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Vizita de prietenie în țara 
noastră a primului ministru 

al Republicii Elene, 
Andreas Papandreu 

încheierea convorbirilor între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și primul ministru al 

Republicii Elene, Andreas Papandreu
Chemările și îndemnurile secretarului general al partidului,

tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, de la înalta tribună a celui

de-al lll-lea Congres al oamenilor muncii

Mobilizator program de muncă și acțiune revoluționară

Joi, 11 septembrie, s-au încheiat, la Palatul Consiliului de Stat, convorbirile între președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și primul ministru ăl Rc- . publicii Elene, Andreas Papandreu.
A ■

Tn cadrul noii runde convorbiri, a continuat schimbul de păreri cu privire la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare^ dintre România și Grecia, De asemenea, au fost examinate, în continuare, unele aspecte ale

de actualității politice internaționale, îndeosebi proble- ■ mele privind transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, colaborării și -bunei vecinătăți.
(Continuare în pag. a 4 a)

Pregătirea forței de muncă- 
un comandament major, 

o sarcină deosebit de importantă
rîtor pentru afirmarea 
forței și superiorității so
cialismului, pentru parti
ciparea activă a patriei 
la diviziunea internațio
nală a muncii". Pentru transpunerea în viață a acestei indicații și idei deosebit de importante, secretarul general al tovarășul

Ceremonia semnării Declarației privind problemele 
dezarmării, păcii și colaborării în Europa și în lume

In magistrala cuvîntare rostită la cel de-al lll-lea Congres și adoptată de cei 11000 de reprezentanți ai clasei noastre muncitoare drept program de muncă și acțiune al tuturor oamenilor muncii, al întregului popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu trasa cu binecunoscuta-i partidului,clarviziune revoluționară Nicolae Ceaușescu trasași științifică direcțiile de dezvoltare în perspectivă 
a țării noastre accentuînd: 
„Trebuie să fie bine în
țeles că noua etapă 
dezvoltare a societății so
cialiste românești impu
ne, ca o necesitate obiec
tivă, ca întreaga produc
ție să se bazeze pe cele 
mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii — aceasta 
constituind factorul hotă-

și principalele căi de acțiune, dintre acestea pe prim plan > 
intensificarea

țărilor din toate domeni
ile și introducerea rapidă 
în producție a rezultate
lor acestor cercetări.Această orientare prioritară spre cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, spre grabnica aplicare a acestora în procesul de producție, va asigura în modul cel mai firesc o eficiență ridicată a întregii activități economice, va conduce la sporirea productivității muncii, la valorificarea tuturor resurselor de care dispune fiecare unitate economică, de cercetare și proiectare, de învățămînt fiecare colectiv de oameni ai muncii din țara noastră.

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și primul-ministru al Republicii Elene, Andreas Papandreu, au semnat, joi, în cadrul unei ceremonii, care a avut loc la Palatul Consiliului de Stat, Declarația

privind problemele dezarmării, păcii și colaborării în Europa și în lume.In scurte alocuțiuni rostite după semnarea Declarației, președintele Nicolae Ceaușescu și primul-min istm Andreas Papandreu au apreciat rezultatele fruc-

tuoase ale noii întîlniri, a- le convorbirilor purtate împreună și au subliniat importanța deosebită a înțelegerilor și a documentelor, convenite pentru dezvoltarea și întărirea contr- nuă a bunelor relații dia-
(Continuare în pag. a 4-a)

situîndu-se: 
activității 

de de cercetare științifică, 
de perfecționare și înnoi
re a producției; crearea 
de noi tehnologii; de întă
rire și mai puternică a 
conlucrării între cerceta
re, învățămînt și produc
ție; de finalizare în cel_________________________________
mai scurt timp a cerce- (Continuare in pag. a 2-a)

Brigadă a responsabilității comuniste 
z și a hărniciei

Integrîndu-se în ampla mobilizare a minerilor 
de la întreprinderea minieră l.upeni de a livra eco
nomiei naționale cît mai mult cărbune cocsificabil, 
formațiile fruntașe au debutat fructuos și în luna 
septembrie.

In acest sens trebuie remarcată și brigada de 
investiții condusă de Dionisie Zoia (sectorul IX) ca
re s-ă mobilizat exemplar pentru a executa lucrări de 
calitate, pentru a amenaja și pregăti noi zone de 
exploatare. La reușitele brigăzii, printre care de
pășirea planului cu 25 la sută, și-au adus contri
buția și minerii din schimbul condus de Constantin 
lirînză (în imagine).

La Uzina de preparare
Corocști

Bogat raport

Cu încrederea nețărmurită 
în viitorul luminos al patrieiCu satisfacție unanimă, cu încredere în viitorul luminos al țării, al poporului nostru, colectivul de oameni ai' muncii, pe care .... ______  D_............. ......l-am reprezentat la marele Văii Jiului, spre a asigura ....... ■ cale liberă izvorului delumină și căldură din adîn- curile milenare ale acestor locuri.Ascultând magistrala cU- \ uitare a secretarului general, o profundă sinteză și remarcabilă -analiză a înfăptuirilor oamenilor

Ing. Victor ILOIU, 
șef RCM Petroșani

forum al democrației muncitorești, a primit vestea realegerii tovarășuluiNicolae Ceaușescu, secretar în al Oa-A. > 1.L,IDLcit; x..-* t. C-t LAo l-vl, Ovv general al partidului, funcția de președinte Consiliului Național al 1 mcnilor Muncii.Alături de întregul por, noi, ceferiștii tr. vremuri înălțătoare, po- . •ăim de mîndrie patriotică față de propășirea patriei spre noi culmi de civilizație și pro

gres, de bunăstare, tivul RCM Petroșani știent de îndatoririle revin acționează, în consens eu eforturile generale ale

(Continuare în pag. a 2-a)

Prima decadă a lunii septembrie a însemnat pentru preparatorii. de la Corbești prilejul 'Unor remarcabile realizări obținute în activitatea uzinei. Astfel, lâ cărbune spălat pentru cocs planul a fost depășit cu 549 tone, iar la turte filtre, obținute la secția de epurare a apelor „din spălare, s-a realizat o depășire de 900 tone.•In același timp, colectivul uzinei a obținut o îmbunătățire a recuperării în cocs de 4,9 puncte.De la sing Marja Con- Mantinescu — biroul planificare — prin intermediul căreia am aflat aceste cifre am mai reținut numele cî- torvâ fruntași care s-au e- vidențiat în această perioadă. maistrul preparare Petru Marin, șefii de echipă Dumitru Agache, Eugen Matyas și Gheorghe Nec- șoiti. precum și preparatorii Maria Dragoș, Zahariu Oltcanu. Constantin Polin- ceae, EJisabeta Lorincz, Agnela Cornaciu, Voica Burdue, Vasile Ignat, (A.T.)
La S.S.H. Vulcan

Text și foto: Al. TĂTAR

.■■Ljg

Investițiile
la termen și de ca 1 itate

miniere

Marele forum al democrației muncitorești, revoluționare, prin participa'n- ții la lucrările Congresului al lll-lea al oamenilor muncii, cei 11 000 de reprezentanți ai clasei noastre muncitoare au aprobat, în consens cu dorința întregii națiuni,- Hotărîrea cu privire la adoptarea cuvin- tării tovarășului Nicolae Ceaușescu — rostită la Congres — ca program de muncă și acțiune al tuturor oamenilor muncii, al întregu-

lui popor. Din documentul le, a industriei românești, programatic, de o excepțio-‘ De fapt, ăceașta tește prima nală valoare politică și ști- Si cea mai' importantă sarcină trasată de secretarul general al partidului, care în cadrul cuvîntării rostite sublinia : „In primul 
rînd, va trebui să acționăm 
cu toată hotărîrea pentru

Ion GRIGORESCU, 
maistru minier, sectorul <le 
investiții — I.M. Paroșeni

ințifică, am desprins și pentru noi, minerii care ne desfășurăm activitatea în domeniul investițiilor, noi și importante sarcini prin materializarea cărora trebuie să contribuim la asigurarea materiilor prime c- nergetice, atît de necesare dezvoltării impetuoase a economiei noastre naționă- (Continuare în pag. a 2-a)

ÎN ZIARUL DE AZI
• Afirmarea continuă a colectivului în viața economică • Rubrica

,Vă informăm" (in pag. a 2-a)
• Dezvoltarea și perfecționarea serviciilor, integrate ferm în proce

sul de creștere a calității vieții • Pe urmele materialelor publicate • Pro
gramul săptămînal TV. (in pag. a 3-a)
ff

Mai multa fermitate în 
finalizarea acțiunilor de 

creștere a producției 
de cărbune

• Două întreprinderi miniere - Lupeni și 
Lonea - au obținut în prima decadă a lunii 
septembrie cele mai mari depășiri ale sarcini
lor de plan, totalizînd un plus de aproape 
5000 tone de cărbune,

• Cea mai mare producție suplimentară 
au extras-o minerii de la Lupeni - plus 3750 
tone de cărbune pentru cocs.Pentru colectivele în- ție aparte, nu numai prin treprinderilof miniere Lo- faptul că sint superioare sarcinilor de plan stabilite pentru perioada a- mintită, dar mai ales pentru că ele demonstrează că acest colectiv a pășit cu fermitate pe calea re- ' dresării producției de cărbune extras — și . luna
nea și l.upeni, prima decadă a lunii septembrie s-a dovedit deosebit de rodnică, ambele unități avînd o caracteristică e- sențială cotnună — constanța realizărilor și ritmicitatea depășirilor. Rezultatele obținute de minerii I.uperiiului, in mod_______________________________deosebit, au o semnifica- (Continuare în pag. a 2-a)

Dorin GHFȚA

a. 
ex- 
mi- 
. bi

ți

suplimentare \ 
pentru subteranAngrenați in efortul colectiv al Văii Jiului de a. d.a țarii mai mult cărbune, oamenii muncii din cadrul S.S..H. Vulcan raportează realizări importante în prima decadă lunii în curs. Au fost pediate întreprinderilor mere 970 bucăți șțîipi draulici, 34.. tone plasă □ 20 tuburi. de aeraj.Pentru a susține ampla mobilizare a colectivului iată și cîteva nume. La „montaj stîlpi" (secția -condusă de Nelu Popa) — Vasile Blid, Ștefan Variași, Istvan Kiss și . Ion Spînu. la secția „plasă" (condusă de Aurel Viate) — Alice Săcăluș, Elisabeta Cucu. Mihaela Albert, Elena Bobii, Luminița Marinescu și Elena Constantin. Totodată, s-a evidenția’! secția „sudură", condusă de Dumitru Iureșel (R. TA VI AN)
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de muncă
cuttural-economica (Urmare din pag. I)Afirmare continuă a

. A .

textilă este ’ partid pentru încadrarea în, cele mai tinere economia Văii ........ ____ 1978, cînd întreprinderea noastră a produs primele tricotaje, colectivul muncitoresc al texti 1 istelor din Petroșani a urcat neîncetat treptele afirmării, puloverele, costumele fabricate fiind cunoscute astăzi U.R.S.S., S.U.A., Franța, Austria, Danemarca și în alte țări, unele cu tradiție în domeniu.însuflețiți de magistrala euvîntare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu Ja recentul Forum al democrației muncitorești, ne angajăm plenar să ne îndeplinim sarcinile economice din acest an și cincinal. militînd ferm pentru îmbunătățirea calității producției, pentru crearea de noi modele de tricotaje, 'competitive prin calitate și combinații coloristice atît pe plan intern cît și la ex- / port.Acționăm ferm, sub conducerea organizației de

Industria rina dintre ramuri în Jiului. Din
Șl aici în

normele de consum, de materie primă și energie, pentru creșterea substanțială a productivității muncii, pentru folosirea intensivă a fiecărei capacități de producție astfel îneît să ne ridicăm ta cotele pe care le impune dezvoltarea multilaterală a patriei îri a- cești ani de rodnice împliniri pe care cu îndreptățită mîndrie patriotică îi numim „Epoca Nicolae Ceaușescu". ' /. ■Alături de întreaga na
țiune, ne exprimăm profunda satisfacție pentru realegerea în înalta funcție de președinte al Con- ' siliului Național al Oamenilor Muncii a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al parti
dului. act politic major înfăptuit prin voința unanimă a poporului, garanția fermă a înaintării României pe noi culmi de civilizație si

Totodată, tovarășul Nicolae Ceaușescu făcea o preciza
re de o măre profunzime 
umanistă: „Nici o automa
tizare și robotizare nu poa
te înlocui omul! Și în pe
rioada următoare și în 
viitor, întotdeauna, omul 
va continua să reprezinte 
factorul hotărîtor al pro
gresului și civilizației, al 
dezvoltării economice și 
sociale".Și de aici necesitatea perfecționării continue a învățămîntului în vederea asigurării cadrelor bine pregătite în toate domeniile de activitate, a, policalificării personalului, formării de muncitori specialiști cu multiple înalte cunoștințe din multe domenii pentru

ași și mai aputea, în funcție de solicitări, să treacă mai ușor de la o activitate la alta.

(Urmare din pag. I)muncii din .țara noastră, am înțeles, încă o dată, că numai punînd pe primul plan interesele partidului și statului nostru, acfionînd eu consecvență revoluționară. vom reuși să ducem România pe cele mai înalte culmi de civilizație și progres.Reinvestihdu-1 pe cel mai iubit fiu al patriei noastre . cu încrederea noastră nețărmurită, strînși uniți în jurul partidului, oamenii muncii, din colectivul pe

Bineînțeles, aceste rientări și indicații, fapt sarcini majore inestimabilă vor constitui priorități pe agendele de lucru ale organelor și organizațiilor de partid din Valea Jiului, a- le conducerilor colective din întreprinderile economice și institutele de cercetări și învățămînt, ale adunărilor generale ale oamenilor muncii. Valea Jiului în domeniul extracției și prelucrării cărbunelui dispune, prin grija partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, de o bogată și modernă zestre dispunem de un program 
de acțiune atît de concret și eficient, cum este magistrala euvîntare tarului general al lui, tovarășul Ceaușescu, rostită greșul al III-lea al oamenilor muncii, program bogat în idei, teze și orientări de inestimabilă însemnătate teoretică și practică e- laborat cu clarviziune profund științifică, menit să asigure mobilizarea largă a energiilor creatoare ale națiunii în vederea îndeplinirii exemplare a o- bjectivelor istorice stabilite de Congresul al XIlT-lea al Partidului Comunist Român.

de de o însemnătate ic deci și în pregătirea personalului muncitor de
monstrează eă în munici
piul nostru se depun eforturi stăruitoare pentru materializarea în cît mai scurt timp a acestor sarcini de o importanță covîrșitoare pentru dezvoltarea unui 
minerit modern, care sa 
contribuie, pe de o parte la creșterea productivității 
muncii, iar pe de altă par
te la ușurarea efortului fi
zic, la crearea unor condiții optime de muncă. Avînd 
această temelie trainică, 

avem și garanția unor suc
cese tot mai importante în 
viitor, mai ales acum cînd

tehnică, de utilaje de mare complexitate și productivitate care trebuie mînuite de cadre bine perfecționate policalificate.Rezultatele nă acum atît
calificate, profesional. a secre- partidU- Nicolae la Con-obținute pî- 

în ceea ce privește folosirea eficientă a complexelor mecaniza-

La clubul sindicatelor din orașul Vulcan se* desfășoară în aceste zile, ample lucrări de reparații file imobilului precum și a spațiilor destinate activităților cultural-sportive din apropierea clădirii. Se \ lucrează intens ta refacerea bazei sportive care va putea găzdui în scurt timp întîlnîri de tenis de cîmp și volei. Pe timpul iernii același teren via fi folosit' 
ea patinoar. Au fost amenajate sala de dans, se lucrează la refacerea fațadei clubului, iar în imediata a- propiere au fost renovate 
sala de jocuri de societate precum și casa fanfarei. Semnificativ este faptul că toate aceste lucrări au fost executate prin muncă patriotică depusă de artiștii amatori precum și de oa. meni ai muncii din oraș. In ' perspectivă, se va reface noua sală a bibliotecii — care va cuprinde spații pentru lectură, depozit de carte precum și spații pentru împrumut de carte. Remarcăm sprijinul deosebit pe care l-a primit clubul din partea I.M. Vulcan, preocuparea comitetului sindicatului de la mină pentru ca minerii să beneficieze de toate condițiile necesare refacerii forțelor după orele de activitate în subteran.

Elena ANTAL, 
președinte al c.o.m. 

întreprinderea de tricotaje 
Petroșani

progres.

Risipă. Oar peMINIEREcit mai momen- de exe-de

l-am reprezentat la cel de-al lll-lea Congres al. oamenilor muncii sînt ferm hotărîfi să acționeze cu tot elanul, cu toată energia pentru transpunerea în viață a prevederilor celui- de-al XI 11-lea Congres al partidului, a hptărîrilor a- doptate în acest înalt, forum al democrației muncitorești. de a urma și în continuare, în întreaga noastră activitate, îndemnurile și : prețioasele indicații ale se- .' erctarului general al pai- tidului. tovarășul Nicolae " Ceausescu. ,

H. DOBROGEAN!)

Mai multa fermitate
(Urmare din pag. I)

INVESTIȚIILEle stabilite, și de bună calitate. In tul de față avem cutat: ■lucrări deosebit importante pentru viitorul producției minei Paroșeni. Artiințesc numai cîteva dintre' acestea și realizatorii lor. In primul rînd vreau să evidențiez lucrarea e- xecuțată de formația condusă- de Alexandru Laszlo, o galerie direcțională prin care deschidem orizontul 280 unde vor fi puse în valoare rezervele din stratul 5, blocurile I și II. Brigada și-ă realizat și depășit lună de lună sarcinile de plan, așa că lucrarea care va avea în final o lungime de peste 2 km va fi gata la termenele prevăzute. O altă lucrare importantă este cea pe care o execută brigada lui Mihai Ruine- ghea —. o -galerie diagona-. lă cu o lungime .totală de 400 -ml și prin care se ya deschide stratul 13 în blocul II Sud. Și această for-

dezvoltarea bazei energe
tice și de materii prime, în 
vederea asigurării condiți
ilor necesare desfășurării 
în bune condiții a întregii 
activități". Iar atui.ri cînd s-a referit la uriașul volum 
de investiții planificat pen
tru acest cincinal — cca 1400 miliarde lei — ’ preci
za: „O parte însemnată din 
aceste investiții este orien
tată spre dezvoltarea bazei 
energetice și de . materii 
pripie, spre realizarea de 
irigații și îmbunătățiri fun
ciare".Avînd drept călăuză: și îndreptar aceste orientări clarvăzătoare noi, minerii din domeniul investițiilor 
de Ia cea mai modernă mină a Văii/Jiului, Paroșe- 
niul. unitate fruntașă în extracția cărbunelui, depu- / nem eforturi . stăruitoare pentru realizarea obiectivelor propuse, la termene-

. mafie își realizează iupă de lună sarcinile ’de plan.Deosebit de important este ' și planul înclinat Săpat de brigada condusă de Nicolae popa prin care vom deschide stratul, 4 din blocul V. Formația a avut lună de lună planul depășit. După executarea acestui plan înclinat de 200 ml va trece-la săparea unei galerii, în continuare, cu o lungime de 800 ml.Iiicepînd din prima parte a anului viitor vom trece la săparea unui nou puț, care vă avea o lungime de peste 50’0 ml și va ajunge pînă la orizontul 100.. .Iată deci, că minerii din investiții de la mina Paro- șeni au sarcini deosebit de importante, iar rezultatele obținute pînă acum demon-'' strează hotărîrea lor de a le duce la îndeplinire în mod exemplar. Aceasta eș- . te o dorință fermă, unanimă a întregului colectiv al sectorului de, investiții de la mina noastră.

In efortul general al tuturor oamenilor muncii de a produce mult si bine, aspectele de deși pune-a ima- ____  __ ..... sus: miercuri, 10 septembrie la acest robinet din fața pavilionului administrativ al minei Live- zeni a avut loc o nedorită,.. demonstrație a risipei: zeci de metri cubi de apă s-au risipit pe parcursul a cîteva o- re I Și aceasta — incredibil — sub fereastra încăperii care adăpostește... „biroul administrativ" al minei. Să mai spunem că toți cei ce intră și ies de la mina Livezeni au avut „drum" pe lingă acest „izvor" al risipei ?
Text și foto : 
AL TATAR

lăsare, indiferență risipă contrastează ternie. lată de ce surprins neplăcut ginea de mai

voiul planului unei zile. Deci sînt posibilități de recuperare dar pentru aceasta trebuie o mobilizare de excepție. Este necesar ca organele și organizațiile de partid, colectivele de cfinducere ale unităților miniere trebuie să manifeste mai multă hotărîre și fermitate în finalizarea acțiunilor întreprinse pentru crește- obținute în prima decadă rea producției de cărbune a lunii august, aproape toate colectivele au avut numeroase zile în care realizările înregistrate au fost mai mari decît sarcina medie zilnică plariifi- cată. Aceasta este o dovadă că se depun eforturi susținute pentru creșterea producției de cărbune extras, pentru o mai bună valorificare a tuturor resurselor de care dispune fiecare colectiv în parte. Că tot mai multe între-obțin

precedentă a fost încheiată cu sarcinile de plan depășite — creîhd astfel premise certe recuperării unei bune părți din minusul acumul.at în prima lună a trimestrului I TI.De fapt, în această decadă, ale cărei rezultate la nivelul Combinatului sînt superioare celor

i r‘

extras, pentru respectarea termenelor pe care și le-au propus la măsurile proprii stabilite și care au fost aprobate de adunările generale ale oamenilor muncii. • 'întărirea ordinii și disciplinei sub toate aspectele va trebui să constituie. o pentru cii din pentru bogata care dispune Valea Jiului va putea produce la parametri tot mai .ridicați.Nu mai reamintim și cu acest prilej promisîu- nile-ăngajament luate în numele minerilor de conducătorii unităților respective, pentru că reveni asupra Ipr la sfîr- șitul acestei luni, vrem ■ doar să specificăm faptul că aceste afirmații erau, totuși, optimiste, cu foarte puține excepții dar și în aceste cazuri se miza pe o creștere a producției față de perioadele precedente. Sperăm că de a- ceastă dată opitmismul

sarcină prioritară toți oamenii mun- unitățile miniere, că numai astfel zestre tehnică deprinderi miniere producții superioare sarcinilor zilnice este uri fapt îmbucurător dar nu și suficient pentru îndeplinirea integrală a prevederilor de plan atîta vreme cît aceste rezultate nu sînt permanentizate, cînd ele nU devin o constantă.Urmărind rezultatele a- cestei prime decade se poate afirma că, doar cu puține excepții Petri- la și Livezeni în mod deosebit — unitățile 'miniere ale Văii Jiului au încă posibilități de îndeplinire integrală a prevederilor de plan, la rriajo- ,ritatea minusul acumu- va fi. confirmat prin fapta! neridieîndu-se la ni- te.

vom

'OPmom
grijă și pentru buna a- 1 provizionare a celor două I cantine studențești care au I o capacitate de 1400 locuri. | In gospodăria anexă se j află 160 capete porcine care vor asigura prepararea unei hrane consistente pentru studenți.

EXCURSII. Timp de trei zile, respectiv între 9—11 septembrie, activul Casei pensionarilor din Petroșani se află într-o excursie în județele Timiș și Arad. O excursie similară cu autocarul a fost organizată duminică și luni de casa pensionarilor din Lupeni, excursie la care au participat 40 de pensionari. (I.D.)
GOSPODĂRIE ANEXA. 

In ansamblul preocupărilor 
pentru noul an de învăță-

trebui să-l aibă în vedere.(Ai. t.) :
PREMlU. îndrăgita interpretă de muzică ușoară Claudia Sponor din Vulcan a participat recent la concursul și festivalul in- terjudețean de la Amara — Ialomița, unde a obținut un loc IV, fiind distinsă cu prima mențiune. (Al. II.)

tură,_ In spectacol vor fi prezenți Jean Constantin, Cornel Constantiniu Gioni Dimitriu. și CEASURI. In gara municipală există, pe peron și în sala ghișețelor pentru bilete, patru ceasuri. Ele indică patru ore diferite, așa îneît călătorii, pentru a se descurca trebuie să fie atenți... tot la- ceasul de mînă propriu. Oa-cro- nometre nu pot fi „puse de acord" pentru a corespunde scopului pentru care au mint, la Institutul de miita se manifestă o constantă

6
I
I

STAGIUNEA ARTISTICA 1986 - 1987 la Teatrul de stat din Petroșani, a 39-a de la înființarea acestei instituții de artă în Valea Jiului, se va deschide duminică, la ora 19,30. Va
SEMNAL. Se pare că autobuzul 31 HD 3014, apar- ținînd ITA Petroșani, deși circulă în același regim ca celelalte autobuze de convenție are... drepturi a- ______ . _ MUZICA UȘOARĂ. For- parte. Cînd circulă cu au- fi prezentat un spectacol mafia vocai-instrumentală tobuzul gol, șoferul ia în re cele patru mari cu piesa „Autorul e în 

I sală" de Ion Băieșu, regia 
I fiiad semnată de Radu Bă- 
l ieșu.

1I
I
I
■ „Acustic" din Petroșani va mașină doar cunoștințele, susține, în 17 septembrie, iar de eliberarea biletelor un spectacol de muzică u- (Ia eventualii călători) nici șoară îij sala casei de cui- vorbă. Controlul ITA ar fost amplasate ? (S.B.)

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPÂTARU
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Dezvoltarea și perfectionarea serviciilor, integrate 
ferm în procesul de creștere a calității viețiiCon-oaAm luat parte la greșul al Illdea al menilor muncii, în cadrul căruia s-au desfășurat și lucrările celui de-al VII- populație, a producției lea Congres al cooperației meșteșugărești, înalt forum al democrației noastre muncitorești revoluționare, ale cărui dezbateri ău fost marcate de orientările, indicațiile și ideile, de mare valoare practică, sintetizate în mod strălucit în cuvînta- rea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, deschiderea acestui portant evenimenti îitic. Thtr-o atmosferă de exigență și responsabilitate comunistă, în spirit critic și autocritic, s-au evidențiat cu pregnanță atît rezultatele obținute de colectivele de oameni ai muncii pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, cît și perspectivele de dezvoltare economică și socială din acest al optulea cincinal. Ce am desprins din lucrările congresului? In spiritul dezbaterilor. și hotărîrilor a- doptate la Congresul al III-lea al oamenilor muncii, Cooperativa meș-

teșugărească „Unirea" are sarcini deosebite în dezvoltarea continuă a prestărilor de servicii pentru

Pe urmele materialelor publicate

la im* po-

bunurilor de consum pentru fondul pieții, contribuind la procesul de creștere a bunăstării locuitorilor In acest, cincinal ne vom dubla activitățile de prestări servicii, producția noastră urmînd să crească anual cu Un ritm de 17 la sută. In prima e- tapă dezvoltarea prestărilor de servicii va avea uh caracter extensiv, in- ti’jnd în funcțiune. încă din acest an, noi spații ța parterul blocurilor 61, 79 și 80, urmînd apoi cele din blocurile 77 și 13 din Petroșani. In acest fel se va asigura, în întreaga zonă a reședinței municipiului, serviciile prevăzute în nomenclatorul 
UCECOM. Vor mai intra în circuitul serviciilor pentru populație noi spații în Petrila și în comunele Aninoasa și Banița. In acest fel numărul u- nităților cooperativei noastre meșteșugărești va înregistra o creștere . de la 100. cîte sînt acum. Ia aproximativ 170. Vom pune un acent deosebit, așa

fcum s-a subliniat Vll-lea Congres al rației meșteșugărești, pe achiziționarea de la populație, recondiționarea și valorificarea bunurilor de folosință îndelungată, în condițiile aducerii acestora la parametri superiori și o ridicată fiabilitate. In programele noastre, nu sînt neglijate nici- ceielalte laturi ale activității de producere a unor bunuri de larg consum realizate din valorificarea chibzuită a resurselor locale (articole din lemn pentru uz casnic, din piatră, materiale de construcții cum sînt balast, nisip, var etc). In a doua parte a actualului cincinal toate secțiile noastre vor avea o dezvoltare intensivă. Va crește atît numărul activităților — multe destinate întreținerii spațiului locativ (zugrăveli, vopsitorii, intervenții la repararea instalațiilor ■sanitare și electrice, recondiționarea mobilei) cît și gradul de pregătire a muncitorilor cooperatori, perfecționarea formelor de servire și ca-

la al coope- tă din ele cetățenilor sută din producția de artizanat și tricota je-confec- ții prin muncă la domiciliu.Condițiile superioare a- siguratc prestărilor de servicii și producției de bunuri de larg consum în această epocă istorică i- naugurată de Congresul al IX-lea al partidului ne stimulează energiile și creativitatea pentru a răspunde prin fapte de muncă grijii permanente 
a partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pentru dezvoltarea necontenită a avuției socialiste / a calității vieții oamenilor muncii. I- deile și orientările de . mare valoare teoretică și practică, cuprinse în cuvin tarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al III-lea al oamenilor muncii, ne mobilizează șine stimulea- • ză în întreaga noastră activitate.

în locuințele și 19—20 la

Ioan CULDA, 
vicepreședinte al 

Cooperativei. .wupcianvcihtatea prestărilor de șer- meșteșugărești „Unirea' . vicii, asigurînd 30 la su- din Petroșani

Planșe pentru 
uz didacticPentru diferitele discipline științifice care se predau în învățămîntul liceal, Editura didactică și pedagogică a realizat noi planșe murale de profil, destinate apropiatului an școlar. In contextul preocupărilor menționate, semnalăm apariția celor intitulate „Arborele filogene- tic al regnului animal" și „Arborele filogenetic : al regnului vegetal", ambele reprezentînd evoluția lumii vii — plante și animale — de-a lungul existenței pe pămînt. De asemenea, u- nitățile școlare au primit mai multe hărți murale: „R.S. România — industria chimică"; „R.S. România — industria ușoară și alimentară"; „R.S. România — zăcăminte de substanțe minerale utile" și altele.Editura bucureșteană a mai tipărit, totodată, și pentru disciplinele sportive mai multe planșe de gimnastică și de jocuri a- decvate, menite să sprijine pregătirea formațiilor de elevi pentru diferitele ra- muri ale educației fizice.(Agerpres)

Acum, cînd bogăția roadelor toamnei pornește pe diurnul cămărilor gospodarilor, din dorința de a lua pulsul pregătirilor (de specialitate!), aflate în „linie dreaptă", am vizitat depozitul central 1LF Iscroni. Dc la tovarășul Mircea Andrei, lucrător comercial, am aflat că, a fost și este o toamnă bogată nu numai în roade dar și de speranțe pentru ca la iarnă unitățile de profil să asigure cantități suficiente de legume și fructe.Alături de recepționarea și vînzarea celor 520 tone de cartofi, 650 tone pepeni, 200 tone struguri, 150 tone mere, 50 tone prune. 50 tone pere, 15 tone piersici, 300 tone roșii, 110 tone ceapă, 150 tone ardei gras, 80 tone vinete, 50 tone ră- dăcinoase, 20 tone porumb și 60 tone castraveți au fost recepționate, sortate și însilozate 815 tone de ceapă, 200 tone cartofi și 10 tone mere.Toate aceste cifre, re- prezentînd cantități impresionante, înseamnă multă muncă și preocupare. Sub conducerea șefilor de de-

pozit Constantin Trader, Costal Călugărița și Ion Ni- țulcte, direct îndrumați de tovarășii Lăscuț Rădoni și ing. Cornelia Bretoiu, muncitoarele Angela Ebîncă, Ecatcrina Ghițoaică, Angela Morinorcanu, Ileana Pop, Valeria Osoiu, Liliana Se- crieru, Ecaterina Zghimbea, Vica Zală, Emilia Graur, Lidia Pavel, Brîndușa Mo-

roșanu, Mirela Vătavu Valerica Ursii au lucrat primirea, sortarea, depozitarea și însilozarea produselor, asigurînd, totodată, atît întreținerea spațiilor dependente eît șl extinderea spațiilor necesare sortării cu aproape 4000 metri pătrați..

și la

j jllU w iu UIReferitor la articolul critic „Clapele pasarelei", am dat publicității răspunsul Regionalei C.F. Timișoara, încă în luna iunie, a- bordînd, totodată problema soluționării într-o variantă nouă și modernă a trecerii pietonale în zona stației C.F. Petroșani. De- • astă dată publicăm răspunsul Regionalei C.F. Timișoara la acest aspect :„In legătură cu articolul 
„Revenind la clapele pa
sarelei" apărut în ziarul „Steagul roșu" nr. 10491, precizăm că în ceea ce privește remedierea unor deficiențe la pasarela metalică din stația Petroșani, remediere de curînd ternii- . ......................... ....nată. s-a răspuns de către preună cu alte lucrări divizia de linii la timpul respectiv.Referitor la ce) de-atl doilea aspect. privind construcția unei noi treceri de pietoni denivelată (sub sau peste liniile cf) menționăm următoarele : Conform Decretului 419/1986 anexa 
VIII/16 — Lista obiectivelor cu termen de aprobare la Conducere a documentației tchnico-economice pentru investiții care încep în 1987 — se prevede și lucrarea „Sporire capacități de transport călători, cu tren electric suburban Petroșani — Bărbăteni — Uricani" cu începere trim. IV 1987. Prin ceasta sporire a capacității de transport al călătorilor, numărul celor ce vor tranzita prin stația Petroșani va scădea.— Pentru stabilirea amplasamentului și a modului de traversare a liniilor cf (trecere superioară sau

inferioară în raport cu nivelul liniilor cf) sînt necesare studii geo-topo, d rost atice, de afluiere pietonilor, economice etc. mal aprofundate. Valoarea lucrărilor: pentru pasaj inferior cea 2,5 mii. lei, pentru pasaj superior cca. 2,0 ' mii. lei.— Intrucît propunerile de plan al lucrărilor de investiții pe perioația 1987— 1990 s-au transmiș forurilor competente, urmează ca propunerea privind construcția unui pasaj de pietoni în municipiul Petroșani să fie cuprinsă în propunerile de plan al lucrărilor de investiții pentru cincinalul 1990—1995, îm-
ce privesc sistematizarea complexului CF Petroșani. Considerăm că propunerea este motivată și că este necesar a se lua în considerare construcția unui pasaj, într-un viitor apropiat. De acest fapt se va ține cont eventual și ■ la restructurarea planului de investiții, solicitări de noi propuneri de lucrări de investiții sau alte situații similare".Este un răspuns care nu poate decît să ne bucure.

hi-
a

Exemplu de

Duminică, 14 septembrie30 Telex.i,35 Lumea copiilor.— Telefilmoteca de ghiozdan — Vizitato
rii. (color)12.40 Din cununa cîntecu- llii românesc — muzică populară.13,00 Album duminical, (parțial color)— Toamnă românească— versuri— Desene animate— Mangalia — o stațiune pe placul tuturor.— Ilustrată muzicală din Medgidia ,— Fapt divers pe mapamond—z Portativul tinereții.— Cotidianul în 600 de secunde— Telesport.

— „A iubi, iubire".— Lumea minunată a filmului.— Secvența telespectatorului, ■
14.40 Din marea carte a 

patriei, (color)
Io Mircea, mare vo
ievod și domn... — 
documentar.

ina- conduită
rutieră

Text si foto : AI. TĂTAR

1

■ V

Un telefon primit. la redacție no .semnala un fapt de muncă deosebit, care face cinste, colectivului A.U.T.L. Petroșani.După ce a du#7 kilometră- . jul celei de-a cincea mașini la un milion de kilometri, șoferul Nicolae Marinescu rămîne același e- xemplu de conduită rutieră. La . volanul noului autobuz de mare capacitate, acum, la 32 de ani de meserie, continuă să poarte zilnic călători pe ruta Petroșani — Uricani. A parcurs pînă în prezent aproape 4 m ilioan e de kilometri fără evenimente rutiere. Un exemplu de corectitudine, de participare la viața municipiului; unul dintre acei anonimi care își făuresc prin muncă rodnică renumele de „oameni ai Văi Jiului" în anii devenirii noastre comuniste, (Al. 11.) _
19,00 Telejurnal.19.20 Timp al marilor înfăptuiri revoluționare. (color)

O școală pentru un sfert din populația țării — documentar.19.40 Azi, școala ne deschide porți de aur I (color)Spectacol muzical- literar-coregrafie, realizat în colaborare cu Ministerul Educației și Invățămîntului.20.20 Film artistic, (color)
Părinți pentru Ale
xandra.21,50 Telejurnal.

Luni, 15 septembrie20,00 Telejurnal.20,30 Școala românească în Epoca Nicolae Ceaușescu.20.40 Școală nouă în țară nouă, (color)Spectacol de versuri și cîntece.21,00 Roman foileton, (co- lor) ,
Prețul succesului —- episodul 2; - .< 321,50 Telejurnal.

Marți, 16 septembrie20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în economie.20,40 Teatru TV — (color) 
Baltagul de Mihail Șadoveanu — pre-• mieră TV. .

20,35 Angajare revoluționară a școlii românești în pregătirea pentru muncă și viață a tinerei generații.20,55 Noi, Copiii. pace vrem! — program artistic. (color)21,05 Spre afirmarea mai
PROGRAMUL Ț>/

«ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZ/ZZZZ/ZZZZZZ/ZZ/ZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZ/«21,50 Telejurnal.
Miercuri, 17 septembrie20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în economie.20,35 Teatru TV. (color) 

Baltagul — . ultima parte.21,50 Telejurnal.
Joi, 18 septembrie20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în economie.

puternică a trăsăturilor moderne ale economiei.21,25 Invitație în studiourile RadioteleviziUnii. (color)21,50 Telejurnal.
Vineri, 19 septembrie20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în economie.20,35 Memoria documentelor. (color)Mircea cel Mare —600 de ani.Ziditor de țară.

20,55 Cadran mondial, (color) .. *21,10 Timp al marilor înfăptuiri revoluționare — Epoca Ceaușescu. Arc peste fluviu.21.25 Serial științific, (color) Din tainele mă
rilor.21.50 Telejurnal.

Sîmbătă, 20 septembrie.1.3,00 Telex. ,13,05 La sfîrșit de săptămână. (parțial color)— Gala desenului animat.— Floarea cântului, floarea dorului... melodii populare.—• Trecut de glorii -— strălucitor prezent. Curtea de Argeș.-— Mircea cel Mare — 600 de ani.—- O paletă de culori...Toamna ia țărmul

rtiării si în Delta Dunării.■— Prima literă.. — Noi: înregistrări cil Nana Mpuskouri.—■ Telesport.— Marile momente ale baletului.■— Decebal către popor. Versuri..-Însemne ale permanenței noastre — Monede din timpul lui Mircea cel Mare.— Trei melodii, un interpret.14.45 Săptămîna politică. 19,00 Telejurnal.19,20 Teleencielopedia. (color).’19.45 Antologia umorului românesc, (color) Moș Teacă et Co.20,35 Film ârfistic, (color) 
Rug pentru adevăr.22.05 telejurnal.22 15 Romanțe și melodii de neuitat, (color)
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Vizita de prietenie în țara noastră a 
primului ministru al Republicii Elene memento

TV.

FILME

încheierea convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și primul ministru al 

Republicii Elene, Andreas Papandreu
(Urmare din pag. I) româno-elene, de a ridica la un nivel și mai înalt conlucrarea multilaterală dintre România și Grecia.Primul ministru elen aLa încheierea convorbirilor, președintele Nicolae Ceaușescu și premierul An- dreaș^ Papandreu au relevat mulțumit, încă o dată, pen- ... OSpitaiitatea de cares-a bucurat în timpul șederii în țara noastră.Președintele Nicolae Ceaușescu și premierul Andreas Papandreu au exprimat profunda satisfacție pentru această nouă întîl- nire. față de înțelegerile

rezultatele deosebite ale dialogului purtat, în aceste Zile, la București, într-o atmosferă de caldă priete
nie, înțelegere și stimă reciprocă. S-a subliniat că schimbul de păreri a pus 
în evidență hotărîrea comună de a dezvolta și mai puternic bunele raporturi

la care s-a ajuns și impor- Președintele României . fantele documente conveni- primul ministru al Greciei ■te, ce dau noi perspective și dimensiuni colaborării și prieteniei dintre România și Grecia, mareînd un moment de însemnătate deosebită în dezvoltarea relațiilor tradiționale româno- elene, în folosul ambelor țări și popoare, al cauzei .păcii, înțelegerii și cooperării în Balcani, pe continentul european și în întreaga lume.

ȘÎau hoțărît să continue dialogul prietenesc româno- elen la nivel înalt, care a avut și are un rol determinant în promovarea susținută a colaborării dintre cele două țări atît pe plan bilateral, cît și în sfera vieții internaționale.In legătură cu rezultatele vizitei a fost adoptat un comunicat, caro se dă publicității.
Ceremonia 

dezarmării, 
(Urmare din pag. I)

semnării Declarației privind problemele 
păcii și colaborării în Europa și în lume

tre. România și Grecia, a- tît pe plan bilateral, cît ' și pe arena mondială, în lupta pentru dezarmare, îri-
țelegere și colaborare internațională, pentru securitate și pace în Balcani, în Europa și în lume.La ceremonia |__ l,au participat membrisemnăriiși

membri sUDleanți ai Comitetului Politic Executiv al. C.C. al P.C.R., membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, alte persoane o- ficiale.
Au luat parte, de asemenea, persoanele oficiale care l-au însoțit pe premierul elen în vizita efectuată în țara noastră.

Plecarea din CapitalaJoi s-a încheiat vizita de prietenie efectuată în țara noastră, la invitația președintelui Republicii Socia- ' liste România, Nicolae Ceaușescu, și a primului !' ministru guvernului,
deConstantin Dăscălescu, primul ministru al Republicii Elene, Andreas Papandreu.Pe aeroportul Otopcni, unde erau arborate drapelele de stat ale celor do-

uă al salutat de primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu.
țări, primul ministru Republicii Elene a fost In onoarea oaspetelui, pe aeroport, era aliniată o gardă de onoare. S-au intonat imnurile de stat ale Republicii Elene și Republicii Socialiste România.(Agerpres)

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Ora zero; Uni
rea: Marele premiu; 
ringul: O floare și grădinari, l—II.

LONEA : Pilot de mula unu.VULCAN — Luceafă
rul: Clipa de răgaz.LUPENI — Cultural:Al patrulea gard lîngu debarcader.URICANI: Țapinarii.

for-

N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în economie:— înfăptuim hotărîriîc Congresului al III- Iea al oamenilor muncii.20,10 Din hronicul de glorii — emisiune de versuri, (color) Cadran mondial : România în anul internațional al păcii.. 21,10 Timp al marilor înfăptuiri revoluționare:De patru ori locul I — reportaj.Serial științific — 
Din tainele mărilor, (color) Episodul 14. Telejurnal.

20,50

21,2521,00
MEMENTO

COOPERATIVA STRAJA LUPENI
INCADREAZA DE URGENȚA;

5
• 5
• 5

zidari
dulgheri

zugravi

un instalator sanitar

Condiții: act de calificare în meseria 
în orașele

Acțiuni in favoarea păcii

respectivă, domiciliul stabil 
Vulcan, Lupeni sau Uricani.

Informații suplimentare se pot primi 
la serviciul personal-învățămînt, prin tele
fon 60312, sau 70844.

PARIS 11 (Agerpres). Mișcarea francez;; pentru pace a adoptat un apel la încetarea cursei înarmărilor și a lansat o campanie ' de strîngerc de semnaturi pe acest document.încetarea experiențelor 
cu arma nucleară — se spune în apel — constituie 
un prim și deosebit de important pas în procesul dezarmării și în consolida
rea păcii. Militanții francezi pentru pace au cerut guvernului să pună capăt experiențelor nucleare clin sudul Pacificului, să a- dopte măsuri concrete în scopul încheierii unui a- cord internațional de interzicere a testelor nuclea
ro.VIENA 11 (Agerpres). Problemele asigurării secu-

Negocieri 
egipleano-israeiieneCAIRO .11 (Agerpres).Negocierile ■ egipteano-isra- eliene asupra zonei de frontieră Taba desfășurate la Cairo s-au încheiat în ; noaptea de miercuri spre joi prin realizarea unui acord, informează agențiile United Press International și France Presse. In cursul acestei ultime runde de negocieri au fost rezolvate problemele litigioase rămase în suspensie privitoare la componența comisiei internaționale de arbitraj acceptată de ambele părți, care va fi a- nunțată ulterior, ca și delimitarea exactă a limite- . foi- acestei zone.Termenii acordului au fost aprobați de cabinetul egiptean, reunit într-o ședință de urgență, urmînd ca guvernul israelian să ia o decizie similară astăzi, menționează sursele citate.

rității internaționale și întăririi încrederii între state cu orînduiri economi- co-sociale diferite se află în centrul atenției conferinței internaționale de la Vicna, care se desfășoară sub deviza „întărirea încrederii și securității internaționale". Participant ii — reprezentanți ai cercurilor științifice, parlamentare si ai organizațiilor în favoarea păcii din numeroase țâri ale lumii — a- bordează un larg cerc de aspecte legate de menținerea și consolidarea păcii și ocrotirea omenirii de pericolul unei catastrofe nucleare. In cadrul dezbaterilor s-a evidențiat necesitatea înlăturării cauzelor tensiunii pe plan internațional și adoptarea de măsuri capabile să ducă la înfăptuirea dezarmării, cu precădere în domeniul rachetelor și armelor nucleare, la prevenirea militarizării spațiului extraterestru.

COMITETUL PENTRU RELAȚII EXTERNE AL SENATULUI S.U.A. a a- probat un proiect’de lege prin care se autorizează guvernul american să în-, ceapă negocieri cu Marea Britanic, Canada, Franța și alte state interesate în scopul desemnării locului unde se află epava pachebotului „Titani A. drept monument comemorativ maritim internațional. Proiectul afirmă, de asemenea, că explorări subacvatice limitate trebuie să continue la locul dezastrului pentru a spori, astfel, datele cu semnificație științifică, culturală și. istorică despre naufragiu.NUMĂRUL PERSOANELOR NEȘTIUTOARE DE CARTE din lume a crescut în ultimii 15 ani, de- . pășind în prezent nivelul

SEISMWASHINGTON gerpres). Serviciile mologice americane anunțat că au înregistrat joi, la ora 0,15 GMT, cutremur de pămînt vînd magnitudinea 6,7 scara Richter, al cărui picentru a fost localizat în insula Noua Britanic, din largul statului Papua
una-pee„

— Noua Guinee, relatează agențiile U.P.I. și A.P. Nu se cunosc date despre pagubele provocate de acest fenomen teluric, care s-a produs într-o zonă puțin populată.
INCENDIIQUITO • (Agerpres).Circa 5000 de persoane sînt' izolate într-o zonă de pădure din Ecuador unde în ultimele zile s-au declanșat mai multe incendii. In zona respectivă au fost trimise echipe speciale pentru stingerea incendiilor care s-au propagat cu viteză datorită vintului. Suprafața de pădure cuprinsă de flăcări

COLEGÎÎ l"dE RiniACȚIE. Yosif B \Î?\N. Ivau DUBEK, Dorin GIIEȚA. Ion 
MUSTAȚA, Simion l*OP — redactor șef, Teodor RUSU — redactor șef adjunct, 
Tibcriu SPATARU.

de un miliard, s-a subli- niat în cadrul unei adunări a Asociației internaționale de promovare a alfabetis- mului care a avut loc la Roma. Comparativ cu populația totală cei mai mulți analfabeți sînt în Africa, urmată de Asia, America Latină și țările arabe. Circa 120 milioane persoane din lume nu pot, din diferite motive, să ia parte la cursurile vreunei școli.PERSOANELE BRUNETE pot să se expună la soare timp de 120 000— 150 000 ore în timpul vieții lor fără teama de a face un cancer al pielii, atestă rezultatul cercetărilor întreprinse de o societate me. dicală din Linz (Austria). In schimb persoanele blonde sau dintr-un tip asemănător pot să se expună la soare doar circa 50 000 o- le în timpul vieții, datorită pigmentației mai slabe a pielii.depășește cinci kilometri pătrați.
ANCHETA Au- din din _____,_______ __________ o amplă anchetă privind activitatea celor- ce au legături sau fac parte din Ndrangheta, versiunea din regiune a Mafiei, informează agenția United Press International. In fața anchetatorilor sînt invitate să se prezinte a- proape 450 de persoane, dintre care peste 300 se află deja în închisori, fiind condamnate pentru diferite delicte/

ROMA (Agerpres). toritățile judiciare orașul italian Palmi, Calabria, au deschis

V1ND Dacia 1300 rulat 8 000 km. Vulcan, Vasile Alecsandri 57. (8807)CU ocazia majoratului, părinții, sora și fratele u- rcază iubitului lor Ghiță Ciungu “La mulți ani“, multă sănătate și viață lungă. (8810)SCHIMB garsonieră (centrul nou Lupeni) cu similar sau două camere Pc-
ANUNȚURI

troșani. Telefon 60234, -in- ' tre orele 8—14. (8809)PIERDUT carnet student pe numele Ungur Dări, eliberat de Institutul de mine Petroșani. 11 declar nul. (8820)PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) nr. 3307, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (8819)
DE FAMILIE
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FAMILIA anunță decesul fulgerător al scumpului 

nostru soț și tată
BENISCHEK MIHAI 

Inmormîntarea are loc sîmbătă, 13 septembrie 
ora 16, de la domiciliu (Str. Decebal 5). (8825)

COLECTIVUL sectorului de securitate minieră 
I.M. Lonea este alături de colega lor sing. Benischek 
Edith în greaua încercare pricinuită de dispariția iu
bitului ei tată. (8822)

SOȚIA Florica, fiul Ovidiu, nepoțelul Ovidiu și 
nora Maria cu aceeași nemărginită durere anunță 
că se împlinesc 6 luni de 
totdeauna cel care a fost 
bunic

cînd ne-a părăsit pentru 
un minunat soț, tată șj

(55 ani)
Lacrimi și flori pe mormîntul lui. (8817)

1LIES ION

SOȚUL, copiii și nepoții amintesc cu adincă du
rere că s-au scurs 6 săptămîni de la dispariția ce
lei care a fost o neprețuită soție, mamă și bunică 

MARCU LUIZA
Lacrimi și flori pe mormîntul ei. (8816)

PIOS și dureros omagiu, neștearsă amintire la 
împlinirea a doi ani de la decesul scumpei noastre 
surori

MARIA — MIMI TRIFAN
sora Olga, fratele Marcel și Marcela nepoată. (8821)
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