalizare, 
care au lost lăsate neaco
perite după asfaltarea stră
zii, constituind astfel, un 
real pericol de accidente 
pentru pietoni și autovehi
cule. Se impun măsuri 
gente pentru acoperirea 
(Al. II.)

REPARAȚII. După 
lungă perioadă cit a

ur- 
lor.

o 
fost

(IV)
(IV) 

loc 
își 

cîr- 
îm-

— 14,
— 24 și alții care în 
să se prezinte la șut 
găsesc ocupații prin 
ciumi sau alte locuri,
proșcînd cu noroi prestigiul 
muncitoresc al colectivului 
care i-a primit cu căldura 
și atenția cuvenită. ’ Cum 
pot ei să privească senini 
la ortacii lor știind că 
lipsa lor de la șut înseam
nă pierderi pentru 
membrii sectorului, 
tru întregul colectiv 
minei 7 Mina Lupeni 
realizează sarcinile

toți 
pen

al 
nu-și 

de
plan, dar dacă am calcula 
în,. tone de cărbune zilele 
de absențe nemotivate de 
la program — deci echi
valentul activității unui 
om pe un șut — observăm

a... nimănui, sala de sport 
din incinta clubului sindi
catelor' din Lupeni (sală 
„aparținînd" A.S. „Mine
rul"), se află acum în re
parații. Sperăm că după 
finalizarea lucrărilor, șco
lile din oraș vor beneficia 
de această sală pentru a 
arătu că și la Lupeni sînt 
tineri cu talent pentru... 
handbal, volei sau baschet. 
(A.'t.)

MIERCURI, în sala Casei 
de cultură din Petroșani, 
are loc tradiționala mani-

că mina ar fi putut avea 
importante plusuri Ia pro
ducția de cărbune, iar 

minerii, importante plusuri 
în bugetul familiei. C 
le dă dreptul acestor 
meni iresponsabili să 
gubească întregul 
tiv 7 Pentru ce să ni; 
tăm înțelegere și 
ță față de astfel c 
meni, cînd ei nu . 
sarcina elementară 
au ca oameni 
aceea de a fi 
șut 7

Indignarea 
de la mina Lupeni, intran
sigența muncitorească și 
fermitatea conducerii în
treprinderii față de aseme
nea situații sînt firești, ne
cesare 
rea ca 
pulzați 
tivului, 
marea 
rii unei discipline 
muncitorești, 
cesare păstrării 
lui colectivului de 
peni. Iar acest ] 
după cum ne spunea tova
rășul Aurel Angheluș; pre
ședintele comitetului de 
sindicat pe întreprindere, 
trebuie apărat cu orice 
preț, căci eliminarea ab- 
sentomanilor înseamnă de 
fapt una din condițiile e- 
sențiale ale realizării in
tegrale a sarcinilor do plan 
la producția de cărbune, 
una dintre principalele for
me de manifestare a 
responsabilității și intran
sigenței muncitorești, tră
sături caracteristice mine
rilor din Lupeni.

Cine
oa- 

i pă
ci oc- 
nifes- 

clemen- 
• ba- 
iV’leg 
ie o 

ai muncii, 
prezenți la

colet ti\ ului

și prompte, hotărî- 
aceștia să fie ex- 
din mijlocul colec- 
fiind de fapt ur- 

firească a întronă- 
ferme, 

absolut ne- 
presligiu-
■ la Lu- 
prestigiu.

testare culturală studen
țească „Balul bobocilor", 
pentru studenții Facultă- * 
ții de mașini și instalații 
miniere. In program, 
turi de muzică și 
glume, precum și 
teptatul concurs 
boboc". (Al. H.)

ală- 
dans, 

mult aș- 
„Mișs I

Rubrică realizată de 
H. ALEXANDRESCU
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ATAȘA MEM T U l DETASATILO R Medicul
sau despre 50 de mineri, lăcătuși și electricieni, care fac cinste colectivului care i-a 

trimis și colectivului care i-a primit

Nu e o regulă, dar de 
cele mai multe ori sint 
detașați în alte locuri nu 
cei mai buni muncitori ai 
unei întreprinderi, moti
vele sînt lesne de înțeles. 
Subinginerul Ion Burdea, 
șeful sectorului VI, de la 
mina Lonea, recunoaște că, 
la 1 septembrie a.c., a 
avut multe clipe de îndo
ială, cînd, la investiții-pre- 
gătiri, s-au repartizat 50 
de muncitori detașați de 
la I.M. Comănești. Cum 
să prindă ritmul colecti
vului deodată 50 de oa
meni, care „aterizează" în- 
tr-un loc de muneă străin, 
departe de familii ? Trebu
ie să existe totuși un în
ceput pentru fiecare, în a- 
cest caz s-a mizat pe a- 
vantajul spiritului de echi
pă, minerii din Comănești 
munciseră, ani îndelungați, 
împreună.

— Cei 12 lăcătuși și 
lectricieni, menționează 
ful sectorului, au fost
partizați în echipa de mon
taje, au demonstrat că 
stăpînesc meseria, se a- 
chită onorabil de sarcinile 
primite.

e- 
șe- 
re-

Nevoia învață pe om, 
cum lucrările din investi
ții nu puteau fi tergiver
sate, analizîndtl-se situa
ția pînă la nivelul con
ducerii minei, s-a adoptat 
o soluție curajoasă, e drept 
riscantă.

— Am format două bri
găzi, conduse de frații Dan 
și Nicolae Colpoș. Ortaci
lor lui Dan le-a fost încre
dințată executarea stației 
principale de pompe la 
puțul XI, orizontul 350, 
Nicolae și ai săi au luat în 
primire realizarea racor
dului și planului înclinat 
din blocul IV. Șeful nos
tru de brigadă Mihai Bar- 
tolici, cu statul său major 
de șefi de schimb, i-a pri
mit pe ceilalți detașați, 
atacînd împreună racordul 
si rampa de legătură între 
galeria direcțională din 
blocul IV—V și planul în
clinat de transport.

A trecut luna emoțiilor, 
septembrie. Toate cele trei 
formații și-au depășit pla
nul cu 1 pînă la 4 procen
te. In octombrie, brigada 
lui Dan a raportat 15 pro
cente suplimentare, cele-

10 lalalte două între 7 și 
sută.

— Ne-am străduit, 
marcă Nicolae Golea, 
ședințele comitetului 
dicatului pe nună, să 
ăm muncitorilor detașați 
condiții bune de muncă 
și de viață. Au fost cazați, 
unii cu familiile, la cămin; 
au fost ajutați să-și rezol
ve problemele personale. 
Unora dintre ei a început 
să le placă la noi.

„Plăcerea" n-a lost doar 
o declarație de politețe la 
adresa gazdelor. Minerul 
Dumitru Antoni și ajuto
rul minier Ion Merișan 
și-au cerut transferul 
Lonea, acum e deja
curs de rezolvare problema 
locuințelor. Dan Colpoș și-a 
adus și el familia la Pe- 
trila Și alții vor să rămî- 
nă pentru totdeauna la 
Lonea. In ceea ce privește 
munca lor, ascultăm 
marca directorului 
ing. Viorel Boantă,
zentă și în materialul dez
bătut recent, la adunarea

la 
în

re- 
minei, 

pre-

bolnavul se
ajută, 

vindecă (Iii)

/ ibrăria—centru de cultură
Unitatea nr. 41 a Cen

trului Județean de Libră
rii — Hunedoara, situată 
pe modernul bulevard 
„Victoria" din Vulcan, la 
parterul unui bloc — ade
vărată bijuterie arhitecto
nică — era, la ora vizitei 
noastre, destul de aglo
merată. Numeroși tineri 
solicită vînzătoarei cărți a- 
flate în standurile libră
riei. In lipsa șefei de uni
tate — bolnavă — 
de vorbă cu Rada 
vînzătoare.

Ne interesăm de 
tatea aprovizionării 
te Cu amabilitate 
informați că acest 
se desfășoară bine, 
condițiile de 
sint grozave. Cărțile vin de 
la Deva o dată, de două 
oii pe lună. Dintre titlu
rile pe care le poți i 
depozit, librăria nr. 
primește din fiecare, 
funcție de necesități, 
mărul de exemplare 
judicios corelat cu cerințe
le cititorilor. Verificăm 
documentele, repartițiile 
de carte nr. 44, 45, 46 
47/1985. Constatăm, 
tr-adevăr că numărul 
exemplare din fiecare 
pariție editorială este 
ficient.

Există și cazuri in

stăm 
Hașca,

ritmici- 
cu car- 
sîntem 
proces 

, deși 
transport nu

găsi in
41
in 

. Nu- 
> este

in-
de
a-

su-

care

Duminică, 10 noiembrie

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

— Telefi lmoteca de
ghiozdan.
Prietenii văilor verzi 
(color).

12,40 Din cununa cînte- 
cului românesc. 
Muzică populară, 
(color).

13,00 Album duminical.
— Refrenele tinereții. 

Muzică ușoară (par
țial color).

— Truc, trucaje și un... 
actor Umor vizual.

— Dincolo de rampă... 
Surprize muzicale.

— „Maria, viața nu e ci
nematograf !“. Un șla
găr cu Cornel Con- 
stantiniu.

— Cascadorii rîsului.
— Telesport.
— Meridianele cîntecu- 

lui șî dansului.

generală a oamenilor mun
cii.

— Deși lucrai ile încre
dințate brigăzilor de de
tașați sint dificile, calita
tea lor este ireproșabilă.

Așadar, acum, pe lingă 
tradiționalele foi mâții 
fruntașe, conduse de Mi
hai Anton, Traian Bolar, 
Ion Gîtlan, Ștefan Geangă, 
la sectorul de investiții- 
pregătiri de la mina Lo- 
nea, într-o postură simi
lară. se află brigăzile de 
detașați. înconjurați 
dragoste și atenție, 
rii moldoveni au 
să-și demonstreze 
nicia, 
rui re 
chiar,
se integreze în acest colec
tiv. Cu alte cuvinte deta- 
șații de la I.M. Comănești 
și-au dovedit... atașamen
tul față de breasla 
ță de minerii Văii 
acest fel contribuie 
multă eficiență la < 
rea bazei energetice a țării.

cu 
mi ne
ținut 

destoi- 
de dă-să dea dovadă 

în muncă, mai mult 
unii dintre ei vor să

lor, fa- 
i și în

cu mai 
asigura-

Ion VULPE

Pentru cursanții învățămîntului 
politico-ideologic

|
t

cererea este mai mare de- 
cît oferta. Cu promptitu
dine, după cum rezultă din 
documentele verificate, se 
întocmesc comenzi supli
mentare, comenzi pe care, 
de obicei. Centrul de Libră
rii din Deva le satisface cu 
primul transport. Sîntem 
informați că există preo
cupări susținute pentru 
aducerea cărților la locul 
de muncă al oamenilor, 
sînt deschise standuri per
manente în școli, un stand 
aflat în curs de permanen
tizare la I.M. Paroșeni și 
alte standuri temporare 
la I.M. Vulcan, la Între
prinderea de Confecții, la 
S.S.H.

Vizităm librăria. Cărți
le sint .așezate conform 
tematicii. Ne atrage' aten
ția vitrina omagială „Li- 
viu Rebreanu", alcătuită 
cu ocazia sărbătoririi cen
tenarului nașterii mare
lui prozator.

Așadar, o librărie unde 
există preocupări concre
te pentru difuzarea căiții 
de orice gen în rîndul oa
menilor, dar și pentru a- 

de noi cititori.
o librărie —

tragerea
lată deci

adevărat centru de cultu
ră.

H. \LEXANDRESCU

— Pagini din istoria fil
mului

— Secvența telespecta
torului.
(parțial color).

14,45 însemne ale unui 
timp eroje. 
Reportaj (color).

19,00 Telejurnal.
19.20 Țara mea azi. 

Reportaj (color).
19,40 Cîntarea României, 

(color).
20.20 Film artistic.

Ancheta.
21,50 Telejurnal.

Luni, 11 noiembrie

20.00 Telejurnal.
20,20 Orizont tehnico-ști- 

ințific.
20,35 Tezaur folcloric (co

lor).
21,00 Roman foileton.

Wagner
(color).

21,50 Telejurnal.

In sprijinul celor ce studiază în cercurile poli
tico-! neologice din învățămîntul de partid și sindi
cat, în această lună se dezbate tema: „Producția 
materială — latură 'determinantă a vieții sociale. 
Creșterea puternică a forțelor de producție — factor 
hotărîtor al dezvoltării societății socialiste, a ridică
rii bunăstării întregului popor".

Consultații la această temă au apărut în revista 
„Munca de partid" nr. 10/1985 și ziarul „Scînteia" 
din 23 octombrie a.c.

Pentru omul sănătos cul
tura și educația 
au o maro 
prevenirea 
Tot atît do 
și bolnavul 
tul să nu 
marea 
de data aceasta Ia caz 
nu la general Spitalul este 
o școală eficientă a educa
ției sanitare. Trebuie folo
sită perioada internării și 
condițiile oferite nu numai 
pentru tratament, ci și pen
tru documentare, educa
ție igienico-dietetică, co
rectarea modului de viață, 
de muncă și odihnă.

In ultimul secol medici
na a obținut succese atît 
de spectaculoase în vin
decarea unor boli astfel 
îneît prestigiul ei a cres
cut și s-a răspîndit impre
sionant de repede. Chinina 
în tratamentul malariei, 
salvarsanul și mai ales 
penicilina în tratamentul 
sifilisului, salicilatul 
sodiu. în unele forme 
reumatism. hormonii, 
taminele, sulfamidele și 
ales antibioticele în trata
mentul celor mai variate 
boli infecțioase. sînt numai 
cîtcva dintre cele mai ră
sunătoare succese ale tra
tamentului medicamentos. 
Evoluția chirurgiei moder
ne și a altor specialități 
vine să confirme marile 
posibilități ale medicinei 
de a păstra starea de via
ță și a 
căm că, 
voltarea 
lației în 
sională a medicilor și 
arsenalul terapeutic, 
strecurat treptat și o 
nie greșită și anume 
fiecare boală își are 
dicamentul ei salvator,

sanitară 
însemnătate în 
îmbolnăvirilor, 
firesc este ca 
și convalescen- 

neglijeze infor
med! cală concretă, 

Și

ce de multe ori nu cores
punde adevărului. Mai mult 
deeît atît, faptul că anti
bioticele s-au dovedit atît 
de eficace în unele boli in- 
fecțioase a condus la for
marea unor- convingeri to
tal ero.nate, că orice boală 
poate fi vindecată prin 
administrarea acestora. 
Surprinde dorința cîte u- 
nui bolnav de a i se pre
scrie un antibiotic.

Este foarte dificil de ex
plicat în mod convingător 
că mecanismul vindecării, 
ca și cel al îmbolnăvirii,

prescri- 
ar fi, 
ajutor 
insufi-

Materiale 
refolosibile
Cu ultimele cantități 

vechi recuperatede fier 
din subteran și predate re
cent la întreprinderea de 
recuperare și valorificare a 
materialelor refolosibile, 
nivelul de realizare a 
nului economic anual 
organizației U.T.C. de 
mina Lu’peni a ajuns 
130 la sută. (G.C.)

• Tinerii 
prinderea 
noasa, 
uni întreprinse recent, au 
colectat și au predat 1 300 
de kilograme cupru. După 

cum ne informează tovarășul 
Constantin Radoslav, se
cretarul comitetului U.T.C. 
al minei, au mai fost re
cuperate din haldă, canti
tăți însemnate de materi
ale refolosibile. (S.B.)

de la Intre- 
minieră Ani- 

în urma unei acți-

de 
de 
vi- 

mai

însănătoși. Remar- 
în paralel cu dez- 

încrederii popu- 
pregătirea profe- 

în 
s-a 

opi-

pla-

Centralizarea și prelucrarea principalelor date 
pe baza cărora se desfășoară activitatea in cadrul 
Combinatului minier Valea Jiului se face cu ajuto
rul modernelor aparate ce intră în dotarea Centru
lui de calcul, unde personal cu înaltă competență 
profesională asigură o activitate rodnică. In imagi
ne, o secvență din această unitate din cadrul C.M.V.J.

Foto : Alexandru TĂTAR

Marți, 12 noiembrie

410,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Ritmuri... ritmuri.

20,55 Film serial.
Părinți și copii.

Premieră pe țară, 
(color).

21,50 Telejurnal.
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZVZZZVZZZZZZZZZZZWZZ/ZZ»

PROGRAMUL TV
•VZZZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZVZZmZZZZVMZrZA

— Muzică ușoară instru
mentală (color).

20,45 Teatru TV. , 
Restituirea.
de Paul Everac. 
Premieră pe țară, 
(color).

21,50 Telejurnal.

Miercuri, 13 noiembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie
20,40 Temelii pentru vi

itor.

Joi, 14 noiembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Tinerețea 

tinerețea 
Ceaușescu.

— Emisiune - 
(color) 

21,50 Telejurnal.

Vineri, 15 noiembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.

noastră —
Epocii

concurs.

20,35 Spre înălțimile che
mării (color).

-20,45 Învățătură, muncă, 
cercetare — obiecti
ve fundamentale în 
pregătirea viitorilor

• specialiști. 
Reportaj, (color).

21,00 Cadran mondial (co
lor).

21,20 Serial științific.
Planeta vie. 
(color).

21,50 Telejurnal.

Simbătă, 16 noiembrie

13,00 Telex.
13,05 La sl'îrșit de săptă- 

mînă (parțial color).
— Gala desenului ani

mat
— Melodii populare.
— „Eu- am făcut piatra

vindecării, 
îmbolnăvirii, 

este adesea foarte complex, 
că medicamentele 
se, oricît de bune 
constituie doar 
prețios, dar pot 
ciente pentru o 
radicală. Nici 

.din lume, nici 
sau poțiune nu 
vea puterea 
de a repara ceea ce 
teriorează 
gienică greșită, 
fi deosebit 
dacă ar reuși să vindece 
un bolnav 
nervoasă produsă de 
surmenaj 
o suprasolicitare 1 
să etc, prin injecții 
comprimate fără să 
nevoie ca bolnavul 
reechilibreze viața și 
mul nervos. Nici un 
cament nu poate 
situațiile 
nici necazurile, nici supă
rările sau eșecurile indi
viduale, nici 
datorită unei 
organizări a 
dezechilibrul 
de

un 
fi 
vindecare 
o injecție 
o tabletă 
poate a-

miraculoasă 
de- 

o deprindere 1- 
Medicii ar 

de satisfăcuți

cu o astenie 
un 

îndelungat, de 
nervoa- 

sau 
fie 

să-și 
siste- 

medi- 
rezolva 

conjuncturale,

muncă și

surmenajul 
defectuoase 

muncii sau 
dintre orele 
odihnă.

Dr. Bogdan Victor 
MURAR1U

Răspundem 
cititorilor

văzut
Scările, care 
magazinul a- 

piață, nu 
atît de

an 
îngri- 
jurul 

tot 
fru-

IOAN CIUR, Petroșani» 
Am verificat locul despre 
care vorbiți și am 
că exagerați, 
se află lîngă 
limentar din 
o stare chiar
jorătoare. Priviți în 
dv. și 
pasul, 
moașe 
te în 
să ne 
ceste fapte de viață.

PETRE UNGUREANU, 
Vulcan : Cele sesizate de 
dumneavoastră și de alți 
Ic cuitori din oraș au făcut 
obiectul unei anchete a- 
părută în ziarul nostru (nr. 
10 294). Sperăm că progra
mul pe care urmează să-l 
aplice CDEE Petroșani va 
contribui la realizarea de 
economii la energia elec
trică.

veți vedea, Ia 
multe lucruri 
și durabile înfăptui- 
acești ani. Așteptăm 
scrieți și despre a-

să cînte pentru uma
nitate...".
Un film realizat la 
Complexul turistic 

„Constantin Brâncuși" 
de la Tg Jiu.

— Atlas muzical.
— Moment poetic.
— Melodia săptămînii în 

primă audiție.
. — Oameni de la noi

(Reportaj). r
.— Telesport.
— Autograf muzical.

14,45 Săptămîna politică. 
19,00 Telejurnal.
19,20 Teleenciclopedia (par

țial color).
19.50 Film artistic.

Fiica adoptivă.
(color).

21.50 Telejurnal.
22,00 Romanțe, romanțe, 

romanțe.
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Sport • Sport • Sport

Schimb de mesaje intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și președintele 
Republicii Populare Congo

Agențiile internaționale de presă subliniază 
performanța campioanei României

BRAZZAVILLE 7 (Ager- 
pres). Din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România și a tovarășei 
Elena Ceaușescu s-au 
transmis un călduros mesaj 
de salut, împreună cu cele 
mai bune urări de sănăta
te și fericire personală, to
varășului Denis Sassou 
Nguesso, președintele Re
publicii Populare Congo, 
și tovarășei Antoinette 
Nguesso, precum și-’ urări 
de pace, progres și prospe
ritate poporului congolez 
prieten.

Președintele Republicii 
Congo a exprimat profun
da gratitudine pentru me
sajul primit și a rugat să 
se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu cele 
mai călduroase și priete
nești urări de sănătate și 
fericire personală, împreu
nă cu urări de bunăstare și

Parada militară și demonstrația oamenilor muncii din capitala
Uniunii Sovietice cu

MOSCOVA 7 (Agerpres).
Cu prilejul celei de-a 68-a 

aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie, 
în Piața Roșie din Mosco
va a avut loc joi tradițio
nala paradă militară și de
monstrația oamenilor mun
cii din capitala Uniunii So
vietice.

Prezente românești peste hotare
PRAGA 7 (Agerpres). An

samblul folcloric „Doina 
Dobrogei", al Casei de cul
tură a sindicatelor din o- 
ra.șul Medgidia, aflat în 
R.S. Cehoslovacă, cu pri
lejul festivalului creației 
artistice de amatori din 
țări socialiste, a susținut 
mai multe spectacole la 
Praga și în alte orașe, care 
s-au bucurat de un deose
bit succes.

Ansamblul românesc a 
participat, împreună cu 
alte formații artistice din 
R.S. Cehoslovacă și din 
țări socialiste la un con
cert de gală la Praga, ar
ta interpretativă a forma
ției române fiind îndelung 
aplaudată.

BOGOTA 7 (Agerpres). 
In capitala Columbiei s-a 
deschis, sub egida Institu
tului de cultură și turism, 
Festivalul de folclor româ

FAPTUL DIVERSraffia
COMORI DE ARTA, 

FURATE
î Comori de artă în va- 
ț loare de peste zece mi- 
1 lioane de drahme au fost 
î furate de bandiți înar- 
ș mâți care au pățruns în- 
| tr-un muzeu particular 
i din suburbia ateniană A- 
: gia Paraskcvi. Printre 
ț obiectele furate se numă- 
î ră și șase picturi de ma- 
ș re valoare, 11 icoane din 
: perioada bizantină, pre- 
i cum și trei reliefuri anti- 
i ce din marmură. 

progres poporului român 
prieten.

Președintele Denis Sas
sou Nguesso a dat o înaltă 
apreciere contribuției re
marcabile a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la con
tinua adîncire și extindere 
a relațiilor dintre cele două 
țări, activității susținute a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu în vede
rea soluționării juste și du
rabile a marilor probleme 
care confruntă lumea con
temporană.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către președintele Re
publicii Populare Congo a 
delegației parlamentare ro
mâne, condusă de tovarășul 
Iosif Szasz, membru su
pleant al Comitetului Poli
tic Executiv, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, 
care întreprinde o vizită o- 
ficială de prietenie în aceas
tă țară, la invitația Adu
nării Naționale Populare 
din Congo.

prilejul aniversării
In tribuna centrală a 

Mausoleului V.I. Lenin se 
aflau Mihail Gorbaciov, se
cretar general al C.G. al 
Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice, Andrei 
Gromiko, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., Nikolai Rîjkov, 
președintele Consiliului de 

nesc. Totodată, a fost ver
nisată o amplă expoziție 
pe teme turistice româ
nești.

STOCKHOLM 7 (Ager
pres). La Casa do cultură 
Midsommargarden din Ho- 
gersten, suburbie a Stoc- 
kholmului, sub auspiciile 
Fundației culturale din lo
calitate și ale Asociației de 
prietenie Suedia-România, 
au început o serie de ma
nifestări consacrate cultu
rii românești. In acest ca
dru, a fost inaugurată ex
poziția documentară de fo
tografii „Imagini din 
România modernă". Au 
fost prezentate, de aseme
nea, costume populare ro
mânești, albume de artă, 
precum și lucrări de pic
tură pe sticlă.

HAVANA 7 (Agerpres). 
In orașele Cienfuegos, Ba-

DUPĂ 12 ANI
Un alpinist peruan a 

descoperit de curînd ca
davrele înghețate a doi 
ingineri japonezi care au 
dispărut în urmă cu 12 
ani în timp ce încercau 
să escaladeze vîrful Cha- 
craraju, de 4 920 metri, 
din Munții Anzi — infor
mează agenția United 
Press International. Cor
purile acestora, Nasato 
Tanaka (25 de ani) și 
Masumata Kuchi (27 de 
ani), au fost găsite încă 
legate cu corzile de al
pinism.

Vîrful Chacraraju se 
află la circa 352 kilome
tri nord de Lima.

Ample manifestări și luări de poziție 
împotriva înarmărilor nucleare

NICOSIA 7 (Agerpres). 
Intr-o declarație a Comi
tetului de apărare a păcii 
din Cipru dată publicită
ții la Nicosia se cere gu
vernului să lichideze ba
zele militare străine de pe 
insulă și să transforme ța
ra într-o zonă demilitari
zată. In document se sub
liniază că stațiile de radio 
locație străino din bazele 
militare de pe insulă vor 
fi folosite în cadrul pro
gramului american de mi
litarizare a spațiului cos
mic, cunoscut sub numele 
de „războiul stelelor", care 
constituie o verigă supe
rioară, mai periculoasă, a 
cursei înarmărilor.

WASHINGTON 7 (Ager
pres). Organizația ameri
cană „Opriți programul 
„războiul stelelor", a dat 
publicității la New York 
un apel către populație 
de a participa la campania 
națională de luptă împotri
va militarizării Cosmosului. 
In apelul organizației, care 
reunește în rîndurilc sale 
peste 30 de organizații ob-

zilei de 7 Noiembrie
Miniștri al U.R.S.S., alți 
conducători de partid și de 
stat sovietici, generali și 
ofițeri ai forțelor armate 
sovietice.

Serghei Sokolov, mareșal 
al Uniunii Sovietice, minis
trul apărării al U.R.S.S., a 
rostit, de la tribuna Mau
soleului, o cuvîntare.

racca și Santiago de Cuba 
a fost organizată Săptămî- 
na discului românesc. Cu 
acest prilej, a fost pusă 
în evidență dezvoltarea 
creației muzicale româ
nești.

ATENA 7 (Agerpres). La 
biblioteca municipală din 
orașul Patra (Grecia), a 
avut loc vernisajul expozi
ției de fotografii „Imagini 
din România".

A fost organizată, tot
odată, o amplă expoziție 
de carte românească, în ca
re, la loc de frunte se află 
operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu publicate în Gre
cia, lucrările științifice ale 
tovarășei academician doc
tor inginer Elena 
Ceaușescu, apărute în lim
ba greacă, volume privind 
istoria, literatura, viața so- 
cial-politică și economică 
a țării noastre.

POPULAȚIA INDIEI 
IN ANUL 2050

Potrivit unei prognoze 
a Băncii Internaționale 
de Reconstrucție și Dez
voltare (BIRD), în anul 
2050', populația Indiei 
va totaliza 1,51 miliarde 
locuitori, situîndu-se po 
primul loc în lume în a- 
cest domeniu, scrie zia
rul „Financial Express". 
Prognoza relevă că rit
mul mediu anual de creș
tere a populației indiene 
în anul 2000 va fi de 1,5 
la sută.
PARC AL FLORILOR
Intr-lina din suburbi

ile orașului Rangoon s-a 
amenajat un „parc al 
florilor". Cîteva sute de 
hectare au fost transfor- 

ștești din S.U.A., se spune 
că așa-numita „inițiativă 
de apărare strategică" a- 
mericană nu este altceva 
dccît o exacerbare a arse
nalelor de arme, o etapă 
calitativ nouă a cursei î- 
narmărilor.

In sprijinul apelului 
s-au pronunțat oameni de 
știință americani, laureați 
ai Premiului Nobel, scri
itori, cadre didactice uni
versitare, precum și muni
cipalitățile a numeroase 
orașe din S.U.A.

WASHINGTON 7 (Ager
pres). Sub deviza „Nu, 
morții nucleare !“, în a- 
propierea poligonului nu
clear din statul Nevada a 
avut loc o nouă demonstra
ție de protest împoti iva 
creșterii cursei înarmări
lor nucleare.

Participanții la demon
strație au cerut autorități
lor americane să ia măsuri 
eficiente în direcția inter
zicerii experiențelor nu
cleare. împotriva demon
stranților a intervenit po
liția care a operat arestări.

BONN 7 (Agerpres). Par
ticiparea R.F.G. la planul 
american de militarizare 
a spațiului cosmic, cunos
cut sub numele de „răz
boiul stelelor", contravine 
flagrant cu interesele se
curității țării, a declarat 
Knut Ibsen, rectorul uni
versității din Bochum. Rea
lizarea acestui program, 
a subliniat el, va antrena 
o destabilizare a situației 
internaționale și exacerba
rea în continuare a cursei 
înarmărilor.

0 PARIS. Violența pro
pagată pe canalele televi
ziunii este un flagel al 
Franței zilelor noastre, s-a 
relevat în cursul unui son
daj de opinie publicat de 
agenția France Presse. Zil
nic, telespectatorul fran
cez este „participant" la 
zeci de asasinate, jafuri 
și alte infracțiuni, iar a- 
nual el „înghite" peste 
7000 de filme de reclamă.

« BRASILIA. Pesta
600 000 de muncitori din 
orașul brazilian Sao Paulo 
au declanșat o grevă, pe 
termen nelimitat, în spri
jinul revendicărilor lor 
privind îmbunătățirea con
dițiilor de' muncă și -de 
viață.

mate într-o grădină de 
flori unde cresc peste 
1000 de specii. Principala 
atracție a parcului este 
colecția de orhidee, de 
la cele sălbatice la cele 
create de selecționeri. Pe 
lingă plantele decorative, 
în parc au fost semănate 
și plante medicinale. 
„Parcul florilor" consti
tuie unul din locurile de 
odihnă preferate ale lo
cuitorilor capitalei Bir- 
maniei

FAPTULDIVERS

Comentînd rezultatele 
turului secund al cupelor 
europene la fotbal, cores
pondenții agențiilor inter
naționale de presă subli
niază performanța cam
pioanei României, Steaua 
București, care a realizat 
scorul cel mai detașat al 
manșei a doua a „Cupei 
campionilor europeni", dis- 
punînd cu 4—1 de Honved 
Budapesta. Succesul net 
înregistrat la București a 
adus formației române ca
lificarea între primele 8 
echipe de club ale Europei, 
se relevă în corespondențe. 
Astfel, agenția United Press 
International arată: „Doar 
un minut i-a trebuit echi
pei române Steaua Bucu
rești pentru a anula han
dicapul înregistrat în par
tida tur cu Honved Buda
pesta. In acel prim minut 
al partidei-retur, Pițurcă 
a deschis scorul, la golul 
acestuia adăugîndu-se cele 
ale lui Lăcătuș, Bărbules- 
cu și Majaru, consfințind 
victoria clară a românilor".

La rîndul său, agenția 
Reuter transmitea din Lon
dra i „Steaua București a 
oferit pe propriul teren un 
veritabil „show", surprin- 
zîndu-și adversarul încă 
din primul minut, cînd a 
înscris Pițurcă, urmat în 
minutul 35 de Lăcătuș, ca
re a urcat scorul la 2—0.
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FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Provocarea dra
gonului; Unirea: Zbor
periculos; Parîngul: Săp- 
tămîna nebunilor.

LONEA: Masca de ar
gint.

ANINOASA i Polițist 
sau delincvent.

VULCAN — Luceafărul: 
Sandokan, tigrul Mala- 
yeziei.

LUPENI — Cultural t 
Mireasma ploilor tîrzii.

URICANI: Mireasma
ploilor tîrzii.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro-

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 la sediul unității si 
telefon 44594, 44781.

Mica publicitate
VIND casă 4 camere, bu

cătărie, baie, grădină și 
anexe. Informații strada 
Alexandru Vlahuță nr. 3, 
Simeria. (2242)

PIERDUT contract de 
închiriere pe numele Po
pescu Petre, eliberat de 
E.G.C.L. Vulcan. II declar 
nul. (2240)

Alte două puncte, realiza
te de Bărbulescu și Maja
ru au completat, în repri
za secundă, triumful ro
mânilor !“.

De asemenea, agenția 
Associated Press • noteazăi 
„Campioana României, 
Steaua București, a răs
turnat rapid rezultatul în
registrat în tur, cînd Hon
ved Budapesta cîștigase cu 
1—0, obținînd o victorie 
detașată, cu 4—1, care i-a 
adus calificarea în sfertu
rile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni".

Alături de Steaua Bucu
rești și-au asigurat prezen
ța în turul 3 al „CCE“ e- 
chipe celebre vin soccerul 
european: Anderlecht Bru
xelles, Bayern Munchen, 
Juventus Torino, dețină
toarea trofeului, IFK Goe- 
teborg, FC Aberdeen, CF 
Barcelona, precum și, în 
mod surprinzător, forma
ția finlandeză Kuusysi Lah
ti, care a reușit să elimine, 
după prelungiri, pe Zenit 
Leningrad.

Tragerea la sorti a turu
lui 3 al „Cupei UEFA" se 
va efectua vineri, 8 noiem
brie, iar cea pentru sfer
turile de finală ale tuturor 
cupelor europene este pro
gramată la 13 decembrie, 
după disputarea meciuri
lor din „optimilo" „Cupei 
UEFA".

gramarca filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

TV.

20,00 Telejurnal. 20,20 
Actualitatea în economie. 
20,35 Lumea contempora
nă și confruntările de i- 
dei (color). 20,55 Cîntați 
cu noi I — muzică ușoa
ră (color). 21,05 Serial ști
ințific: Planeta 
sodul 18. 21,35 
ța înaintată i 
ve, eficiență, 
exercitat de 
muncii — factor de edu
cație civică. 21,50 Tele
jurnal.

I
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I
I
I
I
I
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vie. Epi-
Experien- 

inițiati- 
Controlul 

oamenii I
I
I

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr 4991, 
eliberată de Institutul de 
Mine Petroșani. O declar 
nulă. (2239)'

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gușă 
Gheorghe, eliberată de 
I M. Lupeni. O declar nu
lă. (mp)
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