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ȚÂRII cfr MAI MULT CĂRBUNE! Zi rodnică

, -----
Cu planul onual îndeplinit

pentru minerii
Văii Jiului

Sectorul I, I. M. Paroșeni
• După primele două decade ale lunii noiem

brie, peste 4000 tone de cărbune extrase suplimentar 
• De la începutul anului, un plus de 33 270 de tone 
la producția fizică • Productivitatea muncii planifi
cată — depășită in medie cu 500 kg pe post • In a- 
batajele mecanizate s-au obținut productivități me
dii de 14—15 tone pe post, cu 2,5 tone mai mari 
decît sarcinile planificate • 50 ml în plus la lucră
rile de pregătiri • 
de cărbune net.

1000 de tone plus la producția

Jumătatea lunii 
brie. Primii fulgi 
padă au acoperit crestele 
munților cu albul lor i- 
maculat. In acest decor 
de iarnă, atmosferă săr
bătorească în sectorul I 
al I.M. Paroșeni. Dăruin- 
du-se exemplar în muncă, 
în cele zece luni și ju
mătate, minerii acestui 
sector au reușit să reali
zeze integral sarcinile de 
plan pe 1985, încă de la 
jumătatea lunii noiem
brie. Cine sînt eroii aces
tui succes remarcabil ? 
Minerii brigăzilor condu-

v_____——__
Adevărate lucrări de 

artă în minerit se exe- 
cută la lucrările pe ver
ticală (puțuri), la racor
durile dintre 
în 
zinele de colectare

noiom- 
de ză-

se de Gavrilă Mesaroș 
(care actualmente este de
tașat pentru a iniția or
tacii de la I.M. Bărbă- 
teni în exploatarea com
plexelor mecanizate) și 
Vasile Cojocaru, care au 
făcut din meseria pe ca
re și-au ales-o o adevăra
tă artă, realizînd produc
tivități medii 
tone pe post, 
de pînă la 20 
post, ceea ce

de 14—15 
cu vîrfuri 
tone pe 

înseamnă

Gheorghe BOȚEA

(Continuare io pag. a 2-a)

Sectorul de investiții, 
I.M. Bârbăteni

Marți, 19 noiembrie, o- 
ra 13. Ing. Stan Iureș, șe
ful sectorului de investi
rii de la I.M. Bârbăteni 
ne transmitea i „Colecti
vul sectorului nostru — 
din rîndul căruia s-au e- 
vidențiat în mod deosebit 
formațiile conduse de 
Petru Fănuțu, Ion Nichi- 
ta, Miron Uță, Constantin 
Brundeanu, Petru Oltea- 
nu și echipa de montaj 
condusă de Ion Bojică — 
a îndeplinit prevederile 
anuale de plan. La săpări 
au fost excavați, în plus, 
250 ml, iar1 productivita
tea muncii a fost depăși
tă cu 31 la sută. Mai 
concret, aceste depășiri 
sînt materializate prin 
punerea în funcțiune a 
următoarelor lucrări : ga
leria direcțională est, de 
la puțul auxiliar, orizon
tul 650; banda nr. 5 de 
pe galeria diagonală, si
lozul colector pentru în- 
magazinarea producției".

In întîmpinarea adunării 
generale a 
lor oamenilor muncii 
Combinatul nostru 
nifer, minerii Văii 
au obținut, prin 
susținute noi creșteri 
producție, 
în mod deosebit colectivele 
de la Lonea, Dîlja, Paro
șeni și Bârbăteni care au 
extras, împreună, luni, 18 
noiembrie, 700 tone dc 
cărbune peste prevederi. 
Evidențiem cu acest pri
lej eforturile depuse pen
tru creșterea producției de 
minerii de la Dîlja și con
stanța rezultatelor pozitive 
obținute de colectivul I.M. 
Bârbăteni.

Prin plusurile înregis
trate în 18 noiembrie, mi
nerii de la Lonea, Paroșeni 
și Bârbăteni acumulează 
de la începutul lunii a pro
ducție suplimentară de 
peste 11 000 tone de cărbu
ne. O contribuție deosebită 
la obținerea acestor rezul
tate au avut-o minorii din 
abatajele dotate cu com
plexe mecanizate.

reprezentanți- 
din 

carbo- 
Jiului, 

eforturi 
de 

S-au remarcat

I.a întreprinderea de Utilaj Minier din Petro
șani, modernizarea procesului de producție, în ritin 
cu creșterea pregătirii profesionale, a dus la sporirea 
productivității muncii. In imagine : probele de ca
litate la complexele de susținere, destinate activității 
din subteran.

Energia, problema noastră, a tuturor
Iarna no așteaptă - stocurile 

trebuie completate urgent!
Pentru transpunerea în 

practică a măsurilor sta
bilite la recenta ședință a 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., pri
vind necesitatea asigură
rii potențialu
lui energetic 
al țării în pe
rioada de iar
nă, colecti
vul de oameni
ai muncii de la U.E. Paro
șeni s-a mobilizat plenar 
pentru finalizarea la ter
menele stabilite a lucrări
lor de reparații capitale 
și de modernizare la caza
nul nr. 1 și de reparații cu
rente la cazanul nr. 5. Prin 
repunerea în funcțiune a

Post fix la
IL E. Paroșeni

acestea, 
casele trafo și ba- 

a 
apelor. In ultimul timp 

" ' s-auasemenea lucrări 
executat mai puține, cu 
excepția minei noi, a-

Oameni care 
își iubesc 

meseria

lu- ț dn

lip ||F W;' Hf W3 ■

celor două cazane, cantita
tea de energie electrică pro
dusă zilnic se ridică la o 
medie de 3,6 milioane kWh, 
urinînd ca pînă la 
sfîrșitul acestei luni pute- 

'■ rea realizată 
să crească cu 
încă 20 MWh, 
prin punerea 
în funcțiune 
a noilor sis

teme de preparare a pra
fului de cărbune la cazanul 
nr. 1, ajungînd, în acest 
fel, la 180 MWh, sarcină 
care este prevăzută să se 
realizeze în perioada de 
iarnă. Pentru o funcționa
re continuă în timpul ier
nii și pentru a realiza can
titatea de energie electrică 
prevăzută trebuie să ' fie 
completate stocurile și, tot
odată, să se asigure aprovi
zionarea ritmică a cazane- 
lor cu cărbune. Zilele tre
cute, ing. Alexandru Flai- 
dăr, șeful serviciului pro
gramare și urmărire a pio- 
ducțici ne-a vorbit despre 
preocupările colectivului 
pentru realizarea acestor 
sarci ni.

— Stocul de cărbune e- 
xistent la jumătatea lunii 
noiembrie se ridică la 90 000 
de tone și el trebuie să a- 
jungă, pînă la sfîrșitul lu
nii, la 160 000 de tone, stoc 
normat pentru perioada 
de iarnă. Or. pentru aceas
ta trebuie intensificate li? 
vrările zilnice de către

pe 
la 

l-au 
mai

de

flate în deschidere 
Valea de Brazi. Un 
cialist al acestor 
crări era pînă nu 
mult Gusti-baci, cum
se spunea minerului de 
puțuri Augustin Deme
ter, ieșit la pensie, 
care ortacii lui de 
mina Livezeni nu 
uitat. Și astăzi își 
aduc aminte de el,
brigada lui. care batea 
record după record în 
avansările pe verticală.

Timpul a trecut. La 
mina Livezeni nu s-au 
mai executat de mulți 
ani lucrări pe verticală, 
dar avansările în adîn- 
cime ale minei, odată 
cu creșterea capacității 
de extracție, au impus 
săparea unor noi lu
crări, care să asigure pe 
viitor un proces de ex
tracție a cărbunelui 
fluent fără strangulări.

Anul trecut, cînd s-a 
Gheorghe SPINU

I

(Cont. în pag. a 2-a)

Formația de mineri, condusă de Eroul Muncii Socialiste, Constantin Popa de la I.M. Lupeni, este una 
dintre brigăzile care și în acest an a acționat cu consecventă pentru mai mult cărbune cocsificabil.

Foto: Al. TĂTAR

Investițiile anului 1985

B. GHEORGHE

(Continuare în pag. a 2-a)

Asigurarea necesarului de forța de munca 
condiție esențiala pentru 

planului fizic
de constructori, unele din 
obiectivele prevăzute în 
planul fizic de puneri în 
funcțiune au fost realiza
te. La I.M. Lonea sînt în 
curs de finalizare lucră
rile de construcții și mon
taj a unui nou turbocom- 
presor de mare capacita
te, iar la noul atelier elec
tromecanic s-a ridicat 
structura de rezistență și 
se lucrează la izolarea a- 
coperișului. In incinta I.M. 
Petrila a fost recepționat

Pentru dezvoltarea ca
pacităților de extracție și 

preparare a cărbune- 
extras de la I.M. Lo-

de 
lui 
nea și IM. Petrila, brigăzii 
nr. 1 Petrila a întreprin
derii de Construcții și Mon
taje Miniere Petroșani îi 
revin sarcini importante. 
Acestea se concretizează 
intr-un volum de lucrări 
de construcții și montaje 
în valoare de peste 85 mi
lioane lei. Datorită unor 
eforturi deosebite depuse

realizarea

turbocompresorul cu o ca
pacitate do 240 mc aer pe 
minut. La I.M. Dîlja s-a 
recepționat, recent, noua 
instalație de alimentare cu 
apă. Sînt finalizate și lu
crările de construcție a ta
berei muncitorești cu o 
capacitate de 800 locuri în 
Lonea. La realizarea aces
tor obiective o importantă

Viorel STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)
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La ordinea zilei

Pregătirile de iarnă
La Consiliul popular din 

Aninoasa s-a întrunit ieri 
comandamentul comunal 

ț pentru a stabili un ansam- 
i blu unitar de măsuri 
ivederea desfășurării 
i cele mai bune condiții

în 
în 
a 

i vieții economice și sociale
i în perioada de iarnă. In 
șspiritul reglementărilor 
din Legea nr. 10/1982, oa
menii muncii din unitățile

economice vor participa, 
împreună cu cetățenii din 
circumscripțiile electorale, 
la toate acțiunile necesare 
bunei gospodăriri a locali
tății.

Odată cu prima zăpadă, 
care anunță că iarna a 
venit și în Valea Jiului, 
consiliile populare au tre
cut cu operativitate la în
cheierea pregătirilor pen
tru sezonul rece. (T.S.)
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Oameni care își iubesc meseria

muncii
maiUna dintre cele ■ 

dezbătute probleme în ca
drul adunării generale a 
organizației de partid de 
la Teatrul de stat „Valea 
Jiului" a fost calitatea 
spectacolelor. Cu simț de 
răspundere și combativi
tate, atît darea de seamă 
anuală, cît și discuțiile 
purtate pe marginea ei 
au relevat progresul în
registrat în ultima perioa
dă, faptul că toți comu
niștii, oamenii muncii din 
teatru au depășit în bu
nă parte greutățile din 
anii prece- 
den ți. Stau 

STl'sJuViața de partid 
numărul ma- __________ 
re de premie- 
re, nouă, față de șase 
planificate, realizarea pla
nului economic și crește
rea numărului de specta
tori. Se demonstrează ast
fel că a existat permanent 
în atenția biroului orga
nizației de bază, a condu
cerii teatrului preocupa
rea pentru realizarea 
spectacole bune, 
fie apreciate de 
din municipiu și

Organizația de 
luat in discuție
care au contribuit la ne- 
realizarea numărului de 
reprezentanții planificate, 
cifră care umbrește reali
zările colectivului artistic 
și tehnic al teatrului. A- 
dunarea generală a trasat 
ca sarcină biroului, con
ducerii teatrului să core
leze mai bine organizarea 
de spectacole la sediu cu 
spectacolele susținute în 
turneu, în localitățile Văii 
Jiului sau în cele din ju
deț. S-au făcut pași im
portanți în această direc
ție prin montarea în pa

de 
care să 
publicul 
județ, 
partid a 
cauzele

Iarna nu
(Urmare din pag. I)

I.P.C.V.J., care, deocam
dată, nu se ridică la nive
lul dorit, ba mai mult, ele 
nu acoperă nici consumul 
zilnic actual de 1500 de 
tone, ca să nu mai vorbim 
de cel de 3000 de tone pe 
zi, nivel care trebuie a- 
tins în ultima lună a anu
lui.

— Cum asigurați aprovi
zionarea ca/anelor cu căr
bune ?

— Atelierul de transport 
combustibil, condus de 
maistrul principal Carol 
Golgoțiu a rezolvat toate 
problemele pe care le-a a- 
vut, așa că nu vor fi pro
bleme deosebite în iarna 
aceasta. De altfel, colecti
vul este foarte bun și nu

artistici
spec- 
dife- 

re-

ralel a mai multor 
tacole cu distribuții 
rite și diversificarea 
pertoriului. Concomitent 
cu montarea unor spec
tacole de bună calitate, 
pentru spectatorii maturi, 
„Anonimul venețian", 
„Nevastă de ocazie", „Din
tre sute de catarge", „Act 
venețian" a sporit șj preo
cuparea pentru diversifi
carea repertoriului pentru 
copii, în prezent jucîn- 
du-se piesele „Motanul 
încălțat", „Glie Voinicul". 
In perspectivă se află 

încă trei pie
se pentru cei 
mai tineri 

spectatori, 
spectacole cu 
un ridicat con

ținut educativ, ce vor fi 
jucate atît la sediu, cît și 
în turnee.

Un alt aspect al mun
cii artistice a colectivu
lui teatrului îl constituie 
prezentarea de microspec- 
tacole în sălile de apel a- 
le întreprinderilor minie
re, în cluburi muncitorești, 
unele dintre acestea fiind 
piezentate în colaborare 
cu artiști amatori din mu
nicipiu.

Ca o sarcină de viitor 
pentru toți oamenii mun
cii din teatru, adunarea 
generală a menționat 
plicarea responsabilă 
tuturor în realizarea 
mică și valorificarea 
perioară a premierelor, a- 
b irdarca piesei de teatru 
de actualitate, îmbunătă
țirea permanentă a stilu
lui de muncă al biroului 
organizației de bază in 
sprijinul creșterii calită
ții spectacolelor și al a- 
tragerii unui număr cît 
mai mare de spectatori 
la sediul instituției.

itn- 
a 

rit- 
su-

H. ALEXANDRESCU

așteaptă
nc-a croat niciodată pro- 
blcme. Turele conduse de 
Mitică Bordeanu. Ion Ma
ier, Gheorghe Arsinte și 
Ludovic Szabo știu să-și 
facă datoria așa cum tre
buie, deși condițiile de
muncă sint destul de grele, 
trebuind să lucreze, de
multe ori, afară, sub cerul 
liber.

— Să înțelegem că nu 
veți avea probleme pe tim
pul iernii ?

— Dacă vom fi ajutați 
să ne completăm în ter
men util, stocul de cărbu
ne, Uzina Electrică Paro- 
șeni poate și trebuie să a- 
sigure cantitatea de ener
gie electrică planificată, 
conform sarcinilor stabili
te de conducerea partidu
lui șir statului, în condiții 
de eficiență sporită.

(Urmare din pag. 1)

o depășire de 2500 kg pen
tru fiecare miner, față de 
sarcinile planificate. De 
fapt, minerii din aceste 
brigăzi nu știu numai să 
exploateze modernele u- 
tilaje pe care le folosesc 
în activitatea din subte
ran. Ei sînt cei care le 
transportă și le montează 
la locul de muncă, le în
trețin în stare optimă de 
funcționare, le revizu
iesc și le repară pentru 
a scoate la lumina zilei 
cît mai mult cărbune. 
Minerii din brigăzile a- 
mintite sînt adevărații 
mineri-tehnicieni ai zile
lor noastre. Pentru șefii 
de brigadă și pentru 
mulți alții, meseria de 
miner nu mai are secre
te, folosirea complexelor 
de susținere mecanizată 
și a combinelor de aba
taj a devenit o obișnuin

Magazinul Generai din Petrila oferă cumpărătorilor mărfuri diverse, de ca
litate. In imagine, un aspect de Ia raionul de „țesături".

Foto : T. ALEXANDRU

Asigurarea necesarului de forță de muncă

Răspundem 
cititorilor

NICOLAE TOMUȘ, Vul
can : Situația despre care 
ne-ați scris este de com
petența Consiliului popular 
orășenesc. Adresați-vă aco
lo cu problema pe care o 
aveți de rezolvat.

IOAN MACARIE, Pe
troșani : Fapta sudoriței
despre care ne scrieți este 
obligație de serviciu și nu 
trebuie neapărat lăudată. 
Pentru a face obiectul pu
blicării în ziar, eventual in
tr-un reportaj, mai sint 
necesare alte amănunte 
despre activitatea și rezul
tatele tinerei muncitoare, 
ale colegilor ei de munca, 
instalatori. Dacă doriți și 
aveți accesul la astfel de i 
date, reveniți.

Ui mare clm pag I'

contribuție au adus-o con
structorii și mentorii din 
formațiile complexe condu
se de Nicolae Rohozneanu, 
Marian Szabo, Vasile Bo
boc, Anton Dotzauer, Paul 

Jugănaru, Ion Dobre, Arisli- 
că Boian, Francisc Nistor, 
losil Doanâ, care au depă
șit lună de lună sarcinile 
prevăzute la productivita
tea muncii.

Analiza stadiului realiză
rii sarcinilor de' plan la 
nivelul brigăzii pune în e- 
vidență. insă, că în perioa
da primelor zece luni ale 
acestui an s-au înregistrat 
și serioase rămîneri în 
urmă față de prevederile 
planului fizic. Bunăoară la 
unui din principalele o- 
biective prinse in planul 
anu il al brigăzii — insta

ță, ceva firesc, a intrat 
în cotidianul faptelor de 
muncă.

Pentru a răsplăti grija 
părintească cu care sînt 
înconjurați de conduce
rea partidului .și statului, 
personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Mine
rul de onoare al Văii 
Jiului și al țării, minerii 
Paroșeniului își intensi
fică eforturile. pentru 
creșterea pe mai departe 
a producției la un nivel 
superior, pe baza intro
ducerii neîntrerupte a 
noilor tehnologii. iar 
pentru aceasta nu pre
cupețesc nici un efort în 
pregătirea viitoarelor ca
dre de mineri-specialiști, 
capabili să exploateze e- 
ficient și să întrețină în 
condiții optime utilajele 
moderne de mare pro
ductivitate. Pe aceste căi, 
se acționează pentru per
manentizarea succeselor 
de prestigiu în mineritul 
Văii Jiului.

lația de sortare și însilo- 
zare a cărbunelui de la 
Preparația din Petrila este 
conturată o răminere in 
urmă de aproape jumătate 
de an. Unele dintre lucră
rile cuprinse în planul a- 
nu.d n-au fost atacate nici 
în prezent.

Care sint cauzele rămî- 
nerii în urmă ? Din discu
țiile la fața locului rezultă 
că una dintre cauze o cons
tituie lipsa forței de mun
că la nivelul sarcinilor 
prevăzute în plan. In pe
rioada care a trecut din 
luna noiembrie, din . 510 
posturi, efectiv zilnic pla
nificat, s-au înregistrat doar 
310 posturi. Se simte în
deosebi lipsa dulgherilor, a 
fierarilor betoniști, iar în 
ultimul timp și a zidarilor.

Pe lîngă lipsa de efec
tive s-au Înregistrat și go

pus problema săpării pu
țului de aeraj nr. 3, de la 
I.M. Livezeni, la conduce
rea unității a fost chemată 
brigada lui Costache Po- 
roșniuc, cel care în anul 
1980 preluase brigada de 
la Gusti-baci. Nu mai e- 
rau toți, unii au ieșit la 
pensie, alții se duseseră la 
alte brigăzi. Practic, în 
toată perioada de după 
1980, brigada a executat 
mai multe lucrări de între
ținere a lucrărilor pe verti
cală. Dar cum „prima dra
goste nu se uită", minerul 
șef de schimb Nicolae 
Szabo, minerii Alexandru 
Biro. Gheorghe Maios și 
ajutorul miner Marin Sau- 
fir s-au întors. împreună 
cu cei rămași au pornit de 
la cota 770 spre cota 300 
la puțul de aeraj nr. 3. 
Lună de lună brigada lui 
Poroșniuc a coborît zeci de 
metri. Vitezele de avansa
re la lucrările pe verticală, 
parcă sînt mai mici decît 
cu ani în urmă. Fie că 
mecanizarea nu a pătruns 
la nivelul celorlalte lu
crări, fie că cei care au 

luri în aprovizionarea rit
mică a punctelor de luci u 
cu materialele și utilajele 
necesare. Finalizarea mon
tajului la turbocompreso- 
rul din incinta I.M. Lonea 
a i îtirziat deoarece mon
torii n-au avut la timp 
cablurile necesare. Acope
rirea și izolarea, în solu
ție definitivă, a atelierului 
electromecanic din incinta 
aceleiași întreprinderi mi
niere întîrzie de mai bine 
de trei luni din cauza lipsei 
de carton asfaltat și bitum, 
pentru procurarea cărora 
s-au făcut demersuri, dar 
tara rezultat.

„In tot timpul acestui an, 
ne-a declarat ing. Wilhelm 
Schmieder, șeful brigăzii 
nr. 1, ne-am confruntat, in
tr-adevăr cu problema lip
sei forței de muncă Ne-am 
realizat indicatorii la pro

luat locul celor pasionați 
iu au îmbrățișat cu aceeași 
căldură meseria de mi
neri săpători de puțuri. 
Brigada lui Poroșniuc a 
făcut eforturi deosebite 
pentru a nu dezminți în
crederea acordată și, bine
înțeles, pentru a demonstra 
tuturor că a păstrat tradi
ția înaintașilor de a fi me
reu în frunte. Lună de 
lună, planul a fost înde
plinit și depășit în medie 
cu 6 ml de săpare si be- 
tonare. depășire concreti
zată, de la începutul anu
lui. în peste 1080 mc în 
plus față de plan. Produc
tivitatea* muncii a fost rea
lizată în proporție de 117,2 
la sută. Acesta este rodul 
muncii întregului colectiv, 
dar în mod deosebit al 
minerilor Vasile Degeratu, 
Mihai Copoi. Moise Adam, 
Mircea Ungureanu. Ghera- 
sim Szigeti. lacob Boboa- 
nu și Tosif Fodor.

Un colectiv care a strîns 
rîndurile în jurul șefului 
de brigadă, hotărît să lu
creze și în continuare '-ii 
aceeași dăruire, consolj- 
dînd frumoasa tradiție a 
înaintașilor.

ductivitatea muncii, am în
registrat un bilanț pozitiv, 
concretizat în economii de 
circa 100 000 lei la cheltuie
lile materiale. Dar din lip
să de efective nu am rea
lizat prevederile planului 
de puneri in funcțiune"

Pentru anul viitor, colec
tivului brigăzii nr. 1 Pe
trila îi revir.c sarcina de a 
realiza uii volum de lucrări 
de construcții și montaje 
miniere in valoare de pes
te 102 milioane lei. Rea
lizarea la termenele pre
văzute .1 obiectivelor pro
puse impune o mai judi
cioasă corelare a indicato
rilor de plan cu posibilitățile 
reaie de execuție și îndeo
sebi măsuri corespunzătoa
re pentru asigurarea, cali
ficarea și stabilizarea tor
ței de muncă.

f
II
I
I 
l: 
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vâ informer
Bilunar, 

Corni tetu- 
de la I.U.M.P. 

cu sprijinul dis- 
întreprin- 

medici, 
cu te- 
atenție 
educa- 

ti-

INIȚIATIVA, 
în organizarea 
lui ' U.T.C. 
au loc, 
pensarului de 
dere, întilniri cu 
proiectări de filme 
matică sanitară. O 
aparte la capitolul 
ție sanitară, se acordă 
nerelor din întreprindere. 
(Al. H.)

CONCURS. Joi vor ple
ca la București, pentru a 
participa la etapa republi
cană a Festivalului artei și 
creației studențești, corul 
bărbătesc și corul mixt de 
camerti ale Institutului de 
Mine. Mesagerii artei stu
dențești din Petroșani vor 
intra in 
pe scena 
„Grigore 
denților

EXPUNERE, 
nifestările care 
mîine, pe agenda Casei de 
cultură a sindicatelor din

concurs sîmbătă, 
casei de cultură 
Preoteasa", a stu- 

din București.
Dintre ma- 

figurează,

reședința noastră de muni
cipiu, semnalam expune
rea ce va li ținută in fața 
ostașilor companiei de
pompieri, în cadrul Coloc
viilor ateiste, privind ade
vărata față a sectelor reli
gioase. In aceeași zi are 
loc tradiționala joie a ti
neretului, ce se va desfă
șura la sediul 
lui cultural.

EXPOZIȚII, 
la „Lună a 
culinare" este
tăzi, la unitățile de cofetă
rie nr. 306 și 329 din Pe-

așezămîntu-

Tradiționa- 
preparatelor 

punctată, as-

trila, cu apetisante expozi
ții de preparate de cofetă
rie și patiserie.

ACOPERIȘ. Mecanicii 
Dan Chircu, Silviu Rahotă, 
Ovidiu Tănăseseu, Andrei 
Gjesine, Ștefan Teofil, su
dorul Constantin Rotaru și 
electricianul Constantin 
Pușcașu, de la Fabrica de 
produse lactate Petroșani, 
au reparat și izolat acope
rișul fabricii, înlocuind bi
tumul și cartonul asfaltat 
cu plăci de azbociment. A- 
ceste lucrări, coordonate de 
maistrul Sandu Samson,

s-au desfășurat în regie 
proprie, după orele de pro
gram. De acum acoperișul 
se dovedește muK mai
trainic, obținîndu-se tot
odată însemnate economii 
de materiale deficitare
CINEMATECA. „Anna Ka

renina", ecranizare a stu
diourilor americane, după 
celebrul roman al scriito
rului rus Lev Tolstoi, este 
pelicula 
zionare, 
rele 14, 
tograful
Petroșani, în cadrul tradi-

ționalelor după-amieze de 
cinematecă.

DESZĂPEZIRE. 380 de 
elevi ai liceului și școlilor 
generale -din Vulcan, mobi
lizați de organizațiile 
tineret, au participat,
dimineață, la o amplă ac
țiune de deszăpezire a prin
cipalelor artere de circula
ție ale orașului. (Gh. O.)

Rubrică realizată de 
Ion VULPE

de
ieri

I
I
I
I

propusă spre vi- 
astăzi și mîine (o- 
16, 18), la cinema- 
„7 Noiembrie" din
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Aspecte grave, cu aceleași caracteristici — 
neglijență și delăsare

Un gest de
Continuăm seria articolelor vizînd întreținerea 

(sau neîntreținerea) fondului locativ de stat. S-au alo
cat și se alocă importante sume de bani pentru a con
strui apartamente confortabile, pentru a crea oameni
lor muncii cele mai bune condiții de locuit. Din păcate 
însă, mulți dintre cetățeni nu merită să locuiască în 
asemenea condiții, dînd dovadă de lipsă de civili
zație, de lipsă de respect pentru munca altora. Două 
cazuri concrete, din Petrila.

AL NIMĂNUI ?
însoțiți de maistrul Con

stantin Marcu, de la sec
ția EGCL Petrila, vizităm 
blocul 52, din cartierul 
„8 Martie" al orașului. O 
echipă de instalatori lu
crează de 2—3 săptămîni 
pentru remedierea unor 
defecțiuni la instalați
ile tehnice din subsolul 
blocului. Practic, mese
riașii sînt puși în imposi
bilitatea de a interveni în 
subsol pentru că acesta 
este inundat complet. In 
afară de aceasta, la des
fundarea conductelor de 
canalizare se întîmpină 
mari greutăți pentru că 
locatarii aruncă la canal... 
te miri ce. Exemplele sînt 
cunoscute.

Chiar în , momentul vi
zitei noastre, un locatar 
se plînge că pe holul de

la parterul scării a IlI-a 
a blocului „cotele" apelor 
cresc. La fața locului, a- 
flăm si cauza. Apartamen

ocupat și neîngrijit ? Chiar 
este al nimănui ? Echipa 
remediază defecțiunea, dar 
stăruie întrebarea : pînă 
cînd va mai fi al nimă
nui apartamentul 21 ?

DE-A DREPTUL 
DEZOLANT

..este aspectul blocului 
45, din același cartier. 
Blocul, cu 40 do aparta
mente, a fost supus în 
primăvară unor ample lu
crări de amenajare, care

Pe teme de întreținere a fondului locativ

tul 21, de la parter e ne
locuit de mai multă vre
me. In apartament apa se 
ridică la peste 20 cm. In
vestigațiile ne conduc la 
un alt apartament de la 
parter, unde locuiește ce
tățeanul Virgil Tinea, de 
la I.M. Petrila, fostul lo
catar al apartamentului 
21. Omul are contract pe 
noul apartament și l-a 
predat în regulă pe cel 
vechi, deci nu e vinovat. 
Atuqci, cine este vinovat 
că un apartament stă ne

au costat, nici mai mult 
nici mai puțin de 500 000 
lei 1

Intrăm. La toate apar
tamentele ușile sînt des
chise. Peste tot, instalații 
sanitare complete. Și 
multă, multă mizerie. Este 
imposibil de imaginat 
cum poate arăta un bloc 
care a suferit reparații 
capitale doar cu 6 luni 
în urmă. Aflăm și alte 
detalii. Blocul a fost pre
gătit pentru I.M. Lonea, 
care nu l-a preluat pen
tru motivul că... n-avea

rozete la calorifere. Im
portant motiv ! Totuși, 
mina a repartizat să lo
cuiască în acest bloc mai 
mulți tineri încadrați. 
Dar, cum aceștia nu au 
rămas nici la mină, n-au 
rămas nici în Petrila, nici 
în blocul 45. Au plecat 
și au lăsat apartamentele 
de izbeliște. Uși demon
ta , geamuri sparte, hai
ne murdare, resturi de 
mîncare, coridoare inun
date. într-un cuvînt do
vezi ale lipsei de conști
ință civică. Nimeni de 
la mina Lonea (unde lu
crează cei cîțiva locatari 
care încă au mai rămas 
în bloc), de la Consiliul 
popular orășenesc nu 
știe cum arată acest bloc, 
a cărui construcție a cos
tat milioane ?

Sînt doar două cazuri 
din multele care pot fi 
amintite la Petrila. Două 
cazuri, care au aceleași 
caracteristici : neglijența 
și delăsarea. Le supunem 
atenției celor în drept 
pentru a lua măsuri dras
tice împotriva vinovați- 
lor.

Mircea BUJORESCU

Oamenii sînt OAMENI 
cu adevărat mai ales a- 
tunci cînd vin în sprijinul 
semenului lor aliat la ne
caz, cînd îi sar în ajutor 
cu vorba și cu fapta, cînd 
sînt alături de el pînă de
pășește momentele grele.
Iar atunci cînd oamenii
donează cea mai de preț a-
vuție, sînge din 
lor, sănătate din 
tea lor pentru a

sîngele 
sănăta- 

salva
viața unui alt om, gestul
capătă măreția unui sim
bol, fiind gestul de cea

aleasă omenie
mai aleasă omenie și înal
tă virtute morală. Un astfel 
de gest l-au făcut oamenii 
atelierului de transport 
al Preparației din Petrila. 
Ei nu au pregetat să sară 
în ajutorul colegei lor Eva 
D., care, pentru a rămîne 
în viață, alături de familie 
avea nevoie de sprijinul 
lor. 21 de muncitori au 
donat sînge pentru a salva 
viața colegei aflată acum 
în afara oricărui pericol.

Gheorghe ACHIRET, 
Preparația Petrila

Citadină.

Probe de echilibristică
Adevărate probe de e- 

chilibristică trebuie să 
treacă locatarii blocului 4 
din strada Carpați-Petro- 
șani, pentru a ajunge la 
domiciliile lor. „Proba" 
constă din trecerea unui 
panou de seîndură aruncat 
peste un șanț și între do
uă valuri de pămînt. Dacă

pînă acum „proba" era tre
cută... mai mult sau mai 
puțin cu succes, treaba de
vine din ce în ce mai di
ficilă odată cu începerea 
precipitațiilor, deoarece va
lurile de pămînt ce mărgi
nesc șanțul au devenit, ca 
și „podețul" un adevărat 
derdeluș. Și aceasta de câ
teva luni, de cînd a fost 
săpat și betonat șanțul, de 
cînd s-a realizat racordul 
rețelei de termoficare din-

Consfătuire
In cadrul consfătuirii 

in ier județene ce a avut 
loc zilele trecute la Deva, 
pe .terna „Tulburări de 
ritm cardiac", colectivul 
Secției de cardiologie a 
Spitalului municipal Pe
troșani a prezentat două 

comunicări ce privesc diag
nosticul și tratamentul bo
lilor de inimă. Este vorba 
despre Electro'ebnversia fi- 
brilației atriale" și „Expe- 
periența dobindită in re
suscitarea cardio-respirato- 
rie in stopul cardiac". 
Ca și celelalte referate și

intervenții, comunicările 
prezentate de colectivul din 
Valea Jiului — l'ormat din 
medicii Radu V. Radu, 
Mircea Gliemeș, Gheorghe 
Basarab, Marcela Răurea- 
nu, Magda Frankfurt și 
asistentele medicale Ma
ria Mogoi, Viorica Stoica, 
Dorina Simion — au fost 
apreciate și urmărite cu 
viu interes, constituind 
premise ale perfecționării 
activității' medicale, ale 
tratării <u înalt profesio
nalism a bolilor de ini
mă. (T.R.) * «viinviua lintliui lllld l l.pvi... 1UVU, JL . zX. jfA. LN U tv UJ

tre noul hotel al Petroșa- 
niului și punctul termic din 
subsolul blocului 4 și de 
cînd tot așteaptă locatarii 
ca cei care au săpat șan
țul — deci, constructorii 
hotelului — să. vină și să 
acopere canalul, să nive
leze pămîntul și să redea 
accesul spre locuințele din 
incinta blocului.

Este o doleanță pe care 
constructorii, din conside
rație pentru locatari, ar 
putea s-o satisfacă cu u- 
șurință. Ar fi timpul căci 
iarna începe...

Dan STEJARU

Fotbal, divizia C, ssria a Vlil-a

Ineficacitate îngrijorătoare
MINERUL - ȘTIINȚA 

VULCAN — C.S.M. CA
RANSEBEȘ 1—0 (0—0).
Privită prin prisma cla
samentului, ecuația parti
dei de duminică nu avea 
ca necunoscută învingă- 
toarea, ci scorul. In teren, 
prunele minute au adeve
rit teoria calculului hîrti- 
ei — au ratat Bejan (min. 
4, 7, 11, 15), Ciorîia (23), 
Topor (27), Dordea (33). I- 
nelicacitatea gazdelor, în 
condițiile jocului supra
aglomerat al oaspeților , a 
făcut ca tabela de marcaj 
să rămină imaculată mai 
bine de o oră. La relua
re, s-au întrecut în exe
cuții ineficiente dc finaliza
re : Topor (45), Ciorîia (52), 
Bejan (57) pentru ca, în 
min. 62, un fundaș să sal
veze onoarea colegilor săi 
din prima linie. La o cen
trare de pe aripa dreaptă, 
expediată de Cioriia, Fră- 
țilă, cel mai bun din te
ren, a lovit balonul cu 
capul, din plonjon : 1—0. 
E drept, terenul a consti
tuit un obstacol greu, dar 
pentru ambele combatan
te. Realitatea- este că ju
cătorii combinatei nu 
s-au concentrat în fazele de 
finalizare. Intre cei remar

cați din formația învingă
toare, îi enumerăm pe 
căpitanul de echipă Fră- 
țila, Dordea și Văduva II, 
ultimul dobîndind sigu
ranță și receptivitate la 
stilul de joc al coechipie
rilor săi mai în vîrstă.

Minerul-Știința: Oltea-
nu — Balasz, Truica, ITă- 
țilă, Văduva II — Ene Ci- 
prian (Barbu), Dordea, 
Ceuță, Ciorîia (Constan
tin) — Bejan, Topor. (Ius
tin STOENESCU, coresp.)

Campionatul județean de fotbal

Joc spectacuios
PREPARATORUL PE

TRILA — MINERUL URI- 
C.ANI 3—1 (2—0). Prunul 
sfert de oră, de obicei al 
tatonărilor, s-a consumat 
prin faze fierbinți In am
bele porți, apoi minerii au 
cedat presiunii gazdelor, 
scorul fiind deschis, în 
min. 15, prin Ilib Laslău. 
Zece minute mai tîrziu, a- 
celași jucător mărește sco
rul la 2—0, rezultat cu 
care se încheie prima re- 
puză. La reluare, prepara
torii păstrează inițiativa,

fotbal, campionatul republican de juniori I

Jiul — în continuare lider 
neînvins !

După 12 etape: 11 victo
rii și un meci egal 1 Acesta 
este bilanțul cu care echi
pa antrenată de Romulus 
Leca așteaptă ultima eta
pă, aeasa, cu Mecanica O- 
răștie. Un bilanț excelent 
care a fost întregit du
minică la Lupeni unde 
echipa de juniori a Jiului 
a cîștigat cu 1—0.

Depășind practic în toa- 

conslruind atacuri tăioase 
prin Dupir și Cihib 11. In- 
tr-o astfel de fază ultimul 
apărător minier Banga, co
mite fault în careu, sanc
ționat de arbitrul de cen
tru Max Naidin, lovitura 
de pedeapsă fiind transfor
mată de Aurel Ghib: 3—0. 
Golul de onoare al mine
rilor a lost opera lui Chi- 
rițoiu, în ultimul minut al 
partidei, tot în urma unui 
penalty.

La juniori : 5—1.
Vasile BEJ,DIE 

te compartimentele forma
ția gazda care a recurs a- 
deseori și la mijloace... ne
regulamentare, liderul se
riei a VI 11-a a campiona
tului republican de juniori 
1 a controlat partida cu 
autoritate. Jucind in for
mula Gliițan — Căinără- 
șan, Codescu, Botezatu, Do- 
du (autorul golului din 
min. 75) — Axente, Timof- 
te, Iordache — Ceacusta 
(din min, 63 Butușan) Po- 
povici (din min. 78 Szabo) 
și Oaidă, oaspeții au obți
nut cea de a 1 l-a victorie 
din acest campionat.

■Dovedind o bună pregăti
re fizică și tactică, forma
ția de juniori poate 'realiza 
priinr-o victorie (pe care 
elevii lui Leca sini liotâ- 
rîți s-o obțină), duminica 
viitoare, un rezultat fără 
precedent in istoria clubu
lui: 25 puncte din 26 posi
bile la jumătatea întrece
rii ! (Al TĂTAR)

Campionatul județean de fotbal
REZULTATE TEHNICE, etapa a XIII-a : Utila

jul Petroșani — CFR Petroșani 3—0 (neprezentare), 
Parîngul Lonea — Avîntul Hațeg 3—0 (n), Minerul 
Aninoasa — Minerul Teliuc 3—1, Măgura Minerul 
Pui — Preparatorul Petrila 1—0, Minerul Uricani — 
Minerul Ghelari 2—1, Metalul Criscior — Minerul 
Bărbăteni 3—0 (n). Rapid Simeria Triaj — Construc
torul Hunedoara 1—1, Voința CLF Ilia — Streiul 
Simeria Veche 3—0 (n) ; etapa a XIV a : Construc
torul Hunedoara — Minerul Bărbăteni 2—0, Prepa
ratorul Petrila — Minerul Uricani 3—1. Avîntul Ha
țeg — Minorul Aninoasa 0—1, Streiul Simeria Ve
che — Parîngul Lonea 3—0 (n), CFR Petroșani — 
Voința CLF Ilia 0—0. Rapid Simeria Triaj — Utila- 
jțil Petroșani,2—1. Minerul Ghelari — Metalul Cris
cior 4—1. Minorul Tcliuc — Măgura Minerul Pui 
3—2.

CLASAMENT

1. Minorul Ghelari 14 12 1 1 45-- 7 25
2 Minerul Teliuc 14 10 1 3 43--12 21
3. Minerul Aninoasa 14 9 3 2 33--14 21
4. Minerul Uricani 14 9 1 4 32--19 19
5. Avîntul I lațeg 14 7 1 6 24--21 15
6. Rapid >. Triaj 14 6 3 5 20--21 15
7. Utila.jul Petroșani 14 6 2 6 31--24 14
8. Preparaitorul Petrila 14 5 4 5 27--20 ■ 14
9. Construi ■torul 1 luncd. 14 5 3 6 24--23 13

10. Metalul Criscior 14 6 1 7 24--37 13
11. Voința <CLF llia 13 4 4 5 18--20 12
12 Parîngul1 Lonea 14 4 4 6 16—-22 12
13. Măgura Min. Pui 14 4 9 8 19- -33 10
14. Minerul > «ărbăteni 13 3 1 9 10--21 Ț
15. CI R Pe troșani 14 •> 3 9 13--35 7
16. Streini S Vxu.'he 14 2 0 -12 10--63 4
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Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 

președintele Republicii Zimbabwe

In atenția opiniei publice mondiale 
La Geneva a început

A

Intîlnirea la nivel înalt 
sovieto-americană

HARARE 19 (Agerpres).
Din partea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele 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 personală tovarășu
lui Canaan Sodindo Ba
nana, președintele Repu
blicii Zimbabwe, și tova
rășei Janet Banana, pre
cum și Urări de pace, 
progres și prosperitate 
poporului zimbabwean 
prieten.

Mulțumind pentru me
sajul primit, președintele 
Canaan Sodindo Banana 
a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu și to

'AUTORITĂȚILE guver
namentale braziliene au 
definitivat primul „Plan 
național de dezvoltare" e- 
laborat special pentru e- 
radicarea sărăciei, tran
smite agenția EFE. Planul 
presupune investiții de 
peste nouă miliarde dolari, 
pînă în anul 1989, avînd 
obiectivul central de a 
conduce la îmbunătățirea 
nivelului de viață pentru 
aproximativ 40 milioane 
locuitori din cei aproape 
130 000 000 cetățeni cit are 
în prezent Brazilia.

REZERVELE dovedite 
de petrol ale țărilor arabe 
sînt evaluate la 402 miliar
de de barili, reprezentînd, 
la sfîrșitul anului trecut, 
56 la sută din totalul zăcă

Starea
In intervalul 20—23 no

iembrie, comunică Insti
tutul de meteorologie și 
hidrologie, vremea va fi, 
în general, închisă, cu ce
rul mai mult acoperit. Vor 
cădea precipitații sub for- 
mă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare în sudul și vestul 
țării, iar în celelalte re
giuni precipitațiile vor fi, 
la început, mai ales sub 
formă de ninsoare, apoi și 
sub formă de lapoviță și 
ploaie. Vîntul va prezenta 
intensificări temporare, pre- 
dominînd din sectorul sud- 
est, îndeosebi în regiunile 
sudice, unde va viscoli, pe 
alocuri, zăpada. Tempera
tura în creștere ușoară. 
Limitele minime vor fi în
tre minus 7 și plus 3 grade, 
mai coborîte pe alocuri, în 
nordul și centrul țării, iar 
maximele între minus 2 
și plus 8 grade.

☆

După cum comunică Di
recția drumuri din Minis
terul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor, datorită 
viscolului din noaptea de 
18 spre 19 noiembrie. au 
fost închise următoarele 

varășei Elena Ceaușescu, 
în numele său și al tova
rășei Janet Banana, u- 
rări de sănătate și feri
cire, iar poporului român 
de noi succese pe calea 
progresului și ^dezvol
tării multilaterale a 
României socialiste.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către președintele Re
publicii Zimbabwe a de
legației parlamentare ro
mâne, condusă de tovară
șul Iosif Szasz, membru 
supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte 
al Marii Adunări Națio
nale, care a întreprins o 
vizită oficială de priete
nie la Harare, la invita
ția parlamentului din 
Zimbabwe.

mintelor de „aur negru1* 
ale Tcrrei, informează a- 
gentia egipteană de presă 
MEN.

IN APROPIERE de lo
calitatea Tuzla a fost con
struită o termocentrală cu 
o capacitate de 300 mega
wați, care urmează să in
tre în producție curentă 
în preajma sărbătorii na
ționale a Iugoslaviei de la 
29 noiembrie. In perioada 
producției de probă, din 
martie pînă în noiembrie, 
termocentrala a furnizat 
500 milioane kWh energie 
electrică.

ANUL acesta iarna și-a 
intrat în drepturi mai de
vreme decît de obicei, în 
Iugoslavia, unde aproape 
întreg teritoriul țării este 
acoperit de zăpada căzută 
în ultimele zile, relevă 
agenția Taniug. Pe coasta 
Adriaticii plouă de cîteva

vremii
drumuri naționalei auto
strada București — Pitești, 
DN 6 — Vitănești — Ale
xandria ; Mihăilești — Ca
racal — Craiova — Coțo- 
feni, DN 5 B — Giurgiu — 
Ghimpați ; DN 7 — Fusea
— Mătăsaru; DN 51 — Iz
voarele — Zimnicea; DN 
51 A — Suhaia — Piatra ; 
DN 52 — zona Afumați ; 
DR 61 — zona Corbii Mari; 
DR 65 A — Cerbu — Ro
șiorii de Vede — Turnu 
Măgurele ; DN 71 — Bră- 
tești — Cuza Vodă; DN 65 
Craiova — Balș — Slatina
— Pitești ; DN 55 Craiova
— Bratovoiești; DN 56 — 
Craiova — Radovani; DN 
64 — Găneasa — Drăgă- 
șani; DN 54 — Caracal —- 
Corabia — Islaz ; DN 68 B
— Drăgășani — Făgețelu; 
DN 65 C — Craiova — Băl
tești; DN 57 B — Ora vița
— Anina; DN 58 — Carașo- 
va — Anina.

Din cauza unor blocaje 
de autovehicule pe drumu
rile naționale București
— Giurgiu. București — 
Oltenița și Oltenița — Da
ta, circulația este îngreuia
tă.

Importante forțe umane

GENEVA 19 (Agerpres). 
La 19 noiembrie, a început, 
la Geneva, întîlnirca, la ni
vel înalt sovieto-americană. 
Dimineața, la vila Fleur 
d-Eau — reședința rezer
vată președintelui S.U.A.
— a avut loc o convorbire 
separată între Mihail Gor- 
baciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și Ronald 
Reagan, președintele S.U.A. 
In continuare, la discuții
— relatează agențiile TASS 
șî Associated Press — au 
fost prezenți Eduard Șe- 
vardnadze, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., 
George Shultz, secretarul 
de stat al S.U.A., alte per
soane oficiale sovietice și 
americane. După-amiază 
s-a desfășurat, în același 
loc, o nouă rundă de con
vorbiri între cele două de
legații.

zile aproape fără întreru
pere. Stratul de zăpadă că
zut în zonele centrale și 
estice ale țării se situează 
între 10 și 40 de cm. Me
teorologii anunță că aceas
tă stare a vremii se va 
menține pînă la mijlocul 
săptămînii.

DIFERITE zone de coas
tă din provinciile cubaneze 
Guantanamo, Holguin, Las 
Tunas și Ca maguey au fost 
declarate „în stare de ur
gență11 în fața apropierii u- 
raganului Kate — transmi
te agenția Prensa Latina. 
Televiziunea cubaneză a 
anunțat evacuarea elevilor 
șî studenților din centrele 
de învățămînt aflate în zo
nele amenințate.

și materiale sînt concen
trate în vederea redării cir
culației a tuturor căilor ru
tiere afectate. Se recoman
dă conducătorilor auto să 
evite deplasările pe drumu
rile naționale din Oltenia,

Recomandări
privind circulația rutieră

In județele din vestul și 
sudul țării, precum și în 
cele din zona subcarpatică 
a Transilvaniei și Moldo
vei, ninge în continuare, 
ceea ce a dus la formarea 
unui strat gros de zăpadă 
pe majoritatea șoselelor. 
In județele Dolj, Olt, Ar
geș, Teleorman, Ialomița, 
precum și în municipiul 
București, vîntul suflă pu
ternic, viscolind zăpada. 
Ca urmare, pe multe arte
re circulația rutieră a fost 
îngreuiată. In aceste con
diții, organele de miliție 
recomandă posesorilor de 
autoturisme proprietate 
personală să renunțe la 
folosirea acestora, în spe
cial în afara localităților 
în zonele afectate de nin
sori. Pentru conducătorii 
auto profesioniști care fo
losesc autovehiculele se re
comandă să circule cu

Partea finală a convorbi
rilor de după-amiază s-a 
desfășurat separat între se
cretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. și președintele 
S.U.A.

La 20 noiembrie, convor
birile vor continua la re
ședința delegației sovietice.

Potrivit înțelegerii din
tre U.R.S.S. și S.U.A., con
ținutul convorbirilor va fi 
strict secret. In ce măsură 
și cum va fi informată pre
sa cu privire la conținutul 
problemelor examinate se 
va hotărî de către condu
cătorii celor două țări la 
încheierea întîlnirii la ni
vel înalt.

■ft-
Seara, secretarul general 

al C.C. al P.C.U.S. a oferit 
un dineu în cinstea pre
ședintelui S.U.A. Au fost 
rostite scurte toasturi.

Pe marginea întîlnirii 
de la Geneva

MOSCOVA 19 (Agerpres). 
Un grup de scriitori sovie
tici și americani au adre
sat secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S., Mihail 
Gorbaciov, și președinte
lui S.U.A., Ronald Reagan, 
un mesaj prin care își ex
primă convingerea că ei 
vor folosi prilejul convor
birilor de la Geneva pen
tru a declanșa un proces 
care să ducă, treptat, la 
stoparea cursei înarmări
lor și, în cele din urmă, la 
lichidarea completă a ar
melor nucleare.

După cum relatează a- 
genția TASS, mesajul a 
fost adoptat în cadrul me
sei rotunde a scriitorilor 
din cele două țări, cu tema 
„Rolul scriitorilor în pro
tejarea valorilor general 
umane11 ale cărei lucrări 
se desfășoară la Vilnius.

sudul Munteniei și vestul 
Banatului, zone în care e- 
xistă pericolul de înzăpe- 
zire.

Pe calea ferată, traficul 
de călători se derulează cu 
unele întîrzieri.

multă atenție pentru a e- 
vita derapajele, favorizate 
de actualele condiții me- 
teorutiere. Pentru sporirea 
gradului de siguranță a 
traficului, este necesar să 
fie verificate parbrizele, 
lunetele și geamurile late
rale; să fie folosite instala
țiile de dezaburizare, să se 
reducă viteza la apropierea 
intersecțiilor și a stațiilor 
de transport în comun, să 
se evite manevrarea bruscă 
a volanului sau a sistemu
lui de frînare. Se cere, de 
asemenea, folosirea, cu 
precădere, a frînei de mo
tor, păstrarea unei distan
țe mai mari față de vehi
culele aflate în mers, uti
lizarea corectă a luminilor 
la căderea nopții, staționa
rea de așa manieră îneît 
să nu fie împiedicate cir
culația sau activitatea de 
deszăpezire. (Agerpres).

bsWiW
FILME

j PETROȘANI — 7 No- 
i iembrie : Anna Kare- 
i nina; Unirea: Viteza; Pa- 
i ringul: Cu mîinile curate. 
I PETRILA i Zorro, I-II.
< LONEA: Darclce.
î ANINOASA i Miliția 
i intervine.

VULCAN — Luceafărul: 
i Frumoasa Schiniang.
I LUPENI — Cultural I 
i Miliția intervine.
| URIC ANI; Micul dejun
i în pat.

i N.R. Eventualele modi- 
i ficări survenite .în pro- 
i gramarea filmelor apar- 
i țin întreprinderii Cine

matografice Județene Hu
nedoara.

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

nomie.

întreprinderea minieră 
Vulcan

încadrează direct
SAU PRIN TRANSFER

— patru vulcanizatori
Informații suplimentare se primesc la

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

Mica publicitate
VIND Dacia 1300 cu îm

bunătățiri, stare perfectă. 
Informații telefon 43930. 
(2301)

SOȚIEI și mamei dragi 
Baby Bubui „La mulți 
ani 1“ cu prilejul zilei de 
naștere. (2314)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Cos- 
tin Gheorghe, eliberată de 
Institutul de Mine Petro
șani. O declar nulă. (2323)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dără- 
muș Dorin, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (2316)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Roșea 
Daniela, eliberată de IPL 
Deva. O declar nulă. (2322)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dobre 
Maria, eliberată de I C. 
Vulcan. O declar nulă. 
(2318)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Răduca 
Maria, eliberată de IPb 
Deva. O declar nulă. (2319)

PIERDUT legitimație de
serviciu pe numele Ciobo-

ANUNȚUR1 DE FAMILIE

FAMILIA Baban, profund îndurerată, mulțu
mește tuturor celor care ne-au sprijinit și participat 
la marea durere pricinuită de dispariția la numai 
20 de ani, după o scurtă dar grea suferință a scum
pei lor fiice

AURELIA GABRIELA (Gaby) (2321)

STUDENȚII anului V seria C, Facultatea de 
mine (zi), aduc un ultim omagiu celui care a fost 

Prof. ȘTEFAN HARALAMBIE 
și transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. 
(2326)

20.35 Tribuna TV i 
Emisiune de dezba
teri politico-ideolo- 
glce.

20,55 Film serial. 
Părinți și copii, 
(color).
Premieră pe țară. 
Producție a • televi
ziunii sovietice. 
Episodul 1.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

RADIO
13,00 Radiojurnal. 13,45 

Fotbal minut cu minut. 
16,00 Buletin de știri.
16.35 Coordonate econo
mice. 17,00 Buletin de 
știri. 17,40 Odă limbii ro
mâne. 18,00 Orele serii. 
22,00 O zi într-o oră. Ra
diojurnal. 23,00 R.ezulta- 
tele tragerii Pronoexpres. 
23,05 Nocturnă muzicală. 
22,55—24,00 Buletin de 
știri.

—.....
memento

taru Mariana, eliberată dc 
I.P.L. Petrila. O declar 
nulă. (2297)

PIERDUT autorizație 145 
pe numele Străuț Petru, 
în meseria de dogărie, re
parații și confecții, elibe
rată de Consiliul popular 
Lupeni la 14 mai 1985. 0 
declar nulă. (2304)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
6961, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (2260)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tanase 
Eugen, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. O declar nulă. 
(2276)

PIERDUT legitimație de 
serviciu nr. 464, eliberată 
de IPSRUEEM Petroșani. 
O declar nulă. (2289)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Loghin 
Livioara, eliberată de
I.P.L. Petrila. O declar nu
lă. (2291)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Călin 
Paraschiva, eliberată de 
Preparația Coroești. O 
declar nulă. (2296)
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