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In lumina ședinței Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

O imagine industrială, de ansamblu, din orașul Lupeni — Uzina de Prepa
rare și schipul minei. Foto : T. ALEXANDRU
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Mobilizare exemplara, 
înalta responsabilitate pentru 

pregătirea producției anului viitor

ȚÂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE!
Adunări generale aie reprezentanților Mina Valea de Brazi

pre- 
ge- 
to- 

N i c o 1 a e
șe-

Desfășurată sub 
ședinția secretarului 
neral al partidului, 
varâșul 
Ceaușcscu, recenta 
dința a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R. s-a constituit prin 
însăși tematica aborda
tă într-un eveniment po
litic de maximă impor
tanță pentru dezvoltarea 
economico-socială a pa
triei în anul viitor, pen
tru destinele comuniste 
ale națiunii române, pen
tru progresul neîntre
rupt al țării și înfăptui
rea neabătută a hotărîri- 
lor celui de-al XlII-lea 
Congres al partidului.

Analiza Raportului 
privind Proiectul planu
lui național unic de 
dezvoltare economico-so-

cială a României în anul 
1986 a reliefat baza ma
terială temeinică de ca
re dispune economia na
țională pentru înfăptui
rea prevederilor planului 
național unic, rod al 
muncii neobosite a po
porului nostru sub con
ducerea partidului și, 
totodată, a subliniat ne
cesitatea continuării dez
voltării intensive a in
dustriei și agriculturii, a 
celorlalte ramuri ale e- 
conomiei naționale, în 
special a bazei energetice 
și de materii prime ca 
fundament al ridicării 
continue a nivelului de 
dezvoltare economico- 
socială a țării.

Pornind de la necesi
tatea asigurării unui înalt 
ritm de dezvoltare, a în-

făptuirii neabătute a pre
vederilor planului na
țional unic — instrument 
de sinteză a activității 
de planificare a econo
miei — în condițiile pro
pice create de proprieta
tea socialistă asupra mij
loacelor de producție, 
pentru întreprinderile e- 
conomice din Valea Jiu
lui, în special cele din 
industria carboniferă, 
sarcina sporirii neîntre
rupte a producției de 
cărbune capătă o semni
ficație aparte, avînd în 
vedere rolul hotărîtor 
al cărbunelui pentru des
fășurarea normală a ac - 
tivității și îndeplinirea 
sarcinilor din industria 
siderurgică și energetică.

oamenilor muncii

Stilul da muncă al organului 
colectiv de conducere determină 

împlinirile colectivului

(Continuare în pag. a 2-a)
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Bilanțul activității des
fășurate, timp de zece luni, 
la mina Petrila, prezen
tat în fața reprezentanți
lor oamenilor muncii, de
monstrează elocvent că 
stilul și metodele de mun
că ale consiliului oame
nilor muncii au înregistrat 
carențe îngrijorătoare; un 
argument în acest sens — 
în aceleași condiții de ză- 
cămînt și dotare tehnică, 
cu același efectiv, în peri - 
oada similară a anului tre
cut, colectivul era cotat 
printre fruntașii Văii, a-

sub- 
sectoarele 
rămas da- 

naționa- 
în care

Pe șantierul noii preparații din Uricani

Lucrările trebuie
judicios sincronizate!

In cadrul minei Aninoasa, brigada condusă de 
Glieorghe Vîslă (sectorul III) a ocupat în semestrul 
I, un onorabil Ioc II în cadrul întrecerii socialiste, 
loc confirmat și în trimestrul III. In imagine, schim
bul condus de Oprea Pran.

Foto : Alexandru TATAR

La realizarea lucrărilor de 
construcții și montaje de 
la noua preparație pentru 
cărbune din Uricani par
ticipă constructori din bri
găzi diferite. Ponderea o 
deține briga- __________
da nr. 1 Uri- _______
câni a Antre
prizei de 
strucții 
dustriale 
gu Mureș, 
substanțial sarcinile 
plan. In comparație 
sarcina care revine brigă
zii nr. 1 
întregul an, 
octombrie 
o depășire 
peste 22 milioane lei 
lucrările de construcții și 
montaje. Acest fapt a- 
testă competența și serio
zitatea cu care acționează 
colectivul de constructori 
și montori pentru respec
tarea și chiar devansarea 
termenului de punere în

con-
in- 

Tîr- 
carg

funcțiune a preparației.
Dar, alături de acești 

constructori harnici și 
competenți, 
lucrări de mai mică 
vergură, și
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și-a depășit 
de 
cu

Uricani pentru 
la finele lunii 
se înregistra 
valorică de 

la

harnici 
participă, cu 

an- 
alte colective, 
care, de la în
ceputul anu
lui pînă în 
prezent și-au 
adus în mai 
mică măsu

ră, contribuția la respec
tarea termenului de pune
re în funcțiune a prepa
rației. Brigada nr. 2 Va
lea Jiului a Trustului de 
antrepriză generală pen
tru lucrări hidrotehnice 
speciale are de realizat în 
1985, pentru preparație, 
lucrări în valoare de pes
te 6 milioane de lei, din 
care, la finele trimestru
lui trei, s-au realizat doar

cuiri restanțele sînt 
stanțiale; toate 
de producție au 
toare economiei 
le. în condițiile
procentul de cenușă a fost 
depășit cu 1,5 puncte. In 
consecință, indicatorii e- 
ficienței economice — 
producția netă, 
marfă, producția globală, 
cheltuielile totale la 
de lei producție — ilustrea
ză neîmpliniri 
ve și calitative. Intre cau
zele restanțelor 
nerealizarea 
ții muncii în abataj (mi
nus 400 kg/post) și pe în
treprindere (minus 100 
kg/post), nerealizarea li
niei de front planificată cu 
mai bine de 100 ml/lună, 
disproporția dintre efecti
vul planificat și realizat în 
cărbune și pe întreprinde
re, la care se adaugă fo
losirea ineficientă a dotă
rii tehnice, frecventele de
fecțiuni electromecanice, 
neajunsurile în aprovizio
narea tehnico-materială

Ion VULPE

producția

1 000

cantitati-

amintim 
productivi tă-

(Continuare în pag. a 2-a)

Viorel STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

I. M. Bărbăteni Comisia energetică acționează
cu promptitudine și eficiență

Una din îndatoririle fun
damentale ale oricărui co
lectiv de muncă, mai ales 
în condițiile actuale, de 
conjunctură, este mai 
mult decât oricînd redu
cerea cu maximă eficien
tă a consumurilor energe
tice. Pornind de la cerin
țele economiei naționale, 
de la măsurile stabilite de 
Comitetul Politic Execu
tiv și pe această bază, de 
la Decizia 176 a Consiliu
lui popular municipal ac
tivitatea comisiei energe
tice din întreprinderea 

Minieră Bărbăteni a cu

noscut în . această perioa
dă momente de vîrf. Atît 
prin sarcinile și termene
le scadente stabilite 
decizia amintită, 
prin înțelegerea 
de către factorii
ducere, de către . toți 
menii muncii a necesități
lor legate de 
consumurilor

Astfel, după cum ne

prin 
cît și 
deplină 

de con- 
oa-

reducerea 
energetice.

ar

gu menta tovarășul loan 
Sav, secretarul comitetu
lui de partid pe întreprin
dere, comisia 
condusă de 
Pop,
consiliului 
cii din 
intensificat
activitatea, 
văzute cu 
dente fiind

energetică 
Constantin 

subordonată direct 
oamenilor mun-

întreprindere și-a 
la maximum 
sarcinile pre- 

termene sca- 
înfăptuite pînă

în cele mai mici amănunte. 
Astfel, dacă la suprafață, 
încă de la intrare 
uri, lozinci, chemări 
întîmpină explicînd 
larg cîstigurile de i 
gie ce se pot realiza 
seama economisirii, în 
tivitatea din subteran 
fost luate măsuri 
pentru reducerea la limita 
maximă admisă a consu
mului. Efectele s-au văzut 
imediat; consumul e- 
nergetic la nivel de mină 
fiind redus cu 2—3 la su
tă, deși întreprinderea se

pa no
te 
pe 

ener-
pe 

ac- 
au 

fet-me

Gh. CHIRVASA

(Continuare în pag. a 2-a)

,Viteze sporite 
la deschideri 

miniere
RECORD

IN SĂPAREA 
PUȚULUI 

Colectivul întreprin
derii miniere Valea de 
Brazi raportează suc
cese de seamă în înde
plinirea sarcinilor de 
plan. Minerii din briga
da condusă de Ianoș 
Doboș, specializați în e- 
xecuția lucrărilor 
săpare și betonare

de 
a 

puțurilor, au stabilit un 
adevărat record — 100 
ml avansare într-o sin
gură lună (octombrie) 
la adîncirea puțului au
xiliar din incinta între
prinderii. Media rea
lizărilor zilnice ale bri
găzii, din perioada de 
timp care a trecut de 
la început lunii noiem
brie este cu 40 la sută 
mai mare decît sarcina 
de plan.

Realizări similare ob
țin și minerii din bri
gada condusă de Apos
tol Glieorghe, care a- 
dîncesc puțul ce ur
mează să fie echipat cu 
schipuri pentru evacu
area producției de căr
bune.

(Cont. în pag. a 2-a)

La Institutul de mine

Zilele educației politice,
culturii și tehnicii

Valea Jiului, integrat cu 
practica social-economică, 

cunoscut un amplu proces înnoitor în ultimele 
perioadă istorică inaugurată de '

Invățămînlul din 
cotarea științifică și

cer- 
a 

do
uă decenii, perioadă istorică inaugurată de Con
gresul al IX-lea al- partidului. Tineretul studios din 
acest important bazin carbonifer al patriei își pune 
în valoare, printr-o implicare multilaterală în via
ța socială și în procesul de producție, capacitatea 

de 
ne-a vorbit 

Nicolae Dima, secretarul comite- 
institut, prorector al institutului.
insti-

»Zi-

creatoare. Despre o inițiativă de la Institutul 
mine, cu bogate semnificații educative, 
prof, 
tului

univ. dr. ing. 
de partid din
De mîine în 
nostru încep 
educației politice, 

și tehnicii", ma- 
organizată de 

din 
care 
săp- 

A- 
care 

preocupări- 
mo- 

studenți- 
culturală, 

Și 
Și

lutul 
iele 
culturii 
nifestare, 
comitetul de partid 
Institutul de taine, 
se va desfășura în 
tămîna următoare, 
ceastă inițiativă, 
sintetizează 
le de perfecționare 
ral-politică a 
lor, viața 
munca de concepție . 
creație științifică 
tehnică, este organizată 
în întîmpinarea unui 
propiat 
portant 
noastră 
inței și

a- 
eveniment im- 

din societatea
— Congresul ști- 

învățămîntului.
— Cum este concepu

tă această manifestare?
— In fiecare zi vor a- 

vea loc simpozioane, dez
bateri, mese rotunde, ex
poziții, întîlniri cu ac
tiviști de partid și de

stat, cu specialiști din 
mineritul Văii Jiului. 
Manifestările se deschid 
luni cu o masă rotundă 
a cărei temă — „Concep
ția Partidului Comunist 
Român, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pri
vind dezvoltarea învă- 
țămîntului, științei și cul
turii, pentru formarea 
pentru muncă și viață a 
tinerei generații" — este 
expresiv concentrată în 
dezvoltarea bazei mate
riale a Institutului de 

în 
perfecționare a 

pregătire 
tehnică a 
De fapt

viață uni-
Petroșani, 

complexitatea 
științifică

T. SPATARU

a Institutului 
mine din Petroșani, 
continua 
procesului de 
științifică și 
specialiștilor, 
întreaga 
versitară din 
în toată 
ei — creația

(Continuare în pag a 2-a)
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In efortul colectivului I.C. Vulcan pentru realiza rea exportului

Se impune 
parka

un sprijin mai eficient din 
centralei coordonatoare!

obilizare exem
(Urmare din pag. 1)

ară

Rezuliatcle obținute în 
primele zece luni de către 
colectivul I.C. Vulcan re
flectă cu fidelitate activi
tatea intensă desfășurată 
pe parcursul acestei peri
oade de timp: 
marfă realizată 
porție de 100,9 
producția netă, 
sută, confecții textile 109,2 
la sută, exportul 
al întreprinderii 
du-se la peste 53 000 
lei.

Darea < 
accentul 
rile care 
în intervalul scurs din ac
tualul an. Perfecționarea 
pregătirii profesionale, fo
losirea rațională a timpu
lui de lucru și unele aba
teri de la disciplina mun
cii sînt doar cîteva pro
bleme pentru rezolvarea 
cărora se cer conjugate 
mai intens eforturile orga
nizațiilor de partid, 
dicaȚ și tineret.

Ne-au reținut atenția, 
în mod deosebit, luările 
de cuvînt ale participan- 
ților. Maistrul Ene Victo
ria insista asupra nece
sității acordării ’ unei a- 
tenții sporite gradului de 
finisare al produselor și 
măririi numărului meca
nicilor care au în grijă a- 
sistența tehnică necesară

producția 
în pro- 

la sută, 
104,9 la

total 
ridieîn- 

mii

de seamă a pus 
și pe neajunsu- 

> s-au manifestat

sin-

Viteze 
sporite

(Urmare din pagina I)

mașinilor speciale. Vatica 
Dogaru critica faptul că 
C.I.C. Sibiu tergiversează, 
la nesfîrșit, suplimenta
rea numărului de mașini 
speciale din fabrică. Con
stantin Turculeanu cerea 
mai multă exigență din

Adunări generale 
ale reprezentanților 
oamenilor muncii

partea compartimentului 
de recepție în ceea ce pri
vește calitatea materiei 
prime. Materia primă și 
necesitatea acoperirii cu 
comenzi au făcut și o- 
biectul intervenției Caro- 
linei Banhazi. Cristian 

’ Manea, din compartimen
tul de aprovizionare, in
sista asupra altei chestiuni: 
sistematizarea și moder
nizarea întreprinderii.
„Spațiul de depozitare cre
ează probleme deosebite'1, 
accentua și Viorica Hosu.

Cuvîntul directoarei în
treprinderii, economist 
Margareta Zeides, s-a con
cretizat prin concizie și 
o bună cunoaștere a situa
ției din fabrică. „Dotarea 
unității a rămas în urma 
creșterii indicatorilor

plan la export. Dar nouă 
ni se planifică întreaga 
producție a întreprinderii 
pentru export, 
întreaga dotare 
necesară 
creșterea 
tru export nu se poate fa
ce doar 
lui fizic. 
Centrala 
fecțiilor 
ca I.C. Vulcan să 
întreprindere ce 
cu sarcini mărite, 
export, atunci să fim spri
jiniți pentru- a deveni o 
întreprindere dotată cu 
toate cele necesare înde
plinirii în bune condiții 
a planului la export".

In ceea ce privește in
tervenția reprezentantului 
C.I.C. Sibiu, aceasta s-a re
ferit doar la unele gene
ralități. Nu s-a spus pre
cis nici cînd vor fi adu
se mașinile destinate unor 
operații speciale și nu s-a 
răspuns concret unor în
trebări ridicate în aduna
re.

O concluzie este clară : 
se impune o atenție mult 
mai mare din partea cen
tralei coordonatoare din 
Sibiu. Sprijinul să cons
tea în acțiuni concrete ca
re să conducă la continua 
modernizare a I.C. Vulcan.

Neavînd 
tehnică 

scop,acestui 
producției pen-

pe seama efortu- 
Dacă, într-adevâr, 
Industriei 

din Sibiu
Con- 

dorește 
fie o 

produce 
pentru

In afest sens se impu
ne, încă de pe acum, din 
partea organelor și or
ganizațiilor de partid, a 
consiliilor oamenilor mun
cii din întreprinderile mi
niere ale Văii Jiului o 
activitate susținută pen
tru încheierea pregătirilor 
de iarnă, pentru asigura
rea tuturor condițiilor ma
teriale necesare desfășu
rării normale a activității 
de extracție în primele 
luni ale anului viitor, în 
scopul creării premiselor 
îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor planului la pro
ducția de cărbune pe a- 
nul 1986 și întregul cinci
nal 1986—1990.

S-a subliniat, de aseme
nea, necesitatea ridicării 
nivelului de productivita
te a muncii, la cote com
petitive pe plan mondial 
în condițiile asigurării 
continue a unei calități

Zilele educației 
politice

(Urmare din pag. 1)

producției ma- 
element esenți- 

ce privește 
și sporirea e- 

In 
întărirea au- 
muncitorești,

ridicate a 
teriale, ca 
al în ceea 
menținerea 
ficienței economice, 
acest sens, 
toconducerii 
a autogestiunii economico- 
financiare a întreprinderi
lor reprezintă una 
cerințele de foarte 
importanță pentru 
rarea rentabilității 
ra, a eficienței 
ții economice, 
creșterii gradului de r 
ponsabilitate al oameni
lor muncii față de îndepli
nirea integrală a planului, 
pe fondul necesității întă- 

disciplinei 
interesu- 

față de 
în con- 
care pla- 

reali- 
nu 

nici o derogare. 
Comitetul Po- 

a analizat 
aprovizio-

din 
mare 
asigu- 

acesto- 
activită- 

pe fondul
res-

r i ri i ord inii și 
muncitorești, al 
lui și exigenței 
propriile sarcini 
textul general în 
nul do producție, 
zarea lui exemplară 
admite 
Totodată 
li tic Executiv 
activitatea de

nare a populației cu 
duse agroalimentare 
bunuri industriale de 
sum, apreciind grija 
sebită pe care partidul șl 
statul nostru, 
.tovarășul 
Ceaușescu, 
neral al partidului, o ma
nifestă permanent pentru 
ridicarea nivelului de trai 
al populației, pentru crea
rea tuturor condițiilor 
ridicare a bunăstării 
teriale a poporului, 
acest punct de vedere 
subliniat necesitatea 
ticipării tuturor 
lor muncii la efortul 
neral de creare 
tehnico-materiale a 
tații. în scopul i 
continue a I 
teriale și spirituale 
tregului popor, sub 
ducerea înțeleaptă 
vizionară a partidului, 
creatorul tuturor înfăptu
irilor din anii construc
ției socialiste a României.

pro- 
și 

con- 
deo-

personal
N i c o 1 a e 

secretarul ge-

de 
ma- 
Din 
s-a 

par- 
oumeni- 

ge- 
a bazei 

socie- 
ridicării 

bunăstării ma- 
’ ■*" *e a 1n- 

con- 
și

Lucrările trebuie
judicios sincronizate!

Ca urmare a vitezelor 
sporite de avansare, re
cent, la săparea puțului 
auxiliar s-a atins orizon
tul 400, de unde se vor 
porni alte importante lu
crări de care depinde di
rect punerea în 
ne a primelor 
de exploatare a 
lui.

funcțiu- 
capacilăți 

cărbune-

DELUCRĂRI 
PREGĂTIRE 
IN DEVANS

Gheorghe OLTEANU

Iri-I Aspect de muncă din întreprinderea de 
cotaje Petroșani.

și tehnică ce are loc in 
cercurile științifice, 
tivitatea educativă, 
turală și artistică 
este sintetizată în 
ceastă manifestare 
evidențiază 
le constante 
tul de mine 
contribui cu 
citatea la înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului cu 
privire la creșterea ba
zei de materii prime și 
energetice, sarcină prio
ritară în cincinalul 1986— 
1990. In această perioa
dă, cînd se apropie Con
gresul științei și învăță- 
mîntului, studenții insti
tutului nostru, au parti
cipat și continuă să 
fectueze practica 
producție, 
întreprinderi i 
din Valea Jiului, 
tribuind cot la cot 
minerii, în formații 
muncă, la creșterea 
ducției de cărbune.

Cljrmare din pag. 1)

ac- 
cul-

1 , 
a- 

care
preocupări- 

din Institu- 
pentru a 
toată capa-

e- 
în 

desfășurată în 
miniere 

, con- 
cu 
de 

pro-

milioane. Este îngrijo- 
indeosebi faptul că

Paralel cu succesele ce
lor ce adîncesc puțurile, 
pe viitorul orizont 
bază al minei Valea 
Brazi, în blocul IX, 
desfășoară lucrări de 
gătire a exploatării 
melor straturi de cărbune. 
In execuția acestor lucrări 
se evidențiază în mod deo
sebit brigada condusă de 
Gheorghe Cercel, care își 
depășește zilnic sarcinile 
de plan de săpare a gale
riei de aeraj. La rîndul lor, 
minerii din brigada con
dusă de Gheorghe Saigiu, 
a avansat 70 ml într-o 
singură lună la execuția 
galeriei de cap și a atacat 
lucrările care 
perimetrul de 
a primului abataj frontal 
în cărbune. In panourile 
Nord și Sud ale blocului 
9, brigăzile conduse de 
Gheorghe Saigiu și Zalia- 
ria Costache au realizat, 
în ultimele 30 de zile, a- 
vansări care însumează 
150 ml la lucrările 
pregătiri. (V.S.)

de 
de 
se 

pre- 
pri-

conturează 
amplasare

de

>o informer?
■
I
I

I
I
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Stilul de muncă al organului colectiv
Roczik, Marcu Androne, 
Aurel Mariș și Aurel Mar- 
han, directorul întreprin
derii. Ce concluzii au 
rezultat ? In primul find, 
în condițiile creșterii pon
derii producției de cărbu
ne din stratele subțiri, a- 
doptarea unor soluții teh
nice moderne pentru me
canizarea lucrărilor de a- 
bataj, de pregătire și des
chideri, asigurarea unui 
raport optim al forței de 
muncă din cărbune și ac
tivitățile de aproviziona

re, întreținere și transport, 
creșterea productivității 

un leit-
a re- 
întro- 
climat 

să 
la îmbunătățirea 

toate
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strangulările fluxului 
continuu și 
In

Ș‘ 
de transport 
discontinuu. In genere 
deci, cauze de ordin subi
ectiv, determinate de in
disciplină. .In acest sens 
nu lipsit de semnificație 
este și faptul că fluctuația 
mare de personal (1500 de 
nou-încadrați, dar și 
1500 de ieșiri) s-a conju
gat nefericit cu absento- 
mania, fenomen îngrijoră
tor în această întrepridere, 
soldat cu 900 de desfaceri 
de contracte de muncă.

Actuala stare de lucruri 
a fost analizată, în spirit 
critic și autocritic, de 
participanții la discuții, 
între care îi amintim pe 
Liviu Teodosiu. Gheor
ghe Gligor, Ioan Dobrița, 
Ștefan Alba, Alexandru 
Florea, Constantin 
mitrașcu, Euachim 
L u c a Boantă,

fondul de timp produc
tiv, rezultatele muncii și 
veniturile colectivului. A- 
ceasta este de lapt princi
pala direcții' de acțiune 
pentru care trebuie să mi
liteze cu consecvență or
ganul colectiv al autocon- 
ducerii muncitorești, pen
tru ca sarcinile încredin
țate și angajamentele a- 
sumate în întrecerea soci
alistă, în primul an 
cincinalului viitor, să 
îndeplinite exemplar,
șadar, consiliului oame
nilor muncii de la mina 
Petrila îi revine misiunea 
de a mobiliza colectivul 
pentru a reveni in elita 
minerilor din Vale, Pen
tru aceasta este însă ne
voie de un stil de mun
că dinamic, receptiv la 
nou, de măsuri prompte și 
eficiente pentru redresarea 
activității, a căror trans
punere în faptă să fie ur
mărită cu responsabilitate.

2 
rător 
din cauza acestor nereali- 
zări sint rămase în urmă fa
ță de grafic lucrările de cap
tare a apei industriale de 
care depinde in mod ne
mijlocit punerea în func
țiune a preparației.

Dintr-o valoare totală 
de 12 milioane lei lucrări 
care sînt planificate in 
1985 pentru Întreprinde
rea Antrepriză de Con
strucții și Montaje Mini
ere Petroșani nu s-a rea
lizat nimic. Funicularul 
pentru steril și conducta 
de evacuare a apelor din 
incinta preparației — do
uă lucrări 
re revin 
l.A.C.M.M. 
n-au fost 
ce amplasamentele 
■sint în 
te, iar 
mentația pe 
să o asigure 
Petroșani n-a 
elaborată.

Brigada nr. 
Antreprizei 
ții Căi Ferate și-a i 
zat pină în prezent 
circa 60 la sută din 
crările prevăzute în

nul anual pentru Prepa- 
rația din Uricani. O par
te din amplasamentul li
niei de cale ferată nu a 
fost eliberat și predat 
constructorului, fiindcă 
I.R.E. Deva
nu a atacat lucrările 
deviere a unor rețele 
lcctrice din zonă.

Punerea în funcțiune

Hunedoara
de
e-

al 
fie 
A-

Du- 
Berar, 
Eugen

muncii fizice. Ca 
motiv al discuțiilor 
venit necesitatea 
nării unui exigent 
de disciplină, care 
conducă 
activității în 
rele, în subteran și la 
pralață. Pină acum 
sențele nemotivate 
muit nepermis de

sectoa- 
su- 

ab- 
au dij

muit

importante ca- 
in sarcina

Petroșani — 
atacate, deoare- 

nu 
întregime elibera- 

o parte din docu- 
care trebuie 

I.C.P.M.C. 
fost încă

3 Uricani a 
de Construc- 

reali- 
doar 

i lu- 
pla-

a 
noii capacități de prepa
rare din Uricani în vederea 
valorificării superioare a 
cărbunelui brut pentru 
cocs, din perimetrul de 
vest al bazinului Valea 
Jiului, apropiata începe
re a producției de cărbu
ne la mina Valea de Brazi, 
presupun respectarea 
menelor de predare 
văzute în grafic de 
toate brigăzile de 
structori de pc șan 
preparației. In acest 
se cere să fie acordată a- 
tenția cuvenită și 
lor de valori mai mici de 
pe acest 
d i r e c 
vestiții 
troșani să 
mare atenție sine: 
eforturilor tuturor 
structorilor care 
la finalizarea 
de construcții și de 
taje de la preparația 'din 
Uricani.

ter- 
pre- 
eătre 
con

ți erul
scop

luerări-

șantier,
ț i a de 

a C.M.V.J.
acorde o

iar 
în-
Pe- 
inai

nizării 
con- 

participă 
lucrărilor 

mon-

Comisia energetica
(Urmare din pag, I)

în
Du-

încadrează de mult 
consumul repartizat, 
pa cum am fost asigurați, 
atenția factorilor de răs
pundere ai întreprinderii 
se va îndrepta pe viitor în 
direcția reducerii consu
mului pe tona dc cărbune, 
unde se pare există sufi
ciente rezerve de econo
misire a energiei.

Alături de aceste mă
suri pentru reducerea 
consumului productiv au 
fost- luate, in conformita-

te cu prevederile 
ei 176, 
pentru 
mului 
dueîndu-se la limita admi
să numărul de becuri pen
tru iluminat, renunțîndu- 
se la folosirea aparatelor 
electrice și a altor consu
matori de energic care nu 
erau absolut necesari. Pa
ralel cu acestea au fost 
organizate numeroase în- 
tîlniri ale comisiei ener
getice cu oamenii mun
cii pentru explicarea ne
cesității de reducere a 
consumului atît la jocuri
le dc producție cit și în 
gospodăriile individuale.

măsuri 
limitarea 
neproductiv.

Deci zi- 
adecvale 

consu- 
re-

EXPUNERE. Mîinc, de 
la ora 14, la întreprinde
rea de tricotaje din Petro
șani are loc o expunere 
cu tema „Poziția partidu
lui și statului nostru față 
de biserică, religie și cre
dincioși. Sectele religioa
se — o plagă a societății".
(G.B.)

EXCURSIE. Stimularea 
tinerilor uteciști a căror

rezol valea
■ or- 

se ridi- 
superior 

comite- 
Lupeni 

constantă, 
mai 

și

contribuție la 
problemelor 
gaiiizațu i 
că la un 
constituie 
tul U.T.C. 
o preocupare 
Printre formele cele 
eficiente folosite este 
organizarea unor intere
sante excursii în țară sau in 
străinătate, la care parti
cipă de regulă tineri cu 
merite deosebite în activi
tatea de producție și cea 
de organizație. In curînd, 
la 15 noiembrie, 62 din
tre acești tineri vor parti-

specifice
U.T.C. 
nivel 
pentru 
al l.M

cipa la o excursie de 2 
zile in R.P. Ungară. (G.C.)

CĂRȚI. In librăriile din 
municipiul nostru au apă
rut două valoroase cărți, 
care- merită să se afle în 

i familii. 
„Mitologia 

Romulus 
„Zamolxis" 
Busuiocea-

goriu — protagoniști ai u- 
nui spectacol de excepție 
care va Începe la ora 19. 
(11. A.)

merită să 
biblioteca fiecărei 
Este 
română" 
Vulcănescu 
de
nu. (I.V.)

vorba de 
de 
Și 

Alexandru

ASTAZI, la Teatrul de 
Stat, un nou spectacol cu 
„Anonimul venețian". Cla- 
udiu Bleonț și Patricia Gri-

DE-ALE 
TORILOR.

CONSTRUC-
In orașul Uri-

cani, unele apartamente din 
blocul 25 nu au calorifere, 
altele au defecțiuni la 
instalațiile de apă și cana
lizare. Interesant dc știut 
este însă că apartamentele 
în cauză sînt 
constructori, 
sînt așteptați 
tructori" să 
facă reparațiile I (V.S.)

locuite de... 
Probabil că 

„alți cons- 
vină să le

ieinbrie, explorări de cer
cetare subacvatică in 
buc Șipot (Valea 
lui) și peștera
Beneficiind de sprijinul 
doi scufundători 
giu, speologii își 
pătrunderea în 
hidrocarstic al 
Sebeș. (Gh.O.)

12- 
Strciu- 

Izvoreni.
a

din. Giur- 
propun 

sistemul 
Munților

I 
I 
I

CLUBUL SPEOLOGIC 
„Piatra roșie" 
organizează, în 
re cu cercul 
CEPROMIN — Cluj-Napo- 
ca, în perioada 9—14 no-

din Vale 
colabora- 
speologic

Rubrică realizată de 
Gh. CHIRVASA
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Un spectacol pentru tineri si ou niiiiiiii
»

S-au întîlnit pe aceeași 
scenă tinerețea, pasiu
nea pentru arta dramati
că, dorința de a face din 
fiecare prezență în fa
ța publicului un act de 
cultură.

nim“ într-o Veneție care 
îl împinge cu brutalitate 
în „marginea1* societății. 
In fapt, este un suflet 
pur, este intelectualul 
care nu se va adapta ni-

la început la sfîrșit o 
metaforă.

Claudiu Bleonț dă în
că o dată dovada talen
tului său. O interpreta
re magistrală, un reci-

Acestea ar fi coordona
tele interpretării piesei 
„Anonimul venețian", 
lucrare aparținînd lui 
Giuseppe Berto.

„Anonimul Venetian**, pe scena 
Teatrului de stat

Textul este o invitație 
la meditație asupra exis-, 
tenței individului, dar și a 
familiei, într-o lume pli
nă de contradicții, o lu
me în care valorile sînt
răsturnate cu violență. 
Drama lui „Romeo" — 
personajul central — 
este in fapt drama o- 
mului care nu poate tre
ce prin meandrele unei
vieți dominate de me
diocritatea celor din jur. 
Romeo este tînărul 
care își caută propriul 
drum. A eșuat în viața 
particulară, este un „ano-

ciodată la josnicii, cău- 
tînd ieșirea fie în artă, 
fie in dragoste.

De partea cealaltă, „Ju- 
lieta*" ridică în fața 
spectatorului problemele 
deosebit de acute ale e- 
xistenței femeii obligate 
să ducă o viață falsă.

O dramă a tinerilor, o 
dramă a existenței tine
rilor, pe care Claudiu 
Bleonț și Patricia Grigo- 
riu o supun judecății 
spectatorului. Actori ti
neri care înțeleg să dea 
tinerețe, vervă unui text 
ce se dovedește a fi de

tal teatral, unde nici un 
amănunt nu este lăs: ' la 
voia întîmplării, înce- 
pînd de la elementele de 
pantomimă și pînă la 
rostirea textului, totul 
culminînd cu metafora 
finală a „catargului spe
ranței**, Claudiu Bleonț 
reușește să ne mențină a- 
tenția încordată, subli
niind toate laturile u- 
nui personaj contradic
toriu, individul pus în 
relație cu o lume osti
lă.

Patricia Grigoriu, a- 
flată la al doilea rol pe 
scena teatrului nostru are

pentru ei
multe momente bune, dar 
poate obține din acest 
rol mai mult. Disponi
bilități artistice există.

Spectacolul a reliefat 
o scenografie de excep
ție, o scenografie-perso- 
naj, semnată de Adrian 
Tatu, tot un tînăr, aflat 
la debut.

Adăugăm, în final, re
gia, semnată de Cătă
lin Naum. Am avut sen
zația, privind spectaco
lul, că ne aflăm în acea 
școală teatrală care se 
cheamă „Teatrul studen
țesc Podul** din Bucu
rești. Fantezie, curaj, o 
regie care sparge canoa
nele, dar care știe să 
dea unitate spectacolu
lui, punînd în valoare 
calitățile artistice ale 
interpreților și sceno
grafului.

H. ALEXANDRESCU

Oaspeți ai Văii Jiului
Concertul orchestrei populare 

din Dombas — U. R. S. S.

30 de ani 
de teatru

Zeci de roluri, unele 
mai grele, altele mai u- 
șoare, treizeci de ani de 
carieră teatrală, iată bi
lanțul pe care Ștefania 
Donca, actriță la Teatrul 
de stat „Valea Jiului**, 
îl poate enunța în ziua în 
care colegii de teatru i-au 
urat ani de pensie mulți 
și fără griji.

Am întrebat-o pe Ște- 
fania Donca ce simte in 
aceste -clipe. Cu zîmbe- 
tul binecunoscut specta
torilor,’ interpreta „Victo- 
riței**’ ‘din „Plicul** de Li- 
viu Rebreanu ne-a vorbit" 
despre pasiunea ei pentru 
teatru; ■ despre dorința de 
a rămînc pe scenă în con
tinuare alături de colegi, 
despre roluri care i-au
plăcut și roluri pe care
le-a făcut să-i placă.

„Cred că mai pot fi de 
folos'*' — ne spune Stefa
nia 'Donca. „Nu sînt eu 
aia' cil re să plîngă, să ui
te teatrul. Aici sînt, aici 
cămin. chiar dacă am ie
șit la pensie. Voi juca tea
tru în continuare**.

Și Ștefan ia Donca se 
îndepărtează de noi. Pri
vind-o, îmi revine în min
te un rol din creația inter
pretei :— Sorina, din
„înșir* te Mărgărite** de 
Victor F.ftimiu. Și acum, 
la anji pensiei, Ștefania 
Donca, știe să fie la fel de 
tînără ca și eroina din 
piesa amintită, una din
tre realizările de excepție 
ale carierei sale dramati
ce.

H. DOBROGEANU

„Venus“ — cenaclu cu reale 
disponibilități creatoare
Iubitorul de poezie, răsfoind paginile reviste

lor literare, va iptilni creații ale unora dintre ta
lentele literare ale Văii Jiului. Unii dintre ei sînt 
membri ai cenaclului literar „Venus'* din Petrila.

Cei 12 membri activi ai cenaclului, mineri, 
muncitori in alte sectoare de activitate, cadre di
dactice se întilnesc in ședințe de lucru sau in ca
drul unor manifestări cultural-artistice care au 
loc fie la clubul sindicatelor, fie la I.M. Petrila sau 
în alte unități.

Să amintim doar cițiva membri ai cenaclului : 
Ion Pascal Vlad, miner. Constantin Cîmpeanu, lă- 
fătuș C.F.R., loan Dan Bălan, profesor. Ion Mirion, 
miner pensionar.

Poate că ar fi mai bine dacă această activitate 
ar fi mai bine valorificată artistic. Disponibilități 
creatoare există.

Cuvînt către mini
In ochi se-adună cerul, prin ei coboară-n mină, 
să lumineze fapta acestor cioplitori;
pămîntul ia sub aripi păstaia de sulfină, 
ca sporii să se lege cu — aceiași ochi, in zori. 
Cu răpăitul proaspăt cărbunii bat în bandă 
și-acesta prinde noaptea lovind-o în lumini; 
pe galerii ortacul las-o privire tandră 
Să-i însoțească drumul prin aspre adîncimi. 
Primește-ne cuvîntul — e zi de primăvară, 
ghioc în caro anul rămîne neschimbat 
Primește-ne cuvîntul, pornirea noastră vie 
de-a fi minerii țării, cei mai de omenie — 
precum ne spune astăzi întîiul. tău Bărbat !

loan Dan BĂI,AN

Grafică mică — 
ex libris — Autor: 

Iosif MIKf OS — Vulcan

CONSTANTIN TABAR- 
DAU, Vulcan : Vă sfătu
im să citiți foarte multă 
poezie, și apoi să scrieți. 
Atenție la gramatică 1

S. NEMȚEANU și 
SI.EZER ȘTEFAN, elevi 
Liceul industrial Pctro-

Reverberații
ș.rni : Adresați-vă profe
sorului de limbă și litera
tură română.

FLORINA IONESCU, 
asistentă medicală, Spita
lul județean Deva s In li-

mita spațiului disponibil, 
vom publica din materia
lele trimise.

AUGUSTIN I’ANCA, 
Uricani: Lăsați l.i bibliote
ca clubului din Uricani și 
alte creații pînă miercuri, 
13 noiembrie.
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Ajunsese pe aleea al
bă, țipător de albă in 
comparație cu copacii a- 
ceia imemorabili și bo- 
gați în frunze colorate, 
înșirați de-a lungul ei 
într-o răscolitoare dezor
dine perfecta, naturală. 
I.și smulsese casca grea, 
de xiat și râmase uimit 
de fiorii vintului ce-i ră
vășea pârul negru — ob
sidian, dar mai ales de 
senzația de beatitudine 
pe care i-o dădea atmos
fera aceea caldă și atît 
de ușoară.

încă nu întîlițise pe 
nimeni de cînd își pără
sise nava pe o platformă 
stîncoasă, nu departe de 
pădure, dar nu se sim
țea deloc singur. Ii plă
cea pădurea aceea co
lorată, deși i se părea 
cam ridicolă.

Era stupid. In perfecți
unea în care trăise pînă 
atunci nu întîlnise nici
odată ceva ce să-1 răsco-
lcască atît de profund
incit să-1 facă sâ gîn-
dească.

Era frumos. Incepuse
să se caute pe el însuși,
să se autodescopere. Oa-
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Literatură de anticipație

Pasărea speranței (Iii)re în el putea exista ce
va, care să fie la fel de 
sublim ca fiecare atom 
în armonioasa sa rețea 
din Alestra*?

Se opri pe malul unui 
lac întins, pe o stîncă ce 
părea un val pietrificat.

— Yantl, te rog salvea
ză-mi pasărea 1

Se întoarse fulgerător, 
uimit peste măsură de 
faptul că cineva îl stri
ga pe nume, că cineva 
îi cunoștea numele și îi 
cerea ajutor, lui, menit

HHIIIIWIIIIIUIIHIHIIIIHIIIIIHIII/IIIHIIIIIIHIUIIHIIimn

și întinzînd mina spre 
lac, murmură :

— Pasărea, te rog... E 
acolo. Dacă nu o vom 
salva apele tăcute o vor 
înghiți pentru totdeau
na.

Yantl zări pasărea ver
zuie a copilei agăța
tă de o stîncă, cu coada 
prelungă spălată de 
valurile lacului.

ditatea ei.
Oarali își plecă fața 

și începu să plîngă în
cetișor .

— Eu o simt... Și pe 
tine, le simt doar, nu te 
văd. Eu... sînt oarbă. Ea 
e călăuza mea... Te rog, 
salveaz-o !

Yantl coborî pe malul 
lacului, spre locul unde 
se afla pasărea. Se ridi-

Ieri seară, în sala de 
spectacole a Casei de cul
tură din Petroșani, minerii 
Văii Jiului au primit vizi
ta orchestrei populare de 
pe lingă Palatul culturii 
„A. M. Goț-ki“, al minei 
Zasiadko din orașul Do- 
nețk — U.R.S.S., care se 
află în turneu în județul 
nostru.

Ansamblul, înființat în 
urmă cu 25 de ani, cuprin
de peste 50 de membri, mi
neri, elevi, studenți, mun
citori, alte categorii socia
le, dintre care 34 au fost 
prezenți ieri, în concertul 
prezentat la Petroșani. Pu
blicul a aplaudat cu căl
dură un program muzical 
variat, care a cuprins pie
se aparținînd folclorului 
popoarelor sovietice, dar și 
literaturii muzicale uni
versale, Amintim piesele 
„Ciastușcă rusească**, „Ge
me și spumegă Niprul cel 
mare** — piesă ucraineană 
— „Tarantela" din suita 
„Arieziana** de G. Bizet. 
Cu viu interes au fost pri
mite prelucrările unor cre
ații muzicale din folclorul 
românesc, „Ciocîrlia** sau

„Suita de cîntece popu
lare**.

O plăcută surpriză au 
constituit-o prezențele pe 
scenă ale soliștilor, mine
rul Valentin Dudarenko, 
cel care a făcut din cînte- 
cul „Caracter de miner**, 
interpretat în limbile ru
să și română, un adevărat 
mesaj de prietenie al mi
nerilor din Dombas pentru 
ortacii lor din Valea Jiu
lui, Serghei Glebov și Al
bert Di-acenko, instrumen
tiști cu o largă paletă ex
presivă, Tatiana Babencik, 
apreciată apariție scenică.

Omogenitate timbrală, 
virtuozitate instrumentală, 
sensibilitate artistică, de
plină cunoaștere sub as
pect tehnic-muzical și 
stilistic a fiecărei piese, 
iată cîteva dintre calitățile 
acestui prestigios ansam
blu de instrumente popu
lare dirijat cu măiestrie de 
Vladimir Viazovski. Un 
concert atractiv, un con
cert primit cu căldură și 
răsplătit cu vii aplauze de 
către public.

AI. HORAȚIU

DISCO TOP S. R. (7)
MUZICA ROMANEASCA

1. Dragostea e ca ma
rea — AURA URZICEA- 
NU; 2. Cărare peste timp
— COMPACT; 3. Fata din
vis — COMPACT ; 4.
Clopotele — ACUSTIC; 
5. Cea mai frumoasă 
toamnă —• CORNELIA 
VORVOREANU.
MUZICA STRĂINĂ

1. Cherie, Cherie Lady
— MODERN TALKING; 
2. Disco Espanol — A 
LA CARTE; 3. I See
— BONEY M.; 4. L’
te sta finendo — RIGHE- 
IRA; 5. For Your Love
— BAD BOYS BLUE.

Revin ACUSTIC în to
pul românesc, lucru ce 
ne bucură mult I Plăcu
ta prezentă a CORNELI
EI VORVOREANU în 
recentele spectacole la 
Petroșani, o mențin și-n 
această săptămînă în top.

In topul muzicii străi
ne, spectaculoasă reveni
rea (după „Hot Sun 
Video") grupului A 
CARTE, cu dansabila 
să „Disco Espanol", 
cum și prezența 
ției BAD BOYS 
cu noul cîntec, 
Love".

Mulțumim pentru nu
meroasele topuri trimi
se (C. Diaconu. M. Simi- 
niciuc, M. Putăvăț, M. 
Leonescu, M. Zaha, FI.

On 
LA 

pie- 
pre- 

forma- 
BLUE 

„For Your

Cioabă, Bebe și Oct. Cri- 
șan etc.) care ne-au a- 
jutat la întocmirea cla
samentelor din această 
săptămînă. I. Kadar, Cr. 
Vass, C. Radics : topurile 
voastre nu sînt valabile, 
decît cu voturi la ambele 
secții. Dan Șoșoi: nu po
sedăm date de ultimă oră 
despre grupul Super- 
max. Un grup din Vul
can; discoteca de la Ca
sa de cultură a sindica
telor din Petroșani func
ționează joi, sîmbătă și 
duminică, între 
17—20. Mai mulți 
tori ne-au solicitat 
despre OPUS și 
BACK. Austriecii 
la OPUS (s-au lansat cu 
„Eleven", recent au a- 
tins cote înalte cu „Li
ve Is Life") au următoa
rea componență : 
wig Rudisser (28 
chit, solo, voce), 
Pfleger (30 ani, 
bas), Kurt Rene 
er (28 ani, claviaturi), 
Niki Gruber (29 ani, vo
ce), Gunther Gruber (28 
ani, tobe).

Duetul danez LAID 
BACK (John Guldberg, 
Tim Stahl), cunoscut cu 
piesa „Sunshine Reggae", 
încearcă acum să reintre 
în atenție cu un nou cîn
tec, „White Man".

DISC — JOCKEY

orele 
citi- 
date 

LAID 
de

Her- 
ani, 

Ewald 
chit. 

Plisni-

«

că pe vîrfuri, dar nu a- 
junșe, fiind nevoit să se 
urce pe niște pietre des
prinse din stîncă. întinse 
mîna, oferind păsării un 
sprijin de oțel în brațul 
său. Se întoarse purtîn- 
d-o triumfal la locul un
de rămăsese Oarali.

Pasărea verde a spe
ranței sufletului copilei 
oarbe era salvată. Pasă
rea se ridică spre cer în 
rotiri ample. cu bătăi 
largi de aripi, luminînd 
drumul prin pădurea 
necunoscută micuței, al 
cărui chip arunca văpăi 
de fericire.

Un cîntec trist urmă 
pasărea Era cîntecul 
lacului ce-și plîngea ne
murirea. Yantl sc aplecă 
spre apa lucioasă , ce-i 
reflecta chipul și... ce 
ciudat I

Ochii lui erau două 
lacuri adinei și prea pli
ne de albastru.

Vulcanul interior iz
bucni, iar lava incandes
centă a sufletului său 
tînăr se transformă în 
lacrimi sferice, cubice.

Fața lui frumoasă de
venise mai tandră sub 
șuvoiul lacrimilor geo
metrice, perfecte care e* 
iau totuși, tot lacrimi.

Acum știa că Alestra 
e doar un tărîm necu
noscut, o poartă spre 
abstract, o sfidare a- 
runcată Universului de 
către Univers...

Lucia KESERU, 
Clubul de anticipație 

telmieo-științifică 
„Miner-club 2001"

I
I
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FILMESuccesul unei noi si valoroase initiative 
de pace a țării noastre la 0. N. II.

NAȚIUNILE UNITE 9 
(Agerpres). N. Chilie trans
mite: In urma unei dezbateri 
ample, de conținut, plenara 
Adunării Generale a O.N.U. 
a adoptat în unanimitate 
„Apelul solemn către sta
tele aflate în conflict de 
încetare fără întîrziere a 
acțiunilor armate și de 
soluționare a problemelor 
dintre ele pe calea trata
tivelor și Angajamentul 
statelor- membre ale O.N.U. 
de a reglementa stările 
de încordare șl conflict, 
diferendele existente pe 
cale politică, de a se abți
ne de la folosirea forței și 
amenințarea cu forța, de 
la orice intervenție în tre
burile interne ale altor 
state" — nou și important 
demers politic al României 
la Organizația Națiunilor 
Unite, întreprins din ini
țiativa personală a pre
ședintelui țării noastre, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu.

Succesul deplin repur
tat de noua și valoroasa 
inițiativă de pace a țării

PAVILIONUL REPU
BLICII SOCIALISTE 
ROMANIA din cadrul Tîr- 
gului internațional de la 
Bagdad a fost vizitat de 
Taha Yassin Ramadhan, 
prim vice-prim ministru al 
guvernului Republicii Irak, 
precum și de alte persoane 
oficiale irakiene. Cu acest 
prilej au fost subliniate po
sibilitățile ample pentru 
dezvoltarea relațiilor din
tre România și Irak. S-a 
dat o apreciere pozitivă 
exponatelor și a fost ex

Din lumea științei 
și tehnicii

ROBOȚI 
MODULARI 

MINIATURALI

Specialiștii laboratorului 
de biofizică al Academiei 
de știință a U.R.S.S. au 
pus la punct prototipul u- 
nor roboți modulari minia
turali. Reprezentînd ulti
ma noutate în domeniul 
automatizării, noul tip de 
robot — care țncape cu 
Ușurință în căușul palmei 
— este unic în practica 
mondială. Modulii, care 
se deosebesc prin culoare, 
pot fi uniți ușor între ei 
prin sudură, formînd ast
fel un aparat care efec
tuează operațiuni succesi
ve. De asemenea, fiecare 
modul conține niște con
tacte universale cu ajuto
rul cărora poate primi e- 
nergie electrică, comenzi 
de la modulul vecin sau 
poate fi conectat la un cal
culator, informează agen
ția TASS.

SIMPOZION

La Postdam (R.D.G.) au 
început lucrările Simpo
zionului internațional de 
fizică și geodinamică con
sacrat proceselor de de
formare ale scoarței în zo
nele cu activitate seismică, 
informează agenția ADN. 
Aproximativ 80 de spe
cialiști în seismologie, din 
mai multe țări ale lumii 
vor dezbate ultimele re
zultate ale cercetărilor e- 
fectuate pe plan mondial 
pe tema respectivă. Sim
pozionul de la Postdam va 

noastre la O.N.U., care 
poartă amprenta gîndirii 
politice strălucite a pre
ședintelui N i c o 1 a e 
Ceaușescu are o semnifi
cație aparte la sesiunea 
din acest an, care mar
chează împlinirea a patru 
decenii de la înființarea 
Națiunilor Unite — mo
ment de bilanț și de eva
luare responsabilă a rezul
tatelor activității organi
zației mondiale pe linia 
îndeplinirii mandatului 
de înaltă răspundere în
credințat de popoare și în 
circumstanțele internațio
nale actuale, caracterizate 
printr-o mare complexita
te, printr-o încordare fără 
precedent în raporturile in
terstatale, prin existența 
a numeroase stări de ten
siune și conflicte în dife
rite regiuni ale globului, 
care provoacă zilnic mari 
pierderi de vieți omenești 
și imense pagube materia
le, punînd, în același timp, 
în grav pericol pacea și 
securitatea întregii lumi.

Participanții la dezba
terile din plenara Adună

primată dorința de a se 
acționa pentru intensifi
carea și diversificarea 
schimburilor comerciale 
și a colaborării economice 
dintre cele două țări.

ADUNAREA NAȚIONA
LĂ A FRANȚEI a adop
tat în noaptea de vineri 
spre sîmbătă bugetul a- 

aborda în special proble
ma relațiilor dintre apari
ția unui cutremur și pro
cesele ce au loc în inte
riorul globului terestru, în 
special cele ce se desfă
șoară pînă la aproximativ 
100 kilometri adîncime.

ANTICORP PRODUS PE
CALE SINTETICA

Recent, la un laborator 
din localitatea elvețiană 
Gland (cantonul Waadt), 
a fost produs pentru pri
ma dată pe cale sintetică 
un anticorp specific corpu
lui uman ce acționează îm
potriva celulelor maligne, 
relatează agenția France 
Presse. Noul produs, de
numit AMA (anticorp an- 
timalign), „constituie pri
mul anticorp la care s-a 
putut constata o legătură 
directă între frecvența sa 
în sîngele pacientului și 
durata de supraviețuire a 
bolnavului de cancer. Cu 
cît are bolnavul mai mul
te particule din această 
proteină, cu atît trăiește 
mai mult", a relevat un 
reprezentant al laborato
rului elvețian, citînd ex
perimentele efectuate în 
acest sens de biochimistul 
american Samuel Bogoch, 
de la Universitatea din 
Boston. Prin producerea 
acestui anticorp în labora
tor se dorește să se ajun
gă la o concluzie finală 
privind aplicabilitatea unui 
tratament cu AMA în ca
zurile de cancer. 

rii Generale asupra aces
tei propuneri românești 
au dat o înaltă apreciere 
noii și valoroasei inițiati
ve a țării noastre la O.N.U., 
considerată practic de toa
te delegațiile care au luat 
cuvîntul ca Țiind de mare 
actualitate și răspunzînd 
unor necesități stringente 
ale vieții internaționale.

Adoptarea de către 
O.N.U. în unanimitate a 
acestei importante propu
neri a țării noastre iniția
tă nemijlocit de conducă
torul partidului și statului 
nostru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu demonstrează o 
dată în plus trăsăturile de
finitorii ale politicii exter
ne românești, principiali
tatea, originalitatea, di
namismul puternic, realis
mul profund, spiritul de 
inițiativă creatoare pus în 
slujba intereselor supreme 
ale poporului român, a 
materializării aspirațiilor 
de prietenie, înțelegere, co
laborare și pace ale tutu
ror popoarelor de pe pla
neta noastră.

părării pe anul viitor, care 
este în creștere cu 5,4 la 
sută în raport cu cel ac
tual, informează agenția 
France Presse. Grupurile 
parlamentare ale Partidu
lui Comunist Francez, U- 
niunii pentru Democrația 
Franceză și Adunării pen
tru Republică au votat îm
potriva bugetului apără
rii, care reprezintă 13,9 la 
sută din bugetul general 
al Franței. Viitorul buget 
al Ministerului francez al 
apărării se ridică la 158,3 
miliarde franci.

IN DIVERSE ORAȘE 
DIN ISRAEL au Ioc de
monstrații ale oamenilor 
muncii pentru îmbunătă
țirea condițiilor lor de 
viață și de muncă și împo
triva programului de aus
teritate economică. Parti
cipanții cer să se între
prindă măsuri eficiente în 
direcția reducerii costului 
vieții.

FAPTUL DIVERS

TRANSPLANT
: După cum relatează a-
i genția PAP, la 5 noiem- 
i brie, la Centrul de car- 
i diologie din Zabrze a 
Ș fost efectuată cu succes 
i o operație de transplant 
i de cord. Intervenția chi- 
; rurgicală a durat zece 
i ore.

PROCES

Tribunalul federal din 
New York a început o 
acțiune juridică împotri
va a 11 membri ai „fa
miliei Colombo" — una 

ț dintre cele cinci mari 
i grupări mafiote din acest 
i mare oraș al S.U.A. Se 
i apreciază că audierile 
; martorilor vor fi foarte 
i costisitoare și de lungă 
: durată, deoarece ei nu 
î vor trebui să fie văzuți 
i și nici numele lor cunos- 
i cute în timpul procesu- 
i lui. Se apreciază că du- 
i rata procesului va fi de 
j cel puțin cinci luni.

Declarație optimistă a’ lui 
Ronald Reagan despre apropiata 

întîlnire cu Mihail Gorbaciov
WASHINGTON 9 (Ager

pres). Președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, a declarat, 
la o întrevedere cu liderii 
republicani ai celor două 
camere ale Congresului 
S.U.A., că privește cu „în
credere și optimism" apro
piata întîlnire cu secreta
rul general al C.C. al 
P.C.U.S., Mihail Gorba
ciov, pe care nu o consi-

Deschiderea lucrărilor 
sesiunii FAO

ROMA 9 (Agerpres). La 
sediul FAO din Roma s-au 
deschis, sîmbătă, lucrările 
celei de-a 23-a sesiuni a 
Conferinței generale a Or
ganizației Națiunilor Uni
te pentru Alimentație și 
Agricultură care va dezba
te, timp de trei săptămîni, 
probleme specifice activi
tății acestui organism spe
cializat al O.N.U.

Calendar săptămînal
(11—17 noiembrie 1985)

Luni, 11 noiembrie
— începe, la Strasbourg, sesiunea de o săptă- 

mînă a Parlamentului vest-european;
— La Luxemburg urmează să fie semnat un 

acord de cooperare economică pe cinci ani între 
CEE și un grup de țări din America Centrală (Cos
ta Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama);

Marți, 12 noiembrie
■— 15 ani de la semnarea Tratatului de priete

nie, colaborare și asistență mutuală între Republica 
Socialistă România și Republica Populară Polonă;

Miercuri, 13 noiembrie
— încep lucrările Conferinței mondiale a O.N.U. 

pentru Anul Internațional al Tineretului în cadrul 
Adunării Generale ;

Joi, 14 noiembrie
■— Capitala Italiei găzduiește reuniunea Uniunii 

Europei occidentale ;
VINERI, 15 NOIEMBRIE
— Se deschide, la Londra, Conferința anuală a 

organizației „Mișcarea pentru dezarmare nucleară" 
(15—17) ;

Duminică, 17 noiembrie
— La San Jose va avea loc seminarul latino-a- 

mcrican „Femeile pentru pace".
(Agerpres)

CAMPANIE 
ÎMPOTRIVA 
FUMATULUI

Anul viitor se va des
fășura în Franța campa
nia națională împotriva 
fumatului, a anunțat în 
parlamentul țării Edmond 
Herve, secretar de stat 
la ministerul francez al 
afacerilor sociale și soli
darității naționale. Un 
exemplu în această grea 
luptă, a spus el, trebuie 
dat de lucrătorii din re
țeaua sanitară, în toate 
institutele medicale ur- 
mînd să se interzică fu
matul.

SUPRAVIEȚUITOR

Trei săptămîni a rezis
tat pe un ghețar, în Al- 
pii austrieci, alpinistul a- 
merican Thomas Kiho- 
witz. Luxîndu-și picio
rul în timp ce escalada 
ghețarul de pe vîrful 
Dachstein, el a rămas 
imobilizat pe acesta timp 
de 21 de zile, pînă l-au 
găsit serviciile salva- 
mont aproape înghețat. 
Internat în spital, el a 
declarat, după ce și-a re
venit, că aproape două 

deră „un scop în sine, ci 
mai degrabă un element 
al unui proces continuu de 
negocieri" între cele două 
țări, relatează agențiile 
Associated Press și Fran
ce Presse. „La Geneva vom 
trasa o cale realistă pen
tru continuarea tratative
lor asupra dezarmării", a 
relevat el. Ronald Reagan 
a precizat că, pe lîngă alte 
probleme, dorește să exa
mineze cu Mihail Gorba
ciov „ansamblul relațiilor 
americano-sovietice".

Purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe, Larry Speakes, 
a declarat ulterior presei 
că Statele Unite speră că 
întîlnirea la nivel înalt a- 
mericano-sovietică „va pu
tea conduce la un acord 
de bază pentru continua
rea negocierilor de dezar
mare de la Geneva", ce 
vor fi reluate Ia 16 ianua
rie 1986.

săptămîni a trăit doar... 
cu mirosul de mîncare al 
rucsacului său și cu apă.

INUNDAȚII

Inundațiile provocate i 
de ploile torențiale care ț 
au căzut aproape fără i 
întrerupere în ultimele i 
zile au provocat în state- ș 
le Maryland, Virginia și i 
Virginia de Vest moartea î 
a 23 de persoane, reia- ț 
tează agenția France i 
Presse. I

Apele ieșite din matcă i 
ale cursurilor de apă din 
aceste state, ca și din 
Carolina de Nord sau 
Pennsylvania, au dus Ia 
întreruperea traficului 
rutier, în unele locuri 
nivelul apei depășind cu 
aproape trei metri pe cel 
al drumurilbr.

jGuvernatorul din Vir
ginia a instituit starea de 
urgență în vestul și cen
trul acestui stat.

FAPTUL DIVERS

10 noiembrie
PETROȘANI — 7 No

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

PETRILA : Polițist sau 
delincvent.

LONEA : Masca de ar
gint.

ANINOASA : Polițist
sau delincvent.

VULCAN — Luceafărul: 
Sandokan, tigrul Malaye- 
ziei.

LUPENI — Cultural « 
Mireasma ploilor tîrzii.

URICANI: Mireasma
ploilor tîrzii.

11 noiembrie
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Adela; Unirea: 
Dublura intră în acțiune; 
Parîngul : .Superman, I-II.

PETRILA: Polițist sau 
delincvent.

LONEA: Pirații seco
lului XX.

VULCAN — Luceafărul: 
Surorile medicale.

LUPENI — Cultural î 
Frumoasa Schiniang.

URICANI) Generalul 
Gramofon.

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

TV.
10 noiembrie

11,30 Telex.
11.35 Lumea copiilor.
12.40 Muzică populară. 
13,00 Album duminical

(parțial color).
14,45 Reportaj realizat la 

Miercurea-Ciuc.
15,00 închiderea progra

mului.
19,00 Telejurnal.
19.20 Fălticeni i tinere

țea unui vechi oraș 
— reportaj.

19.40 Cîntarea României 
(color).

20.20 Film artistic :
Ancheta.

21,50 Telejurnal.
11 noiembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Orizont tehnico- 

științific.
20.35 Tezaur folcloric 

(color).
21,00 Roman foileton.

Wagner.
Episodul 2.
(color).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

memento

Mica publicitate
VIND Dacia 1300, Vul

can, telefon 70366, între 
orele 18—20. (2249)

VIND video Akai, schiuri 
K2 și clăpari (nr. 43) 
„Nordica". Informații 42567. 
(2246)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mateșoi 
Adrian, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(2247)

ANUNȚ DE FAMILIE

ARCADIE soț, Sandu 
fiu, Dorina noră, Alin 
și Alexandru nepoți, a- 
nunțăm că se împlinește 
un an de cînd ne-a pă
răsit pentru totdeauna

ANTOIIIE ELENA 
(LALA)

Nu te vom uita ni
ciodată. (2241)
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