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ȚÂRII CIT MAI MULT CÂRBUNE!
Petroșaniul în cea de a doua tinerețe. Foto: Al. TATAR
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Experiență care merită a fi preluată

Asigurarea liniei 
de front active

In prima parte a aces
tui an, obiectivul priori
tar al minerilor din secto
rul de investiții al I.M. 
Dîlja a fost finalizarea lu
crărilor de la orizontul 300 
pentru a se trece la tran
sportul cărbunelui în flux 
continuu. Pentru finaliza
rea lucrărilor de la acest 
orizont la termenul pre
văzut a fost necesar un 
volum mare de muncă. De 
aceea, brigăzile din sector 
au fost dirijate spre locu
rile de muncă de aici. Prin 
eforturile susținute depuse 
de întregul colectiv al sec
torului, linia de front ac
tivă a fost menținută la 
nivelul sarcinilor de plan, 
deși pe ansamblul lucrări
lor de investiții și pregă
tiri, la sfîrșitul lunii au
gust, se înregistra un mi
nus de 90 ml. Această si
tuație nu putea să mulțu
mească colectivul sectoru-

lui care in anul trecut 
număra printre 
Văii Jiului. O 
xigentă a scos în evidență 
cauzele care au generat 
minusul. Au fost întocmi
te programe de lucru ca
re vizează realizarea 
cinilor de plan în 
următoare și 
minusului înregistrat 
prima parte a anului.

Luna septembrie a 
lună a începutului de 
dresare. Sarcinile de plan 
au fost îndeplinite în pro
porție de 100 la sută. In 
octombrie însă, s-au reali
zat 240 ml de lucrări de 
deschideri și pregătiri, cu 
35 ml mai mult decît sar
cinile planificate. La de
pășirea sarcinilor de plan 
un aport deosebit l-au a-

Gh. BOȚEA

Producții suplimentare 
de cărbune

• INTR-O SINGURĂ 
ZI, luni 11 noiembrie, co
lectivul I.M. Bărbătcni 
și-a depășit preliminarul 
cu 63 de tone de cărbu
ne. Este de remarcat fap
tul că toate sectoarele 
minei își realizează ritmic 
sarcinile de plan. Cea 
mai însemnată contribu
ție la depășirea sarcinilor 
de plan o au minerii din 
brigada condusă de Ga
vrila Mesaroș, care rea
lizează productivități me
dii de peste 10 tone de 
cărbune pe post într-un 
abataj cu susținere 
tăiere mecanizată 
sectorul III. (V.S.)

din sectorul III al 
Uricani au încheiat 
mă decadă a lunii 
iembrie cu un plus 
338 tone de cărbune,
le mai mari cantități de 
cărbune au 
suplimentar 
frontal din 
de brigada 
Dumitru
3070 tone și în abatajul 
cameră în care acționea
ză brigada 
Traian Pop

La aceste 
contribuție 
au avut și 
brigăzile de pregătiri con
duse de Ion Nichițelea și 
Ștefan Baciu, care au 
realizat 23 ml și, res
pectiv, 21 ml suplimentar 
prevederilor de plan.

Florin BEJAN, 
corespondent

P t •atirmarii

Articolul 3 din Decizia 
k. nr. 176/1985 a Consiliului 

popular municipal privind 
unele măsuri pentru redu
cerea consumului de ener
gie electrică și încadrarea 

, strictă în normele de con
sum stipulează reactuali- 

. zarea, în fiecare unitate 
economică, a comisiilor 
pentru buna gospodări; e 
și economisire a energiei.

La I.U.M. Petroșani, ter
menul (24 octombrie 1985), 
a fost întru totul respectat. 
Conform dispoziției 
900 din 24 octombrie
s-a reactualizat comisia

întrebăm la mina Vul
can pe subinginerul Sil
via Pantiloi, care se o- 
cupă cu probleme de nor
mare în cadrul sectoru
lui VIII, dacă șeful 
sector este de găsit, 
ni s-a răspuns. Dar, 
cum a dat un telefon 
mină că vine afară 
intrarea schimbului 
Peste o jumătate de 
în biroul șefului de 
tor intră, îmbrăcați 
mină, doi bărbați 
care purtau căști albe și 
metanometre. Adresează 
salutul mineresc de „No
roc 
rou.
cu 
ȘÎ 
avea ca interlocutor 
cel mai tînăr șef de sec
tor de la mina Vulcan. 
Știam că sectorul VIII 
este cel mai tînăr colec- 

care a luat ființă

de 
Nu, 

a- 
din 

la 
II. 

oră, 
sec- 

de 
tineri.

chiar din prima lună 
acestui an, dar nu că este 
condus de cel 
șef de sector.

— încă de 
anului trecut,
risea tînărul sing. Pom- 
piliu Barbu, șeful secto
rului, conducerea minei 
a luat hotărîrea ca în- 
cepînd din anul acesta, 
unul din cele două raioa- 
re care formau sectorul 
II, să aibă conducere 
proprie. Intr-un cuvînt, 
să fie sector avînd în 
vedere frumosul viitor 
ce i se prevedea în ur
mătorii ani. S-a plecat la 
drum cu un efectiv de 
100 de oameni care lu
crau în două abataje, u- 
nul cu susținere indivi
duală și 
meră cit 
crări de 
conturau 
cități de

stratul 4. Prima lună, 
primul succes. Se extra
ge un plus de peste 200 
tone de cărbune față, de 
plan. Brigăzile de la pre
gătiri conduse de Con
stantin Scutelnicu și E- 
mil Teleman dau bătăliă 
pentru punerea în func
țiune a celei mai mari 
capacități de producție 
din cadrul sectorului. Pe 
stratul 4 ei obțin, prin 
procedeul perforare puș- 
care, avansări medii de 
75 m pe lună. Astfel, în 
luna aprilie pe acest 
strat se pune în funcțiu
ne și se încredințează 
conducerea lui Ion Ta- 
maș, miner destoinic și 
priceput, venit de la sec
torul III. Nu multe bri
găzi de la mina Vulcan 
au parte de o astfel de

Gheorghe SPINU

(Continuare în pag a 2-a)

Pe loc de 
frunte

Țara, economia 
țîonală au nevoie 
cît mai mult cărbune, 
iar realizarea 
sarcini de mare 
dere revine, în 
rînd minerilor, 
care prin munca 
neobosită, scot din 
dineuri cărbunele dătă
tor de forță și lumină. 
De îndeplinirea ei răs
pundem și noi, cei ca
re trebuie să asigurăm 
transportul acestei bo
gății, în cît mai scurt 
timp, de la producător 
— respectiv întreprin- I 
derile miniere — și pî- I 
nă la beneficiari. Toți J 
oamenii muncii din ca- | 
drul atelierului de tran- | 
sport care aparține de ' 
preparația Petrila sînt 
conștienți că de promp
titudinea cu care 
îndeplinesc 
profesionale 
în bună parte, și mun
ca minerilor din subte
ran, oameni pe care îi 
simt întotdeauna ală
turi de ei, ca ortaci de 
nădejde, 
dele și mijloacele 
stimulare a turelor 
serviciu, pentru â
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gura operativ întreprin
derile miniere cu vagoa
ne goale, și expedierea 
celor încărcate, se si
tuează la loc de frunte — 
datorită eficienței ei — 
întrecerea socialistă. Or
ganizată temeinic, con
dusă cu mare atenție și 
competență, întrecerea 
socialistă între 

serviciu a 
evidență
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In cadrul minei Dîlja, prin rezultatele obținute 
se afirmă și echipa de electromecanici condusă de 
maistrul Jean Moșneagu, sectorul II producție, care 
asigură buna funcționare a fluxului de benzi de la 
orizontul 350. Lucrările executate de echipă poartă 
amprenta bunei calități.

Foto: Al. TĂTAR

energetică, constituită din- 
tr-un președinte și 17 mem
bri. Totodată, la nivelul 
fiecărei secții s-au înfiin
țat subcomisii a căror ac
tivitate se înscrie tot 
linia urmăririi modului 
care este gospodărită 
nergîa.

Subinginerul Tudorel 
Draica, din cadrul compar
timentului mecano-energe- 
tic, membru a! comisiei, 
ne prezintă planul de mă
suri — și el, desigur, adus 
la zi — vizînd obiectivele 
pe care se va concentra a- 
tenția întregului colectiv

al întreprinderii. Una din
tre aceste măsuri prevede 
instalarea unor limitatoare 
de mers în gol pentru ma- 
șini-unelte și agregate de 
sudură. Termenul de fina
lizare, 15 noiembrie. „Pînă 
la această dată (4 noiem
brie — n.n.) limitatoarele 
n-au fost aduse în între
prindere, ne spune sing. 
Draica. Le-am solicitat din 
timp, dar I.E.M.I. Bucu
rești nu le poate asigura,

• Gavrilă Mantu este un 
nume mai puțin cunos
cut în Valea Jiului. In 
schimb și-a făcut nume
le vestit și prețuit în cî- 
teva localități din țară, 
prin ceea ce a înfăptuit 
în mai bine de 15 ani de 
muncă pe șantiere. Hi
drocentrala Porțile de 
Fier II, platforma indus
trială din Turcenii Gor- 
jului, căile ferate din zo
na Motrului, Combina
tul de lianți de la Cîm- 
pulung Muscel, Canalul 
Dunăre — Marea Neagră, 
sînt obiective în care este 
încorporată cite o părti
cică din munca și viața 
acestui bărbat tînăr, in
ginerul constructor sta
giar de acum cîțiva ani, 
iar azi constructorul de 
înaltă competență pro-

fesională. „După înche
ierea lucrărilor ce ne-au 
fost încredințate la Ma
gistrala Albastră care 
străbate Dobrogea, ne-am 
mutat în Valea Jiului 
unde mi s-a încredințat 
conducerea unei 
a Antreprizei de 
strucții căi*» ferate 
șani. Brigada s-a 
tuit din constructori de 
care sînt legat pe viață, 
prin fapte de muncă pe 
șantierele țării. Ne-am 
angajat ca pînă la sfîrși
tul anului să realizăm în 
zona Uricani lucrări do 
construcții și montaje în 
valoare de 60 milioane 
lei pentru principalul 
nostru beneficiar — Corn-
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La Complexul C.F.R. Petroșani

Laborator tehnic cu roi
funcțional în instruirea 

profesională a personalului 
feroviar

Prin grija comitetului 
de partid, a RCM și a 
Stației C.F.R. Petroșani 
s-a amenajat într-o sală 
a complexului feroviar 
pe lîngă cele existente, 
un laborator tehnic pen
tru verificarea cunoștin
țelor și instruirea practi
că a întregului personal 
de mișcare: acari, mane- 
vranți și alte categorii 
socio-profesionale. S-a 
conceput și realizat o lu- 
minoschemă în miniatu
ră cu posibilități multi
ple de exploatare. Ea re
prezintă centralizarea e- 
lectrodinamică a două li
nii de cale ferată cu po
sibilități de reprezenta
re a multiplelor simulări 
de apariție a deranja
mentelor care pot surve
ni în exploatarea curen
tă a căii ferate. Labora
torul cuprinde, de ase
menea o machetă cu li
nii de cale ferată, cu tre- 
nuleț electric. semnale 
electrice B.L.A. (Bloc li
nie automat), între două 
stații, un panou sinoptic 
cu marcarea drumului 
de acces prin stație de 
către personalul de ser
viciu.

Laboratorul mai dispu
ne de un simulator (de
numit A.B.C.), pentru ve
rificarea personalului la 
examinării ■ periodice 
la autorizările

In vederea 
rii corecte a 
dezlegării 
s-au conceput 
și cuple în mărime natu
rală. Și acestea, ea toate 
celelalte dotări ale labo- 

c _ ____________________

Și 
în funcție, 
deprinde- 
legării și 

vagoanelor, 
tampoane
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Un colectiv pe calea
(Urmare din pag. t)

afirmării Turnee
<

tehnic, contri- 
îmbunătățirea 

profesionale in 
realizării unei

ratorului 
buie la 
pregătirii 
vederea r 
circulații pe calea ferată 
în deplină siguranță. Tot 
ce s-a realizat pentru e- 
chiparea laboratorului 
este opera constructivă 
a lui Sorin Zolta, Gheor
ghe Nazare și Marcel 
June, sub îndrumarea in
structorului Gheorghe 
Stamatoiu.

O contribuție substan
țială în proiectarea și e- 
xecutarea 
adus-o 
șeful laboratorului 
Petroșani, precum 
lectromecanicii 
ta Șerban si 
Schvarcz.

Laboratorul are pro
gram de funcționare per
manentă, iar cu prilejul 
unui simpozion organizat 
de curînd la Petroșani, 
s-a bucurat de aprecierea 
participanților: instruc
torii din întreaga regio
nală C.F.R. 'timișoara, cît 
și cei din stațiile respec
tive de cale ferată cu 
participarea directorului 
centrului de perfecționare 
a personalului din regio
nală. Opinia tuturor a 
fost că, prin înființarea 
laboratorului tehnic. in 
cadrul complexului C.F.R. 
Petroșani, procesul de in
struire a personalului va 
înregistra noi cote calita
tive, asigurîndu-se însu
șirea temeinică a tuturor 
regulilor menite să con
fere deplină siguranță 
circulației feroviare.

C. VASILE
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capacitate de producție — 
un 
cu 
eu 
de 
de 
brigăzi de pregătiri 
ționează în continuare cu' 
aceleași eforturi, astfel că 
nu cu mult timp în ur
mă. în același strat și 
bloc, se pune în funcțiu
ne o nouă capacitate de 
producție care este încre
dințată 
Ciocan 
ai lui. 
sect 
aproape se triplează. Pro
ducția medie 
trasă crește 
500 de tone, părăsind în 
acest fel ultimul loc în-

abataj frontal dotat 
susținere individuală 
o lungime a frontului 
40 m. iar pe direcție 
300 m. Respectivele 

ac-

lui Constantin 
și celor 16 ortaci 

E 
o r

f e c t i v u 1 
ului VIII

zilnică ex- 
la aproape

la acest in- 
excepția lu- 
iunie, cînd 

minus de 
de căr- 
perioada 
și-a rea- „ 

plan

tre sectoare 
dicator. Cu 
nilor mai și 
înregistrase un
peste 2400 tone 
bune, în toată 
anului, sectorul 
lizat sarcinile de 
reușind ca, după 10 luni, 
să raporteze un plus de 
150 tone de cărbune. Re
zultatele din luna octom
brie, cînd la producția 
fizică brută extrasă s-a 
înregistrat un plus de 
1300 de tone, dau garan
ția certă că acest tînăr 
colectiv își va realiza 
ritmic sarcinile de plan 
atît în lunile care 
mai rămas pînă la sfîr
șitul anului cît și in a- 
nul viitor. Acest lucru 
stă în puterea schimbu
rilor conduse de Con-

tiu

stantin Volnic, Petru Bo- 
cincă, Toma Mihai 
Antonel Michi din 
da lui Ion Tamaș : 
lui Vasile Murgu, 
Marin, Ilie Badea 
Grigore, din brigada lui 
Constantin Ciocan » 
de la începutul 
au extras în plus 
nilor de plan 420 
respectiv, 500 tone 
cărbune.

Înainte de a ne despăr
ți, tinărul șef de sector 
ne-a dat o întîlnire ade
menitoare. Anul viitor în 
cadrul sectorului VIII se 
va introduce primul com
plex mecanizat. Vom a- 
vea posibilitatea să 
bim, pe la sfîrșitul 
lui 1986 de cel mai 
canizat și mai mare 
tor de la mina Vulcan.
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Incepînd de duminică, 
un colectiv artistic 
tehnic al Teatrului 
stat „Valea Jiului" 
va afla în turneu în
rașele Alba Iulia, Me
diaș, Sighișoara. Cîmpia 
Turzii, Dej. Năsăud. Va
tra Doritei, Suceava, Bo- 

Roman, 
Vaslui, 

Ploiești,

Pașcani,
Neamț,
Buzău,

toșani. 
Piatra 
Bîrlad, 
Pitești.

Actorii din Petroșani 
vor juca pentru iubito
rii teatrului din orașele 
amintite piesele „Un 
bărbat și mai multe fe
mei" de Leonid Zorin, 
„Anonimul Venetian", 
piesă adaptată după 
Giusseppe Berto, iar 
pentru copii, „Glie — 
Voinicul" o piesă-poves- 
te scrisă de Mircea 
Florian.

Turneul se va înche
ia în 7 decembrie.

înalta profesionalitate, dăruire în slujba ocro
tirii vieții și sănătății semenilor — iată o „carte de 
vizită" nescrisă a „oamenilor in halat alb" de la 
Spitalul municipal din Petroșani.

l oto: Alexandru TĂTAR

Experiență care merită a 
fi preluată

(Urmare din pagina ii

deocamdată, din cauza co
menzilor mari pe care le 
are. Ne-au comunicat că, 
doar la începutul lui ’86, 
ne vor expedia limitatoare- 
le". Prevăzîndu-se, parcă, 
această situație, comisia 
a înscris, în noul program, 
construirea — prin forțe 
proprii — a unui dispozi
tiv de comandă automată 
„stea triunghi" și a unui 
limitator pentru mersul in 
gol al agregatelor de su
dură. .Așa da, spirit gos
podăresc !

O măsură 
bil, conduce 
să folosire a 
lectrice este
maximum două 
soare cu un consum de 
300 kW, intre orele 17—22. 
„Mai avem de rezolvat u- 
nele probleme, ne relatea
ză interlocutorul, în cazul 
corelării funcționării cup
toarelor de la turnătorie. 
Au existat zile în care toa
te cele 3 cuptoare funcțio
nau concomitent. In pre
zent, lucrăm la o ciclogra- 
mă în care se prevăd o- 
rele la care se va face for-

care, inevita- 
la o judicioa- 
energiei e- 

și folosirea a 
compre-

biiiatul Minier Valea Jiu
lui. Ințelegînd comanda
mentele majore ale dez
voltării bazei energetice 
și de materii prime 
mulate cu claritate 
tovarășul N i c o 1 
Ceaușescu, secretarul 
neral al partidului, i 
structurii din 
noastră au depus 
susținute și și-au 
angajamentul cu 
luni inainte de 
anului".

Intr-adevăr, la 
tul lunii noiembrie, 
gada nr. 4 Uricani 
ACCF a 
lum de lucrări de peste 
61 milioane lei. invingind 
cu ingeniozitate și cu o 
tenacitate demne de ad
mirat numeroase difi
cultăți in perioada de or
ganizare de șantier. La 
confluența puiului Valea 
de Brazi cu Jiul, acești 
harriici constructori și-au 
amenajat in citeva luni 
o bază proprie de pro
ducție, cuprinzînd o in
stalație de comasare a

for- 
de 

a e 
ge- 

con- 
brigada 
eforturi 

onorat 
doua 

sfîr.șitul

începu- 
bri- 

a 
realizat un vo-

pietrei și o stație de pre
parare a betoanelor. Sint 
realizate aici, într-o sin
gură zi, 700 de tone de 
produse de balastieră, de 
la sortimentul cel mai 
fin pînă la piatra spartă 
care se folosește la tera- 
samentele de cale ferată.

acopere in întregime ne
cesarul pentru producția 
industrială). Săndulescu 
loan, șef de stație, 
condat de alți trei
meni, mecanicul Gheor
ghe Tudoroni, electronis
tul Costel Babonea și e- 
lectricianul llic Bartoș,'a-

se-
oa-

ai 
nume 
toate 

dar 
cu

pon tru

Constructori de elită
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sigură funcționarea uti
lajelor balastierei brigăzii 
nr. 4. Intr-o singură lună, 
octombrie, balastiera a 
realizat o producție valo
rică de aproape două 
lioane lei.

Depășiri 
cinilor de 
înregistrat 
formațiile 
constructori, liniori, mon- 
tori și mecanizatori, co
ordonate de Constantin 
Nicu, Mircea Sultan, Vic
tor Cosmaniuc, Constan
tin Vlagiu, Dumitru Dîr- 
lădeanu. Aurel Alupuiui, 
Gigei 'l'ufâ, Constantin 
Paloș și Josea Cell.

Necesarul do produse de 
balastieră al punctelor de 
lucru dispersate 
Valea de Brazi 
preparația în < 
ție din Uricani. 
și betoanele sînt 
te in întregime, 
oricum, ci la un 
cost incomparabil 
scăzut 
lor similare de pe 
șantiere ale Văii 
(care, in paranteză 
spus, de ani de zile aduc 
produsele de balastieră 
din Valea Mureșului și 
Valea Streiului, de la 
mare distanță, fără să-și

la 
la

de 
pînă 
construc- 

precuni 
. asigura- 

*Și nu 
preț de 

mai 
decît al produse- 

alte
Jiului 

lie

zilnice ale 
producție 
în acest r 
complexe.

mi-

Cei 140 de oameni 
brigăzii, ale căror 
nu pot fi înșiruite 
în aceste rînduri, 
merită cu prisosință 
vinte de laudă 
faptele lor de muncă, lo
cuiesc într-o tabără con
struită de ei. Un adevă
rat model de organizare 
de șantier, care cuprinde 
de la cantină și dormi
toare, instalație de încăl
zire centrală și baie, club 
și televizoare, tot con
fortul ațit de 
lor ce vin 
de lucru de

Pe traseul 
ferate care 
transportul cărbunelui de 
la Valea de Brazi, 
întîlnit constructori 
elită, care prin I 
lor de muncă dovedesc că 
știu să-.și respecte cuvân
tul dat, oameni ale căror 
nume merită să fie cu
noscute și pronunțate cu 
stima noastră, a celor ce 
vom beneficia ele înfăp
tuirile lor.

marea materialului, pre- 
eonizîndu-se ca turnarea 
să aibă loc pînă la ora 17, 
deci înaintea vîrfului de 
sarcină de

Tot pînă 
tui an este 
terminarea 
minatului 
bloc, 
taj, 
că, 
termice. In momentul 
care vor fi recepționate 
blul și celelalte materiale 
necesare, vor demara 
ceste lucrări.

Urmărirea zilnică a 
suinurilor înregistrate, 
cuțiile purtate 
muncii privind 
judicioasă 
vvatt-oră sînt alte 
din cele 15 prevederi

vîrfului 
seară", 
la finele aces- 
prevăzută și 
secționării ilu- 

în halele mono- 
cea de montaj-ajus- 

în atelierele hidrauli- 
debitare și tratamente 

în 
ca-

și a-

con- 
dis- 

cu oamenii 
utilizarea 

a fiecărui kilo- 
cîteva 

ale 
actualului program de 
măsuri. Iar faptul că ele 
vor conduce la importante 
economii o constituie ex
periența lunilor anterioa
re. cînd, la I.U.M.P.. în 
primele trei trimestre au 
fost economiți 682 MWh. 
Este o cale bună ce se 
cere continuată. preluată 
și de alte colective munci
torești din municipiu.

necesar ce- 
seara obosiți 
pe șantier, 
viitoarei 'ăi 
va asigura

, am 
i de 
faptele

An de an studenții anu
lui 1 trăiesc emoționante 
clipe cu ocazia „Balului 
bobocilor". Așa a fost și 
în acest an, cînd, in sala 
de spectacole a Casei de 
Cultură a Sindicatelor din 
Petroșani, plină pînă la 
refuz, și-au dat întîlnire 
muzica, voia bună, gluma 
și ca totdeauna prezentă." 
tinerețea.

’Fimp de 
noiembrie), au avut loc 
tivitățile. Spectacolul 
în onoarea bobocilor 
fost susținut de formații 
artistice studențești parti
cipante la cea de-a V-a e- 
diție a Festivalului națio
nal „Cântarea României".

? două zile (2—3
fes- 
dat 

a

Pri ntre cei prezenți, 
remarcat pe membrii 
naclului „Orizont" 
și grupul satiric.

Mult așteptatul 
„Miss boboc" a 
prin complexitatea 
lor, cadrul unei 
a frumuseții, el fiind 
adevărat concurs de 
ligență și îndemânare. Can- ■ 
didatele la mult rîvnitul 
titlu do „Miss boboc" au 
avut de rezolvat probleme 
de perspicacitate, cultură 
generală, îndemînare, pan- 
toinimă. dans, interpreta-

concurs
depășit,' 

probe- 
competiții 

un 
in te-

loc a doua
Institutului

[
■
II

I
I
I

liXFILNIRE. - La Casa 
pionierilor și șoimilor pa
triei din Petroșani are loc 
vineri, incepînd cu ora 
9,30, o întîlnire a pionieri
lor — creatori artistici din 
municipiu. (Al. H.)

Timișoara pentru a parti
cipa la etapa republicană 
o Festivalului artei și 
creației studențești. (Al. II.)

MESAGERI Al ARFEI 
DIN VALE. Ansamblul 
folcloric al Institutului de 
mine va pleca mîine la

REZERVOR. Pentru îm
bunătățirea aprovizionă
rii cu apă potabilă, în Li- 
vezem va fi construit un 
nou rezervor. Lucrările de 
construcție au lost încre
dințate construct™ ilor din 
cadrul ACM Petroșani și 
se prevede să fie finaliza
te in prima jumătate 
anului viitor. (V.S.)

a

FLORI IN NOIEMBRIE. 
Un arbust ornamental a 
înflorit, în toamnă, i 
na septembrie, iar 1 
a înflorit pe spațiul 
din fața blocului 22 
strada Independenței 
Petroșani. Pe aceiași 
țiu, unde mai pot fi
zuți trandafiri îmbobociți. 
Să fie oare o curiozitate a 
naturii ? Sau e o răsplată 
a dragostei cu care locata
rii îngrijesc florile ? (V.S.)

spa- 
vă-

ACȚIUNE EDUCATIVA 
Zilele trecute, la Vulcan, 
s-a desfășurat o utilă ac
țiune educativă vizând „mi
norii problemă". Organi
zată de către consiliul 
popular al orașului șl 
ganele de miliție, la 
țiune au fost invitați
rinții copiilor care lipsesc 
nemotivat de la ore și co
mit diferite alte fapte ce 
nu se încadrează în con
duita unui elev. Intr-unui 
din numerele viitoare ale 
ziarului, vom reveni

cducativă.

or- 
ac- 
pă-

ARTISTICE 
nostru, pe 

Duminică, 
mi-

ale
pe

FORMAȚII 
din municipiul 
micul ecran 
VQin putea urmări pe
cui ecran, înecpînd cu ora 
19 și 20 de minute, o e- 
mîsiune „Cîntarea Româ
niei" la realizarea căreia 
.și-au adus contribuția și 
unele formații artistice din 
Valea Jiului. (AL II.).

EXPOZIȚIE. La 
mineritului, sub 
„Laudă muncii", s-a 
chis ieri o interesantă 
poziție de insigne, 1 
plachete minerești, 
zant, Ioan Velica. 
ția poate fi vizitată 
pînă la ora 17 
ziua de luni). (Al. H.)

Muzeul 
genericul 

des- 
ex- 

medalii, 
Expo-

Expozi-
1 zilnic 

(excepție.

Rubrică realizată de 
Gheorghe OLTEANU
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Exgsnțe in activitatea comisiilor di coiitro! 
al oamenilor muncii

In cadrul unei recente 
consfătuiri organizată în 
orașul Petrila s-a dezbătut 
raportul cu privire la creș
terea eficienței controlu
lui exercitat de oamenii 
muncii. Constituite în baza 
Legii nr. 6 din 1972, co
misiile de control al oa
menilor muncii din orașul 
Petrila au acționat cu fer
mitate pentru gospodări
rea cu maximă eficiență a 
avutului obștesc, întărirea
ordinii și disciplinei, 
pectarea legalității 
liste, pentru 
superioară a 
economisirea 
combustibililor.
rea și reintroducerea

res- 
socia- 

valori ficarea 
materialelor, 
energiei și 

, recupera
ta

cinile ce ie revin din Le
gea 6, cu metodologia con
trolului și a documentelor 
ce trebuie întocmite.

In acest an, cu ajutorul 
organizațiilor de sindicat, 
U.T.C. și femei, consiliul 
orășenesc F.D.U.S. a orga
nizat 82 de controale în u- 
nitățile comerciale canti-

In orașul 
Petrila

producție a pieselor și sub- 
ansamblelor. Se asigură ast
fel un control permanent, 
operativ. Pe teritoriul ora
șului își desfășoară acti
vitatea 25 de echipe de 
control al oamenilor mun
cii din toate domeniile de
activitate. La I.M. Lonea, 
acționează 6 echipe, IM. 
Petrila 5. Preparație 4, iar 
cîte una în unitățile de în- 
vățămînt, sănătate. Fabri
ca de mobilă, EGCL și la 
alte unități, în echipe fi
ind cuprinși 125 de oameni 
ai muncii. Este de men
ționat că activitatea de 
control al oamenilor mun
cii se bucură de o susținu
tă îndrumare din partea 
comisiei orășenești de co
ordonare ; ea instruiește 
periodic echipele cu sar

ne, cămine, cluburi, biblio
teci, în școli, la întreprin
derile miniere, EGCL. Prin 
controalele încrucișate or
ganizate, s-au scos în evi
dență unele deficiențe în 
activitatea unităților eco
nomice și a unor lucrători, 
in gospodărirea incintelor, 
a magaziilor și cantinelor.

La întreprinderile mi
niere Petrila și Lonea, Sec
ția de preparare a cărbu
nelui, Fabrica de mobilă, 
EGCL și în șantierele de 
construcții au fost depista
te o serie de neajunsuri — 
materiale și utilaje supu
se intemperiilor, risipă și 
neglijență în manipularea 
lor, consumuri exagerate 
la lemn de nună, metal, e- 
nergie electrică, combusti
bil și piese de schimb, u- 
nele neîmpliniri în pregă
tirea băilor minerilor și 
vestiarelor pentru sezonul

rece. In unitățile comer
ciale au fost găsite mărfuri 
dosite, lipsă la gramaj, ne
reguli în întocmirea note
lor de plată, curățenie pre
cară, ambalaje neridicate 
la timp. Pentru neregulile 
constmat<' în controale au 
fost sancționați 23 de lu
crători comerciali, iar al
tora li s-au schimbat ta
curile de muncă. In ce 
privește activitatea EGCL, 
s-au găsit lipsuri în gospo
dărirea și întreținerea fon
dului locativ de stat ; a- 
partamente nefolosite si 
nereparate la timp, ins
talații sanitare defecte, 
lipsa apei potabile și cal
de în unele blocuri de lo
cuințe. iar centralele ter
mice nu au fost pregătite 
corespunzător pentru func
ționarea în timpul iernii. 
Și în școli controlul oame
nilor muncii a dat în vi
leag unele nereguli, fiind 
necesară intervenția con
siliului popular pentru îm
bunătățirea activității gos
podărești. Pornind de la 
concluziile consfătuirii. 
Consiliul orășenesc Petrila 
al F.D.U.S. va trebui să 
efectueze un număr mai 
mare de controale în în
treprinderi și unități, pro- 
punînd măsuri concrete 
care să conducă la întări
rea ordinii și disciplinei, 
la perfecționarea întregii 
activități economico-socia • 
le.

Vasile COCHECI, 
secretar al Consiliului 

municipal F.D.U.S.

Una dintre secțiile fruntașe ale I.F.A. Vîscoza 
este cea de „răsucit".

Foto: Robert TAVIAN
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(Urmare din pag. 1)

tea deosebită desfășura
tă de membrii turei con
dusă de Victor Spilcă, 
tură care are 64 de punc
te mai mult decît cea 
clasată pe locul 11 și un 
plus 
față 
III.

Ce
parea 
frunte în cadrul întrece
rii socialiste ? Nimic alt
ceva decît faptul că pen
tru șefii de manevră 
Gheorghe Sîrbu și Vasile 
Truică, manevranții Cor
nel Dîlja și 
Pătroi, acarul 
Vladislav.
LDH — Ernest Sarpan- 
sky, ajutorul mecanic Gri- 
goraș Stoica și veghetoa- 
rea Ecaterina Lăzăresc 
— nu există zile frumoa
se cu cer senin, ploi, ge
ruri și zăpezi, ci un sin
gur -gînd, gîndul eă 
trebuie să-și facă datoria 
la cel mai înalt grad de 
dăruire muncitorească.

de 337 de | 
de cea de pe

puncte,
1 locul

demonstrează 
acestui tac

ocu- 
de

Gheorghe
Nicolae 

mecanicul

♦

Asigurarea liniei 
de îrent active

'Urmare din p:ig. 1)

vut minerii din brigăzile 
de investiții conduse de 
Gheorghe Stoica și Dinu 
Năstase care au reușit în- 
tr-o singură lună avansări 
de 60 ml în galeria arma
tă în profil TH-5 și, res
pectiv. 55 ml la săparea u- 
nui plan înclinat. Nu tre
buie uitați nici minerii 
din brigada condusă de 
Ion Ungureanu de la pre
gătiri care au realizat o 
avansare de 35 ml în nu
mai 15 zile. Rezultatele 
bune obținute de minerii 
acestor brigăzi în luna oc
tombrie au avut darul să 
mobilizeze întregul colec
tiv al sectorului în luna 
noiembrie, reușind în a- 
cest fel ca în prima deca
dă din această lună să de
pășească sarcinile de plan 
la zi cu peste 20 ml, iar 
condițiile de muncă* exis
tente asigură în continua
re realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan, astfel 
îneît la sfîrșitul anului 
restanțele acumulate în 
prima parte să fie recupe
rate integral, îneît să asi
gure linia de front activă 
pentru anul viitor.

Așadar, acolo unde se 
acționează cu hotărîre mi
nerească pentru depășirea 
greutăților, nici roca dură 
a muntelui nu poate stă
vili elanul oamenilor care 
reușesc să se autodepășeas- 
că și să revină în rîndul 
fruntașilor.
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Să ocupi locul I 
cerea socialistă 
rele de serviciu 
mare cinste, și 
noaștere a 
depuse pentru 
nirea în condiții 
a sarcinilor 
le. Dar cea mai mare 
mulțumire, cea mai de 
plină bucurie o constitu
ie, pentru ei toți, mîndria 
de a contribui din toate 
puterile, alături de mi
nerii din adîncuri la a- 
sigurarea cit mai grabni- | 
că a beneficiarilor cu căr
bunele necesar. Un sin
gur gînd, o singură 
rință îi stăpînesc pe toți 
membrii turei condusă 
de Victor Spilcă — înde
plinirea exemplară a 
cinilor profesionale, 
îndatoririlor care le 
vin ptaă la sfîrșitul 
cestui ultim an al actua
lului cincinal și menține
rea locului fruntaș 
tigat pînă acum, în 
trecerea socialistă.

în între- 
între tu- 
este o 
o recu-

eforturilor 
îndepli 
optime 

profesiona- 
i mai 
cea mai

do-
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Fotbal, divizia C

Joc frumos, fructificat 
în goluri multe

MINERI L ȘTIINTA 
VULCAN — U.M. TIMI
ȘOARA 5—1 (3—0). Aștep
tat cu deosebit interes, me
ciul dintre Minerul-Știința 
și U.M, Timișoara a de
monstrat din plin forma 
bună a echipei locale, ca
re merge din victorie în 
victorie. Scorul se deschi
de în min. 4 : Balas urcă 
pe partea dreaptă in atac, 
centrează perfect la Cio- 
rîia, preluare pe piept și 
un șut necruțător care-1 
bate pe portarul Bagiu i
1— 0. Din acest moment, e- 
chipei din Vulcan ii „iese" 
perfect jocul și... recital 
fotbalistic. In min. 21. a- 
celași Ciorîia îl „găsește" 
bine cu o pasă în adînci- 
me pe Topor care, de la 
circa 18 m, înscrie cel 
mai spectaculos gol al 
partidei, trimițînd mingea 
în vinciul porții adverse.:
2— 0. Două minute mai 
tîrziu, Ene Ciprian este 
„cosit" în careu. arbitrul 
Florea Marcel dictează pe
nalty pe care, cu ușurin
ță, Frățilă il ratează. E- 
chipa locală se clatină pu
țin, dînd ocazie oaspeților 
să atace mai hotărît. dar 
Olteanu, portarul gazde
lor, se opune la șuturile 
lui Aioanel și Mandres, 
din min. 28 și 29. In min. 
23 Dordea. de la cca. 9 m, 
îl driblează pe liberoul 
Pavtav și ridică scorul la
3— 0. șutind foarte puter
nic în poarta lui Bagiu, 
scor cu care se încheie 
prima repriză.

După pauză — joc la fel 
de plăcut, cu multe faze 
spectaculoase din care doar 

două vor Ii fructificate de 
Bejan, în min. 60, coautor 
tînărul Vaier Văduva, mai 
Eun de la un meci la altul, 
.și în nun. 80 cînd reia din 
volx'U centrarea excelentă 
a lui Ciorîia.

In imn. 82, oaspeții în
scriu golul de onoare din 
lovitură de la 11 in, în ur
ma faultului in careu al 
lui Frățilă asupra lui 
Neubach, transformat foar
te precis de Crăciun Da
niel. In acest meci am re
marcat jocul bun al între
gii echipe gazde și in mod 
special al lui Truică, Cio
rîia, Văduvă,. Bejan șl To
por.

Justin STOENESCU, 
coresp.

Petrila

Competiții școlare sub egida
trila. S a remarcat in modSîmbătă, 9 noiembrie, 

s-au disputat ultimele în
treceri sportive din cadrul 
etapei de vară a „Dacia- 
dei". Cu această ocazie 
s-au desemnat câștigătorii 
fazei orășenești la tetra- 
llon. cros și fotbal. In ca
drul concursului de țetra- 
tlon primul tac a revenit 
echipelor de fete și băieți 
de la Școala generală nr 
1 Petrila, locurile II și. 
respectiv, III au revenit 
Școlii generale nr. 6 și 
Școlii generale nr. 2 Pe-

Campionatul județean de fotbal

Un meci la discreția oaspeților Victorie la scor
PREPARA TORUL PE

TRILA — MINERUL ■ A- 
NINOASA 0—3 (0—2). De 
la Începutul partidei, ju
cătorii oaspeți imprimă jo
cului un ritm vioi, care 
dezechilibrează complet 
echipa gazdă. Jucătorilor 
aninoseni nu le rămine 
altceva de l'ăcut decît să 
deschidă scorul in mm. 29, 
prin Kalman, cu un voleu 
de toată frumusețea. A- 
cest gol atîrnă greu dm 
punct de vedere psiholo
gic asupra localnicilor, fa- 
vorizînd astfel desfășura
rea, in continuare, a unui 
joc .și mai bun al repre
zentativei dm Amnoasa. 
Pe fondul acestei dominări, 
în mm. 36, Deja, cu un 
șut tot dm. voleu, scutura 

deosebit Adrian Scalariu, 
de la Școala generală nr. 
1 Petrila t un punctaj de 
275 puncte.

La cros, câștigătorii cate
goriei de 11 — 12 ani au 
fost elevii Școlii generale 
nr. 6 Petrila: Mihaela Pă
cală și Codruț Cordea, iar 
la categoria 13—14 am au 
cî.știgat Școala generală 
nr 6 Petițila prm elevul 
Aurel Macarie și Școala 
generală nr. 1 Petrila prm 
Liliana Suba. 

plasa porții apărată de 
Băjinaru și 2—0 pentru 
oaspeți.

Repriza a doua aparți
ne in totalitate echipei oas
pete, care și-a 'demonstrat 
calitățile sale de fostă di
vizionară C.

in min. 89, Pirvuleț e- 
xecută o lovitură liberă de 
la circa 45 de metri și 
mingea poposește in colțul 
sting al porții echipei gaz
da. Meciul se încheie cu 
rezultatul de 0—3, specta
torii prezenți in număr 
mare au avut prilejul să 
asiste la o partidă fru
moasă și să vadă trei go
luri, unul mai frumos de- 
eil altui.

Rezultat la juniori: 2—1.

Vasile BELDIE

„Daciadei“
Competiția de fotbal re

zervată băieților, desfășu
rată tip turneu între cele 
6 școli ale orașului, pe du
rata a 5 ore, cu meciuri a- 
prig disputate și răsturnări 
spectaculoase in clasament, 
a adus pe locul I Școala 
generală nr. 6 Petrila. Pe 
locul II s-a clasat Școala 
generală nr. 3, iar pe-lo
cul III Școala generală 
ni . 5 Petrila.

Prof. Ioan CORDEA

STREI UL S1MER1A VE
CHE — UTILAJUL PE
TROȘANI 3—7 (2—4). Chiar 
și cei mai pretențios su
porter al echipei construc
torilor de utilaj minier nu 
credea că echipa lor favo
rită va câștiga in deplasa
re la un scor de... handbal.

Dar elevii profesorului 
Gheorghe Irimie, jucînd 
așa cum au fost învățați 
la orele de antrenament, 
au cîștigat într-o manieră 
categorică. încă din prime
le minute, au atacat poar
ta gazdelor, convinși că se 
pot întoarce acasă cu un 
rezultat bun șl, astfel, prin- 
tr-o angajare totală, pre
sing pe tot terenul. 1-2-uri 
cu adevărat derutante, 

REZULTATE TEI INI- Petrila — Minerul Ani- 
CE. Constructorul llu- noasa 0—3, Minerul l'c- 
nedoara — Metalul Criș- liuc — Paringul Lonea 
cior 4—0, Minerul Bar- 6—0, Avintul llațeg —
băteni — Minerul Uri- Voința C.L.F.

Streiul Simei
llia

■iu
2-1, 

Veche
câni 1—2, Minerul Glie- — Utilajul Petroșani
lari — Măgura Minerul 3—7, C.F.R, Petroșani —
Pui 2—0, Preparatorul Rapid Sit.ne ria Triaj 0 —1.

C L A S A M E N T U L
1. Minerul Ghelari 12 11 1 0 44— 4 23
2 Minerul Teliue 12 9 1 2 39— 7 19
3. Minerul Aninoasa 12 7 3 2 29— 13 17
4. Minerul Uricani 12 8 1 3 28— 15 17
:>. Avmiul Hațeg 12 7 1 4 24— 17 15
6, Preparatorul Petrila 12 4 4 4 24— 18 12
7. Utilajul Petroșani 12 ' 5 2 5 27—■22 12
8. Rapid S. Triaj 12 5 2 5 17— 19 12
9 Metalul Crîșcior 12 5 1 6 20— 33 11

10. Constructorul Hd. 12 4 2 6 21 — 22 10
1 1. Paringul Lonea J2 3 4 5 13 — 19 10
12. Voința C.L.F. Ilia 11 3 3 5 15—•20 9
13. Măgura Minorul Pui 12 .3 2 7 16— 30 8
14 Minerul Bărbăteni 11 3 1 7 10— 16 7
15. C.F.R Petroșani 12 2 2 8 13— 32 6
16 Streini S Veche 12 1 0 11 7 — 60 9

de ... handbal
combinații ingenioase și 
chiar goi direct din corner 
realizat de Căprici, au fă
cut ca ambele puncte pu
se în joc să fie câștigate și, 
totodată, să-și rotunjeas
că și golaverajul. Cele 
șapte goluri au fost înscri
se de : Căprici trei, Crețu 
(junior), două. Nistor și A- 
braham, cîte un gol. Au 
fost însă și momente cînd 
jocul a fost privit cu su
perficialitate, care au dus 
la primirea celor trei go
luri, dar acest lucru cre
dem că i-a făcut pe jucă
tori să înțeleagă că meciul 
se joacă 90 de minute.

Dumitru GARJOABA, 
corespondent
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Schimb da mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și președintele Republicii Zair
KINSHASA 12 (Ager

pres). — Din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu 
au fost transmise- un căl
duros mesaj de salut, îm
preună cu cele mai bune 
Urări de sănătate și feri
cire președintelui Repu
blicii Zair, Mobutu Șese 
Seko, și doamnei Mobutu, 
precum și urări de pace, 
progres și prosperitate 
poporului zairez prieten.

In numele președintelui 
Republicii Zair au fost 
exprimate cele mai alese 
mulțumiri pentru mesajul 
primit și s-au transmis 
președintelui Nicolae
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai căl
duroase și prietenești u- 
rări de sănătate și ferici
re, împreună cu urări de 
bunăstare și progres po
porului român prieten.

A fost exprimată înalta 
apreciere față de rolul re
marcabil ai președintelui 
Nicolae Ceaușescu în a- 
profundarea continuă a 
relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre țările, 
partidele și popoarele noas
tre.

A fost subliniată deo

Acțiuni în favoarea 
împotriva înarmărilor

WASHINGTON 12 (A-
gerpres). — Circa 370 oa
meni de știință americani 
— în majoritate medici 
cunoscuți pentru activi
tatea lor în favoarea pă-, 
cii și trecerea la măsuri de 
dezarmare — au evidențiat 
necesitatea ca la viitoarea 
întîlnire sovieto-americană 
la nivel înalt să nu se piar
dă „șansa de a se schim
ba cursul istoriei umane** 
prin' inițierea unor acți
uni care să îndepărteze o- 
menirea „de prăpastia spre 
care se îndreaptă".

Oamenii de știință, rc- 
prezentînd Asociația me
dicilor pentru responsabi
litate socială, s-au pro
nunțat, în acest sens, du
pă cum informează agen
ția United Press Inter
national, pentru reduce
rea drastică a arsenalelor 
nucleare, utilizarea spați- 
lui extraatmosferic exclu
siv în scopuri pașnice și 
introducerea unui mora
toriu asupra experiențe
lor cu armele atomice.

☆
OTTAWA 12 (Agerpres). 

La Toronto s-a înființat 
organizația „Alianța ca
nadiană pentru pace", în 
care sînt reprezentate toa
te grupările și organiza

sebita considerație de ca
re se bucură în Africa și 
pe alte continente politica 
externă activă și construc
tivă a țării noastre, iniția
tivele președintelui Nicolae 
Ceaușescu în vederea în
cetării cursei înarmărilor 
și trecerii la dezarmare, în 
direcția eradicării sub
dezvoltării, soluționării 
pașnice a conflictelor, ac
țiunile susținute între
prinse în sprijinul luptei 
juste a popoarelor africa
ne pentru lichidarea depli
nă a colonialismului, neo- 
colonialismului, a politi
cii de discriminare rasia
lă, pentru dezvoltarea lor 
liberă pe calea progresu
lui economico-social.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către Mpinga Kasen- 
da. prim-vicepreședinte al 
Biroului Politic al Comite
tului Central al Mișcării 
Populare a Revoluției, a 
delegației parlamentare 
române, condusă de tova
rășul Iosif Szasz, membru 
supleant al Co
mitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Marii A- 
dunări Naționale, care în
treprinde o vizită oficială 
de prietenie în această ța
ră, la invitația Consiliu
lui Legislativ din Zair.

țiile antirăzboinice, paci
fiste din Canada.

☆
BONN 12 (Agerpres). — 

Reputa.ți oameni de ști
ință din R.F. Germania și 
purtători de cuvînt ai u- 
nor organizații de studenți 
au participat Ia o confe
rință de presă la Bonn, în 
cursul căreia au respins 
cu' hotărîre planurile 
S.U.A. — inițiativa de 
Apărare Strategică (S.D.I.) 
și au cerut guvernului 
vest-german să nu partici
pe la realizarea lor. in
formează agenția A.D.N.

☆
ROMA 12 (Agerpres). — 

Apropiata întîlnire so
vieto-americană la nivel 
înalt de la Geneva ar 
putea constitui începutul 
unui dialog, important în 
direcția păcii, a declarat 
premierul italian, Bettino 
Craxi într-un interviu te
levizat, citat de agenția 
Reuter. „Sper că întîlnirea 
de la Geneva va reprezen
ta momentul inițial al 
unui dialog care se va am
plifica în anii următori**, 
a spus primul ministru al 
Italiei.

☆
WASHINGTON 12 (A-

gerpres). — Mișcarea pen-

Interventie românească 
în cadrul reuniunii Comitetului 

Executiv al Consiliului 
de interacțiune pentru 

cooperare internațională
HAMBURG 12 (Agerpres). 

La 11 noiembrie, s-a înche
iat reuniunea Comitetu
lui Executiv al Consiliului 
de interacțiune pentru co
operare internațională — 
for consacrat examinării 
problemelor păcii și de
zarmării, ale economiei 
mondiale și colaborării in
ternaționale. Din partea 
țării noastre a participat 
tovarășul Manea Mănes- 
cu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

In deschiderea dezba
terilor, tovarășul Manea 
Mănescu a prezentat po
ziția și inițiativele Româ
niei, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, în domeniul dezarmă
rii, în primul rînd nucle
are, reducerii cheltuieli
lor militare, rezolvării ex
clusiv pe cale pașnică a 
conflictelor dintre state, 
lichidării subdezvoltării și 
instaurării unei largi co
operări economice și teh- 
nico-științifice internațio
nale. Expunerea a fost 
primită cu deosebit inte
res de participanți.

păcii, 
nucleare
tru pace din S.U.A. se mo
bilizează pentru noi ma
nifestații împotriva peri
colului de război, în spe
cial de conflict nuclear.

La Universitatea Yale din 
localitatea New Haven 
(statul Connecticut) au 
început lucrările conferin
ței naționale a Consiliu
lui păcii din S.U.A., rela
tează agenția A.D.N. Dele
gați din toate regiunile 
Statelor Unite dezbat vi
itoarele acțiuni împotriva 
înarmărilor nucleare și mi
litarizării spațiului cosmic. 
De asemenea, Ia Washing
ton a început o reuniune a 
organizației pentru pace 
din S.U.A, —■ „Mobilizarea 
pentru supraviețuire**.

☆
BRUXELLES 12 (Ager

pres). — La Bruxelles s-au 
desfășurat lucrările pri
mului seminar regional 
european al mișcării „Me
dicii lumii pentru preîn- 
tîmpinarea unui război nu
clear", relatează agenția 
TASS. Participanții la reu
niune au adoptat un docu
ment în care se pronunță 
în unanimitate pentru în
cetarea neîntârziată a tu
turor experiențelor nuclea
re.

Pe baza dezbaterilor din 
cadrul reuniunii au fost 
formulate o serie de con
cluzii și recomandări de 
natură să contribuie la so
luționarea problemelor ce
lor mai actuale și urgen
te aflate în atenția comu
nității internaționale.

Intr-un mesaj adresat 
conducătorilor Uniunii So
vietice și Statelor Unite 
ale Americii, participanții 
la reuniune au adresat a- 
cestora apelul ca la a- 
propiata lor întîlnire de 
la Geneva să depună toa
te eforturile pentru rea
lizarea unor progrese con
crete în direcția dezarmă
rii, în primul rînd nucle
are, a încetării cursei înar
mărilor pe Pămînt șl în 
spațiul cosmic, a reducerii 
uriașelor cheltuieli mili
tare. In același timp. Co
mitetul adresează tuturor 
țărilor lumii apelul de 
a-șî asuma o responsabili
tate sporită și de a contri
bui activ la încetarea 
cursei înarmărilor și tre
cerea la măsuri reale de 
dezarmare.

Plenara C.C. 
al P.M.U.P.

VARȘOVIA 12 (Ager
pres). — La Varșovia a 
avut loc plenara C.C. al 
P.M.U.P., ale cărei lucrări 
s-au desfășurat sub pre
ședinția lui Wojciech Ja
ruzelski, prim-secretar aî 
C.C. al P.M.U.P. Plenara 
a satisfăcut cererea lui 
Kazimierz Barcikowski de 
a fi eliberat din funcția de 
secretar al C.C., în legătu
ră cu alegerea sa în cali
tate de vicepreședinte al 
Consiliului de Stat. De 
asemenea, la cererea sa, 
Ștefan Olszowski a fost 
eliberat din funcția de 
membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.U.P. 
Plenara l-a numit pe Ma
rian Wozniak, membru al 
Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., prim-secretar 
al Comitetului Varșovia 
al P.M.U.P., în funcția de 
secretar al C.C., informea
ză agenția P.A.P.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Dama cu came
lii; Unirea: Dublura in
tră în acțiune; Parîn- 
gul: Superman, I—II.

PETRILA: Romeo și 
•lulicta la sat.

LONEA: Fata care vin
de flori.

ANINOASA: .Pe ur
mele șoimului.

VULCAN — Luceafă
rul: Surorile medicale.

LUPENI — Cultural:
Frumoasa Schiniang.

URICANL Stele de iar
nă.

N.R. Eventualele mo
dificări intervenite în 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

TV.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în 

conomie.
e-

20,40 Temelii pentru 
itor.

vi-

20,55 Fotbal. Turcia —
România, în pre
liminariile Cam
pionatului mondi
al. Transmisiune 
directă de la Izmir. 
Repriza 1. memento

întreprinderea minieră 
Vulcan

încadrează direct
SAU PRIN TRANSFER

— patru vulcanizatori

Informații suplimentare se primesc la
Biroul O.P.I.R., zilnic.

Mica publicitate
VIND sufragerie și di

verse obiecte. Informații 
telefon 70771, între orele 
12—20. (2254)

VIND ARO 10, stare ex
cepțională. Petroșani,
strada Arădanilor nr. 13. 
(2256)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Olariu 
Domnica, eliberată de
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani. 
O declar nulă. (2257)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Berecki 
Iosif, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(2255)'

PIERDUT legitimație bi
bliotecă nr. 6617, eliberată

ANUNȚURI DE FAMILIE

21,45 Telejurnal.
22,00 Fotbal. Turcia — 

România. Repriza a 
2-a. Transmisiune 
directă de la Iz
mir.

22,50 închiderea progra
mului.

RADIO
6,00 Radioprogramul di

mineții. 6,30 La ordinea 
zilei în agricultură. 7,00 
Radiojurnal. 8,00 Revista 
presei. 8,10 Curierul me
lodiilor. 9,00 Buletin de 
știri. 9,05 Răspundem as
cultătorilor. 10,00 Buletin 
de știri. 10,30 Din țările 
socialiste. 11,00 Buletin 
de știri. 11,05 Radiocaru- 
selul copiilor... 11,35 Pu
blicitate. 12,00 Buletin de 
știri. 12,05 Știința secolu
lui XX. 12,25 Din comoa
ra folclorului. 12,45 A- 
vanpremieră Radio-TV. 
13,00 De la 1 la 3. 15,00
Clubul invitaților. 16,00 î 
Buletin de știri. 16,35 î 
Coordonate economice. 1 
16,55 Sfatul medicului. | 
17,00 Buletin de știri. | 
17,05 Radioreportaj 1985. 
17,30 Cîntece patriotice. 
17,40 Odă limbii române. 
18,00 Orele serii. Radio
jurnal (ora 20,00). 21,00
Fotbal : Turcia — Româ
nia. 23,00 Rezultatele tra
gerii Pronoexpres. 23,05 
Nocturnă muzica- = 
lă. 23,55—24,00 Buletin î 
de știri. ă

■i

de Institutul de Mine Pe
troșani. O declar nulă. 
(2253)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă și periodice pe 
numele Codrea Mariana și 
nr. 5793, eliberate de Insti
tutul de Mine Petroșani. 
Le declarăm nule. (2258)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Bulacu 
Mihaela, eliberat de
Institutul de Mine Petro
șani. II declar nul. (2259)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Suciu 
loan, eliberată de l.M. 
Lupeni. O declar nulă, 
(m.p.)

• WASHINGTON. Du
pă cum scrie ziarul „Wa
shington Post**, ajutorul e- 
conomic și militar al 
S.U.A. pentru Israel creș
te într-un ritm rapid. Vo
lumul ajutorului militar 
al S.U.A. pentru Israel a- 
tinge în acest an suma de 
1,8 miliarde dolari, față de 
anul financiar trecut cînd 
a fost de 1,4 miliarde do
lari. Pe de altă parte, a- 
jutorul economic ajunge 
la 1,2 miliarde dolari, cu 
785 milioane mai mare 
decît cu trei ani în urmă.

PE SCURT
• DELHI. La Delhi a 

luat sfîrșit Festivalul cul
tural al tineretului din ță
rile nealiniate. Luînd cu- 
vîntul în încheierea ma
nifestării, Narași miia Rao, 
ministru] indian al re
surselor umane, a relevat 
că festivalul a contribuit 
la întărirea înțelegerii și 
prieteniei tinerilor din 
diferite țări, adăugind că 
acesta trebuie să-și aducă 
contribuția la soluționa-

i! PE SCURT
rea sarcinilor legate de 
progresul social-economic 
al omenirii.

• PHENIAPJ. Agenția 
ACTC informează că or
ganele de resort ale 
R.P.D Coreene au hotărît 
să permită întoarcerea în 
țară a echipajului unui 
vas japonez de pescuit ca
re a pătruns ilegal în zona 
de frontieră militară a 
R.P.D.C. și care trebuiau 
să fie sancționați pentru 
acțiunea lor.

• BELGRAD. Președin
tele Prezidiului C.C. al 
U.C.I., Vidoie Jarkovici, 
l-a primit pe Grișa Filipov, 
membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria 
—anunță agenția Taniug. 
U.C.I. și P.C.B. sînt gata 
să promoveze pe mai de
parte cooperarea lor pen
tru a contribui pe a- 
ceastă cale la dezvoltarea 
largă a relațiilor și cola
borării dintre cele două 
țări vecine, s-a arătat cu 
acest prilej.

SOȚIA Rita, copiii Robi și Georgian anunță îm
plinirea a 6 luni de Ia decesul scumpului lor soț și 
tată

I’ARVU GHEORGHE
Ii vom păstra o amintire veșnică. (2261)

SINCERE regrete la împlinirea a 6 luni de la 
dispariția scumpului nostru

PARVU GHEORGHE
Sora Marcela, cumnatul Gheorghc și nepoții 

Corina și Loredana. (2262)
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