
Plenara
Comitetului Central al

Partidului Comunist Român

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

In zilele de 13 și 14 noiembrie, sub pre
ședinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, s-au desfășurat lucrările Plenarei 
Corpitetului Central al Partidului Comu
nist Român.

In cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 
tovarășii: Gheorghe Pană, Vasile Bărbu- 
lescu, Nicolae Mihalache, Aron Pavel, 
Gheorghe Stoica, Radu Bălan, Ștefan Rab, 
Neculai Agachi, Gheorghe Dinu, Mihai 
Moraru, Gheorghe David, Ioan Avram, 
Nicolae Bușui, Ion Licu, Vasile Bulucea, 
Ion Popescu, Gheorghe Oprea, Elena 
Pugna.

In spiritul magistralei cuvîntări rostite 
de secretarul general al partidului, în 
deschiderea lucrărilor plenarei, vorbitorii 
au analizat cu inaltă exigență și răspunde
re comunistă, în mod critic și autocritic, 
activitatea desfășurată în cursul anului 
1985, evidențiind rezultatele obținute, 
precum și neajunsurile manifestate în 
diferite sectoare și cauzele care le-au de
terminat, măsurile ce se impun pentru re
alizarea în cele mai bune condițiuni a 
obiectivelor înscrise în planurile și pro
gramele privind dezvoltarea economico- 
socială a țării în 1986.

In lumina cuvîntării secretarului gene
ral al partidului, vorbitorii la plenară au 
relevat că există toate condițiile pentru 
ridicarea întregii activități la un nivel ca
litativ superior, corespunzător exigențelor 
etapei actuale de construcție a socialismu
lui, marilor obiective stabilite de Congre
sul al XIH-lea al partidului, pentru a se 
asigura înaintarea fermă a României spre 
comunism.

Plenara C.C. al P.C.R. și-a însușit pe 
deplin ideile, orientările și tezele de o 
excepțională însemnătate cuprinse în cu-

vîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a hotărit ca aceasta să devină pro
gramul de muncă avintată al întregului 
partid și popor în vederea îndeplinirii ne
abătute a obiectivelor economico-soci- 
ale ce stau în fața națiunii noastre în a- 
nul 1986, precum și în viitorul cincinal.

Plenara C.C. al P.C.R. s-a constituit în- 
tr-o puternică manifestare a unității de 
nezdruncinat a întregului popor în jurul 
partidului, al secretarului său general, a 
adeziunii depline la politica internă și 
externă a partidului și statului nostru, a 
hotărîrii ferme de a se face totul pentru 
Îndeplinirea planului pe acest an, pentru 
înfăptuirea exemplară a prevederilor nou
lui cincinal care asigură creșterea susți
nută a forțelor de producție, sporirea ve
nitului național și ridicarea, pe această 
bază, a nivelului de trai, material și spi
ritual, a gradului de civilizație al între
gii noastre națiuni.

Plenara a aprobat în unanimitate toate 
documentele supuse dezbaterii și a adop
tat în acest sens o hotărîre care se va da 
publicității.

In încheierea lucrărilor plenarei a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român.

Participanții la plenară au dat glas, prin 
vii și îndelungi aplauze, sentimentelor de 
profundă dragoste și stimă pe care parti
dul nostru, întreaga națiune le poartă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, angaja
mentului și hotărîrii sale nestrămutate de 
a realiza în cele mai bune condițiuni in
dicațiile și sarcinile trasate de secretarul 
general al partidului, obiectivele stabilite 
pentru viitorul cincinal de Congresul al 
XIII-lea al P.C.R.
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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Motivele
Brigada lui Dumitru Per- 

ju, de la mina Livezeni, a- 
re valoarea unui sector. 
Vrem să spunem că este 
singura brigadă de pro
ducție a sectorului III. Și 
printre cele care nu-și rea
lizează planul. 
De ce ?
vom 
doar 
cauze, 
derate 
ortaci 
tărîtoare. â^SBSSHa
Sînt două,
dar au un singur numitor 
comun ■: indisciplina.

și... i

defecțiuni, care cer 
vitate neîntreruptă 
treținere, corectă și 
incioasă. Incidentele 
nologice sînt mai cu seamă 
de natură electrică, motoa
rele decuplează, este nevo-

nemotivatele!
o acti- 
de în- 
conști- 

teh-

Un nou record 
la mina 

Valea de Brazi
Minerii din brigada con

dusă de Gheorghe Cercel, 
de la I.M. Valea de Brazi 
au realizat, de la începutul 
acestei luni pînă în pre
zent, avansări zilnice în 
steril de cite 4—6 ml. în- tr-o gain-- - -x:ț 
blu. Pînă la sfîrșitul lu
nii ei și-au propus sa a- 
vanseze 140 ml, iar m lu
na viitoare să atinga re
cordul de 180 ml. Ea rea
lizarea vitezelor sporite 
contribuie buna organiza
re a muncii și folosirea ju
dicioasă a utilajelor 
dotare: instalația de 
forare mecanică cu 
brațe și mașina de 
cat. Aprovizionarea 
zii o asigură pe

din 
per- 

două 
încăr- 
brigă- 
toate 

schimburile o echipă con
dusă de Constantin Ber- 
cea.

După cum ne-a informat 
ing Bujor Bogdan, direc
torul tehnic al întreprinde
rii miniere Valea de Brazi, 
galeria dublă se executa 
pe orizontul 400 și va asi
gura aerajul între puțul 
nr. 7 Și capacitatea de
producție din blocul nr 
9, cu termen de punere in 
funcțiune în prima jumă
tate a anuiui viitor.

Ne 
opri la 

două 
con si

de 
ca ho-

FLUXUL DE TRANSPORT 
NU FUNCȚIONEAZĂ 

CU ABSENȚE!

Relatam, în numărul de ieri al ziarului, că Uzi
na Electrică Paroșeni pulsează, la întreaga ei 
pacitate, energie electrică în sistemul național, 
fapt pentru care energeticienii merită din plin 
ma noastră, a tuturor.

Concomitent cu lucrările de modernizare, în 
drul uzinei se acționează intens pentru finalizarea 
Ia timp a reviziilor și reparațiilor instalației de ter- 
moficare — boilere, pompe, armături — în vederea 
preluării în bune condiții a sarcinii de 180 Gcal/oră, 
prevăzută pentru sezonul rece djui,1^’^jț,n-muiie 

Văii FiuluhjGh^

ca- 
Un 
sti-

ca-

„Abatajul nostru ar da 
cărbune șl singur", ne spu
ne, cu amărăciune. Dumi
tru Perju. 
o metaforă, 
spună că șl 
zăcămînt și 
vorizează l 
randamente sporite, 
cărbunele nu este preluat 
ritmic, așa că abatajul „se 
seuT'îoarte lung apar dese

Este, desigur-, 
care vrea să 

I condițiile de 
pregătirile fa- 

obținerea unor 
Dar

Inse r i p ț »»

I

ie, frecvent, de intervenția 
electricienilor. Cu aceasta 
credem că am pus punctul 
pe „i“. Pe „i“-ul din nemo
tivate. Argumentul ? Elec
tricienii sectorului au cam 
făcut multe absențe. Și, de
loc neîntîmplător, fluxul de 
transport „a făcut" defec
țiuni a căror îndepărtare 
ar fi necesitat prezența la 
locul de muncă a celor spe
cializați în asemenea de
panări. Printre ei, desigur, 
ar fi trebuit să se afle și, 
de pildă, Constantin Busu
ioc. Dar era prea ocupat 
să-sl rAhin;^—-“'j -- , -
de munca. Ca sa se știe

pe cine să se conteze. Pen
tru că brigada și sectorul 
au și electricieni pe care 
se pot baza. Ca, iarăși de 
pildă, Florian Ponorică, ră
mas, în ziua investigației 

■ noastre, peste șut,
o
„Nu voi 
din 
pînă 
motoarele nu 
vor merge 
cun» trebu
ie" — a spus 
el sim

plu ca „Noroc bun !“.
Interesîndu-ne de celă

lalt aspect, al lungimii ex
cesive a fluxului de tran
sport, conducerea minei 
ne-a informat că se acțio
nează In sensul sprijinirii 
brigăzii, prin amenajarea 
unei galerii de legătură 
spre silozul nr. 2, In așa 
fel îneît producția nu va 
mai parcurge deeît jumăta
te din traseul actual. In 
felul acesta, ni se dau asi
gurări, transportul cărbu
nelui nu va mai constitui 
o problemă zl«wo>.:is ---

(Continuare în pag, a 2-a>

S3
pentru 

reparație, 
ieși 

abataj 
cînd

COMPETENfA
o trăsătură deiinitorie pentru munca unui colectiv
Tocul în care poți 

cunoști cel mai bine 
constructorii de t 
minier este, desigur, 
trepnnderea lor. 
I.U.M. Petroșani.

să-i 
pe 

utilaj 
; în- 
Adică 

„ ,________ Tova
rășul loan Predoi, gazdă 
primitoare, ca de obicei, 
ne propune ca eroii re
portajului sa fie, de a-
ceasta dată, cei 
muncesc în secția 
nori miniere.

însoțiți de ing. 
Briciu, șef de 
parcurgem halele

care
susți-

Virgil 
schimb, 
secției. 

Ne arată, rînd pe rînd, 
complexele mecanizate 
SMA-2 și SMA-P2. grin
zile articulate și alte uti
laje, precum cofraje me-

lalice, poduri, colivii, dis
pozitiv moletă, chible etc., 
toate executate de colec
tivul de aici. Poposim in 
fața liniei de debitare. 
Tocul de. unde începe, de 
fapt, fluxul tehnologic 
al secției. „E o linie de 
debitare autogenă, moder
nă, prevăzută cu trei xio- 
maturi și două. fotocelu- 
le precizează tînărul in
giner. Acestea efectuea
ză o debitare foarte 
xactă, în sensul că xio- 
matul „merge" după șa
blon, iar fotocelula ur
mează desenul". Oricît 
de complicate ar fi aces
te mașini, dacă n-ar fi 
mînuite de oameni price-

e-

puți cum sînt șeful de 
formație Nicolae Tudor, 
muncitorii Viorel Mun
tean si Marin Pană sau 
ceilalți colegi ai lor, ar 
rămîne doar simple apa
rate.

Ne continuăm drumul 
pe traseul pe care-l par
curg reperele debitate. 
„Urmează prinderea lor 
cu sudură, confecționa
rea și sudarea finală, ne 
spune însoțitorul, opera
ții pe care le execută- 13

Gheorghe OLTEANU

PENTRU ASIGURAREA 
PRODUCȚIEI DE COCS

La Uzina de preparare a 
cărbunelui din Lupeni, e- 
chipa de lăcătuși condu
să de maistrul Vasile Ma- 
ioga a efectuat recent am
ple lucrări de revizie a 
utilajelor care produc căr
bunele pentru cocs.
fost înlocuit ciurul cu ba
re și banda metalică 
1. S-au evidențiat 
lăcătușii Viorel
Ion Medrea și
Ivanciu.

nr.
electro- 

Mocanu,
Nicolae

Meseria de <
Condiția eroică apare 

de obicei în împrejurări 
neprevăzute, sînt mșa 
și meserii care implica, in 
cotidian, trăsături ®
caracter, precum curajul 
și dăruirea de sine, co
ordonate morale m peri
metrul cărora se plămă
dește aluatul eroilor. 
fi 'aviator pe supersonice 
ori, mai recent, cosmo
naut, cine nu se visea
ză în'anii copilăriei ? Dar, 
să revenim cu picioarele 
pe pămînt, fiindcă nu 
există atitea supersoni
ce și nave spațiale cite 
vise conturează o genera
ție. Și nu chiar pe pă
mînt, ci sub pămînt, a- 

| colo unde roiește spornic 
vrednica breaslă a albi
nelor luminii. Intre mi
neri,-aleși, precum Feții- 
Frumoși, în vigoare și 
sănătate deplină, se afla 
salvatorii. Oameni sim
pli, nu-i deosebești între 
ceilalți, oameni care se 
antrenează special, pen
tru a fi gata oricînd să 
intervină în situații cri
tice, ba chiar dramatice, 
să salveze viața ortacilor,

I 
I
I
I
I
I 
I 
I 
I

(Continuare în pag. a 2-a)

a fi curajos
mina. Regula lor de aur 
_  o viață sportivă exem
plară; pregătiri specifi
ce săptămânale; zi și 
noapte, de la prima che
mare, ia datorie, chiar 
dacă alții își permit să 
petreacă timpul liber la 
un pahar, la o șuetă etc. 
„Nimic eroic — 
mărturisea încă 
tehnician geolog 
Gheța, din cadrul 
binatului minier, 
tor minier de mai 
ani - -----

I 
I 
I
I 
I
l
I
I
I
I
I 
I
I

îmi 
tînărul 

Emil 
com- 
salva- 

............. mulți
— doar conștiința că 

îți faci cu prisosință da
toria și bucuria de a fi 
victorios in confruntarea 
cu vitregia sorții".

Dacă am ridica vălul 
anonimatului de pe acti
vitatea plină de riscuri, 
dar și de mare curaj a 
acestor eroi cotidieni, 
mulți dintre pruncii Văii 

nu 
cos- 
mi-

e 
drept mai telurică, ar ri
dica un imn de prețuire 
celor care reîntorc viața 
în făgașele firești.

Ion VULPE

ar visa să ajungă, 
neapărat aviatori sau 
monauți, ci salvatori 
nieri, opțiunea lor,

I 
I
1
I
I
I
I

I

î N ZIARUL 1
-------- -  ~ taMedicul ajută, bolnavul se 

g Studenții-mineri pe marea scena a . . B jin pag. a 2-a)
vindecă ■ Vă informăm. ,i n ului • Centralele termice din Pe-

B Pe urmele semnalelor critice al . ai văii jiului: „Mina și
trila după buletinul meteo... ■ °^pețl ndum-tor comun: pasiunea pentru ceea 
scena au un singur - dar important - numitor pag Q 3_a)
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Studenții - mineri pe marea 
scenă a țării

(Urmare din pag. 1)

Ieri dimineața, mare animație la Clubul cultural 
studențesc al Institutului de Mine din Petroșani. 
Curiozitatea profesională ne dă ghes și este răsplă
tită de un dialog cu studenta Simona Nechiti, vice
președinte cu probleme culturale în cadrul Asocia
ției Studenților Comuniști ’ ' ’ ’' "

— Ne pregătim să ple
căm la Timișoara, unde 
participăm la faza fina
lă a Festivalului național 
al artei și creației stu
dențești. secțiunea folclor.

— Cu ce formații 
participați ?
— In faza finală de la 

Timișoara, vom prezenta 
o suită de dansuri popu
lare tradiționale din Va
lea Jiului. Coregrafia a- 
parține profesorului Ni- 
colae Zăblău și, după cum 
ne-am pregătit, 
într-o clasificare 
deși vom întîlni 
bluri folclorice 
dențești puternice, 
Craiova și Timișoara, cen
tre universitare cu 
diție.

— După cîte știm,
deniii-mineri s-au
ficat la faza finală și Ia 
alte secțiuni. Care sînt

de la I.M.P.

sperăm 
bună, 

ansam- 
stu- 

din

tra-

stu- 
cali-

șt cînd vor avea loc 
„examenele" scenei ?

— Urmează să partici
păm la fazele finale cu 
formația corală (22—24 
noiembrie, la București), 
artă cinematografică, fo
tografie și artă plastică 
(26—27 noiembrie, la Bra
șov. Aceasta este și sec
țiunea la care sperăm în 
cele mai bune rezultate), 
salonul studențesc de ca
ricatură și faza pentru 
formații de satiră și u- 
mor (2—4 decembrie, la 
Cluj) Vom participa, de 
asemenea, la secțiunile 
de muzică ușoară și for
mații de estradă (6—8 de
cembrie, la Iași) și teatru 
(Craiova, 10—12 decem
brie)

— Vă dorim mult suc
ces !

Interviu realizat de 
Mircea BUJORESCU

Motivele sînt și • •• nemotivatele!
(Urmare din pag. 1)

lucru este clar, însă, pen
tru ortaci : fluxul de tran
sport, fie el și redus la ju
mătate, nu funcționează 
cu absențe din partea ce
lor destinați să-i asigure 
bunul mers !

CIND NEMOTIVATELE 
SCAD, PRODUCȚIA 

CRESTE!

categorice 
nrodurXia 
noi, în-

Cifrele sînt 
c v n i f i c; it.i vp :
sa vină la' șuț“, 
semnînd și Sigismund Da
ne și Pamfil Vlaicu și Mir
cea Iii nea și Aurel Leuca

și Valeriu Panciu și alți 
ortaci de’ bază ai brigăzii, 
care le-au spus un hotărît 
„pînă aici 1“ absentomani- 
lor. „I-a luat la roată", mai 
ales intransigența opiniei 
minerești, a reprezentan
ților lor din consiliul oa
menilor muncii, care, în 
urma judecății formațiilor, 
au desfăcut contractul de 
muncă. în noiembrie, lui 
Vasile Alexa, Francisc He- 
la, loan Timofte, toți din 
acest sector III. Și efectele 
otitndinii ferme a colecti- 
Urmează ca producția să 
crească. Fenomen de care 
Dumitru Perju și ortacii 
lui sînt siguri.

i 
f 
t 
t
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formații de lucru, dintre 
conducătorii cărora reți
neți, vă rog, următoarele 
nume : loan Popescu, Va
sile Lupulescu, Constan
tin Rovența, Emilian Za
mora, Teofil Kiss, Viorel 
Buză și Gheorghe Sîrbu- 
lescu". Ne sînt prezenta
te, detaliat, procedee da
torită cărora nu numai 
că se îmbunătățește sub
stanțial calitatea sudurii 
subansamblelor utilajelor 
miniere, dar conduc și la 
creșterea productivității 
muncii. Unul dintre a- 
cestea este sudura în me
diu protector de bioxid 
de carbon Pentru unele 
subansamble se utilizea
ză sudura sub strat de 
flux. La sudurile rectili
nii, se aplică o pulbere 
numită flux, ni se expli
că. iar un cărucior depla
sează becul 
peste pulberea 
vă. Rezultatul 
ră fără cusur, 
într-un timp mult 
scurt decit
„Aceasta nu e totul, com
pletează inginerul Briciu. 
La grinzi, intervine su
dura „cap la cap". Cele 
două părți ale reperului 
se apropie, la o anumită 
distantă, se produce un 
arc electric ce. încălzește 
zonele respective. Urmea
ză. apoi, o presare de ma
terial. Procedeul 
îl aplicăm de vreo 
ani, iar rezultatele 
excelente

de sudură 
respecti-

1 O șudu- 
executată
V mai 

cea clasică.

aresta 
cinci 
sînt

COMPETENT A
Primind aceste lămu

riri, iată-ne ajunși în <i- 
telierul de ajustaj. In fa
ța standului de probe îi 
cunoaștem pe șeful de
brigadă Ioan Simcu, pe 
montorii Călin loan, Ți
ței Orha. Costel Dobrea- 
nu și loan Gagy, cîțiva 
dintre cei care — după 
testări deosebit de exi
gente — dau cale liberă 
utilajelor spre 
nul minelor din

Pe ing. Ion 
șeful secției, îl 
în birou. Tocmai 
ta cu maistrul ț 
Gheorghe Barna, 
este și secretarul

subtera- 
Vale. 
Daraban, 

găsim 
i discu- 
principal 

care 
orga-

nizației de partid din 
secție, despre complexul 
mecanizat SMA2 ce ur
mează a fi livrat între
prinderii Miniere Vulcan. 
„Ceva nou cu acest com
plex ?“, ne interesăm.

— Ceva este, ne 
șeful secției. E vorba 
o modificare pentru 
înclinare a stratului 
45 de grade. Și

zice 
de 

o 
de 

d- „ ' ?i pentru
no aceasta e o premieră. 
Pînă acum, complexele 
ce le executam erau pen
tru o înclinare a stratu
lui de 15 grade. Printr-o 
colaborare fructuoasă cu 
proiectantul, s-au reali
zat modificările prin 
distribuirea forțelor.

vă mai pot spune e că 
acum se află în fază de 
testare, urmînd ca, spre 
Sfîrșitul lui 
complexul să'intre 
producția de serie".

Reținem și faptul 
deosebit de solicitate sînt 
și tipurile de susțineri 
SMA-P2, pentru strate 
înguste. Două asemenea 
complexe au fost deja fi
nalizate și trimise la Pa
roșeni și Uricani.

Ce urmează ? „Să ne 
realizăm, și în noiembrie, 
indicatorii de plan, la fel 
ca în celelalte luni ale 
anului, să livrăm utilaje 
miniere de calitate, care 
să facă cinste colectivu
lui nostru", conchide se
cretarul organizației de 
partid din cadrul secției 
susțineri miniere.

decembrie,
in

că

î
i
t
I

♦

î 
I

In cadrul întreprinderii de Utilaj Minier din Petroșani, un sector important 
de activitate îl constituie secția de susțineri mecanizate, care asigură utilaje 
de înalt randament și calitate pentru mineritul din întreaga țară.

Foto: Al. TATAR
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O M A G 1 U
In organizarea Casei 

pionierilor și șoimilor pa
triei din Vulcan, în cola
borare cu Consiliul orășe
nesc al Organizației pio
nierilor, astăzi, se desfă- 
te, o amplă acțiune, sub 
genericul „Din patrimo
niul culturii românești". 
Vor fi-vizionate de pionie-

rii din Vulcan filmele 
cumentare „Cărturarul 
Avrig“ și „Moartea 
prioarei", evoeîndu-se
acest prilej personalități
le iiterare ale lui Gheorghe

do- 
din 
Că-
,cu

țiu, subredacția 
zătorii", a Casei 
lor și șoimilor 
Vulcan).

„Cute- 
pionieri-

patriei

Doar două probleme

Ca urmare a suprasoli
citării sistemului nervos 
a unor emoții negative, 
însoțite de o viață dezor
donată și frecvente a- 
bateri de la regulile ali
mentației raționaie, se ă- 
junge la operații de sto
mac pentru un ulcer gas
tric sau duodenal. Bol
navul crede ca s-a vinde
cat, spunînd : „M-am o- 
perat, am scăpat ; de a- 
cum pot să reiau, fără 
nici o grijă, viața pe ca
re am dus-o înainte de 
a mă îmbolnăvi". In rea
litate prin operație i s-a 
acordat ajutorul absolut 
necesar pentru a fi ferit 
de complicații grave, s-a 
exclus porțiunea care 
prezenta ulcerul sînge- 
rind și pericolul de per
forare. Boala ulceroasă, 
cauzele și condițiile care 
au favoriza apariția ei 
nu au fost înlăturate. Au 
fost îndepărtate doar e- 
fectcle bolii și create u-

nele condiții importante 
ca sa se evite recidiva 
locală. Se încadrează aici 
și focarul 
foid din sfera ORL, 
depărtat chirurgical.

Părerea că operația es- 
salvator 

nu 
un fel

infecțios lim- 
în-

te un tratament 
prin ea însăși, care 
mai imnlică nici

tează în mod fericit e- 
fectul neprețuit al medi
camentului de bază, atît 
în timpul bolii, cit mai 
ales în convalescență.

Totdeauna vindecarea 
este rezultanta unei 
iaborării între medic 
bolnav, contribuția 
cărei părți fiind la

co
și 

fie- 
fel

rzzz/zzzzzz/zzz/zzzzzzzz/zz/z/z/zzzzr/zzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Noțiunile de teren 
de reactivitate sînt 
importanță deosebită pen
tru înțelegerea naturii 
organismului uman și a 
problemelor de boală și 
vindecare, impunîndu-se 
explicarea lor. Prin teren 
sau constituție se înțelege 

totalitatea 
morfo- 

fiecărui 
modul 

cum

î?i 
de

— In ceea ce privește 
depozitul, lucrurile au 
început să se pună la 
punct, ne relatează tova
rășul Ioan Stoi, președin
tele comitetului de sindi- 

InSOțîți de duTmTrralur. 
facem un tur prin incin
ta unității. Ce constatăm: 
drumul de acces de la 
poarta întreprinderii și 
pînă la calea ferată este 
amenajat
Lingă atelierul 
depozitate în ordine, 
află mai multe
Sînt sortate cele 
casare și 
tale, 
cele 
sare 
Și
pot fi refolosite. 
de depozitare al magaziei 
centrale a 
tins, fiind
cu plasă din sîrmă. 
același timp, 
najat magazii de 
ță pentru fiecare 
Tot în jurul 
centrale se 
— și mai sînt 
depozitare — 
ble ale unor 
care, pînă mai 
aruncate lingă 
compresoare. In

de regim alimentar 
de viață, este la fel 
greșită ca și aceea că 
medicament ar putea 
rija toate consecințele 
unor deprinderi igieni
ce greșite Și in cazul u- 
nor
(p n e u m o n i e etc) 
în r 
ticui 
salutar, 
co-dielctice (repaus 
pat, alimentație), cotnple-

sau 
de 
un 
co-

bob infecțioase

care antibio- 
este tratamentul 

, regulile igieni- 
la

de esențială. Aportul me
dicului in tratamentul 
fiecărui bolnav în parte 
este foarte complex și 
depinde nu numai de. fe
lul suferinței, de forma 
de boală, de stadiul ei, 
dar aproape întotdeauna 
diferă de la pacient 
pacient, mai ales de 
renul și receptivitatea 
particUiară a fiecărui 
om față de factorii no
civi.

la 
te-

în medicină, 
particularităților 
fiziologice ale 
organism, adică 
cum este alcătuit și 
funcționează sistemul de 
organe care alcătuiesc un 
tot unitar. Fiecare din noi 
avem o constituție aparte, 
rezultată din îmbinarea 
eredității am
bilor părinți și mode
late de factorii biologici 
și sociali in care am trăit 
și trăim. Răspunsul orga
nismului față de influen
țele mediului înconjură
tor, deci capacitatea de 
adaptare, reprezintă re
activitatea organismului.

corespunzător, 
mecanic, 

se 
motoare, 

pentru 
reparații capi- 

ni se precizează. La 
propuse pentru ca- 
s-au recuperat, cuprul 
subanșam biele ce 

Spațiul

minei s-a ex- 
împrejmuit 

In
s-au ame- 

suprafa- 
■ sector, 
magaziei 

depozitează 
în curs de 
subansam- 
complexe, 
ieri, erau 

stația de 
punctul

I1

I
I
I

AP. \ K TA M EN Tt NOI. 
In reședința de municipiu 
au fost construite 190 de 
apartamente, în perioada 
care a 'trecut din acest 
an. Pînă la sfîrșitul anu
lui se prevede să mai fie 
construite alte 255 de a- 
partamente, majoritatea 
aflate în prezent în faze 
avansate de execuție. Pen
tru anul viitor se preve
de construirea altor 350

apartamente, ampla-
■ eu preponderență in 

zona care conturează no
ul centru civic. (V.S.)

neglijențe în 
săpăturilor, 

au avariat, 
de 

ca- 
ali-

PROMPTITUDINE. Da
torită unor 
executarea 
constructorii
în dupâ-amiaza zilei 
marți, 12 noiembrie, 
blul de 6 kV, care 
mentează cu energie elec
trică zona gării C.F.R. Pe
troșani și cartierul vecin. 
Intervenind cu prompti-

tudine, echipele de elec
tricieni conduse de Vio
lei Tănăsele și Gheorghe 
Boglea de la CDEE, ne 
informează șeful centru
lui, ing. Andrei Samuel, 
au reușit să elimine 
varia într-un termen 
cord', de numai o 
(I.V.)

a- 
re- 

oră.

EXCURSIE, 
organizației 
cadrul 
rare a 
Lupeni
cursie de trei

Comitetul 
U.T.C. din

Uzinei de prepa- 
cărbunelui din
a organizat o ex- 

zile, cu

UNDE-I LEGE, NU-I 
TOCMEALA ! Acțiunile 
inițiate de către comite
tele de partid și sindicat 
de la I.M. Paroșeni vi-

zează întărirea spiritului 
dt’ disciplină în rîndul co
lectivului de oameni ai 
muncii. Pînă în prezent, 
s-a discutat eu 145 de 
încadrați ai întreprinde
rii, cunoscuți pentru de- 
lăsareă lot în ceea ce pri
vește prezența la șut. Al
tor 14 .— asupra cărora 
avertismentele anterioa
re n-au avut nici up e- 
fect — li s-a < lest acut con
tractul de muncă! (Gh. O.)

sus-menționat, mai există, 
într-adevăr, cîteva sub
ansamble. „Aceasta, ne 
spunea însoțitorul, deoa
rece nu avem asigurat 
zilnic necesarul de utila
je resnectiv, două mițo- 
basculante. Ar fi nt^voip, 
în fiecare zi. de cîte două’ 
automacarale. SLT T-ul 
ne trimite .însă doar cîte 
una. Și asta o zi da, iar 
cinci nu". -Un telefon la 
biroul de aprovizionare 
ne lămurește în privința 
situației : minei l 
i-au fost trimise 
autobasculante, din 
una era defectă I

Nici în 
sacului de 
cruri.ie nu 
diferența
sar, Ia nisip, este de 800 
mc, iar la balast tot de 
ordinul sutelor de metri 
cubi. In privința lemnu
lui de mină, se solicită 
sorturi de lemn uscat, 
cantitatea existentă în 
depozit fiind suficientă 
pentru 90 de zile.

Iată,
probleme, 
tru mina Uricani, 
rezolvarea cărora 
zați pot și trebuie 
jute la rezolvarea 
(Gh. O.)

trei 
rare

privința ncee- 
materiale iu- 
stau mai bine: 
față de neee-

deci, două mici 
magi însă pen- 

pentru 
ce'i vi
să a- 

lor 1

Antreprizei de construcții 
și montaje Petroșani, pe 
lingă cantina constructo
rilor se va amenaja o gos
podărie anexă, care va 
asigura produse proaspete. 
Lucrările de amenajare a 
gospodăriei anexă au în
ceput și se prevede să fie 
terminate în acest an.

Rubrică realizată de
V. STRAUȚ
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pasiunea pentru
pre-

i

hibernal cărbunele 
centralelor termice

două 
afară de 
lucrează 

fiind cea 
De

la care se 
schimburi, 

mare din oraș.
CT4 este și cea mai 
amenajată și între-

PE URMELE 
SEMNALELOR CRITICE 

ALE ZIARULUI

Centralele termice din Petrila, după 
buletinul meteo

Oaspeți de seamă ai Văii Jiului

IES

Ne-a vizitat la redacție 
.......... Dem- 

care 
func- 

ter- 
cartierul 
orașului.

cetățeanul Victor 
bițchi, din Petrila, 
ne sesiza proasta 
ționare a Centralei 
mice nr. 8, din 
„Minerul** al 
Pe urmele anchetei noas
tre „Cît de „fierbin
te" este problema cen
tralelor termice", publi
cată în ziarul din 27 sep
tembrie 1985, ne-am de- 
plasaț la fața locului. 
In prealabil, am consul
tat stația meteorologică 
din Petroșani asupra stă
rii vremii : temperatura 
aerului — plus 12 grade. 
Destul de cald. Așa cum, 
de fapt, am remarcat și 
în apartamentele locui
torilor din Petrila. Pe 
alocuri, în locuințele 

vizitate, temperatura se 
ridica la... 18 grade. Dar 
să dăm cuvîntul specia
listului în domeniu,
maistrul Nicolae Josan 
de la EGCL Petrila-

— La cele 8 centrale 
termice din Petrila func
ționează. din totalul de 
96 cazane, 86. La centra
la termică nr. 8, din cele 
8 cazane, funcționează

doar 4, pentru că nu 
este cazul să funcțione
ze toate. La toate centra
lele lucrăm pe 
schimburi. în 
CT4, 
pe 3 
mai 
fapt, 
bine 
ținută.

Ne-am convins de a-

inspirata măsură de 
împrejmui depozitul 

o 
termică 

model 
ordine

„Mina și scena au un singur 
dar important — numitor comun:

ceasta la fața locului. La 
CT4 lucrează 9 muncitori 
pe schimb. Unul dintre 
schimburi este format nu
mai din pensionari, înca
drați temporar, bare își 
fac datoria exemplar. La 
ora vizitei noastre, dună 
cum ne arăta șefa de 
schimb Maria Dron. tem
peraturile la ieșirea, pen
tru blocuri erau de 50 de 
grade la tur și -40 grade 
la retur, adică mai mult 
decît suficient... Una din
tre problemele stringen
te la această centrală e- 
ra sustragerea de cărbuni. 
Conducerea EGCL a luat

cărbuni. Și, încă 
cizare : centrala 
nr. 4 poate fi un 
de curățenie și 
pentru toate celelalte.

Același interlocutor, 
maistrul Nicolae Josan 
ne împărtășește satisfac
ția pentru faptul că Pre- 
parația Petrila livrează 
în această perioadă, pen
tru centralele termice, 
cărbune de foarte bună 
calitate, cu putere calori
că mare. Este bine și. bi
ne ar fi dacă și în plin 
sezon 
livrat 
ar fi de aceeași calitate, 
spre binele oamenilor.

Așadar, la Petrila nu 
sînt probleme cu centra
lele termice. Este adevă
rat, mai sînt necazuri cu 
debitul de apă, cu între
ruperile de energie, dar 
acestea nu impietează a- 
supra desfășurării acti
vității. Oricum, după bu
letinul meteo, la Petrila 
e cald Și afară si în ă- 
partamențe. Ceea ce este 
bine 1

Mircea BUJORESCU

ceea ce faci" f

ecranului și scenei 
tînăra, valoroasa și 
vocal-instrumentală 

(Viorel Drăgan, Ma-
Ș» 

pe

Toamna aceasta a prilejuit spectatorilor 
din Lupeni o reîntîlnire fertilă și fericită 
cu unul din maeștrii 
românești. Alături de 
plăcuta formație 
„Șah-mat“ din Buziaș
rius Șoit, Lucian Goia, Iulian Maxim 
George Chipăroaie), formație clasată 
primul loc la ediția a V-a a Festivalului 
național „Cîntarea României", pe scena 
Palatului muncitoresc din Lupeni a ur
cat... Ion Dichiseanu ! Ne-am folosit de 
acest prilej pentru a realiza un dialog 
pentru cititorii ziarului „Steagul roșu**.

— Stimate Ion Dichiseanu, după cîți 
ani reveniți in Valea Jiului, mai precis 
la Lupeni ?

— Revin în Lupeni după 1<2 ani. Apa
rent nu e mult. Dar dacă raportăm la e- 
conomia aniloi’ este — totuși — o cifră.

Cleopatra" de Shakespeare, 
apoi evoluția în „Frații Ka
ramazov" mă obligă la o 
credință nedezmințită fa
ță de teatru.

— In încheiere, vă ru
găm să ne destăinuiți cîte- 
va gînduri la plecarea din 
Valea Jiului...

— Am întîlnit aici un 
public extraordinar. în mij
locul căruia m-am simțit 
nemaipomenit. Niște oa
meni de suflet și adevărați 
iubitori de artă la Lupeni 
ne-au facilitat dialogul nos
tru fertil cu spectatorii de 
toate vîrstele Tată de ce, 
acum, la plecar»

Interviu realizat de 
Al. TĂTAR

— Cu ce sentimente re
veniți ?

— In primul rînd mă re
întorc cu bucurie, dragoste 
si cu sufletul deschis aco
lo unde m-am simțit oda
tă bine. Acest lucru este 
mai mult decît valabil pen
tru locuitorii acestor locuri.

— Pentru cei tineri, ca
re nu au încă la „zi“ bio
grafia și — mai ales — 
cartea dumneavoastră de 
vizită. ne puteți da cîteva 
date ?

— Din moment ce dum
neavoastră îmi cereți, nu-mi 
veți imputa aceasta ca lip
să de modestie. Am jucat 
în 44 de filme. Acum, ca 
„invitat de onoare" al ci
nematografiei sovietice, par
ticip la realizarea filmului 
„Complicitate la crimă", 
în regia lui Valeri Uskov, 
îmi reamintesc cu plăcere 
de peliculele mele de de
but „Darclee", „Post-res- 
tant“, „Dincolo de barieră**. 
Dar și de participările la 
coproducțiile de mare suc
ces „Bătălie pentru Roma" 
(alături de regretatul Or
son Welles si Silva Koscv- 

,?ă“Ftor/-^ ’ cînVl 
în cînd este teati ul.
butul meu cu „Antoniu si

Săptămîna științei și tehnicii pentru tineret
In cadrul manifestărilor dedicate Anului Inter

național al Tineretului, Comitetul județean Hune- 
' și

va

Zam fira Sprivak,

20,20
istoria fil-

telespecta-
viito-

țară.unui

T. ALEXANDRU

concur- 
anuale

lucrători- 
la ICSMI 
după ce 

pe județ,
întreprinderii, 

lucrătoarele 
Mora,

Tradiționalele 
suri profesionale 
au adus prilej de satisfac
ție, în acest an, 
lor comerciali de 
Petroșani. Astfel, 
a cîștigat locul I 
„echipajul" 
alcătuit din
comerciale Natalia 
Speranța Ghimpău și irma 
Bubui. a fost proa..»*, 
începutul acestei luni, 
faza finală a concursului 
pe teme de protecție a 
muncii, la nivelul între
prinderilor de mărfuri in
dustriale. întrecerile pro
fesionale, desfășurate la 
Poiana Mărului (Caraș-Se- 
verin), au pus în valoare 
buna pregătire teoretică 
a reprezentantelor noastre, 
care după cele 16 întrebări 
(inclusiv cele de baraj) s-au 
clasat pe locul II pe țară, 

Ca-după formația 1CSMI 
ransebeș și înaintea ICSMJ 
Suceava. Felicitări I

Duminică, 17 noiembrie 
11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca 
ghiozdan.
Prietenii văilor verzi. 
Episodul 11.
(color).

12,40 Din cununa cîntecU- 
lui românesc 
Muzică populari}, 
(color).

13,00 Album duminical, 
(parțial color).

— Dulce toamnă 
nească. Muzică 
ră

— Uniți în
Moment poetic.

— Instantanee
, iembrie.

— Cascadorii
— Secvențe

te la Concursul 
muzică 
tru tineret — 
rești 1985.

— Telesport.
—- De dragoste, de 

de ioc.
— Cotidianul în 600 de 

secunde. . _

româ-
ușoa-

dem uitate.

de

național al Tineretului, Comitetul județean I 
doara al U.T.C. a organizat „Săptămîna științei 
tehnicii pentru tineret". Manifestarea, care se 
încheia mîine, a cuprins o serie de acțiuni tehnico- 
științifice organizate în localitățile județului. In 
Valea Jiului, au avut loc asemenea acțiuni în Vul
can, Petrila, Lupeni și Petroșani. (M.B.)

ML

îl

Paula Urziceanu, Zam lira wioin, Silvia Stan. Adela Andrieș, cîteva con- 
fecționere de. la întreprinderea de Tricotaje din Petroșani.

Foto :

Noutăți la 
produse 

scopul moderniză- 
fluxului de producție 

realizării unor producti
vități sporite, în < .....*'i::'" 
reducerii efortului 
la Fabrica de produse 
tate, de pe platforma 
dustrială Livezeni, 
în curs de montare o 
șină automată tip 
16“ de spălat borcane 
sticle.
zuit.
un Colectiv de

Fabrica
lactate

condițiile 
fizic, 
lac- 
in- 

este
i ma- 

..Someș
i

Utilajul va fi „revi- 
reparat și montat de 

muncitori

no-

visului, 
înregistra- 

de
de dans pen- 

Bucu-

— Pagini din
mului.

— Secvența 
torului.

14,45 Însemne ale 
timp eroic.
Bălcești — vatră a 
muncii. Reportaj, 
(color).
Închiderea 
mului.
Telejurnal.
Țara mea 
men tar.
(color).
Cîntarea
(color).
Film artistic.
De dragul lui Lindy.
Telejurnal, 
închiderea progra
mului.

15,00

19,00
19,20

19,40

20,20

21.50
22,00

progra-

azi. Docu-

României.

Elini, 18 noiembrie

de

din Petroșani și Deva, co- 
‘ ordonat de tehnicianul 

principal Virgil Neagoe, de 
la întreprinderea Județea
nă de Produse Lactate. Un 
simplu calcul demonstrea
ză eficiența acestei inves
tiții — dacă în prezent 5—6 
muncitoare spală, intr-un 
schimb 1000 de borcane 
sau sticle, capacitatea me
die orară a mașinii auto
mate este de 5000 de bu
căți. (LV.)

20,00
20,20

20,35
dor, 21,00

Telejurnal. 
Orizont 
înțific. 
Tezaur ! 
(color). 
Roman 
Wagner.
Episodul 3. 
(color).

folcloric.

foileton.

21,50 Telejurnal.
Marți, 19 noiembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Perspectivele

rului comunist al pa
triei.
Un an
sul al
P.C.R.

PROGRAMUL ȚV

de la Congre- 
XIII-lea al 
Documentar. 21,50

Actualitatea în 
nomie.
Tribuna TV.
Film serial.
Părinți și copii.
Premieră pe
Producție a televiziu
nii sovietice.
(color).

l Telejurnal.

21.20 Cîntec nou pc plai 
străbun. Muzică popu
lară.
(color).

21,30 Un mare 
român Liviu
nu. 
(color).

21,50 Telejurnal.

prozator
Rcbrea-

Vineri, 22 noiembrie

(color).
20,40 Partid și țară — lu

minos destin.
Spectacol literar-mu- 
zical-coregrafic.
(color).

21,15 Se-mplinca 
poporului. 
Secvențe d in < 
turgia luptei 
libertate și 
națională, 
(parțial color).

21,50 Telejurnal.

Miercuri, 20 noiembrie

Joi, 21 noiembrie

20,00
20,20

20,30

20,00 Telejurnal.

20,00
20,20

20,35

drama
pen tru 
unitate

Telejurnal.
A dualitatea în 
nomie.
67 de ani de la fău
rirea statului națio
nal unitar român. 
Documentar.
(color).
Măreață împlinire a 
idealului unității na
ționale.
Lupta pentru conti
nuitatea șt unitatea 
poporului român o- 
glindită în filmul 
nostru artistic.
(color).

20,55
eco- 21,05

21,35

Telejurnal.
Actualitatea în eco
nomie.'
Cadran mondial.
(color)
Pămînt însorit.
(color)
Serial științific.
Planeta vie.
Episodul 20.
(color).

i Școala și pregătirea 
forței de muncă, 
(color).
Telejurnal.21,50

Sîmbătă, 23 noiembrie

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă.
(parțial color).

— Arpegii.
— Gala desenului ani

mat.
— Cineamatorii la... ram

pă.
— Melodii populare.
— Cântecele Unirii. Mo

ment poetic.
— Atlas muzica).
— Muncă și creație. Re

portaj.
— Melodia lunii la ale

gerea dv.
— Telesport.
— Autograf muzical: Mi

hai Constantineseu.
politică, 

progra-
14,45 Săptămîna
15,00

20,55

22,10

22,20
22,30

închiderea 
mului.

Telejurnal.
Teleenci eloped ia.
Floarea din grădină, 
(color).
Film
Pescărușul 
Premieră TV. 
ducție a 
din R.P. 
(color).
Mondovision.
(color).

I Telejurnal.
I Închiderea program 

mului.

artistic.
speranței.

Pro-
studiourilor 
Chineză.
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ACTUAUTATCA ÎN CmEffiEÎTTO

de mesaje întreSchimb
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru al Suediei

STOCKHOLM 14

La împlinirea a 40 de ani de la crearea F.A.O.

Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste

FILME

URICANIi Un șerif ex
traterestru.

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

i

-----  (A- ‘ și a rugat să se transmită 
gerpres). — Din partea to- ................ • _ -
varășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise un 
salut călduros și cele mai 
bune urări președintelui 
Partidului Muncitoresc So
cial-Democrat, primul mi
nistru al Suediei, Olof Pal
me, precum și urări de 
succes și prosperitate po- 
porulu1 suedez.

Olof Palme a mulțumit

tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu un salut cordial, 
urări de noi succese 
expresia deosebitei 
considerațiuni.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către premierul Olof 
Palme a tovarășului Dumi
tru Popescu, membru 
Comitetului Politic 
cutiv al C.C. 
conducătorul 
Partidului Comunist 
mân, care efectuează o vi
zită în Suedia.

Și 
sale

al
Exe- 

al P.C.R., 
delegației 

Ro-

ROMA 14 (Agcrpres). — 
La 14 noiembrie a avut 
loc la Roma ceremonia 
consacrată împlinirii a 40 
de ani de la crearea Orga
nizației Națiunilor U " 
pentru Alimentație și 
gricultură (F.A.O.).

Cu acest prilej, a 
prezentat mesajul 
ședintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care e- 
vidențiază importanța pe

Unite
A-

fost 
pre-

întrevedere a tovarășului Nicu Ceaușescu
— -XX WT W

Ill 11 V « • V ——   _ _ W

cu președintele Adunării Generale a O.N.U
------------------ .Tv,,,,,,, , * „a.-» □ avut loc cu acest cial a principalei

; NAȚIUNILE UNITE 14 
(Agerpres). — N. Chilie 
transmite! Tovarășul Nicu 
Ceaușescu, prim secretar al 
G.G, al U.T.C., ministrul 
pentru problemele tinere
tului, aflat la New York în 
calitatea de reprezentant al 
tării noastre la Conferința 
mondială a Națiunilor U- 
nite pentru Anul Interna
tional al Tineretului, a a- 
vut o întrevedere cu pre
ședintele Adunării Gene
rale a O.N.U., Jaime de 
Pinles.

In cadrul convorbirii

care a avut loc cu acest 
prilej au fost discutate 
probleme legate de desfă
șurarea Conferinței Mon
diale a O.N.U. pentru 
A.I.T., care, ținînd seama 
de importanța acestei ma
nifestări internaționale are 
loc în plenara Adunării 
Generale a O.N.U.

Președintele Adunării 
Generale a evidențiat ro
lul esențial de inițiator și 
promotor al României în 
procesul de lansare și pre
gătire a A.I.T. și în spe-

Ample manifestări in favoarea
I

x.îî n.nlm Jniarmarp
In cadrul ședinței a fost 

relevată hotărîrea R.S.F. 
Iugoslavia de a acționa în 
continuare pentru a 
ra desfășurarea cu 
a viitoarei reuniuni 
nivel înalt a țărilor 
niate, care va avea 
Harare, în 1986.

LONDRA 14 (Agerpres). 
— Peste 230 de personali
tăți britanice din domeni
ile politic, științific, lite
rar,» comercial și religios 
au constituit o nouă miș
care pentru pace, intitula
tă „Freeze" (înghețul). 
Prezentîndu-se drept cea 
mai importantă inițiativă 
britanică din ultimii ani 
pentru oprirea cursei înar
mărilor, mișcarea 
eze“ se pronunță

lui olandez, exprimată prin 
numeroase acțiuni antinu
cleare, Parlamentul 
cestei țări a aprobat 
zia guvernului de a 
cepta amplasarea 
chete americane 
pe teritoriul țării, 
țiune care cerea 
rea la această hotărîre 
guvernului, introdusă 
Partidul Muncii, a 
respinsă cu 80 voturi 
tra 69.

In dezbaterile care 
precedat votul, Joop 
Uyl, liderul fracțiunii 
lamentare a Partidului 
Muncii, aflat în opoziție, a 
dat expresie voinței po
porului olandez — așa cum 
rezultă și din sondajele de 
opinie realizate — afirmînd 
că amplasarea acestor ra
chete este un act indezira
bil atît din punct de ve
dere politic, cît și militar. 
Hotărîrea guvernului, a 
spus el, este o sfidare a 
„tuturor protestelor, de
monstrațiilor și petițiilor 
împotriva acestor rache
te". Amplasarea celor 48 
de rachete preconizate pe 
teritoriul olandez, a adău
gat el, nu reprezintă nici 
o contribuție la securita
tea Europei occidentale.

BELGRAD 14 (Agerpres) 
— La Belgrad a avut loc 
o ședință comună a Pre
zidiului R.S.F.I. și Prezi
diului C.C. al U.C.I., în 
cadrul căreia s-a subliniat 
importanța angajării con
tinue a țărilor nealiniate 
în abordarea , constructi
vă a unor probleme de 
mare însemnătate pentru 
comunitatea internațională 
— apărarea păcii și secu
rității, dezarmarea, dez
voltarea economică, eli
minarea focarelor de criză

a- 
deci- 

ac- 
ra-44de 

„Cruise'
O mo- 

renunța- 
a 

de 
fost 
con-

asigu- 
succes 

la 
neali- 
loc la

a-care țara noastră o 
cordă activității F.A.O., 
precum și contribuția 
României, alături de cele
lalte state membre, la în
deplinirea în cele mal 
bune condițiuni a misiunii 
acestei organizații.

In cadrul ceremoniei au 
luat cuvîntul directorul 
general al F.A.O., Edouard 
Saouma, președintele Fran
ței, Francois Mitterrand, 
și președintele Indoneziei, 
Suharto.

manifestări, Conferința 
Mondială în curs de des
fășurare la Națiunile Uni
te, care se bucură de un 
ecou deosebit.

In acest context, Jaime 
de Pinies a apreciat în 
mod deosebit acțiunile 
constructive ale României 
pe plan internațional și a 
rugat să se transmită pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu omagiul său res
pectuos, precum și apreci
erea sa față de inițiativele 
românești la O.N.U., față 
de contribuția României 
la creșterea rolului Națiu
nilor Unite în viața mondi- 

nle-htr 
care confruntă lumea con
temporană.

• VIENA. La muzeul na
turii din orașul Dornbirn, 
din landul Voralberg 
(Austria) s-a deschis o ex
poziție de flori de mină 
cuprinzînd eșantioane din 
colecția Muzeului Mara
mureșului din Baia Ma
re. In alocuțiunile rostite 
s-a evidențiat valoarea 
științifică deosebită a pie
selor din expoziție, care 
va facilita cunoașterea u- 
neia dintre îndeletniciri
le străvechi ale poporu
lui nostru — mineritul.

• LISABONA. Mario 
Soares, secretar general al 
Partidului Socialist Por
tughez, a anunțat că re
nunță la această funcție, 
avînd în vedere pregăti
rile pentru alegerile pre- 

-Jo - .din
can(BdltCS .a f°St desemnat 
acenSted:îegaiiSOClali?tilor la

au 
den 

par-

„Fre- 
pentru 

înghețarea producției, ex
periențelor și desfășurarea 
de -arme nucleare.

Intre personalitățile 
fondatoare figurează Den
nis Healey, fost ministru 
laburist, David Steel, lide
rul Partidului Liberal, Roy 
Jenkins, fost președinte 
al Comisiei C.E.E., etc.

WASHINGTON 14 (A-
gerpres). — Reprezentan
ții cercurilor științifice a- 
mericane au lansat o am
plă campanie de protest 
împotriva programului de 
militarizare a spațiului 
cosmic cunoscut sub nume
le de „războiul stelelor". 
Peste 1 700 de cadre di
dactice și 1 200 de stu- 
denți de la diverse uni
versități și-au pus semnă
tura pe o declarație în ca
re se angajează să 
participe la lucrări legate 
de crearea de noi 
cosmice. Printre semnatarii 
documentului se află și 
14 laureați ai Premiului 
Nobel.

nu

arme

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Adela; Unirea: 
Vulcanul; Paringul: 
perman, I—II.

LONEA > Piciul.
ANINOASA: Masca de

argint.
VULCAN — Luceafă

rul: Mireasma ploilor
Urzii.

LUPENI — Cultural: Cadran mondial. 21,20 Se- 
Toate mi se întîmplă nu- rial științific. Planeta 
mai mie. vie. 21,50 Telejurnal.

Su- TV.
20,00 Telejurnal. 20,20 

Actualitatea în economie. 
20,35 Spre înălțimile che
mării. 20,45 învățătură, 
muncă, cercetare — o- 
biective fundamentale în 
pregătirea viitorilor spe
cialiști. Reportaj. 21,00

întreprinderea minieră
Paroșeni

încadrează urgent, prin transfer

— cinci paznici O.S.
Incadrarea și retribuirea se 

formitate cu prevederile Legilor 
și 57/1974.

sau direct:

fac in con- 
nr. 12/1971

Întreprinderea minieră 
Vulcan

INCADREAZA DIRECT
SAU PRIN TRANSFER

3
1

— patru vulcanizatori
Informații suplimentare se primesc Ia 

Biroul O.P.I.R.,' zilnic.

r*nca ivie

Intilnirea secretarului general al
C.C. al P.C.U.S. cu delegația Congresului 
laureaților Premiului Nobel pentru pace

MOSCOVA 14 (Agerpres) 
— Secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S., Mihail 
Gorbaciov, s-a întîlnit, la 
Moscova, cu delegația Con
gresului laureaților Pre
miului Nobel pentru pace, 
care a avut loc recent în 
Olanda — anunță agen
ția TASS.

Secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. a relevat 
cu acest prilej că, în 
prezent, nu există sarci

nă mai stringentă și mai 
importantă decît aceea de 
a închide canalele pentru 
acumularea continuă 
arme nucleare și de

de
, _ a

include etanș, totodată, ca- 
a “1___ 2—11 armelorlea pătrunderii

în Cosmos. Referindu-se 
la apropiata întîlnire so- 
vieto-americană la nivel 
înalt, M. Gorbaciov a ară
tat: „Mergem la Geneva cu 
înțelegerea deplină a răs
punderii ce revine condu
cătorilor unor țări cum 
sînt U.R.S.S. șUS.U.A. U- 
niunea Sovietică dorește 
ca îutîlnirea să contribu
ie efectiv la soluționarea 
problemelor centrale ale 
timpului nostru — întări
rea păcii și securității in
ternaționale, însănătoșirea 
relațiilor dintre U.R.S.S. și 
S.U.A., frînarea cursei 
înarmărilor și preîntîm- 
pinarea transferării ei în 
spațiul cosmic".

VIND convenabil, Dacia 
1100, stare bună. Informa
ții, stadionul „Jiul", 
troșani. (2273)

VIND dormitor com
plet, lemn de nuc, în per
fectă stare, preț convena
bil. Telefon 42970, orele 
10—12 și 16—18. (2274)

APLIC prin vulcaniza
re tălpi de cauciuc cu a-

Pe-

D E

derență la zăpadă și ghe
țuș. Fodor, vulcanizator, 
peste drum de atelierul 
A.C.R., strada Slătinioara 
— Petroșani. (2251)

SCHIMB apartament, do
uă camere, bloc cărămidă, 
etaj I, Vulcan, cu similar. 
Petroșani. Informații, Bd. 
Victoriei 25, Bloc G4, sc. 3, 
ap. 35, Vulcan. (2263)

C E S E

FAMILIILE Cita și Rizopol anunță cu nemărgi
nită durere încetarea din viață a scumpului lor soț. 
tată, socru și bunic

CÎTA GHEORGHE
Inmormîntarea va avea loc în 16 noiembrie, ora 

15,00 din strada 6 August nr. 17, Petroșani.

TATA Pantelimon, mama Doina, fratele Paul 
anunță cu durere în suflet dispariția fulgerătoare a 
scumpei lor fiică și soră

BABAN GABRIELA (GABY — 20 ani)
Nu o vom uita niciodată. (2271)

Comunicatul plenarei C.C. al P.M.S.U.
BUDAPESTA 14 (Ager

pres). — In comunicatul 
plenarei C.C. al P.M.S.U. 
— care a examinat 
iectul viitorului plan 
cinai — se arată că, 
nind de la hotărîrile 
greșului al XlII-lea 
P.M.S.U. și de la posibilită
țile țării. Comitetul z Cen
tral consideră drept cea 
mai importantă sarcină e- 
cor.omică a planului pe 
1986—1990 înviorarea creș
terii economice, întărirea 
echilibrului economic in
tern și extern, ridicarea ni
velului de trai, relatează 
agenția M.T.I. In document

pro
ci n-
por- 

Con- 
al

este, de asemenea, mențio
nată, necesitatea extinde- 

de produse 
competitive, 

producției 
în producție 

ei.
in- 

a venitului național 
crească ponde- 

acumulărilor — se 
comunicat, care 
de asemenea, la 

tehnologiilor 
diminuarea con- 

de materiale și 
creșterea expor- 

perfecționarea sis- 
de conducere a

în 
te
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rii fabricării 
moderne, 
transformării 
nerontabilc 
rentabilă sau încetării 
In utilizarea pe plan 
tern 
trebuie să 
rea 
spune în 
se referă, 
utilizarea 
moderne, 
sumului 
energie, 
tului. 
ternului 
economiei.

ei.

FAMILIILE Guia și Căpraru anunță cu _____
suflet dispariția fulgerătoare a scumpei lor nepoa- 
și verișoară

BABAN GABRIELA (GABY) 
îndurerați transmit sincere condoleanțe 
(2272)

durere

famili

SOȚUL Ocroglici loan anunță cu adîncă durere 
încetarea din viață a celei care a fost scumpa lui 
soție

OCROGLICI ELISA BETA
Inmormîntarea are loc azi, 15 noiembrie, ora

15, de la domiciliu, din Lupeni. (2269)

SCUMPA noastră soră și cumnată
OCROGLICI ELISABETA născută SIMZIA 

ne-a părăsit.
Nu te vom uita niciodată. (2270)
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