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Rezultat bun la I.M. Bărbăteni Producții și

„Ce ne-tirn propus, 
am realizat**

productivități
sporite

I ojdiofitotea de c<vtA ființa miiteuaAcd |
Optimism jus ic.it la 

începutul lunii, iunie în 
rândul oamenilor muncii 
de la mina Bărbăteni. In 
luna mai se înregistra
seră primele bonificații 
de cărbune, ca urmare a 
încadrării în indicatorul 
de calitate. Aceste rezul
tate erau așteptatei Lună 
de lună, s-a redus sim
țitor sterilul din masa de 
cărbune livrat prepara- 
ției Lupeni. Măsurile a- 
doptate și-au dovedit efi
cacitatea. Trebuia ca a- 
cest lucru să fie confir
mat și în lunile următoa
re. De altfel, la acea da
tă, șeful biroului progra
mare și urmărirea pro
ducției arăta că acesta 
este doar un început, că 
posibilitățile de redre
sare a sterilului nu s-au

următoare, pînă la sfîr- 
șitul anului, întreaga 
cantitate de cărbune pier
dută din cauza neîncadră- 
rii în indicele de calita
te, va fi recuperată, chiar 
dacă tectonica zăcămân
tului, trecerea prin falii 
și sărituri cu aproape 
toate capacitățile de pro
ducție creează probleme 
destul de serioase în a- 
cest sens. In nuinai trei 
luni, penalizările de 
9268 tone înregistrate la 
sfîrșitul semestrului I 
au fost recuperate. In- 
cepînd din luna august 
conținutul de cenușă a 
fost redus cu două-trei 
procente față do planifi
cat, iar cel de umiditate 
cu 1,7 procente. Activita-

Gheorghe SPINU

Mobilizîndu-se exem
plar, minerii sectorului III 
de la I.M. Paroșeni au reu
șit să extragă, suplimen - 
tar sarcinilor de plan de la 
începutul acestei luni, a- 
proape 7 000 tone de căr
bune, acumulînd astfel, de 
la începutul anului, un 
plus de peste 19 000 tone 
la producția fizică. Pro
ducția obținută suplimen
tar a fost realizată ca ur
mare a depășirii producti
vității muncii planificate 
cu 2 220 kg pe post. Me
rite deosebite revin fron- 
taliștilor din brigada con
dusă de Francisc
care exploatează un 
frontal echipat cu 
plex mecanizat de 
înălțime, unde au 
zat productivități
de 24—25 tone pe post.

Iată deci că o pârghie im
portantă în mărirea can
tităților de cărbune o cons
tituie creșterea producti
vității muncii, a randamen
telor pe post.

Fazacas, 
abataj 

com- 
mare 

reali- 
medii

epuizat și că în lunile (Continuare in pag. a 2-a)

Brigada Iui Nicolae Co zma se remarcă prin rezultatele bune în muncă, la 
sectorul III al I.M. Dîlja. In clișeu, un schimb al brigăzii — cel condus de 
Gheorghe David.

Energia,

Petroșani Nord la ora... primilor fulgi !

i
Plenare ale activelor comitetelor

orășenești de partid

In centrul dezbaterilor

înfăptuirea exemplară a 
obiectivelor dezvoltării 

economicosociaie
Ceea ce a caracterizat în 

mod deosebit dezbaterile 
din plenara.de dare de 
seamă a activului Comitetu
lui orășenesc de partid Pe- 
trila a fost înalta exigență 
comunistă față de sarcinile- 
complexe pe care le ridică 
încheierea cu succes a 
nului pe acest an și 
gătirea temeinică a 
ducției anului viitor, 
fecționarea activității i 
nelor și organizațiilor 
partid pe măsura înaltelor 
cerințe ale actualei etape, 
subliniate cu clariviziune de 
lucrările recentei plenare 
C.C. al P.C.R.

Atît darea de seamă, cît 
și participanții la dezbateri 
au relevat rezultatele stră- 

1 daniilor consecvente ale 
comitetului- orășenesc, ale

i pla- 
pre- 
pro - 
per- 
orga- 

de

organelor de partid din 
unitățile industriale și so- 
cîal-culturale pentru creș
terea rolului conducător al 
organizațiilor- de 
A p r e c i e r i 
ve s-au făcut, mai ales, 
insistența 
lului de muncă al birou
lui comitetului orășenesc 
de partid — în controlarea 
și îndrumarea la fața' lo
cului a activității organiza
țiilor de partid din princi
palele unități productive. 
Atunci, când, în urma u- 
nui control, nu s-au re
zolvat toate problemele, 
biroul sau secretariatul 
comitetului orășenesc au 
revenit în unitatea respec-

loan DUBEK

partid, 
poziti- 

la 
proprie sti-

(Continuare în pag a 2-a)

In întîmpinarep
Congresului

Științei și
Invățămîntului

Sub semnul
implicării

1

patri- 
mul- 

viațâ

problemă a noastră, a tuturor

ECONOMISIREA
ENERGIE!

Eficiența unor măsuri bine gîndite
Peste 4 milioane kWh economisiți

Miners, ingineri, tehnieieni!
® Acționați cu hotărîre pen

tru creșterea cantității de căr
bune extras, pentru a asigura 

termocentralelor combustibilul

necesar producerii unei canti' 
tâți sporite de energie electrică.

■ Fiecare tonă de cărbune 
extras înseamnă producerea a 
circa 830 kWh energie electrică!

Conform 
45 din 22 
comisia pentru buna 
podărire și economisire 
energiei electrice 
drul Uzinei de 
re a cărbunelui 
a fost reactualizată, 
primă constatare: 
respectiva comisie, 
cum se prezenta la începu
tul anului, cuprindea doar 
patru membri, in formă re
actualizată ea include' 16 
membri și un președinte.

Dispoziției 
octombrie

nr. 
1985, 
gos- 

a 
din ca- 

prepara- 
Coroești 

O 
dacă 

așa

Inginerul Floria Tripon, 
șeful secției electromeca
nice, membru al comisiei, 
ne prezintă câteva din mă
surile suplimentare vizând 
reducerea consumului de 
energie electrică. măsuri 
luate în conformitate cu 
dispozițiile consiliilor popu
lare județean și municipal, - 
din luna octombrie. Reți
nem: zilnic, se urmărește

Gheorghe OI.TEANU

(Continuare în pag a 2-a)

ihiiergeticieiii!
■ Nu precupețiți nici un efort pentru a asigura funcționarea 

tuturor utilajelor la parametrii stabiliți, astfel incit să asigurați eco
nomiei naționale întreaga cantitate de energie 
desfășurării normale a proceselor de producție în 
activitate '

electrică necesară 
toate sectoarele de

Cetățeni!
■ Ceti mai eficientă sursă de economisire a 

în interesul nostru, al tuturor, 
LUI CASNIC !

energiei electrice,
este AUTOREGLAREA CONȘUMU-

Mărețele obiective ale 
dezvoltării economico - 
sociale a României so
cialiste stabilite j de 
Congresul al XlII-lea al 
P.C.R. puternic marca
te de gândirea novatoa
re a secretarului ge
neral al partidului, to
varășul Nicolae
Ceaușescu, stabilesc, ca 
obiectiv fundamental al 
Organizației Pionierilor, 
perfection area continuă 
a întregii activități de 
educare — prin și pen
tru muncă — a pionie
rilor și șoimilor 
ei, pregătirea lor 
tilaterală pentru

Răspunzând îndemnu
rilor secretarului ge
neral al partidului, de 
a munci și învăța pen
tru a-și însuși cele mai 
noi cuceriri ale științei 
și cunoașterii umane, în 
această perioadă. pre
mergătoare Congresu
lui științei și învăță
mântului, consiliile și 
comandamentele pio
nierești din municipiul 
Petroșani au situat la 
loc de frunte intensifi
carea activității de cre
ație tehnico-științifică.

Formele folosite pen
tru trezirea interesului 
pentru știință și tehnică 
sînt dintre cele mai 
variate. în funcție de 
particularități de vârs
tă ale copiilor, de spe
cificul Văii Jiului: dez
bateri. mese rotunde, 
simpozioane, vizite la 
întreprinderile miniere, 
la IUMP. IPSRUEEM 
etc, întâlniri cu speci
aliști din producție, con
cursuri gen ..Cine știe... 
câștigă"

Prof. I. RADULOVICI. 
Președinte al Consiliului 
Muircipal al Pionierilor 

și Șoimilor Patriei

(Cont. în pag. a 3-a)
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SECVENȚE CULTURALE
A X-a ediție a „Salonului de toamna al umorului4*

Participare prestigioasă

înfăptuirea exemplară a obiectivelor
(Urmare din pag. 1)

Manifestare culturală devenită tradițională, „Sa
lonul de toamnă al unioru lui" se va deschide anul 
acesta în ziua de 1 decembrie, în foaierul Teatrului 
de stat „Valea Jiului".

Pentru a afla amănunte ne-am adresat tovarășei 
prol. Cornelia Stănescu, președinte al Comitetului de 
Cultură și Educație Socialistă al Municipiului Petro
șani, for care organizează manifestarea.

— Ce participare se es
timează a avea această 
nouă ediție ?

— Ediția de anul aces
ta a „Salonului de toam
nă al umorului" este cea 
de-a X-a Are deci un 
caracter jubiliar. In ca
drul expoziției, al cărei 
vernisaj va avea Ioc du
minică, 1 decembrie, ora 
11, în foaierul teatrului, 
vor expune lucrări ar
tiști plastici — maeștri ai 
caricaturii recunoscuți la 
nivel național. Vor parti
cipa, de asemenea cari- 
caturiști din municipiu 
și județ. Ediția din acest 
an a salonului are o

temă generoasă „A fi tâ
năr", lucrările fiind se
lectate și apreciate de un 
juriu din care vor face 
parte scriitori, critici de 
artă, graficieni, redac
tori șefi ai unor publica
ții de cultură din țară, 
reprezentanți ai forurilor 
de cultură județean și 
municipal.

— Ce alte acțiuni se 
vor organiza cu acest 
prilej ?

— Sîmbătă, 30 noiem
brie, participanții vor e- 
fectua o vizită de docu
mentare la întreprinde
rea minieră „Valea de 
Brazi", cu care prilej in

vitații vor avea o întâl
nire cu minerii. In după- 
amiaîza aceleiași zile, în 
cadrul „atelierului de 
creație", invitații vor
expune în incinta minei 
„Valea de Brazi" din lu
crările realizate în cursul 
vizitei de documentare. 
Așa cum am arătat, a 
doua zi va avea loc ver
nisajul propriu-zis al 
salonului și se vor decer
na premiile acordate de 
juriu.

Cu prilejul Salonului, 
ziarul nostru va realiza 
o pagină specială cu- 
prinzînd lucrări expuse. 
Sperăm ca publicul din 
municipiu să fie pre
zent în număr cît mai 
mare la vernisajul Sa
lonului, realizîndu-se 
astfel pe deplin finalita
tea manifestării.

Interviu realizat de 
H. ALEXANDRESCU

tivă pentru finalizarea 
măsurilor adoptate. Așa 
s-a procedat în cazul mi
nei Petri la, E.G.C.L., șan
tierul de construcții, care 
au fost analizate în ceea 
ce privește realizarea 
productivității muncii, ca
litatea cărbunelui și a lu
crărilor de construcții, în
treținerea fondului loca
tiv, starea disciplinară.

Perfecționarea stilului 
și metodelor de muncă 
ale organelor și organiza
țiilor de partid a avut 
drept efect obținerea unor 
realizări semnificative în 
îndeplinirea indicatorilor e- 
conomici. In cadrul dez
baterilor s-au evidențiat, 
mai ales, succesele de 
prestigiu ale minerilor din 
Lonea care raportează o 
producție suplimentară de 
10 000 tone de cărbune. 
S-au relevat, totodată, re
alizările privind creșterea 
extracției la mina Petri- 
la, valorificarea superioa-

100 de ani de la nașterea lui Liviu Rebreanu

Simpozion
Cu prilejul sărbători

rii centenarului nașterii 
lui Liviu Rebreanu, cti
torul romanului realist, 
modern, colectivul de 
profesori de limba și li
teratura română de la'Li- 
ceul industrial din Vul
can a organizat la sfîr- 
șitul săptămînii trecute, 
în sala de lectură, un
simpozion la care au
participat profesori și in
gineri, elevi și invitați. 
Realizat sub formă de 
comunicări privind locul 
lui Rebreanu în evoluția 
romanului românesc, ma
terialele prezentate au 
mai cuprins și evocări le

gate de viața și activita
tea literară, susținute de 
diapozitive și benzi so
nore cu texte selectate 
din opere, în interpretări 
de prestigiu.

Interesul pentru a- 
ceastă manifestare con
sacrată scriitorului Li
viu Rebreanu, de la a 
cărui naștere se împli
nesc astăzi 100 de ani, 
precum și ambianța ge
nerală au constituit o 
dovadă a modului cum 
este receptat de tânărul 
cititor acest mare scri
itor clasic. (Prof. Viorel 
Avram)

Premiu 
republican

La concursul de creație 
muzicală pentru studenți, 
din cadrul etapei republica
ne a Festivalului național 
„Cîntarea României", tână
rul compozitor din Petro
șani, Adrian Stroici, în 
prezent student la Conser
vatorul de muzică „Ci-
prian Porumbescu" din 
București, a fost distins cu 
premiul I și titlul de lau
reat pentru piesa corală 
„Ochii patriei". Lucrarea a 
fost interpretată luni, în- 
tr-un concert radiotelevi
zat, pe scena Studioului 
de concerte al Radiotele- 
viziunii Române, de către 
corul mixt al Universită
ții din București. (Al.H.)

Comunistul Vladimir Le- 
vițchi, strungar în secția 
mecanică nr. 1 a I.U.M.P., 
un muncitor preocupat nu 
numai de realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan, 
ci și de calitatea pieselor ce 
le execută.

Toto : Gh. OLTEANU

(Urmare din pag. 1)

modul în care fiecare sec
ție se încadrează în cota 
de energie repartizată; au 
fost înlocuite două turbo- 
suflante cu o alta, al cărei 
randament este simțitor 
mai mare și care, totodată, 
consumă cu 100 kWh mai 
puțin decît cea veche; 
funcționarea continuă și la 
capacitate a instalației de 
spălare este asigurată da
torită stocului de cărbune; 
prin modificările aduse 
sistemului de alimentare 
cu apă industrială a spălă
rii, se asigură reducerea 
consumului de energie e- 
lectrică cu 50 kW pe oră; 
s-a renunțat la folosirea u- 
nor aparate, cum sînt ae- 
rotermele, în spațiile de 
muncă în care acest lucru 
era posibil; reducerea i-

Eficiența unor măsuri
luminatului artificial, ac
centul fiind pus pe ilu
minatul natural în cadrul 
atelierului mecanic sau 
modificarea sistemului de 
acționare a motoarelor — 
de'la 35 kW la 22 kW — 
pe cele două linii ale insta
lației de brichetare a căr
bunelui (schimbare justi
ficată prin înregistrarea a 
26 kW economii de ener
gie electrică la fiecare oră) 
vin să întregească preo
cupările în domeniul atât 
de important al economisi
rii de energie electrică.

Prin amabilitatea ing. 
Elena Florea, responsabil 
energetic, intrăm în pose
sia unor cifre deosebit de 
grăitoare referitoare la

aspectul vizat. In primele 
zece luni ale anului, consu
mul specific pe tona de 
cărbune spălat a fost re
dus cu 1,76 kWh, iar la 
brichete cu 0,38 kWh pe 
tona de cărbune. Aceasta 
înseamnă 4 milioane kWh 
economisiți în secția spă
lare și alți 90 000 kWh 
în cea de bricheta
re a cărbunelui. A- 
cest tablou deosebit de 
semnificativ poate fi com
pletat cu rezultatele din 
primele 20 de zile ale lunii 
noiembrie. Indicatorul con
sumului specific pe tona 
de cărbune spălat este mai 
mic cu 2,23 kWh decît cel 
planificat. Economiile în
registrate în aceste două 
decade: 470 100 kWh !

■ DRUM DE FIER. In a- 
I ceste zile, constructorii și 
Imontorii de la Antrepriza 

de construcții căi ferate Pe- 
I troșani lucrează intens în 

I vederea finalizării, pînă 
I la 30 decembrie, a căii 
| ferate Lupeni — Bărbăteni.

Au mai rămas de executat 
I turnarea a 800 mc betoane 

și montarea suprastructu
rii pe 2 km. (M.B.)

PREMIU. Formația de 
dansuri populare mixte, 
de la Institutul de Mine 
Petroșani (coregrafia, prof. 
Nicolae Zăblău), a obținut 
premiul al II-lea la faza 
republicană a Festivalului 
național al artei și creației 
studențești, desfășurată la 
Timișoara. Este un rezul
tat remarcabil, ținînd cont 
de faptul că,. pe locurile 
următoare, s-au clasat cen
tre universitare cu tradi
ție i Cluj-Napoca, Iași, Cra
iova și altele. (M.B.)

TESTE. Astăzi, la ora 
12, este programat exa
menul pentru obținerea 
permisului de conducere, 
ce va fi susținut de 61 de 
absolvenți ai seriei octom- 
brie-noiembrie și restanți- 
erii seriilor precedente. 
Pentru ziua de 3 decem
brie, ora 9, se anunță sus
ținerea examenului de 
absolvire a școlii de că
tre .^elevii „corigenți" și a 
testului privind cunoaște
rea regulamentului de cir
culație pentru cursanții se
riei din luna ianuarie 1986

că a cărbunelui pentru 
siderurgie la preparație, 
omogenizarea colectivului 
la secția de mobilă, pre
cum și progresele înre
gistrate în dezvoltarea ur
banistică și edilitară a 
orașului etc.

Dezbaterile au fost stră
bătute în întregime de un 
pronunțat caracter anali
tic, de exigență și răs
pundere comunistă față 
de marile rezerve ce se 
cer valorificate pentru a 
ridica realizările în toate 
sectoarele și domeniile la 
nivelul cerințelor. In a- 
cest spirit, majoritatea 
participanților la dezba
teri — Viorel Boantă, Au
rel Marhan, Constantin 
Miu, Valentin Chira, 
Gheorghe Cordea, Nico- 
lae Josan — au făcut o 
seamă de referiri critice 
și autocritice la neajunsu
rile care mai persistă în 
activitatea productivă, în 
domeniul muncii politico- 
educative, stăruind asu
pra acțiunilor pe care Ie 
întreprind organizațiile de 
partid, organele de condu
cere colectivă în vede
rea punerii în valoare a 
rezervelor interne pri
vind creșterea realizărilor 
la nivelul planului, a exi
gențelor actuale. S-au fă
cut referiri la neajunsuri, 
mai ales în ceea ce pri

vește rămînerea sub plan 
a unui mare număr de 
formații de lucru, neajun
suri în folosirea utilajelor, 
forței de muncă și a 
timpului de lucru, fluctua
ția de personal și indisci
plina care grevează în 
mod negativ asupra pro
ductivității muncii și cei
lalți indicatdri. Sînt rămî- 
neri in urmă și în ceea ce 
privește lucrările de in
vestiții, de construcții- 
montaj, calitatea cărbu
nelui și în gospodărirea o- 
rașului — neajunsuri pen
tru înlăturarea cărora or
ganele și organizațiile, co
lectivele de conducere tre
buie să acționeze cu mai 
multă fermitate și prompti
tudine.

înfăptuirea sarcinilor ca
litativ sporite ce revin co
lectivelor miniere și de 
preparatori, celorlalți oa
meni ai muncii în anul 
ce urmează — s-a arătat 
în plenară — reclamă cu 
necesitate promovarea u- 
nui stil de muncă dina
mic, revoluționar, de că
tre toate organele și orga
nizațiile de partid, pentru 
preîntâmpinarea, respectiv, 
înlăturarea operativă a de
ficiențelor, sporirea forței 
de înrîurire și de mobiliza
re a tuturor comuniștilor 
în rîndul colectivelor de 
muncă.

„Ce ne-am propus, 
am realizat**

(Urmare din pag. D

Aceste cifre sînt rodul 
perseverenței cu care se 
acționează în ISîrecția eco
nomisirii de energie electri
că, a perseverenței de care 
dau dovadă, zi de zi, oa - 
menii muncii din uzină, co
ordonați de maiștrii princi
pali Alexandru Buruiană, 
Alexandru Laszlo și Ion 
Onițiu, din secția spălare, 
Ion Postelnicu, Zoltan 
Szentgyorgyvary și Paul 
Gal, de la bricheta], care 
au responsabilități pre
cise privind încadrarea 
secțiilor în care își desfă
șoară activitatea în con
sumul planificat, răspun- 
zîndu-se astfel unui impe
rativ de maximă actualita
te: folosirea cu maximă 
chibzuință a fiecărui kilo- 
watt-oră și un nu categoric 
risipei !

a Școlii de șoferi amatori 
Petroșani. (I.V.)

„CURAJUL". Așa se in
titulează romanul lui 
Voicu Bugariu, apărut re
cent la Editura militară. 
O carte despre munca și 
viața minerilor și care mai 
poate fi găsită în standu
rile librăriilor din Petro
șani. (Al.H.)

EXCURSIE. Pentru pe
trecerea concediului în- 
tr-un mod plăcut, Filiala 
O.J.T. Petroșani primește 
înscrieri, pînă la 30 decem

tea de extracție a cărbu
nelui, după 10 luni, este 
recompensată cu o bonifi
cație de aproape 9 000 tone 
de cărbune cocsificabil. Nu
mai în patru luni, bonifi
cațiile primite au fost de 
18 000 tone de cădbune. 
Nu au fost aplicate alte 
măsuri, în plus, ele au ră
mas aceleași. Reușita a- 
cestui succes a fost nu
mai și numai disciplina 
muncii. Toate vagonetele, 
la cele două puncte de 
culbutare a cărbunelui, cu 
conținut mare de steril, 
apă sau șlam erau rebuta- 
te. Aceasta a obligat în 
mod automat toate brigă
zile să aleagă sterilul în 
abataje. Maiștrii, șefii de 
schimb și de brigadă au 
fost sancționați procentual, 
în funcție de numărul va- 
gonetelor rebutate. Evident 
că pe lîngă aceste măsuri, 
parțial a contribuit și 
schimbarea ponderii în 
exploatarea stratelor. A 
crescut ponderea stratelor 
5 și 13, cu conținut mai 
mic de cenușă și a scăzut 
cea a stratului 5 cu con
ținut mai mare de steril. 
Oricum, creșterile sau scă
derile de pondere în ex
ploatarea stratelor nu au 
jucat rolul hotărîtor. Cele 
aproape 8 puncte diferen
ță dintre realizările lunii 
noiembrie de anul trecut 
și anul acesta are drept

brie a.c., la o .nouă excursie 
în U.R.S.S., cu trenul, pe 
traseul Kiev — Minsk — 
Leningrad — Moscova. 
Excursia va avea loc în 
perioada 7—19 ianuarie 
1986. (G.C.)

LAC ? Datorită unei de
fecțiuni la un canal de 
scurgere, în fața restau
rantului cu autoservire 
„Cerna", din piața a- 
groalimentară Petroșani, 
a apărut un adevărat lac 
de acumulare. Informăm 
secția apă-canal a E.G.C.L. 
că nu e necesar acest lac.

suport responsabilitatea oa
menilor față de calitatea 
cărbunelui ce trebuie li
vrat beneficiarului.

S-au obținut rezultate 
bune și totuși rezervele de 
reducerea conținutului de 
cenușă la mina Bărbăteni 
nu s-au epuizat. Pentru a- 
nul viitor se vor moderniza 
actualele puncte de clau- 
bare a cărbunelui, exis
tând posibilitatea creșterii 
cantității de steril ales și, 
deci, a îmbunătățirii ca
lității cărbunelui. „Pe lîn
gă faptul că s-a cîștigat 
din punct de vedere al e- 
ficienței economice, s-a 
realizat și o opinie în rîn
dul minerilor, maiștrilor 
și a personalului tehnico- 
ingineresc în convingerea 
că este necesară livrarea 
cărbunelui de calitate pen
tru siderurgie", remarca 
șeful sectorului IB, sing. 
Ion Constantin.

Este necesar ca în con
tinuare să se meargă pe 
același drum al disciplinei 
și exigenței față de calita
tea cărbunelui extras, a- 
vîndu-se în vedere că în 
anul viitor pe stratele 8, 
9 și 15, strate cu conținut 
ridicat de cenușă se vor 
pune în funcțiune noi 
capacități de producție. 
Trebuie găsite de pe ă- 
cum cele mai eficente teh
nologii de exploatare care 
să permită evacuarea se
parată a sterilului din a- 
bataje.

Ajunge cel de la Valea de 
Pești... (M.B.)

EXPOZIȚIE. O lăudabi
lă și de urmat inițiativă 
a Unității nr . 29 din car
tierul Carpați a
C.P.V.I.L.F.: organizarea
unei expoziții cu vînzare, 
cuprinzînd legume și
fructe necesare cămărilor 
gospodarilor. (S.B.)

Rubrică realizată de 
C.T. DIACONU
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„Jurnalul cumpărătorului**, 
intre cerințe și realitate

— Raid-anchetă —
Pentru ca sugestiile și ideile valoroase ale 

clienților (eu privire la activitatea unităților), obser
vațiile și sesizările referitoare la comportamentul u- 
nor lucrători din comerț să fie cunoscute de forurile 
competente, in unitățile comerciale și prestatoare 
de servicii este obligatoriu să existe cite un „jurnal 
al cumpărătorului". Cum este „tratat" acest element 
de nelipsit, cit sint de receptivi factorii responsabili 
Ia cele înscrise in respectivul jurnal, ne-am convins 
luni, 25 noiembrie, cînd intre orele 15—18 am în
treprins un raid-anchetă prin unități comerciale din 
orașul Lupeni.

O ȘEFA...
ATOTȘTIUTOARE! '

La unitatea nr. 12 „Ciz
mărie" (cooperativa meș
teșugărească „Straja") se 
execută prestații către
populație. Cum se reali
zează acestea: bine sau mai 
puțin bine ? La această în
trebare ar putea da răs
puns „jurnalul clientului". 
II solicităm de la una 
dintre muncitoare.

— Este la șefa...
— Și dumneavoastră nu 

știți unde se află ? — mai 
încercăm noi.

-— Numai șefa știe ! 
Clar, nu ?

ATITUDINE... PUTREDA
ȘI IN CAZUL MERELOR

La unitatea C.L.F. nr.
48 (cartier Braia) un client 
sCrie în „jurnalul cumpă
rătorului", pe data de 27 
mai 1985 : „Vînzătoarca, Zo- 
ia mi-a dat printre merele 
cumpărate și cîteva mere 
stricate. La sesizarea mea 
m-a apostrofat, cum că 
„așa le-a primit". Măsura, 
datată... iunie 1985 (care zi 
nu se specifică) spune că 
merele așa au fost primite

de la delegatul de la Cluj, 
cu 7,50 lei kilogramul. Ce 
arc prețul arătat cu atitu
dinea vînzătoarei în cauză, 
aceasta rămîne o enigmă.

POATE LA ANU'...

La unitatea de alimen
tație publică „Vînătorul" 
(nr. 139), în 10 august 1985, 
loan Gălățan, (Vulcan, Ale
ea Viitorului, bloc A3, 
ap. 21) scrie că „jurnalul 
cumpărătorului" i-a fost dat 
de tovarășa de la „bar" a- 
bia după lungi parlamen
tari. Aceasta, pentru că 
respectivul tovarăș a vrut 
să scrie în „jurnal" că lasă 
de dorit curățenia, că nu 
sînt purtate ecusoane și 
că servirea lasă și ea de 
dorit. Numai că măsurile 
nu au fost INCA (?) stabi
lite. Și nici înscrise. Și 
pentru că sîntem la acest 
aspect, să reamintim celor 
în cauză că există obliga
tivitatea soluționării sesi

zărilor în termen de 48 de 
ore. Tot așa cum în jurnal 
există tipărită o regulă ca
re spune că „jurnalul cum
părătorului" se va expune 
în sala de vînzare, la loc 
vizibil și la îndemîna cum
părătorilor...".

☆

Raidul nostru a scos in 
evidență și aspecte care do
vedesc că „jurnalul cum
părătorului" poate fi o 
carte de vizită favorabilă a 
unității. Așa este la unită
țile nr. 255 „Alimentara" 
(Viorica Sarkany — gesti
onar), unitatea 116 bufetul 
„Bucegi" (Mariana Tofan), 
unitatea 146 „Cina" 
(Gheorghe Dochițu), unita
tea 34 C.L.F. (Ion Stan), 
unitatea 151 — cofetărie 
(cartierul Nivelt), unitatea 
44 Librărie — (Traian Jim- 
boreanu), unitatea 290 
Autoservire (Maria Mayer 
și Elena Bodescu), unitatea 
267 Autoservire (Lucreția 
Donciu), unitatea 36 „Foto" 
— unde în „jurnalul cumpă
rătorului" am găsit înscri
se aprecieri favorabile la 
adresa colectivului, 'pen
tru comportamentul față 
de solicitanți.

Un dialog eficient, per
manent și necesar intre u- 
unități și cumpărători — 
iată rolul „jurnalului cum
părătorului". Acolo unde 
acest lucru este înțeles — 
sau dimpotrivă — rezultate
le sînt cele pe care le-am 
prezentat.

Alexandru TATAR

Aspect de muncă din cea mai tînără întreprindere industrială a orașului 
Lupeni — Țesătoria de mătase. Foto: Robert TAVIAN

Sub semnul 
implicării

> Urmare dio pag. 1)

In acest an școlar, în u- 
nitățilc de pionieri își 
desfășoară activitatea 312 
cercuri tchnico-aplicative 
și științifice cuprinzînd 
peste 5600 de pionieri, care 
au posibilitatea să-și ma
nifeste spiritul creator, prin 
realizarea de lucrări de 
creație tehnică pentru 
concursul „Start spre vi
itor" sau „Atelier 2 000“ 
(în anul școlar trecut rca- 
lizîndu-se 161 lucrări, mul
te inspirate din realitățile 
economice ale Văii Jiului).

Posibilități deosebite de 
manifestare a creativității 
copiilor oferă cele 4 case 
ale pionierilor și șoimilor 
patriei din municipiu.

In spiritul indicațiilor și 
orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, privind 
legarea tot mai strînsă a 
învățămîntului cu cerceta
rea și producția, consiliile 
și comandamentele pio
nierești din Valea Jiului 
își propun pentru peri
oada următoare diversifi
carea formelor, orientarea 
activității de creație teh
nică și științifică spre spe
cificul economic al Văii 
Jiului, asigurarea unui ca
dru larg de manifestare a 
creativității copiilor.

Neglijența costă mult!
Prin grija partidului și 

statului nostru astăzi fie
care om al muncii dispu
ne de condiții confortabi
le de locuit, precum și 
de desfășurare a activi
tății. Dar fiecăruia dintre 
noi îi revin și o serie 
întreagă de obligații cetă
țenești privind respecta
rea regulilor de prevenire 
și stingere a incendiilor. 
Se știe importanța preve
nirii incendiilor. Această 
cerință a cunoscut-o Crișan 
Iosif din Petroșani (strada 
Nedeii nr. 2/B), dar nu 
a respectat-o; a făcut un 
foc zdravăn, în 8 noiem
brie 1985, neștiind că la 
coș erau crăpături. Scîn- 
tcile scăpate au provocat un 
început de incendiu. încă 
nu adormise, așa că a ce
rut ajutorul pompierilor 
militari.

Un alt exemplu de ne
glijență s-a întîmplat în 
orașul Uricani, pe strada 
7 Noiembrie, bloc 2, în 
10 noiembrie. In urma unui 
chef zdravăn. Zamfir Ion 
și-a adus aminte de unele 
neînțelegeri cu socrul Iui. 
Și a plecat la el pentru că 
locuiește pe aceeași scară. 
A început să bată în ușă 
și, văzînd că nu i se des
chide. l-a amenințat că 
va da foc magaziei de 
lemne de Ia subsolul blocu

lui. Și chiar așa a făcut. 
Incendiul s-a extins și 
la magaziile vecine. A 
fost necesară intervenția 
pompierilor de la F.C.P., 
I.M. Uricani și a pompieri
lor militari. Acum Zamfir 
Ion fluieră a pagubă, deoa
rece trebuie despăgubiți 
oamenii care au avut de 
suferit daune.

Un alt caz s-a petrecut 
în Petroșani, pe strada 
Păcii, bloc 14, ap. 25. Este 
clar pentru toată lumea că 
golirea unei butelii de a- 
ragaz într-alta goală nu se 
face după priceperea ori
cui, ci numai de către u- 
nitățile specializate și au
torizate. Cetățeanul Frăți- 
lă Ion a crezut că dacă a 
mai făcut această operați
une, de mai multe ori nu 
e nici un pericol. Dar în 
acea zi de noiembrie, nu 
i-a mai reușit: s-a produs 
o explozie, care i-a provocat 
soției arsuri de gradele 
II—III și IV, iar lui Fră- 
tilă Ion arsuri de gradele 
II și III.

AȘADAR, ATENȚE! Nu 
folosiți butelii improvizate, 
reșouri improvizate și am
plasate în apropierea ma
terialelor combustibile ! 
Verificați coșurile să nu 
prezinte crăpături !

Plut. adj. Ioan JITEA

FOTBAL, DIVIZIA C, SERIA.A VIII-A

Atuurile gazdelor: terenul 
propriu și... ratările oaspeților

Campionatul județean de fotbal

ȘOIMII LIPOVA — MI- 
NERUL-ȘTIINȚA VUL
CAN : 2—1 (2—0). Terenul 
denivelat, presărat cu bălți, 
jocul „la intimidare" al 
gazdelor, arbitrajul părti
nitor al brigăzii sătmărene, 
condusă de Ujvari, plus 
„calculul hîrtiei", au în
greunat ghetele fotbaliști
lor din Vulcan, mai ales 
în prima repriză. Cu toate 
acestea, prima mare oca
zie a aparținut lui Topor 
care, deși faultat înaintea 
careului mare, a continuat 
incursiunea, șutind pe 
sub portarul advers ; balo
nul aterizează într-o baltă, 
în fața liniei de poartă, a- 
vantajul terenului propriu 
a fost de această dată... 
propriu-zis. O altă ocazie a 
oaspeților (21), cînd Bejan 
a expediat balonul cu 
capul, peste transversală, 
a epuizat zelul ofensiv al 
combinatei, fiindcă 4 mi
nute mai tîrziu, Olteanu, 
împins în careu, a fost si
lit să se declare învins: 1 — 
0. Șoimii au majorat sco
rul la o fază fierbinte, din 
min. 40, cînd, balonul re
venit din bară în noroi, a

fost reluat în plasă de un 
înaintaș localnic.

Repriza secundă a apar
ținut însă combina
tei, ai cărei ju
cători și-au adus aminte 
că au de onorat poziția de 
virf în piramida seriei a 
VIII-a. Mai întîi Moraru 
(50), care l-a înlocuit pe 
Ciorîia, a fost oprit în 
preajma careului prin fault, 
apoi în min. 60, la o lovi
tură liberă, lateral stînga, 
de la 18 m, Dordea a im
primat balonului o traiec
torie peste zid, sub trans
versală : 2—1. Tabela de 
marcaj putea consemna e- 
galitatea încă din min. 70, 
dar Bejan, aflat doar cu 
portarul advers în față, 
și-a prelungit balonul prea 
mult. In ultimul sfert de 
oră, consumat la poarta 
fotbaliștilor din Lipova, cel 
mai în formă apărător al 
lor s-a dovedit... tușierul 
sătmărean Mocanu. De Ia 
învinși s-au remarcat că
pitanul echipei, Frățilă, 
Dordea, și Văduva II; sub 
așteptări Ciorîia, Bejan și 
Ene Ciprian.

Ion VULPE

Scor f
MINERUL ANINOASA

— STREIUL SIMBRIA 
VECHE 22—1 (12—0). Cînd 
în min. 28, la scorul de 
13—0, juniorii oaspeți au 
renunțat la luptă părăsind 
terenul, anticipau o victo
rie lejeră și în partida se
niorilor. După consumarea 
celor 90 de minute ale în- 
tîlnirii (jucătorii din Sime- 
ria avînd tăria de a rămî
ne pe gazon pînă la flu
ierul final al centralului 
Nițu Constantin), aveam 
să consemnăm un scor flu
viu: 22—1. Pentru gazde 
au marcat nouă dintre cei 
doisprezece fotbaliști uti
lizați, respectiv Kalman
— 7 (min. 10, 25, 28, 35,
38. 52 și 53), Dosza — 3
(3, 10, 80), Varga — 3

1 u v i u
(min. 16, 61, 66), Popa —
2 (min. 29, 56), Lakatos — 
2 (min. 22 și 28), Muntea- 
nu II — 2 (min. 39 și 87), 
Munteanu I (min, 66), Lu
cian Dinache (66), Lucian 
Dinache (min. 76). Nu cău
tăm să facem din această 
reușită un caz în sine, deși 
realist trebuie să afirmăm 
faptul că acest scor neo
bișnuit, chiar dacă este re
alizat în compania unei 
echipe modeste, se adaugă 
rezultatelor bune obținute 
de Minerul Aninoasa în 
ultimele zece etape, cînd 
nu a cunoscut înfrîngerea 
și a cîștigat la Hunedoa
ra 2—0, la Uricani 1—0, 
Petrila 3—0 și la Hațeg cu 
1—0.

Teodor TRIFA

Detașare clară, în
PARINGUL LONEA — 

C.F.R. PETROȘANI 5—0 
(1—0). Oaspeții, cu o me
dic de vîrstă care vizează 
perspectiva, au rezistat o- 
norabil în prima repriză. 
După reluare, atacurile 
dezlănțuite ale „Parîngu- 
lui“ au demonstrat nu 
atît verva jucătorilor săi, 
cît prestația modestă din 
alte partide. îmbucurător 
este și raportul finalizării: 
din zece ocazii s-au înscris

repriza secundă 
cinci goluri, in min. 44, 60, 
70, 80 și 87, între marca
tori aflindu-se Preda (2), 
Năcreala, Muntoi și Vlad. 
Din „unsprezecele" învin
gător o bună impresie au 
lasat fundașul Cristea, care 
merită „privit" și de antre
norii din eșaloanele supe
rioare. juniorul Muntoi și 
Năcreala.

La juniori : 3—1.

V. BELDIE

REZULTATE TEHNICE, etapa a XV-a: Utilajul 
Petroșani — Constructorul Hunedoara 5—2, Voința 
C.L.F. Ilia — Rapid Simeria Triaj 6—0, Parîngul Lo- 
nca — C.F.R. Petroșani 5—0, Minerul Aninoasa — 
Streiul Simeria Veche 22—1, Măgura Minerul Pui 
— Avîntul Hațeg 1—4, Minerul Uricani — Minerul 
Teliuc 0—0, Metalul Criscior — Preparatorul Petri
la 3—2, Minerul Bărbăteni — Minerul Ghelari 1—2. 
Comisia județeană de fotbal a hotărît reprogramarea 
unor partide din etapa a XlII-a: Utilajul — C.F.R., 
Voința C.L.F. — Streiul, Parîngul — Avîntul, Meta
lul — Minerul Bărbăteni pentru duminică, 1 de
cembrie.

C L A S A M E N T U L

1. Minerul Ghelari 15 13 1 1 47— 8 27
2. Minorul .Aninoasa 15 10 3 2 55—15 23
3. Minerul Teliuc 15 10 2 3 43—12 22
4 Minerul Uricani 15 9 2 4 32—19 20
5. Avîntul Hațeg 14 7 1 6 28—19 15
6. Rapid S. Veche 15 6 3 6 20—27 15
7. Utilajul Petroșani 14 6 2 6 33—26 14
8. Preparatorul Petrila 15 5 4 6 29—23 14
9. Voința C.L.F. Ilia 14 4 5 5 22—21 13

10. Constructorul Ild. 15 5 3 7 26—28 13
11. Metalul Crișcior 14 6 1 7 24—39 13
12 Parîngul Lenea 14 4 4 6 18—22 12
13. Măgura Min. Pui 15 4 2 9 20—37 10
14. Minerul Bărbăteni . 14 3 2 9 12—21 8
15. C I R. Petroșani 14' 2' 3 9 14—34 7
16. Streiul S. Veche 14 2 0 12 10—82 4
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Dezbaterea in plenara Adunării Generale a O.N.U. 
a situației grave din America Centrală

NAȚIUNILE UNITE 26 
(Agerpres). — Plenara A- 
dunăriî Generale a O.N.U. 
examinează în prezent 
punctul intitulat „Situația 
din America Centrală: pe
ricolele la adresa păcii și 
securității internaționale și 
inițiativele de pace" — dez
batere în cadrul căreia au 
luat cuvîntul reprezentanții 
statelor latino-americane, 
precum și numeroși alți 
delegați din țări situate în 
toate zonele geografice ale 
lumii.

Luînd cuvîntul în dez
baterile pe această temă, 
reprezentantul țărir noas
tre s-a referit la situația 
gravă de criză existentă 
în America Centrală, ară- 
tînd că aceasta este gene
rată, între altele, de poli

FAPTUL DIVERS

HIMALAYA 
FACE VICTIME

KATMANDU 26 (Ager
pres). — Cel puțin 21 de 
alpiniști și-au pierdut 
viața în masivul Himala
ya, în cursul sezonului do 
toamnă, încheiat la 15 no
iembrie, iar 32 din cei 
40 de temerari, hotărîți să 
ia cu asalt muntele, pe 
diverse versante nu au 
reușit să-și atingă obiec
tivul — a anunțat Mi
nisterul Turismului din 
Nepal, citat de agenția 
France Presse.

Bilanțul ridicat al vic
timelor — de două ori 
mai mare decît în peri
oada corespunzătoare a 
anului trecut — se ex
plică în parte, prin de
clanșarea neprevăzută, a 
trei cicloane, originare 
din golful Bengal și din 
Marea Omanului, care 
au determinat deteriora
rea gravă a condițiilor de 
escaladare montană.

STATISTICA

PARIS 26 (Agerpres). 
■— Un studiu realizat de 
specialiștii francezi rele
vă că în urma accidente
lor rutiere în Franța și-au 
pierdut viața anul trecut 
aproape 11 000 de persoa
ne, iar alte 280 000 au fost 

tica de forță și amestec în 
treburile altor state, de 
menținerea timp îndelun
gat a unor structuri eco
nomice și sociale perima
te, de faptul că multă 
vreme popoarele din a- 
ceastă zonă au suferit ex
ploatarea și asuprirea, ca
re au determinat ridicarea 
la luptă pentru schimbări 
înnoitoare care să le asi
gure o viață liberă și 
demnă. S-a subliniat că 
este în interesul tuturor 
popoarelor din America 
Centrală, al popoarelor la
tino-americane și al între
gii comunități internațio
nale să se acționeze cu 
perseverență pe calea' 
promovării dialogului po
litic, pentru reducerea 
tensiunii, pentru a se gă
si soluții diferitelor as

rănite. S-a constatat că 
în majoritatea cazurilor 
erau implicați conducă
tori auto care circulau 
sub influența alcoolului 
sau depășeau viteza ma
ximă permisă.

După cum relatează a- 
genția TASS, recent, în 
Franța a fost adoptată o 
lege care pedepsește pe
nal depășirea vitezei le
gale și conducerea sub 
influența alcoolului.

recolta de
JEN-ȘEN,

MOSCOVA 26 (Ager
pres). — La grădina bo
tanică din Vinița (R.S.S. 
Ucraineană) s-a cules pri
ma recoltă de jen-șen 
cultivată în grădină. Aici 
există o mare plantație 
de .jen-șen, unde au fost 
create condiții pentru 
creșterea rapidă a aces
tei plante atît de folosi
tă în industria farmace
utică. Astfel, dacă în 
condiții de taiga, adică 
mediul natural al plan
tei, jen-șenul poate fi 
recoltat la 2—3 ani de la 
însămînțare, pe planta
țiile de la Vinița. peri
oada aceasta se reduce 
la numai 6—7 luni, in
formează ziarul „Izvestia"

FAPTUL DIVERS 

pecte ale stărilor conflic- 
tuale din zonă, pentru în
sănătoșirea climatului po
litic internațional. Legat 
de aceasta, s-a amintit fap
tul că România, la iniția
tiva președintelui Nicolae 
Ceaușescu. a prezentat o 
serie de propuneri în ca
drul O.N.U. pentru reafir
marea și dezvoltarea obli
gației statelor de a solu - 
ționa prin mijloace pașni
ce diferendele și litigiile 
dintre ele, precum și pen
tru ameliorarea mecanis
melor și procedurilor la 
care statele membre, orga
nizația mondială, pot să 
recurgă în acest scop.

După ce a reafirmat soli
daritatea cu lupta poporu
lui nicaraguan pentru apă
rarea dreptului său de a-și 
hotărî singur soarta, calea 
dezvoltării sale economi
ce și sociale și necesitatea 
soluționării prin tratative a 
tuturor problemelor din 
America Centrală, vorbi
torul a spus: noi conside
răm că principiile dreptu
lui internațional și norme
le de conduită în relațiile 
internaționale trebuie să 
fie respectate cu strictețe și 
că toate formele de presiu
ne, inclusiv blocada eco
nomică sau orice alte for
me de amestec din afară 
in treburile interne ale ță
rilor din America Centra
lă trebuie să înceteze.

oficialități ale 
ACORDULUI GENERAL 
PENTRU TARIFE ȘI CO
MERȚ (G.A.T.T.) au anun
țat că Mexicul urmează să 
devină membru cu drepturi 
depline al acestei organi
zații. In prezent, din
G.A.T.T. fac parte 90 de 
state (părți contractante), 
al căror comerț total a- 
nual reprezintă peste 90 
la sută din volumul schim
burilor mondiale.

IN COREEA DE SUD 
s-a constituit „Comitetul 
național al muncitorilor 
pentru o constituție în 
sprijinul poporului, demo
crației și reunificării na
ționale". organizație co
mună de luotă a oameni
lor muncii sud-coreeni. in
formează agenția ACTC.

Vizita ministrului român 
al afacerilor externe, în Danemarca

COPENHAGA 26 (A-
gerpres). — Cu prilejul vi
zitei pe care o efectuează 
în Danemarca, tovarășul 
Ilie Văduva, ministrul ro-

Sesiunea Sovietului Suprem 
al U. R. S. S.

MOSCOVA 26 (Agerpres). 
— La Moscova a început 
sesiunea Sovietului Su
prem al U.R.S.S. La lucrări 
participă Mihail Gorba- 
ciov, secretar genefal al 
C.C. al. P.C.U.S., alți con-

Vulcanul Nevado del Ruiz, din 
Columbia, dă semne de

o nouă
BOGOTA 26 (Agerpres).

— Comitetul internațional 
al vulcanologilor, care a 
instalat stații de observa
ție în preajma craterului 
vulcanului Nevado del 
Ruiz, situat în Anzii Cor- 
dilicri columbieni, a aler
tat guvernul Columbiei 
în legătură cu posibilitatea 
apariției unei noi erupții
— transmite agenția Fran
ce Presse. „Mișcările tec
tonice locale, în apropie
rea vulcanului, s-au în - 
mulțit, iar topirea gheții 
s-a accelerat, observîn- 
du-se o intensificare a e*

Printre obiectivele noului 
comitet se află lupta îm
potriva regimului gene
ralului Chun Du Hwan 
și înfăptuirea reunificării 
patriei.

NUM.ARATOAREA IN- 
VERSA în vederea lansării 
navetei spațiale americane 
„Atlantis", programată pen
tru miercuri la ora 3,29 se 
desfășoară normal, s-a 
anunțat la Cape Canave
ral. Se precizează că teh
nicienii NASA au înlocuit 
o valvă hidraulică defec
tă, reușind să readucă pre
gătirile de lansare în gra
ficul prevăzut.

Acest zbor orbital — al 
doilea pentru naveta „A- 
tlantis" și al 23-lea de la 
lansarea programului na
vetei —• este prevăzut să 
dureze șapte zile, timp în 
care va fi lansat un satelit 
de telecomunicații și vor 
fi efectuate cercetări și ex- 
per iențe științifice, pre
cum și teste de desfășura- 

mân al afacerilor exter
ne, a avut la Copenhaga 
convorbiri cu Uffe Elle- 
mann-Jensen, ministrul da
nez al afacerilor externe.

ducători de partid și de 
stat sovietici.

După cum relatează a- 
genția TASS, sesiunea va 
dezbate proiectele planu
lui de dezvoltare economi
că și socială și bugetul de 
stat al U.R.S.S. pe anul 
1986.

erupție
misiei de fum și cenușă în 
partea de nord-vest a cra
terului. De asemenea, se 
remarcă o creștere a debi
telor rîurilor și afluenților 
de pe versanții muntelui 
și o umflare a pereților 
interiori ai craterului, în - 
soțită de fierberea mag
mei" — a precizat un spe
cialist. El a menționat că, 
la precedenta erupție din 
13 noiembrie, cînd au 
pierit aproximativ 25 000 
de persoane, numai 5—10 
la sută din calota de ghea
ță a craterului, situat la 
5 432 m, s-a topit.

re a unei activități con
structive în spațiu.

IN ORAȘELE Waidho
fen An Der Thaya (landul 
Austria Inferioară) și Ober- 
wart (landul Stiria) a avut 
loc vernisajul unor expozi
ții de artă plastică româ
nească. Au participat pri
marii celor două localități, 
alte oficialități, reprezen
tanți ai vieții cultural- 
artistice, un numeros pu
blic.

In alocuțiunile răstite cu 
acest prilej s-a evidențiat 
valoarea artistică deosebi
tă a lucrărilor expuse, 
contribuția manifestărilor 
culturale de acest gen la 
dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-austriece.

ORGANIZAȚIA NAȚIU
NILOR UNITE pentru Ali
mentație și Agricultură 
(F.A.O.) a anunțat trimite
rea de urgență a unor a- 
jutoare în alimente în va
loare de 443 000 dolari pen
tru cei ce au suferit de

Pericolul 
proliferării 

armei nucleare
WASHINGTON 26 (A-

gerpres). — Pericolul pro
liferării pe orizontală a 
armei nucleare a sporit 
din anul 1984 — este con
cluzia unei lucrări elabo
rate de specialistul ame
rican în problemele dezar
mării, Leonard Spector, și 
care a fost dată publicită
ții la Washington.

Cartea, citată de agenți
ile internaționale de -pre
să. apreciază că eforturile 
internaționale pentru a 
preveni răspîndirea armei 
atomice au fost afectate de 
„traficul clandestin' al 
materialelor și echipamen
telor nucleare".

Intre altele, se mențio
nează că Israelul a inițiat 
o campanie de achizițio
nare din S.U.A. a unor 
produse de înaltă tehni
citate, menite să sprijine 
programul realizării de 
arme nucleare.

Un alt exemplu se. refe
ră la Africa de Sud. In 
legătură cu aceasta, se 
menționează că regimul de 
la Pretoria, utilizînd pro
priile reactoare nucleare și, 
posibil, surs; externe, deți
ne suficient plutoniu pen
tru realizarea a 15—30 de 
arme nucleare.

Pe de altă parte, se a- 
trage atenția asupra fap
tului că bombele atomice 
pot fi produse fără o tes
tare prealabilă și fără 
ca^opinia publică să aibă 
cunoștință de acest fapt. .

pe urma erupției vulcani
ce din Columbia, infor
mează agenția Reuter.

LA FLORENȚA A AVUT 
LOC un forum național al 
tineretului italian pe tema 
„Tinerii, dezvoltarea și 
participarea popoarelor", la 
care au participat, de ase-, 
menea, în calitate de invi
tați, reprezentanți ai unor 
organizații neguvernamen
tale din țări ale Africii, A- 
siei și Americii Latine. In 
cadrul acestui forum tine
rii au abordat probleme pri
vind situația dificilă a nu
meroase țări în curs de dez
voltare, ca urmare a dato
riilor lor externe, sublini- 
indu-se necesitatea ca 
aceasta să fie soluționată cu 
sprijinul statelor dezvol
tate

FILME

LUPENI — Cultural: 
Provocarea dragonului.

PETROȘANI — 7 
iembrie: Masca de argint; 
Unirea: Rocky II; Pa
rângul: Marele șarpe.

PETRILA: Nu pot să-ți 
spun adio.

LONEA: Miliția in
tervine.

ANINOASA: Cu cerul 
sub picioare.

VULCAN — Luceafă
rul: Ghețuri pe înălțimi.

URICANI: Căpitanul
răzbunării.

N.R. Eventualele 
ficări survenite in 
gramarea filmelor 
țin întreprinderii
matografice Județene Hu
nedoara.

modi- 
pro- 

apar- 
Cine-

20,00
29,25

20,35

20,55

21,10

21,50

coordonatele stabi
lite Ia Congresul al 
XIII-lea al P.C.R. 
(color).
Uniți, urmăm parti
dul 1 Versuri și 
cîntece (color)
Film serial (color) : 
„Părinți și copii". 
Telejurnal.

24

VREMEA
TV

'Telejurnal.
R.S.F. Iugoslavia. 
Documentar.
(color).
Invățămîntiil, 

ternic angajat
pu
pe

Meteorologul de servi
ciu Gheorghe Paca, trans
mite: Ieri, temperatura 
maximă a aerului la Pe
troșani a fost de plus 4 
grade, iar în Pârîng de 
plus 1 grad. Minimele au

fost de zero grade la Pe
troșani și minus 4 grade 
în Paring.

Grosimea stratului de 
zăpadă: Petroșani — 5
cm, Paring — 44 cm.

Pentru următoarele
de ore: Vreme închisă și 
umedă, cu cer acoperit. 
Vor mai cădea precipita
ții sub formă de ninsoare 
și lapoviță. Vîntul va su
fla slab din sectorul su
dic. Dimineața este po
sibilă producerea ceții.

mernenlo
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Mica publicitate
VIND mașină de tricotat 

marca „Bradher". Informa
ții Aninoasa, strada 23 
August 38/10. (2353)

CU prilejul aniversării 
zilei de naștere Ijac Daniel 
urează domnișoarei Lumi
nița Antoniu, din Vulcan, 
un sincer „La mulți ani !“. 
(2352)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Zilahi 
Petru, eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. (2345)

PIERDUT permis și car
net de serviciu C.F.R. pe 
numele Mlrescu Adrian, e- 
liberate de I.U.G. C.C:F. 
București, secția Petroșani. 
Le declar nule. (2349)

ANUNȚ DE FAMILIE

GINDURI, lacrimi și flori la 2 ani de la trecerea 
in liniștea eternă a multiubitului nostru soț și tată

HICIU IOAN
(2354)
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