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În spiritul orientărilor formulate de tovarășul
NICOLAE CEÂUȘESCU la Congresul al III-lea al oamenilor muncii

700 tone de 
cărbune suplimentarmobilizați în pentru a da ță-Puternic întrecerea rii cît mai mult cărbune, minerii din abatajele bazinului carbonifer al Văii Jiului raportează zi de zi noi și însemnate succese. 
In 19 septembrie, colective
le din cinci întreprinderi 
miniere au realizat, în to
tal, o producție de 700 tone 
peste preliminarul zilei. Este vorba de - Aninoasa, Lupeni, Paroșeni, Uricani și Cîmpu lui Neag.

• Cea mai mare cantita
te de cărbune, 457 de tone, 
peste planul zilei a fost 
realizată de colectivul I.M. 
CIMPU LUI NEAG, prin folosirea intensivă a utilajelor din dotare și mai buna organizare a lucrului pe schimburi.

• Din abatajele MINEI 
ANINOASA, celor 400 tone 
de cărbune peste plan ex
tras cu o zi înainte, li s-au 
adăugat alte 127 de tone în ziua de 19 septembrie.

• Pe primele locuri în 
întrecere se situează MI
NERII DE LA LUPENI, de 
unde s-au extras în perioa
da care a trecut din sep
tembrie 2 824 tone de căr
bune peste plan. Pe locul secund, cu o producție su
plimentară de aproape 1 000 
tone de cărbune, se situea
ză COLECTIVUL I. M. 
LONEA.

Investiția de optimism și încredere in ortaci { ționăm într-o fostă zonă ț trebuie să res- l re’stric- j Aceiași oameni, odini- ț oară blazați, și-au du- i blat aproape realizările, / ' de la 18 m înaintare pe ) lună au ajuns, în au- l gust, la 34. S-au redus ? nemotivatele. Ortacii au j prins încredere în șeful ț de brigadă, iii pricepuții ț 
Ion VULPE l

(Continuare în pag. a 2-a) ț

Nu prea mergeau treburile în brigadă, pînă și șeful ei își pierduse încrederea' planului. Și acesta-i lucrul cel î _ 'subteran. Din analiza co- i miletului de partid al sectorului II de la mina Aninoasa a rezultat necesitatea unei „investiții" de optimism lucid, alte cuvinte în fruntea brigăzii să fie chemat un miner cu experiență, care nu se sperie de greutăți.

în realizareamai grav în

foto: Al. TĂTAR

Revenim la L M. Pil ja (III)
Cel mai mare sector al minei este „la efectiv", 

dar sub planul de producție. De ce?In precedentele două investigații pe tema consecințelor lipsei dă efectiv complet la mina Dîlja a- supra realizării sarcinilor de plan, arătam că, totuși, explicația minusurilor înregistrate nu se a- flă numai în această situație. Nici forța de muncă existentă nu e folosită e- ficient; dovadă productivi- tățile în abataj și în cărbune mai mici decît cele planificate. Dar fragilitatea argumentului invocat ca justificare este elocvent pusă în evidență de activitatea celui mai mare sector al minei, sectorul II.
Depășiri ale indicatorilor de planRezultate bune pe linia îndeplinirii și depășirii sarcinilor de plan raportează, în perioada trecută din a- cest an, și colectivul de muncă al Fabrioii de produse lactate din Liveeni.Din datele furnizate de directorul fabricii, medicul Florea Căpitanu, reți- de lapte consumul mai ma- hectolitri.

nem : cantitatea livrată pentru populației a fost re cu 6 mii de la brînzeturi planul a fost
Mihai Iura, șef de brigadă la pregătiri, a întrunit aprecierile tuturor. Fusese frontalist 24

Bărbați care onorează 
titlul de minerde ani, ucenicise la cele- cu brul Petru Roman, tot uri maramureșan ambițios ca el.— Avem condiții grele de muncă, ni se des- tăinuie Mihai Iura.

de oameni sîntem la
cu de De

„Cu cei 240 existenți, noi efectivul planificat", ne declara normatorul sectorului Mihai Jurcă. Dar, ce 
folos de vreme ce sectorul se află sub plan 1893 tone de cărbune, la începutul anului, ce ? 'Răspunsul se află în e- ficiența activității celor opt brigăzi de producție. Doar una, cea condusă de Matei Gheorghe își depă
șește, cu o tonă pe post, randamentele planificate. Celelalte șapte înregistrează, la acest indicator, minusuri între 1490 kilograme (brigada lui Alexan- 

depășit cu 2000. kg* iar la înghețată cu 40 de tone. Toate aceste depășiri se reflectă în modul de îndeplinire a valorii producției globale care, în perioada scursă din acest an, înregistrează o depășire de 1200 000 lei.Maier Valeria, Ovidiu Tănăsescu, Marcela Bacin- schi și loan Sîngoerjan sînt doar cîțiva dintre muncitorii fruntași ai fabricii. (G.O.)

de foc, ,________pectăm anumite ții.

post (brigada Anton Mol-în amănunte. Alexandru
dru Măgăran) și 600 de kilograme pe condusă de dovan).Să intrăm Subinginerul Kovaci, adjunctul șefului 
se sector, consideră drept determinante următoarele cauze ale nerealizării productivităților la brigăzi:

Aprovizionarea: se face greoi, din pricina orizontului de cap, care a intrat în presiune. Sînt, deci, necesare lucrări de întreținere pentru rezolvarea a- cestor dificultăți.
C.T. DIACONU

(Continuare în pag. a 2-a)

In perioada 21—27 septembrie se desfășoară, sub genericul „Pentru pace, pentru om", „Săptămîna Crucii Roșii", manifestare de educație sanitară care dobîndește în a- cest an profunde semnificații politice și sociale. Această acțiune tradițională are loc în anul cind întreaga națiune a aniversat 65 de ani de la făurirea gloriosului Partid Comunist Român și 50 de ani de la procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de la Brașov în fruntea cărora s-a aflat

Un schimb al brigă
zii lui Mihai Iura, din 
sectorul II al I.M. Ani- 
noasa, cel condus de 
minerul șef de schimb 
Iosif Bodoni.

MIrcea cel Mare — 
apărător al independenței și 
suveranității Țării Românești . , i ani ai domniei și pînă la moartea sa (ianuarie 1418) o Mircea Voievod a fost animat, în întreaga sa politică externă și militară, de același țel strategic: lupta tenace, pe toate planurile, pentru a- părarea Mtegrității teritoriale a Țării Românești și a libertății ei politice, principiu fundamental promovat și a- plicat de Mircea, apărat cînd a fost cazul cu arma în mînă. De aceea, baza luptei antiotoma- ne dusă cu consecvență de Mircea Voievod a spre constituit-o sistemul po-w Balca- litico-militar defensiv r____j ale format din Țara Româ-vremii asistau neputin- nească, Transilvania și cioase la creșterea pute- Moldova, sistem al cărui ° ‘---- ’'‘ a fo«t în-Țării Româ-

Urcarea lui Mircea cel cepînd cu prjnri
rlPP- f-l’A’nill rPcs-wH TI ■ z-4 z»-> 44 i .Mare pe tronul Țării Românești, în septembrie 1386, a coincis cu agravare a situației politice internaționale în sud-estul Europei. Fră- mîntările politice din interiorul Peninsulei Balcanice, anarhia feudală ivită în Ungaria după dispariția regelui Ludovic I, disensiunile — de moment, e drept —- dintre aceasta și regatul polon învecinat, apărute odată cu ascensiunea noului rege Vladislav II Jagello, au creat o conjunctură favorabilă penetrației turcești vestul Peninsulei nice. Marile puteririi otomane sub sultanul Murad I, ele nepu- tînd interveni din cauza gravelor probleme interne . cu. care erau confruntate, în timp ce statele mici din Balcani acceptaseră supunerea față , .. ____  ______de turci (cu excepția lui mului politico-militar de- Lazăr al Serbiei, dar ca- fenșiv și a fost pusă în re în cele din urmă va evidență de alianțele în- fi și el înfrînt de otomani).In aceste împrejurăriMircea, voievodul Românești, a fost silit să analizeze raporturile de foiță din arena i

cheiate de el. în condiții de egalitate, eu Polonia mai întîi prin interme- Țării dini lui Petru Mu.șat al Moldovei și apoi cu re- internâ- Prof. Viorel VANĂTORU, țională și să ia deciziile Arhivele statului Deva ca’e se impuneau pe pla- -----------------------------------nul relațiilor externe. In- (Continuare în pag. a 3-a)

tovarășul Nicolae Ceâușescu, revoluționar și patriot înflăcărat care și-a consacrat întreaga viață și activitate slujirii celor mai nobile idealuri ale poporului. Desfășurat:! in cadrul Anului Internado- nal al Păcii. „Sînliiinma Crucii Roșii" va cunrndc o diversitate a ț-vnicare vor sintetiza aspirațiile tuturor If-eiiitpr-ilor' din Valea Jiului de a trăi într-o lume a Păcii și progresului social.Toate nmpȚ'xstările po- litieo-edivaii’-e organizate în îrtre-e-:>derț: și in- 
DE LA O DUMINICA LA ALTA

♦ învățăminte pentru iubitorii drume
țiilor montane ♦ Rubricile „Șali“ și „Disco 
top S.K.“ .

O problemă sub semnul urgenței
pe șantierele locuințelor

Pregătirea frontului de lucru
pentru anul viitori:i urmă la lucrările fie .sistematizare, la construcția- altor obiective social- culiuiale. In această ordine de idei merită să fie menționat faptul că s-au încheiat, în linii mari, lucrările de sistematizare din în. zona Bulevardului Republicii din cartierul Petro- șani-Nord, a fost finalizat un . important volum de finisaje la spațiile comerciale ele la parterele blocurilor. Se 'desfășoară în ritm susținut construcția laboratorului de alimentație publică, a noului centru stomatologic, finisajele de la noul sediu al

Viorel STRAU'f

.. Colectivul Antreprizei de construcții și montaje Petroșani a depus, în Ultimele luni, eforturi susținute pentru realizarea sarcinilor de plan, pentru recuperarea unor rămîneri în urină. Din cele 1226 a- partamenfe prevăzuteplanul anuar pe 1986, după 8 luni de activitate, au fost predate beneficiarului . 602 apartamente, Pînă la' , sfîrșitul celui de-al trei-, lea trimestru al anului se prevede că vor mai fi puse la dispoziția beneficiarului alte 88 de apartamente, Sîn t în curs de înfăptuire ample nesuri prin care conducerea antrepre zei scontează pe realizarea integrală a. sarcinilor deplan la apartamente șilichidarea unor rămîneri

întemeietor suși domnul nești.Abilitatea că a voievodului Românești fost de. pentru închegarea siste-
diplomati-’ ' Țării i a un real folos

„Sâptămina Crucii stituțn in aceasta „Săptă- mînă a Crucii Roșii" — care se deschide astăzi în localitățile municipiului cu expunerea „Politica externă a României d«»- dezarmare generală și pace, promovată cu consecvență de tovarășul Nicolae Ceâușescu. secretai' general al partidului" — vor sublinia permanenta grijă a partidului și statului
Dr. Victor MURARIU
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Serviciile la dispoziția dumneavostră

Lucrări de ,Ștefan Băltărețu, Nelu- țu Șuncă și Marin Mărgărit.
— Ce lucrări executați?— Executăm tot felul instalații sanitare,

Una dintre unitățile fruntașe ale Cooperativei meșteșugărești „Un irea" din Petroșani, care prestează servicii de calitate pentru populație este de instalații sanitare.................. nr. 9 ■ — In- precum și toate anexele acestora. Facem lucrări de instalații sanitare interioare — de apă și canalizare, montări de la- .voare, vane pentru băi, instalații de hid rofoare,încălziri centrale, montări de boilere, montări r_____  ________  r de accesorii (etajere, port■'“cititorii noștri am obți- prosoape, port săpunuri• • etc). De asemenea, executăm și lucrări de instalații exterioare de apă și canalizare.
— Cum se pot adresa 

solicitanții pentru exe
cutarea lucrărilor ?— Cetățenii se pot a- dresa la unitate, între o- rele 7 și 8 dimineața, în- trucît între orele . 8—15 executăm lucrări în teren. întreprinderile și . instituțiile beneficiază de lucrările noastre pe de comenzi scrise, dresate unității sau ducerii cooperativei.

si unitatea ștalații sanitare. Numai în luna august, unitatea a prestat lucrări către' populație care s-au material izat în realizarea unor servicii în valoare de 60 000 lei peste sarcinile de plan. Detalii care ar putea interesa pe nut de la ’ responsabilul unității, Ștefan Hebe- dean, un om cu peste 35 de ani vechime in cooperativă.—- Unitatea noastră 
este amplasată pe strada Republicii din Petroșani. la parterul blocului 92. Executăm lucrări pentru particulari, dai- și pentru întreprinderi și instituții, pe bază de comenzi, cU plata prin virament. Dispunem de toate materialele necesare; precum și de personal bine calificat, din care se remarcă

bazăa-con-
Discuție consemnată de 

Bujor MIRCESCU

Imagini din orașul 
Vulcan, care reflectă 
pregnantele înnoiri ale 
acestei așezări mine
rești.

„Săptămîna 
Crucii Roșii” 

(Urmare din pag. I)

Cel mai
(Urmare din pag. 1)

Fluctuația forței de
muncă: nou încadrații, mai ales, se. adaptează mai greu la condițiile din subteran, la o situație necunoscută pentru ei. Dar ne întrebăm și întrebăm : cine oare să le ușureze integrarea în profesiune, dacă nu chiar brigăzile care au nevoie de ei, sectorul?

Structura necorespun
zătoare a forței de muncă 
— . „argumentul forte". Se cuvine să insistăm asupra acestui din urmă aspect.— „Avem efective la plan, ne spune interlocutorul, dar- nu în structura

din pag. I)(Urmare

mare sectorimpusă de formațiile tip.— Calculînd chiar după o asemenea situație ideală, dispuneți, totuși, de 73 de mineri de categoriile V, VI și VII, pentru care multe sectoare, chiar mai mari decît al dumneavoastră, v-ar invidia.— Este drept, dar avem doar 42 de ajutori mineri și 24 de vagonetari. In completare, numai forță de muncă necalificată.— Cine vă împiedică să o calificați ?— Noi am trimis la cursurile de calificare mulți oameni. Chiar luna aceasta s-au calificat, din sector, cinci mineri.Intrerupem aici dialogul, pentru că ni se pare elocvent atît cît am reprodus și ne interesăm de situația liniei de front. Trebuie spus că în această privință se depun eforturi pentru a o menține la nivelul cerut de sarcinile de plan. In viitorul apropiat vor ieși din producție două abataje (8—7 și 7—-6), în- sumînd 260 de tone pe zi. Ele vor fi suplinite de alte două capacități, aba-

al mineitajul 5—6 și o nouă fîșie lă 11—8, pentru toate abatajele de aici, ceea ce înseamnă un spor de 300 de tone pe zi. Brigăzile conduse de Ion Babi și, respectiv, Alexandru Mă-' găran lucrează în ritm corespunzător, pentru a devansa intrarea în funcțiune. Cu alte cuvinte, ni se precizează de către adjunctul șefului de sector: „Vom încheia luna septembrie cu un plus de 1000 de tone, la ora actuală (19 septembrie 1 — n.n.), depășirea fiind I de 600 de tone". Deci va i fi recuperat aproape ju- I mătate din minusul acu- i mulat de la începutul a- | nului. Acest lucru trebuie să constituie un punct de | plecare pentru activitatea . sectorului în trimestrul IV, | cînd planul zilnic va creș- . te în mod substanțial și | cînd, deci, eforturile vor , trebui să fie corespunză- I toare acestor sarcini . spo- . rite. Mai ales că, repetăm, 
sectorul II, cel mai mare 
sector de producție al mi- | 
nei Dîlja, are forță de . 
muncă Ia nivelul sarci- | 
nilor prevăzute. t

pentru sănătatea și vigoarea națiunii, pentru ocrotirea și consolidarea familiei, creșterea și educarea tinerei generații. , Pe parcursul săptăminii următoare vor ■ avea loc faza județeană a întrecerii grupelor sanitare și a gărzilor patriotice — Valea Jiului,' fiind reprezentată de grupele sanitare de la IPSRUEEM Petroșani, I.M. Paroșeni și T.M. Lupeni —, atractive concursuri de desen pe asfalt cu tema „Crucea Roșie și pacea" la care pionierii din Petroșani și Lupeni vor participa cu talent și fantezie, sau, la nivelul municipiului, faza finală a concursului posturilor de prim-ajutor.In fiecare zi, comitetele municipal, orășenești și comunale, comisiile de Cruce Roșie, în colaborare cu unitățile sanitare, vor organiza expuneri, dezbateri, proiecții de filme, expoziții de carte medico-sanitară care vor contribui la perfecționarea cunoștințelor și deprinderilor de educație sanitară și acordarea primului ajutor, stimulînd activitatea oamenilor muncii din Valea Jiului la înfăptuirea sarcinilor economice și sociale din acest prim an al celui de-al optulea cincinal.
Sub îndrumarea ing. 

Leocadia Marcean, 
Secția „preparație chi
mică" operațiunea 
xantogenare (obținerea 
viscozei — faza I) se 
face de operatoarele Ma- 
i-icica Lupașcu și Ga
briela Românaș ' prin 
moderne instalații de. 
care beneficiază noua 
capacitate de produc
ție din cadrul IF A „Vîs- 
coza" Lupeni.

în

de

secției I.R.E., iar magazinul general din Aninoasa a fost predat beneficiarului. Din cele 16 lucrări de finisare ale unor fațade restante de la blocurile de locuințe, 7 au fost realizate, iar alte trei, sînt prevăzute să fie terminate în ultimul trimestru al a- nului.In ultimele două luni, la nivelul conducerii colective a antreprizei s-a acordat o atenție deosebită și lucrărilor de construcție a punctelor termice, a centralelor termice și a rețelelor de conducte aferente pentru asigurarea la timp a agentului termic în noile apartamente construite în toate localitățile municipiu
lui.In ceea ce privește pregătirea frontului de lucru pentru viitorul an, se înregistrează însă mari tă-

mineri in urmă. Acum, la finele trimestrului III, pentru cele 1460 apartamente prevăzute în plan nu există decît 72 la sută
Consecințele acestor ră- mîneri în urmă sînt ușor de întrevăzut. Se cunosc, doar, prevederile legale cu privire la pregătirea, din timp a lucrărilor de . in-

Pregătirea frontului de lucru 
pentru anul viitor

din proiectele de execuție. Procentul de acoperire cu documentații de execuție este de 16 Ia sută, iar în ceea ce privește finanțarea, doar 14 la sută din lucrările prevăzute pentru anul viitor au condiții de finanțare. Au fost predate constructorilor din localitățile Văii Jiului mai puțin de 10 la sută din amplasamentele noilor blocuri de locuințe.

vestiți!. „Dacă nu se iau de pe acum măsurile care se impun pentru a asigura atacarea a cel puțin 30 la sută din lucrările prevăzute în planul din anul vi- ițoi’ — recunoștea în finalul unei discuții recente, tovarășul ing. Gheor- ghe Matei,. . directorul A.C.M. Petroșani — este de așteptat să nu ne putem realiza planul din primul trimestru al «nului viitor".

Ritmul de lucru susținut din acest an, recuperarea unor restanțe, demonstrea- ză că la nivelul A.C.M. • Petroșani există resurse reale de creștere a potențialului de execuție, de realizare a unui volum sporit de investiții, așa cum se prevede pentru anul viitor. Dar, pentru punerea în valoare a acestor resurse se impune un sprijin operativ din partea factorilor de decizie, pentru asigurarea tuturor proiectelor și documentațiilor de execuție, a finanțărilor și decontărilor pe lucrări, a amplasamentelor. Pregătirea . frontului de .■ lucru pentru apartamentele prevăzute în. planul din a- nul viitor este o problemă sub semnul urgenței, căreia trebuie să i se a- corde atenția cuveni t ă.

I

1 
I
r 
î i i de tone. Or, înainte nu J se punea nici măcar pro- ț blema realizării sarci- l nilor de plan. /— Sarcinile sînt pe ’ măsura capacității noas- ) tre, argumentează ing. I Valică Rusu. Formațiile ) de muncă trebuie să aibă ) în fruntea lor mineri I pricepuți, care să știe să ! le mobilizeze, deci care j să trezească interesul ( pentru continua autode-! pășire. Un astfel de mi- 1 ner este Mihai Iura, co- i munist cu experiență, ale i cărui vorbe pline de 1 miez sînt în deplin con-I sens cu faptele demne de | consemnat. |

Investiția de optinrism
. (Urmare din pag. I) de-otrebuie, îl chem. .. ., . . parte și nu-1 iert. Nu potșeii de schimb Grigore să-Ț iert, pentru că e tot maramureșan de-al meu.„Investiția" de . optimism a cuprins, fa începutul verii, întregul sector. Promovarea u- nor oameni cu experiență, ambițioși, care se bucură de încrederea ortacilor, în funcția de șef 

’ 'la schimbarea climatului de muncă. Urmarea, pentru august sectorul a raportat suplimentar, nu 500 tone, cum se angajase secretarul comitetului de partid, ci 1571

Grigore, , Iosif Bodoni, loan Baghț.— Iura are un. stil de de . ___ înfiecăruia deci,muncă deosebit, stă vorbă cu fiecare om parte, îi cere să-și facă datoria, c____conchide adjunctul șefului de sector, ing. Vali- _______, __că Rusii, în același timp de brigadă, a contribuit secretar al comitetului ' de partid pe sector, vede și copacii și pădurea, altfel de cum spune proverbul.„Bun copil 1“ exclamă șeful de brigadă despre mulți ortaci, cînd derulăm lista efectivului. Adică acest calificativ îl merită minerul Vasile Suceava, ajutorii de miner loan Codrea, Gheor- ghe Mihnea, dar și tinerii Mihai Colac, sif Kapainy și alții.— Minerului să-i ce-i trebuie în front, ajuți cînd are nevoie, să-1 convingi că se poate, dar să-l tragi la răspundere cînd vezi că se dă la o parte. Mă uit la Grigore Grigore. crat cu uiine ca _____târ. îl pregătesc să-mi ia locul, că mai țin pînă la pensie. Dacă nu face un lucru cum

mai Io-dai să-l
A lu- vagone-am pu-

( vo infopmom
CONCURS. La concursul tehnieo-aplicativ de Cruce Roșie — etapa republicană — care începe luni la Costinești, județul Hunedoara va fi reprezentat în acest an de detașamentul de la I.M. Dîlja. Cele 15 componente ale

I
I
I
II componente ale detașa- mentului s-au pregătit in-I tens în ultima săptămînă I pentru a ne reprezenta cu I succes în concurs. (Al.H.)

UTIL. Un obiectiv în atenția locuitorilor din o- ra.șul Lupeni: lîngă podul de peste pîrîul Brăița (spre str. Viitorului) s-a deschis o nouă unitate de reparații pentru ceasuri. Unitatea asigură reparații diverse, de calitate superioară.SAPTAMINA PORȚILOR DESCHISE. In casele de pionieri se inaugurează luni „Săptămîna porților deschise", amplu • grupaj de acțiuni organizate pentru pionierii din municipiu în vederea cunoașterii activității. din casele de pio

n'ieri și a cooptării de noi membri în cercurile t nico-aplicative.
CLUBUL CULTU RALSTUDENȚESC și-a i ' odată cu deschiderea noului an de învățămînt, activitatea. Se primesc înscrieri pentru cercurile de artă plastică, cineclub, artă fotografică, radio TV, speologie și alpinism.FLORI. Merii din gospodăria tînărului inginer jian, Gheorghe Rusesc, din SălătrUc, poartă, pe aceleași crengi și fructe și flori, dovada unei toam- 

I ne care, se zice, se va teh- prelungi mult.PROGRAME SPORTIVE. Deosebit de bogate în reluat, informații, cele două programe realizate de cluburile Jiului și A.S. Paroșeni Vulcan. Noutăți din fotbalul intern, date statistice, interviuri, clasamente, i- lu.ștrații. Programele pot fi cumpărate de la intrarea în cele două stadioane. (Al.H.)EX LIBRIS. La manifestările ocazionate de sărbătorirea a 125 de ani de activitate neîntreruptă a

Bibliotecii „Astra" din Sibiu, de o frumoasă apreciere s-a bucurat participarea Cercului de bibliofi- lie și ex libris „Valea Jiului". Este vorba de expo
zițiile care au cuprins ex libris-uri special destinate așezămîntului sibian și din colecția Dafinel Dui- nea, din Vulcan, unul din animatorii acestei pasiuni artisțice. Membrii cercului din Valea Jiului au donat, cu prilejul acestei aniversări, o casetă cu- prinzînd 40 de lucrări ex libris.

CAPAC. In asfaltul Aleii Poporului din Petroșani a apărut o periculoasă genune, datorită dispariției u- nui capac de canalizare. Sperăm că nu trebuie să 
cadă neapărat înăuntru vreun reprezentant al EGCL pentru a se lua măsuri în Vederea preîntîmpi- nării accidentelor.

Rubrică realizată de
Sever NOIAN
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Bucura '86"LA O DUMINICA
MIRC(Urmare clin pag. I)învățăminte

— Deci, în ce constă bi
lanțul taberei Salvainont 
„Bucura ’86“ ?., — Echipa noastră și-a instalat cortul cu însemnul Crucii Roșii la începutul lunii iulie și l-a demontat după prima* decadă a lunii septembrie. In acest răstimp am fost pre- zenți în permanență cu serii, compuse din 3 sal- vamontiști și un medic, care s-au schimbat din 
zece în zece zile. Ca și în anii precedenți, am insistat pe acțiunile de prevenire prin patrulări pe creste și am venit în ajutorul celor care au pierdut traseele turistice In zona centrală a masivului...

— Au fost multe pă
suri ?— Mai multe decît în alți ani.- Aceasta din cauză că, fără nici o aprobare din partea organelor -• centrale de specialitate,, au fost fost schimbate semnele marcajelor de către Comisia județeană a monumentelor naturii, cu semne ce nu corespund cu cele trecute ; pe hărțile turistice editate pînă a- cum în țară și. străinătate. Din această cauză, precum și datorită timpului nefavorabil, am înregistrat 30 de rătăciri individuale și 6 în grup.

— Ce alte evenimente mai 
deosebite s-au înregistrat 
în acest sezon ?— Am avut multe zuri de enterocolite te. Numărul mare —

pentru iubitorii drumețiilor montane
Odată cu sfîrșîtul verii și al vacanței mari, s-a 

încheiat încă un sezon estival de turism montan. Cu 
acest prilej și-a încheiat misiunea — respectiv ac
tivitatea de salvare și prim-ajutor — și echipa Sal- 
vapiont Lupeni, prezentă pentru a 4-a oară în a- 
eeastă vară în inima Retezatului, la Iacul Bucura. 
Odată cu încheierea activității taberei, a postului de 
prim-ajutor, l-am solicitat pe șeful echipei Salva- 
mont Lupeni, dr. Livîu Durghinescu să ne răspun
dă la cîteva întrebări referitoare la principalele e- 
veniinente ale sezonului și cîteva învățăminte pen
tru cei care practică drumețiile în zona montană.

ne-

20, precum și bruschețea apariției lor, le punem pe seama pășunatului intensiv din zona lacurilor, practicat contrar Deciziei Biroului Executiv al Consiliului popular județean Hunedoara, care interzice pă- sunatul în zona centrală a ~ - 1 Rete-

tul ce măcina din interior puterea otomană, ' 'conflict ivit între fiți lui Ba- i iazid în calitatea lor de moștenitori ai tronului turcesc. Luînd această de4 cizie, Mircea încerca să asigure liniștea țării sale pentru că sultanul care ar fi ajuns la tron trebuia să-și arate recunoștința pentru, sprijinul acordat Ca atare domnitorul român va sprijini, pe rînd, pe Musa și Mustafa, dar. fără succes, fiindcă, în cele din urmă, tronul va ajunge în ștăpînirea lui Mahomed, care va relua politica de cuceriri în Eu-, ropa. Consecința imediată a acestei situații va fi creșterea eforturilor politice, diplomatice și mi*: litare ale lui Mircea pen-.■ tru apărarea neatîrnării. țării și a integritățiiȚara Românească constituit, ca urmare personalității lui cel Mare, o puternică stavilă în calea expansiunii turcești de la sfîrșîtul secolului al XIV-lea și începutul secolului al XV- - lea, expansiune a cărei țintă , principală era centrul Europei.Luptele lui Mircea Voievod pentrii apărarea integrității țării și a suveranității ei s-au . dat în ultimii ani ăi domniei la Dunărea de Jos, în Dobro- gea. .Marele Voievod al 'Fării Românești s-a . opus cu dârzenie, la Dunăre .și Măre, tendințelor expansioniste turcești, luptînd . fără încetare pentru apă? .. rărea țărn. Intr-o asemenea luptă, împotriva turcilor în Dobrogea, va fi rănit, murind în plină glorie, la sfîrșîtul lunii ianuarie 1418, cel dintîi apărător al creștinătății din galeria, marilor voievozi români .. iubitori de țară djn' seep* lele următoare.Oștean viteaz și strateg iscusit, de o abilitate diplomatică recunoscută, Mircea cel Mare a luptat cti toate mijloacele de care dispunea pentru independența țării sale. Scopul ur- , mărit în întreaga sa domnie a fost asigurarea e- xistenței de sine stătătoare a statului feudal pe care îl conducea.

gele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, Scopul alianțelor era lupta împotriva pericolului otoman care amenința independența și integritatea teritorială a Țării Românești. Dacă lupta de la Rovine (1394) a demonstrat, prin7 victoria obținută împotriva turcilor, talentul și iscusința lui Mircea în strategia militară, bătălia de la Nieo- pole (13.96), deși s-a încheiat cu un eșec pentru armata' cavalerilor a- puseni aflați sub comanda regelui Ungariei, a reliefat o altă particularitate a politicii lui participant și el lia susamintită: nenta preocupare vodului Țării ~.de a susține campaniile sale antiotomane în afara teritoriului țării pentru a evita distrugerile ’ " ‘bile unei încleștări tare.Apogeul puterii ce și militare a lui cea Voievod este, evident, după anul 1402, cînd Ba- iazid sultanul turcilor cade în captivitatea mongolă. MirCea cel Mare devine ărbitru în lupta ce se desfășura pentru succesiunea îa tronul sultanatului turcesc, voievodul Țării Românești, animat de dorința apărării Independenței țării ■ și, suveranității ei, încumetîndu- se la un pas neașteptat : intervenția .directă cu mijloace militare în conflic-

. tru autoturisme, pe Valea Lăpușnicului, amenajat o- datâ cu construirea barajului de Ia Rîul Mare. Mult mai mulți oameni, necunoscători și neantrenați, cu echipamentcorespunzător pentru ascensiuni la mare altitudine, ajung astfel în ’’cen - trul zonei alpine și se a- venturează pe trasee dificile, unde pot fi victime ale propriei nesăbuințe. Pot suferi diferite traumatisme din cauza alunecărilor datorită încălțămintei necorespunzătoare, hi- potermii datorită îmbră- câminții sumare, declanșării unor afecțiuni renale și cardiace din cauza lipsei de antrenament la efort deosebit. Absența u- nor accesorii strict necesare — lanternă,' chibrit în cazul înserărilor bruște, a ceții, schimbării timpului — poate fi fatală.
— Ce fac în prezent sal- 

vamontiștii din Lupeni ?— Am început pregătirile pentru sezonul de iarnă." Dar pînă atunci mai. este. ' ■ " •'. ■înainte de încheiere, aș vrea să adresez mulțumiri , Consiliului popular al o- .rasului Lupeni care, prin comisia .. .Salvainont. ne sprijină în întreaga noastră activitate.

irîndu-se pe un traseu nemarcat în zona lacului Slăvei, a fost nevoită să se înapoieze pe întuneric. Pierzînd poteca ciobănească a căzut de la o înălțime de 40 de metri. Timpul frumos din acea zi dacă ar fi fost folosit judicios, prevenindu-se înserarea, accidentul nu ar fi avut loc. Un îndemn la prudență pentru turiști îl constituie și învățămintele din accidentul unui tînăr de 25 de ani, din Lupeni, care, deși neexprimentat, a încercat o ascensiune al- pinistă, cățărîridu-se neasigurat pe o stîncă. A căzut în gol, iar căzătu-

I

Mircea, la bătă- perma- a voie- RomâneștiParcului Național zat.
— Ce să reținem

tivitatea punctului 
tar care a funcționat 
baza deciziei 1
Iui Sănătății ?— A fpst o activitate medicală, asemănătoare din cabinetele ambulatorii alecu-con- „în ra i-a fost fatala.

— In general cu ce con
cluzii și recomandări am 
piltea încheia evaluarea 
activității turistice estiva- teorologice.’. In plus — tra- Je jn Retezat ? umătologie, frecventă în fiecare sezon al turismului montan. In cadrul e- venimentelor deosebite, notăm tragicul sfîrșît al Unei turiste care, aventu-

din ac- 
sani- 

în 
Ministeru-

inevita-mili-politi-Mir-

ei.' a a Mircea 5

i

asistenței medicale rente. S-au efectuat sultății și tratamente cazul unei game largi de afecțiuni, declanșate, ales, î..altitudinii și condițiilor me.maiîn urma efortului,
— A crescut frecvența turiștilor, mai ales în zona centrală a Retezatului. Aceasta se datorește deschiderii drumului pen-

schimb
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Un scurt popas pentru o binemeritată odihnă, pe Plaiul Mic, la un 
de tură al echipierilor Salvainont.

SOLUȚIA PROBLEMEI NR. 19:1) Rb7—c6 1)... Tg2 oriunde, șah 2) Cdo± (14 contrașahuri) 1)... Nc7 oriunde șah2) Cc7-r (9 contrașahuri) 1)... Cf6 oriunde, șah 2) Cd6i (8 contrașahuri) 1)... Cd4 șah 2) C : dl ;£ In total 32 contrașahuri.
Deschideri și închideri de liniiAț doilea mijloc tactic la care recurge negrul în apărare este deschiderea liniei de acțiune a unei figuri cu bătaie lungă, care apare în aproape toate proble

mele cu amenințare. Ca moment de slăbire a poziției negre este închiderea unei linii. Atunci cînd închiderea, liniei este efectuată de o figură de aceeași culoare, avem interferență, iar cînd ■ închiderea este efectuată de către o figură de culoare inversă, avem obstrucție. Interferența este mijlocul tactic cel mai mult utilizat în compoziție.Problemă nr. 20 este un task, prezentînd nouă interferențe negre. Se acordă două 
puncte pentru cheie și cîte un punct pentru fiecare interferență identificată și pentru cele patru contrașahuri. De remarcat că în același concurs, problema

20. HERBERT GRANT
Concursul tematic al Federației Engle

ze de Șah, 1964, Premiul I.

ALB : Re 7, Df7, Tel, Te8, Nb3, distinsă cu mențiunea I a atins recordul c[14 pjonj a9 C2 C3 g,5ca număr de variante tematice, respectiv, , 74 KT11Kzece interferențe, dar am preferat totuși NEGRU : Re4, Daa. Tab, Tiu. Nai. Nh6, problema 20 datorită jocului complex (în Cbl, C115, pioni: a3, a7, d5, d6, d7, 14. g6. special al regelui alb), în timp ce pro- Albul începe și dă mat în două mutări, blcma record este o lucrare de virtuozitate tehnică, lipsită de frumusețe,. Viorel DIACONU

D1SCO TOP SR (35)
MUZICA ROMANEASCĂ.:- l.: Legenda — COM- . PACT; 2. Viața riu-i un simplu joc — HOLOGRAF; 3. Cin tec pentru. prieteni. — COMPACT ; 4. Păsări cu ochi de foc: — COMPACT; 5. Flori de timp — ROȘU ȘI NEGRU.
MUZICA STRĂINĂMILLER ; 2. Drive In The Night 3. Once More — TAFFY ; 4. Love Spy REEN ; 5. Atlantis Is Calling (S.O.S. MODERN TALKING.Piesele din Disco-top SR pot fi cadrul discotecii deschisă la Casa dedicatelor Petroșani, în fiecare joi, sîmbătă și duminică, între orele 18—21.

Red Fod Dove — GRANTKEN LASZLO;- MIKE MA-For Love) —ascultate în cultură a sin-
DISC JOCKEY

!

- t

CIINE DE BALCONPare-se că primul animal domesticit de om a fost clinele. De-a lungul evoluției sale, cîinele a urmat calea strictei, specializări. Astfel, am a- juns să avem cîini de vî- nătoare, cîini de. curse, cîini ciobănești, cîini de salon etc. La sfîrșit de secol XX, la blocul Hermes, locatarul Icsulescu lansează pe piață o rasă nouă : cline de balcon 1Vrînd să-și demonstreze că are suflet bun, Icsulescu și-a cumpărat un cîine. Animalul și-a luat imediat rolul în serios, a- dică a început Să-și iubească stăpînul cu o pasiune demnă de o cauză mai bună. Idila a fost scurtă, fericitul proprietar trebuind să plece în- tr-o delegație. Era imposibil să-l ia pe AZor cu el. dat fiind faptul că ordinul de deplasare nu pomenea nimic de patruped. Cine i-ar fi dat diurnă pentru un cîine ?Invent,v, Icsulescu găsește soluția. II închide pe Azor pe Balcon. la etajul V. îi lasă o găleată cu apă și șase oase afumate, cu consemnul să mănînce cîte două pe zi. Ideeă nu eră absolut

inedită: pe. de la Hermessem eu și cocoși pinte- nați, dînd roată unor găini timide, iar odată — în ajun de An Nou, un curcan îndopat mă privise cu dispreț de la e- tajul IV...Suspendat între pă- mînt și cer, pe o placă re-

balcoanele mai văzu-

FOILETON

• ■•■■•■■■■•■■■■•■••■■■■■oce de beton, Azor nu rezistă, ispitei; ronțăie cele șase oase încă din prima zi, meditînd a- supra ingratitudinii stă- pinului, în care investise atîta dragoste. Apoi, stresat și decepționat peste măsură, începe să urle în cele mai diverse game.Am crezut mai întîi că urlă la lună, după un mal vechi obicei al clinilor. Dar, pe la ora 3, luna depășise . deja orizontul blocului, Hermes și Azor urla și urla. Sub balcon se adunaseră numeroși cîini vagabonzi.

tot mai numeroși în fauna cartierului. II ascultau pe Azor în tăcere, plini de compasiune. Se gîndeau că e mult mai bine să fii clinele nimănui, decît să fi clinele lui Icsulescu.Trebuie să vă mărturisesc un lucru ciudat. La acea oră nefirească, în pijama, pe balconul meu, îmi venea și mie să urlu. Pentru că urletul lui Azor însemna dragoste de oameni. Iar oamenii (rc- cte stăpînul), bată-i vina... Azor nu-și dădea seama că protestul lui, deși întemeiat, terorizează un cartier întreg, la ora cînd oamenii vor să se odihnească. Icsulescu l-a abandonat în „stîna" lui de Ăa etajul V și a plecat pe undeva, în res de serviciu.. Îmi venea să .iau scară, chiar și uha mătase, să urc, să-l pe Azor în brațe, mingii și să-i inul tocmai departe de capriciile sentimentale ale stăpânului său. să zburde înapoi, spre imemoriala lui sălbăticie.

inte-'.■■i .'/■ o de iau. să-l dau dru- în pădure,
Valeriu BUTULESCU

l
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Adunarea Generală a O.N.U.
încheierea dezbaterilor din cadrul

sesiunii speciale consacrată 
problemei NamibieiNAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres).» — La 20 septembrie s-au încheiat dezbaterile generale din drul sesiunii speciale a __ dunării Generale a O.N.U. consacrată problemei na- mibiene. In cadrul dezbaterilor, la-. care au luat parte aproape 100 de reprezentanți ai statelor membre, s-a procedat la o e- xaminare aprofundată a situației grave din Namibia și, în general, din A- frica australă, unde regimul minoritar rasist de 

la Pretoria continuă politica sa de discriminare rasială și apartheid, atacurile agresive împotriva u- nor state africane suve
rane și ocuparea ilegală 
a teritoriului namibian, sfidînd rezoluțiile O.N.U., cererile - opiniei publice mondiale și nesocotind principiile Cartei și normele unanim admise ale dreptului și legalității internaționale. Majoritatea covîrșitoare a vorbitorilor

ca-• A?
din plenara Adunării nerale au condamnat fermitate menținerea minației coloniale R.S.A. în Namibia, tarizarea crescîndă cestui teritoriu, bogățiilor naturale, marea crîncenă a poporului namibian. Au fost condamnate, de asemenea, manevrele politico-administrative ale rasiștilor de la Pretoria, încercările de a impune poporului namibian un guvern local marionetă, aservit autorităților sud-africane, care, toate, urmăresc tergiversarea unei soluții de fond în problema namibiană și perpetuarea dominației coloniale a R.S.A,Grupul țărilor africane membre ale O.N.U. a prezentat un proiect de rezoluție, sprijinit de toate țările nealiniate. care cheamă la instituirea u- nor sancțiuni cuprinzătoare și globale împotriva R.S.A.

Ge- cu do- amili- a a- spolierea opri-

Reuniunea Consiliului de Securitate, 
consacrată examinării situației UNIFILNAȚIUNILE UNITE 20(Agerpres). — Consiliul de se cere acestui organism să Securitate s-a reunit, vineri seara, în sesiune de urgență pentru ș examina situația în care se află forțele O.N.U. din Liban (UNIFIL), care au constituit, în ultimul timp, ținta mai multor atacuri, soldate cu victime, mai aleș în rîndUrile lui francez.Reuniunea a fost pr'ece- i dată de publicarea unui ■ raport al secretarului general al O.N.U., Javier

Perez de Cuellar, în careadopte măsurile necesare pentru a determina Israelul să-și retragă trupele din teritoriile pe le-a ocupat în sudul banului,Luînd cuvîntul în drul primei ședințe, prezentantul Franței contingentu-»' Națiunile Unite a zentat un proiect de luție în această problemă, care va fi examinat, în- cepînd de luni, precizează agenția France Presse.

careLicăre- la pre- rezo-
Evacuarea contingentului francez de pe o 
serie de poziții deținute în sudul LibanuluiBEIRUT 20 (Agerpres). — Contingentul francez din cadrul Forței Interimare a O.N.U. în Liban — UNIFIL a fost evacuat de pe nouă din pozițiile sale deținute în sudul Libanului. au anunțat surse ale UNIFIL, citate de agenția

France Presse.După cum se știe, militarii francezi au fost în ultimul timp ținta mai multor atacuri din partea elementelor extremiste din zonă, numai în ultimele două săptămîni patru fi-” ind uciși, iar 34 răniți.

Avancronică sportivăIată o duminică bogată In evenimente sportive pentru suporterii din Valea Jiului. La fotbal, în divizia A, Jiul primește replica Petrolului, întîlnire menită să confirme integrarea lui Sedecaru și ambiția tinerei gărzi a gazdelor, care asigură echipei miniere una din cele mai mici medii de vîrstă. La concurență, la Vulcan, ta divizia B, seria a III-a se dispută o partidă în care 
se confruntă o fostă divizionară A, F.C. Bihor și veleitara formație minerească A.S. Paroșeni, căreia îi priește ozonul tip B. In divizia C, Minerul Lupeni, echipă care pînă acum nu contează în deplasare, are ca adversară pe Obilici Sînmartinu besc, deci suporterii mizează pe „norma11 acasă. In campionatul dețean sînt programate ciurile: Preparatorul trila —Minerul

Șirei de ju- tne- Pe- C.F.R. Petroșani, Aninoașa —

Problema datoriei externe, recomandată 
apentru a fi inclusă pe ordinea de zi 

actualei sesiuniNAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). — Biroul A- dunării Generale a O.N.U. a recomandat adunării să includă pe ordinea de zi a actualei sesiuni, ca punct
distinct, problema externe a țărilor de dezvoltare și a dezvoltării — relatează agenția Taniug.

datoriei în curs

Pe SCUfT
MESAJ. Președintele S.U.A., Ronald Reagan, l-a primit, la Washington,- pe ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Eduard Șevardnadze. Cu acest prilej — anunță agențiile TASS și UPI — ministrul de externe sovietic a în- mînat președintelui S.U.A. un mesaj personal din partea secretarului general al C.C. al P.C.U.S.,

Calendar săptămînal
LUNI, 22 SEPTEMBRIE— Sărbătoarea națională a Republicii Mali. Proclamarea republicii.— Conferința anuală a Partidului Liberal din Marea Britanic (Eastbourne, 22—26).
MARȚI, 23 SEPTEMBRIE— Reuniunea miniștrilor muncii din țările membre ale CEE (Bruxelles).
MIERCURI, 24 SEPTEMBRIE— Reuniunea miniștrilor de externe a- fricani pentru studierea modalităților de aplicare a planului O.N.U. de a- jutorare a Africii (New York).— Sesiunea extraordinară a Conferinței generale a AIEA (Viena, 24—26).
JOI, 25 SEPTEMBRIE— Runda de toamnă a negocierilor de la Viena privind reducerea forțelor armate și armamentelor și măsuri a- diacente în Europa Centrală (MBFR).— Cea de-a 32-a Conferință parlamentară a țărilor membre ale Common-

22—28 SEPTEMBRIE 1986wealth-ului (Londra, 25 IX — 1 X). — Reuniunea de urgență a miniștrilor de interne din țările membre ale CEE, consacrată problemei terorismului (Londra).
VINERI, 26 SEPTEMBRIE— Ziua Revoluției. Sărbătoarea nală a R.A. Yemen.— Reuniunea anuală a Fondului netar Internațional — Banca dială (Washington, 26 IX — 3— Congresul federal al Partidului Ecologist din R.F.G. (Nurnberg, 26—29).
SIMBATA, 27 SEPTEMBRIE— Ziua mondială a turismului.— Ziua internațională a surzilor. 
DUMINICA, 28 SEPTEMBRIE— Alegeri parțiale pentru reînnoirea a 

o treime din membrii Senatului francez.— Alegeri parțiale pentru ocuparea locurilor rămase vacante în Adunarea Națională a Republicii Turcia.
'(Agerpres)

națio-
Mo- 

Mon- X).

Mihail Gorbaciov. Totodată, la Departamentul de Stat au avut loc convorbiri între Eduard Șevardnadze și secretarul de stat al S.U.A., George Shultz.EXPLOZIE. După cum anunță agenția Taniug, la mina de cărbuni Kakani, din R.S. Bosnia și Herțe- govina, s-a produs un accident care a provocat moartea a patru mineriși rănirea altor 16. Accidentul a fost cauzat de o explozie a gazului metan, în timp ce o echipă executa operația de stingere a unui incendiu declanșat eu două zile mai înainte.PROTOCOL. La Washington a fost semnat protocolul privind participarea unor întreprinderi i- taliene la programul merieah Inițiativa tegică de Apărare — cunoscut sub numele „războiul stelelor" toate eă, în rîndul opiniei publice italiene s-a înregistrat o amplă mișcare de respingere a acestei participări. Documentul respectiv — relevă agențiile ANSA și AFP — stabilește modalitățile tice de participate cestor întreprinderi programul amintit.; LĂCUSTE. Mari : de lăcuste afectează 1 africane, amenințînd rios recolta acestui an zona respectivă, se arată într-un raport dat publicității la New York de Departamentul O.N.U. pentru acțiuni de urgență în Africa.

a-Stra-de cu

prac- a a- lastoluri15 țări I seta

MEMENTO
FILME

21 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Rîdeți eu Stan și Bran; Unirea: siuni; Parîhgul: care.PETRILA: Din multă dragpsfe.VULCAN — 
farul; Pilot de Unu.LUPENI — Pădurea nebună.URICANT:bandiștii din Sania ci a.

Promi-
In tunerprea
Lucea-

formula

Cultural:Contră-
Lu-

Met a 1 u i Crișcior (seria I), Sănătatea Vulcan — Autobuzul Petroșani (în seria a Il-a, celelalte întîlniri se vor disputa luni după-amiază),O altă disciplină sporti- cu priză la public, care va bucura, în diminea- zilei de azi, de o aten- deosebită, este rugbyul. deschidere, pe gazonul
va se ta tie iaȘtiinței petroșani (ora 10) figurează partida vedetă, din prima divizie. Știința — T.C. Ind. Constanța, după care vor evolua juniorii de la C.S.Ș. Petroșani și Politehnica Timișoara.Iubitorii handbalului, care nu au luat drumul Tg. Jiului, pentru a susține U- tilajul-Știința Petroșani, în ultima ei partidă pe teren... neutru, pot urmări duelul juniorilor de la C.S.Ș. Petroșani și Dinamo Brașov, pe „bitumul" primei echipe.

Ion VULPE

TELEX ■ TELEXTELEX ■ TELEX ♦Etapa a 5-a a Campionatului diviziei A la fotbal, programează duminică, 21 septembrie, următoarele meciuri; Sportul studențesc — Steaua București; Jiul Petroșani_ — Petrolul Ploiești;— Victoria FCM Brașov — < Vîlcea, Gloria Universitatea ca; Dinamo — Oțelul Galați - Hunedoara; Flacăra Mb- reni — F.C. Argeș; F.C. Olt — Universitatea Craiova,'”.Partidele vor începe la ora 17,00. Aspecte de toate întîlnirile vor transmise la radio pe programul 1,
«••••••••••••••••••••••••••••

RapidBucurești; Chimia Rm. Buzău — Cluj-Napo- SC Bacău;— Corvinul
la 
fi

BUDAPESTA 20 (Agerpres). —- In runda a 11-a a turneului internațional de șah ce se desfășoară la Szirak (Ungaria), marele maestru român Mihai Șubă a remizat eu Roma- nișin (URSS), egalitatea fiind consemnată și în partidele Ftachnick — Nogueiras, Spraggett — Rodgers. Garcia Palermo l-a învins pe Psahis, Smej- kal a pierdut la Pinter și Adorj an la Flear,In clasament conduce Lev Psahis (URSS) — cu 7,5 puncte. Mihai Șubă se a- flă pe locul 6, cu 5,5 puncte.
(Agerpres)

I.C.S. ALIMENTARA -
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

PETROȘANI
ÎNCADRE A Z A

- 3 paznici

Retribuția i

57/1974.

se va face conform Legii nr.

publicitate

22 SEPTEMBRIEPETROȘANI — 7 No
iembrie: Noi, cei • din linia întîi, I—II; Unirea: Se întorc cocorii; Parîn- gul: Pirații din Pacific.LONEA: Confruntarea decisivă.VULCAN ■— Luceafă
rul; Preeria.

LUPENI — Cultural: Pari Wolodjovski, I—II.URIC ANI: Alice.N.R. Eventualele modificări intervenite înprogramarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara. . .
rv

21 SEPTEMBRIE

Telefilmoteca ghiozdan: 
„Vizitatorii", (color).Episodul 15. , Din cununa cînle- cului românesc. Muzică populară. Album duminical, (parțial color). Roadele perseverenței (color). Reportaj de Ziua metalurgistului.Telejurnal.Scut și strajă, (color). Documentar. La trecutu-ți re. mare (color). Spectacol muzical -20,10 Film

„Rug și flacără1 (color).

13,0014,45

viitor.

de

ma-literar - coregrafie, artistic.
COLEGIUL DE REDACȚIE: Țosif B A I AN. loanDUBEK, Dorin GIIEȚA, Ion 

MUSTAȚĂ. Simian POP — redactor șef, Teodor RUSU — redactor șef adjunct. 
Ti beri u SPATARU.

Producție a Casei de Filme Cinci.21.50 Telejurnal.22,00 închiderea programului.
22 SEPTEMBRIE20,0020,2020,40

21,00

21.5022,00

Telejurnal.Orizont tehnico- științific.(color).Tezaur folcloric.(color).In aurul toamnei, Roman foileton. .(color).
Prețul succesului.Episodul 3.Telejurnal, închiderea programului.

memento

PIERDUT chitanțier cu nr. 1856 — 1906 aparținînd Școlii generale nr. 1 Pe- trila, eliberat de Consiliul județean al organizației pionierilor Deva. II declar nul. (8901) (8904)
* ANUNȚURI DE FAMILIE

PIERDUT legitimație bibliotecă nr. 5804, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă.
i ■ :

MAMA, tata și fratele Nicu amintesc împlinirea 
a 3 luni de la dispariția celui care a fost scumpul 
nostru fiu și frate

CRĂIȚATU IONEL
II vom păstra neșters în amintire. (8902)

SOȚIA și copiii amintesc că s-au scurs șase 
luni de tristețe și durere de la dispariția prematu
ră a iubitului lor

MARCEL TUCACIUC
Va rămîne veșnic în inimile noastre. (8905)

SOȚIA și copiii cu aceeași durere anunță îm
plinirea unui an de la moartea fulgerătoare a celui 
care a fost un minunat soț si tată

BORCOȘI ILIE
Recunoștință profundă celor care îi vor păstra 

o clipă de aducere aminte. (8903)

Redacția și administrația : Petroșani, str. Nicolae Bălcescu nr. 2, Telefoane, secret 
lariat: 41662. secții: 41663, 42164.
Tiparul: Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nt. 2, telefon 41365.


