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ȚÂRII CIT MAI MULT CÂRBUNE!
Pe elegantul bulevard n! I.upeniului de azi, orașul minerilor își etalează ele

mentele urbanisticii moderne, ale civilizației și calității vieții.
I. M. Paroșeni

Rodnicia muncii oamenilor 
din abatajele mecanizateMinerii Paroșeniuluî, cea mai mecanizată întreprindere minieră din Valea Jiului — 99,7 la sută din producția este extrasă (practic toate sînt dotate cu de susținere și canizată) — au în acest an că fac parte din elita mineritului Văii Jiului și a țării.Folosind cu eficiență ridicată zestrea tehnică pe care o au în dotare — la ora actuală se află în funcțiune 6 complexe mecani

zate — minerii, mecanizatorii, adevărați mineri tehnicieni, formațiile de lucru de la Paroșeni au obținut constant productivități superioare sarcinilor planificate. Cu o zi înainte de încheierea a 9 luni din acest an raportau: plus 1833 kg .pe post în a- bataje; 893 kg pe post în cărbune, .553 kg pe post,în subteran și plus 252 kg de cărbune pe post Ia nivelul întregii activități a întreprinderii. Aceste * sporuri de productivitate le-aupermis să extragă supli-

REALIZĂRI

Foto: P. OVIDIU

LA I.C. VULCAN

Produse pentru export
IN PAGINA A 3-A :

realizată mecanizat abatajele complexe tăiere me- dovedit și parte
■ Peste 32 000 tone de cărbuhe plus la 

încheierea a trei trimestre din acest an.
■ Aproape 2000 kg de cărbune pe post 

în plus în abataje.

ANGAJAMENTE
li Pesle 100 000 tone de cărbune în plus 

sarcinilor de plan Ja sfî(fitul anului, din care 
70 000 tone extrase suplimentar în ultimul 
trimestru al anului.

Acționînd în continuare pentru diversificarea și creșterea calității produselor, cohfecționerele de la Vulcan raportează o bogată activitate și în contul Iubii septembrie.După cum ne-a informat ieri, telefonic, tovarășa Victoria Roșea, cretar al comitetuluipartid, în luna septembrie s-au aflat în producție de serie peste 20 sortimente de confecții pentru copii și femei. Majo-
se- de

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)
-------------------------- -

Abatajul frontal al 1 
brigăzii lui Ferencz 
Fazakas, din sectorul 
III al I.M. Paroșeni.

Foto: O. pARAIANU
Revenim la I. M. Dîlja Succese

„Ne mobilizăm toate forțele pentru 
realizarea programului prevăzut"

de seamă ale 
minerilor

Revenim la mina Dîlja, pentru a 
consemna eforturile- depuse în vederea 
redresării producției, apropierii de ni
velurile prevăzute prin plan. Aceste 
aspecte constituie, de fapt, substanța 
dialogurilor purtate cu factori de răs
pundere din întreprindere — tov. Ion 
Lupu, președintele COM, și inginer E- 
meric Kovacs, directorul minei.

In prima parte a investigației noas
tre, îl avem drept interlocutor pe to-

varășul Ion Lupu, căruia îi solicităm 
amănunte.. privind crearea unui cadru 
corespunzător de organizare a muncii, 
susceptibil de a impulsiona activitatea, 
de a conduce la valorificarea tuturor 
resurselor colectivului de la I.M. Dîlja. 
O latură decisivă a acestui necesar cli
mat de muncă, la nivelul exigențelor 
mereu mai mari, o constituie utiliza
rea forței de muncă.

Pfln acțiuni energice, îi scopul creșterii producți- ei de cărbune, în' ziua de 29 septembrie a.c., cinci întreprinderi miniere și-au depășit sarcinile de plan. Astfel, minerii de la Lunea, Aninoasa, Paroșeni, Lupeni și Uricani au raportat, împreună, un plus de 1796 tone de cărbune. (A.T.)

ritatea produselor au fost destinate exportului în U.R.S.S. In prezent se află în faza de omologare încă 5 astfel de noi produse. •La capitolul evidențieri merită a fi amintite, numele muncitoarelor Victoria Ene, Carolina Ban- hazi, Adela Matei, Ana Kișpal, Vatica Dogaru și Clara Păcală, precum și formațiile de confecțio- nere 2A, 2B, 4A și 4B. (T. Alexandru)

• Ancheta noastră: 
Despre situația cămi- 
nelor de nefamiliști (I)

• Rubrica „Citadine"

• Un deziderat pen
tru veterani, dar $i 
pentru tineri: Predarea 
ștafetei în turismul al
pin.

■ SPORT

însemnări de reporter

Tinerețea si 
competența profesională 

îngemănate în eficienta muncii

— Așa cum s-a mai arătat în coloanele ziarului, avem un deficit de forță de muncă de 351 de oameni. Dar nu este vorba numai de aspectul pur numeric. Și despre actuala forță de muncă nu se poa- te spune că dispune de experiența necesară în lucrările de minerit. Un e- xemplu statistic este concludent în această privință:. 43 la sută din oamenii lucrează în subteran au Vechime de sub un la sută intre 1 și 2 la sută intre 2 și 5 la sută între 5 și 10doar 6 la sută peste ani. Nu o spunem aceasta

ceo

pentru a invoca niște scuze, ci pentru că aceasta este situația. Și totuși, chiar în aceste condiții, colectivul nostru de muncă a realizat, în cele nouă luni de zile ale anului 1986, cu 46 600 de tone mai mult decît perioada corespunzătoare a anului trecut. Deci s-au / depus eforturi pentru creșterea. producției, iar ele vor fi amplificate pe vii' pentru a ne situa la toiul cerințelor.
— O altă necesitate, strin

gentă, pentru mina Dîlja, 
este aceea a calificării oa
menilor, pentru că, se 
știe, ca în orice alt dome-\ - ■ ■■

cu
iu

niu, de altfel, și în minerit 
nivelul producției este în 
funcție de gradul de 
noștințe al celor care 
creâză aici.— Și pe această linie, organul colectiv de conducere, compartimentele de specialitate au depus e- forturi, concretizate, în a- eest an, prin înscrierea, la cele opt cursuri de calificare, a 444 oameni, între care 285 mineri, 84 electricieni, 75 mecanici. Au absolvit, pînă în prezent,

Se redeschid astăzi, în clinchetul vocilor cristaline ale. celor ce poartă

C.T. DIACONU

(Continuare în pag. a 2-a)

Ie de cercetare și proiectare din Valea Jiului. In această perioadă, de pil- i dă, este în curs .de fina- ? Uzare un dispozitiv ne- J cesar în siguranța funC- I ționării benzilor de tran- ț sport, temă de cercetare- ț

Ziua sau noaptea, zecișipatru de ore douăzecișipatru, așa cum se obișnuiește să se spună, tinerii din colectivul de țelegrizumetrie al secției service din cadrul IPSRUEEM Petroșani, se află în întreprindere, gata să intervină, să-și pu- proiectare la care contri- 1 nă în valoare* competen- buie Aurel Sălăgean, sțu- L ța și tinerețea pentru ea dent în anul VI. la curau- 7 utilajele și instalațiile rj(e serale ale Institutu- '

două- din

minelor din Valea Jiului să funcționeze mai bine. „In fiecare săp-cit
lui de mine.— Prin specificul muncii noastre, ne spunea ing.tămîn.ă avem cîte 4-5- Mircea Olarii, șeful sec- intervenții operative în țjej service, probleme de metrie“, Aurelian.Și, odată cu aceste țiuni, Ia care oameni, cum sînt. maistrul Csontos Ernest, Viorel Macavei sau Nylas Ștefan, acest colectiv harnic și plin de inițiativă, este cuprins, totodată, și în activitatea de cercetare științifică desfășurată în colaborare eu institute-

telegrizu-mărturisea ing.Serafinceanu.ac-veghează

luționare a patriei, a dorinței noastre’ de a munci cu abnegație, a învă-cu mîndrie cravată roșie - ța cu sîrguință și a cercii’■ tricolor, porțile caste- ceta cu pasiune creatoare.cu- tricolor, porțile castelelor fermecate ale cunoașterii, ale științei și tehnicii, ale cîntecului, poeziei și desenului — Cașele pionierilor și șoimilor patriei. Momentul acesta, de aleasă simțire patriotică, în care gîn- dul și fapta micilor vlăstare ale patriei se reunesc în fierbintea columnă a devenirii noastre comuniste, a devenit un simbol al tinereții revo-

INSCRIPȚIIșibouFantezia, hărnicia bucuria vor dă un impuls gîndirii înaripate și micilor mîini dibace, în a pătrunde în lumea electronicii și a mecanicii, a mineritului și cîntecului, a fotografiei ■ și desenului, a poeziei

noi sin tem integrați deplin în minerit. In această etapă, un colectiv de muncitori și. specialiști lucrează la mina Livczeni unde demontăm, efectuăm reparații hidraulice și apoi montăm un complex mecanizat compus din 56 de secții. La astfel de lu-
Tiberiu SPĂTARU

(Continuare în pag. a 2-a) |

r i e iși matematicii. Timp de nouă luni, noi taine ale naturii vor deveni familiare celor ce înțeleg să vină la Casa pionierilor pentru a îmbina practica. CU teoria, aplicînd ceea ce școala îi învață în o- yele de curs., Ix>r, acestor minunate flori ale patriei, . acum, în ziua dinții a acestui octombrie mănos, cînd casele pionierilor au prins din nou viață, le adresăm urarea vibrantă : „Tot înainte!".
H. DOBROGEANU
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Comisiile pe probleme
important sprijin al organului de partid din abatajele mecanizate(Urmare din pag. I)Comitetul de partid de la I.M. Lupeni folosește cU bune rezultate . comisiile pe probleme în rezolvarea 

cu operativitate *a sarcinilor •politice, economice și organizatorice, iar periodic, tot cu sprijinul acestor comisii, realizează controale complexe, care conduc la impulsionarea întregii activități.Recent, comisia organizatorică a comitetului de partid, împreună cu un colectiv de specialiști, . au efectuat, pe baza unei tematici, un control complex cu privire la îmbunătățirea stilului și a metodelor de muncă ale comitetului sindicatului. Se avea, în vedere modul cum acționează sindicatul pentru aplicarea în viață a hotărîri- lor de partid și de stat, pentru realizarea sarcinilor de plan și a angajamentelor : asumate în întrecerea socialistă.In urma controlului, au reieșit preocupările multi- ; ple pe care le-a avut comitetul sindicatului de lă I.M. Lupeni pentru creșterea producției de cărbune, introducerea mecanizării și automatizării, folosirea intensivă a capacităților 
de producție, întărirea ordinii și a disciplinei, creșterea răspunderii • oamenilor muncii în realizarea sarcinilor economice. Prin mijloacele specifice, comitetul sindicatului a stă-

catul, alături, de ceilalți factori, nu a desfășurat o _ _______  _ ____________ ____ „ , mo„ climat de responsabili ta- bilizare a oamenilor ‘ laruit pentru menținerea în colectivele de sectoare, în . .formațiile de lucru a unui temeinică muncă de
-C.A • vx w — : .,- — -. .. J.te si inițiativă, în vederea realizarea ritmică a planu- desfășurării unei activități lui, pentru organizareaproductive ritmice și efi- mai bună a întrecerii so- ciente. Organele și orga- : cialiste, care să contribuie- - -' .............. la creșterea producției decărbune la sectoarele III,
desfășurării unei activități lui, pentru _ . ,productive ritmice și. efi- mai bună a întrecerii

• 1 x-x -    —. 1 _■ A" '. ✓i l 1 î T1*nizațiile' de sindicat au popularizat indicatorii de
Viata de partid

plan. Dezbaterea acestora în grupele sindicale a prilejuit stabilirea pentru fiecare echipă, brigadă și sector a obiectivelor de întrecere, cunoașterea posibilităților de care dispun pentru realizarea planului. In acest an a fost mai bine organizată întrecerea socialistă; brigada condusă de Constantin Popa a lansat chemarea către toate brigăzile din marile a- bataje mecanizate ale Văii jiului. Comitetul sindicatului promovează cu rezultate bune inițiativele muncitorești : „Contul de economii al Sectorului", „Prietenul noului încadrat", „Brigada fără nici o absență nfemotivată", „Brigada înaltei productivități" etc.Colectivul de control al comisiei organizatorice a constatat, totodată, că sindi-

VI, VII < și VIII care au mari rățnîneri în urmă. Nu s-a muncit suficient cu oamenii pentru crearea u- nei opinii de masă împotriva indisciplinei ; „judecata muncitorească" nu este folosită eficient pentru combaterea absențelor nemotivate. Un alt neajuns semnalat în activitatea grupelor sindicale este acela că acestea nu urmăresc bolnavii acasă sau la spital, aplicarea tratamentului recomandat de medic și astfel, în unele cazuri, concediile medicale se folosesc pentru rezolvarea problemelor personale și de altă natură. Neajunsuri s-au și în -direcția tice în rîndul producție ; nu zat lunar întîlniri de lucru cu cele rămase sub plan, „Zile ale brigadierului" care să contribuie la gene-

ralizarea experienței pozitive etc. Comitetul sindicatului nu s-a ocupat, stăruitor de perfecționarea pregătirii profesionale a muncitorilor, nu a' urmărit calitatea cursurilor, orientarea acestora spre activitatea practică în scopul cunoașterii măi bune de către cursanți a utilajelor, a defectelor și a modului de remediere a 1 acestora.Concluziile colectivului de control al comisiei organizatorice au fost prezentate într-o ședință a? biroului comitetului de partid. Măsurile adoptate, finalizarea acestora trebui să ridice la superioare activitatea mitetului sindicatului, fecționarea stilului și metodelor de muncăgrupelor de sindicat, folosirea de forme variate pentru mobilizarea colectivului la realizarea integrală a sarcinilor de plan.

cest an, de peste 11000 tone de cărbune. Aici s-a remarcat în mod deosebit : brigada condusă de cunoscutul miner șef de brigadă Ferencz Fazakas.Succesele înregistrate pînă acum de minerii de • la Paroșeni constituie o trainică temelie pentru a- firmațiile optimiste , ale directorului întreprinderii, ing. loan Besserman, care preciza : „Pentru ultimul trimestru al anului avem condiții să obținem o depășire a sarcinilor de plan

manifestat muncii poli- brigăzilor de s-au organi-

Ne mobilizăm toate forțele pentru 
prevăzut**concretiza în deschiderea stratului 13 în blocul II, în complexul de lucrări pentru concentrarea producției la orizontul dc bază 300, în deschiderea blocului IV servit, de puțul auxiliar nr. 3. Desigur, a- tîț pentru actualitatea producției, cit și pentru perspectiva ei sînt necesare eforturi pentru îmbunătățirea aprovizionării cu materiale — în acest scop stocurile prevăzute dc normative pentru perioada de iarnă. fiind asigurate.

realizarea programului— încheiem cele nouă luni de zile cu o producție medie de 1335 de tone zilnic. Depunem eforturi pentru a o crește la cel puțin 1500 de tone, ne mobilizăm, în acest scop, din toate punctele de vedere...
— Mai concret...

(Urmare din pag. I)30 de mineri. 1.3 electricieni și 14 mecanici.
— Mina, din constatări

le noastre, este „deficitară" 
în ce privește artificierii...— Deja 20 dintre ei au absolvit cursul, așa că, în scurt, timp, necesitățile Vor fi acoperite.Sîntem conștienți de faptul că. în acest' cel de-al patrulea trimestru al anului, avem de realizat eini sporite, iar noastre, inclusiv la parametri de a efectivelor calificate policalificate, vizează tocmai îndeplinirea programului prevăzut.Dialogul cu inginer E- meric Kovacs, directorul minei, se referă, cu precădere, la condițiile tehnice create pentru redresarea producției.

— Tovarășe director, 
v-aș propune să pornim de 
Ia un element 
anume că acest cel 
patrulea trimestru al 
lui este liotărîtor, că 
lurile preliminarului 
tru cele trei luni de 
sînt mult mai mari, 
condiții tehnice sînt 
te pentru a Ie, satisface ?

sar- eforturile folosirea eficiență și

decisiv : 
de-al 
anu- 

nive- 
pen- 

zile 
Ce 

crea-

s-au do- ește Vor-
— In trimestrul al IV-lea vor intra în producție trei noi abataje, cu o producție totală de 240 de tone de cărbune. Vom extinde tehnologiile care vedit eficiente —ba de exploatarea sub tavan de rezistență — acest lucru fiind încheiat pentru întreg sectorul II, Sînt. în perspectivă sectoarele 1 și III. care vor beneficia mai mult tehnologie al acestui tul anului

de o asemenea în trimestrul IV an și la începu- viitor.
(Urmare din pag. I)

va cote co- per- a ale

Vasile COCHECI

O secvență de pe șan
tierul viitoarei unități 
de preparare a cărbu
nelui din Uricani. Prin 
această viitoare capa
citate de preparare, vor 
fi atinse cote superioa
re în valorificarea căr
bunelui extras, în vede
rea cocsificării.

— In legătură cu pregă
tirea producției anului vi
itor : paralel cu creșterea 
eforturilor pentru redre
sarea situației actuale, se 
impune și accelerarea lu
crărilor de investiții...— In acest scop, ne-arn organizat în așa fel din punct, de vedere tehnic încît să finalizăm obiecti- foarte importante pen- vii torul producției: cei de ml prevăzuți pen- trimestrul IV se vor

I INVESTIȚII. In zona Pa- rîngului, din cartierul Aeroport. continuă în ritm intens lucrările la o investiție de larg interes pentru mineritul municipiului. Este vorba de viitoarea stație de salvare | minieră a Combinatului ■ minier Valea Jiului.■Ș UTIL. In stația de auto- I buz „Cap de linie" din U- I ricăni a fost construit re-

cent un modern și util staționar pentru adăposti- rea călătorilor în caz intemperii. Un cititor ziarului ne-a transmis; propunere pentru a fi vansată
de al o 
a- celor în drept: deschiderea unui chioșc de difuzare a presei: în acest staționar. :ACȚIUNI TINEREȘTI. Prin acțiuni de muncă patriotică, planul de economii finanțate al Comitetului UTC de la mina LU- peni a fost realizat pînă în prezent, în proporție de 85 la sută. După cum ne

mentar sarcinilor de plan, în perioada amintită, peste 32 000 tone de cărbune. Cele măi de seamă depășiri■ le-au obținut colectivele sectoarelor I și III, primul fiind un colectiv fruntaș la nivelul întregii Văi a Jiului, ocupînd primul loc în întrecerea socialistă pe anul 1985, an în care producția extrasă suplimentar se ridică la 24 261 tone de cărbune. Acum, după trecerea a 9 luni din 1986, _ .producția realizată peste de aproape 70 000 tone deprevederile de plan de că- cărbune, ceea ce ne vatre sectorul I — a .depășit, deja, 33 000 tone de cărbune. O contribuție deosebită la obținerea acestui succes, au avut-o minerii din formația condusă de Vasile Cojocaru.Sectorul III, cel de al doilea sector cu importante depășiri ale sarcinilor de plan a obținut un plus, în perioada scursă din a-

permite să încheiem anul 1986 cu o producție de cărbune extras peste prevederi de peste 100 000 de tone. Acesta este noul nostru angajament și îl respecta".Un angajament pe măsură hărniciei și priceperii unui colectiv de oameni hotărîți să dea țării cît mai mult cărbune.
Lună fructuoasăAmplificîndu-și .eforturile. pentru realizarea sarcinilor de plan, ceferiștii din stația Petroșani au încheiat iuna septembrie cu importante succese în munca.De Ia tovarășul Octavian Dragotă, șeful stației, a-flăm că staționarea întranzit cu prelucrare a fost redusă cu 1,12 la sută, încărcătura statică a fost depășită cu 0,8 la sută, TATAR)

vom

pentru c<pentru ceferiști iar tonajul brut la trenurile de marfă s-a depășit cu 1,2 procente.Dintre ceferiștii care și-au adus contribuția la aceste rezultate îi amintim pe Voica Serghei și Petru Alicu — șefi de manevră, Romulus Făgaș, Ion Gabor, Ion Hoancă și Mihai Popescu — manevranți, An- . dronic Munteanu, Costică Bălan și Emil Lăcătușu — 1 impiegați de mișcare. (Al.

Tinerețea și competența profesionalăcrări sînt specializați sub- jnginerii Vasile Borca și Gheorghe Ciocan, lăcătușii Emil Hariton, Gheorghe Șandor, Ion Popițiu și alții. Este fragment, din activitatea doar un dar revelator, noastră care se raportează direct și nemijlocit la munca minerilor, la asigurarea unei bune funcționări a utilajelor și instalațiilor cu care sînt dotate întreprinderile miniere Valea Jiului.Tinerețe și ță, astfel poate fi sintetizată activitatea din secția service a IPSRUEEM unde muncesc 49 de stu- denți la cursurile serale

ale Institutului de mine, adică o treime din totalul colectivului. Eficiența muncii, responsabilitatea pentru calitatea oricărei intervenții și calificarea lucrătorilor situează secția pe locul întîi în întrecerea socialistă din întreprindere. înseși rezultatele obținute în luna septembrie sînt elocvente : s au realizat lucrări în val oare dedin' ' 2 027 540 lei, plănui fiindcompeten- _ de 1 500 000 lei. Și toate aceste lucrări, realizate în compartimentele de telegrizumetrie, PRAM, linia de reparat reduc- toare sau cea de reparat

foreze și sondeze de mi- ful secției, ne vom nă (acum se află în re- liza planul pentru parații 3 foreze FC 60) ori de reparații hidraulice constituie un complex de o- perații de mare finețe impunînd cu necesitate înalte calități morale și profesionale. In cele 9 luni trecute din acest prim an al celui de-al 8-lea cincinal, oamenii muncii din secția service a IPSRUEEM au realizat o producție de 17 470 000 lei, întregul plan al a- nului fiind de 18 milioane lei.— In a lunii spunea prima Jumătate octombrie, ne în încheiere șe-

rea- acest an și ne propunem să obținem importante depășiri ale sarcinilor acestui an. Este răspunsul tru la chemările și rientările formulate tovarășul N i c o Ceaușescu. secretarul neral al partidului, al III-lea Congres al menilor muncii, du-ne, astfel, ] rea la creșterea productivității muncii și realizarea de produse de înaltă tehnicitate și calitate pentru mineritul din Valea Jiului.

nos- o- de a e ge- la oa- sporin- participa-
l

informa Edith Kiss, secretar cu probleme de propagandă al organizației de tineret, acțiunile în sprijinul producției vor continua în vederea îndeplinirii integrale a planului. (Gh.O.)ACR. O informație ce interesează posesorii de autoturisme : în - Lupeni s-a deschis o unitate de reparații auto afiliată la ACR. Dispuriînd de utilaje derne și de personal înaltă calificare, este situată învecinătate a blocului 8 de pe bulevardul Păcii.
mode unitatea imediata

* SUGESTIE. O informație pentru cei ce dirijează transportul feroviar din municipiu: ieri dimineață, 30 septembrie a.c., trenul personal 2731 (de la peni la Petroșani) n-a putut lua toți călătorii Vulcan. De ce ? Deși mărul navetiștilor este continuă creștere, numărul vagoanelor este același : patru... Adică prea puțin !
Lu- mai din nu- în

litatea amplasării în fața doar vreo 30 (treizeci 1) de așezămîntului de cultură spectatori. De ce ? Pentru a unui panou sau set de că nici CMEFS, nici echi- panoUri cuprinzînd aspec- pa gazdă n-au catadicsit te din activitatea casej de să informeze publicul, incultură și afișele spectacolelor „la zi". (Al. H.). INCOGNITO ? . O situație bizară pentru care se căută... vinovății. La mijlocul săptămînii trecute Ia Petroșani, pe stadionul Ști- .^ința, de la ora 15, s-a dis- l campiona- .

bitorii fotbalului despre această întîlnire sportivă. In interesul cui au păstrat „secretul" meciului ?
iI
I

AFIȘAJ. Din nou despre putat derby-ulestetica străzii. Sugerăm f edililor orașului și casei de i cultură să studieze posibi- Teliuc. La meci au asistat
— ■ MW W-W MM* MMM „MMM ■ MMMM M W MM MM

tului județean de fotbal, VQîntre Utilajul și Minerul
Rubrica realizată de 

Al. TĂTAR



Cum este folosita și îngrijită zestrea materială aferentă 
stabilizării forței de muncă pentru minele Văii Jiului

Despre situația căminelor de
Despre importanța recrutării și stabilizării for

ței de muncă necesară extracției cărbunelui, Co
mentariile sînt de prisos. Se fac eforturi susținute 
pentru asigurarea „schimbului de mîine" al mine
rilor cu experiență, pentru recrutarea, calificarea și 
policalificarea, crearea tuturor condițiilor de mun
că și viață pentru tinerii din întreaga țară care vin 
în Valea Jiului și îmbrățișează frumoasa meserie de 
miner. In colectivele de muncă, ei sînt primiți cu 
multă căldură, sînt ajutați să deprindă tainele me
seriei, să se obișnuiască, cu timpul, cu aspra și băr
băteasca îndeletnicire de a smulge pămîntului bogă
ția cărbunelui. Acestea sînt condițiile de muncă. 
Dar cele de viață ? Tinerii încadrați au la dispozi
ție cantinele IACCVJ, care pregătesc mîncare gus
toasă, beneficiază, ca și ceilalți mineri, f de masa 
caldă, gratuită, oferită înainte de intrarea în șut. 
Pentru locuit, au la dispoziție căminele de nefami- 
liști. Pentru construirea și dotarea acestora s-au 
alocat fonduri serioase.

Care este situația actuală în căminele de nefa- 
miliști, cum se ocupă sectoarele gospodărești, orga
nizațiile de sindicat și U.T.C. din întreprinderile 
miniere de tinerii din aceste cămine ? Iată întrebă
rile Ia care ne propunem să răspundem în ciclul 
nostru de anchete.

Flori și igrasie. înîntreprinderea minieră Lonea, fruntașă în extracția cărbunelui dispune, fără putință de tăgadă, de cele mai moderne și funcționale cămine de nefa- miliști. In afara celui din Lonea, la Petrila, pe strada Mihail Sadoveanu au fost date în folosință, încă din anul 1976, două moderne cămine. Acestea cuprind garsoniere confortabile, dotate cu mobilierul necesar, fiecare cu baie, cu duș și grup sanitar. Ce-i trebuie mai mult u- , nui tînăr nefamilist ?Cum arată aceste cămine acum, la început de toamnă ? . O fostă cabină 

rest care-cum...de la poartă a fost părăsită și a devenit depozit de gunoaie, un suport pentru gazeta de perete e gol și supus degradării. La intrarea în corpul B, geamul e spart. La una dintre garsonierele, de la parter, un ghișeu. In încăpere, îngrijitoarea Florica Sfetcu făcea mîncare pe un reșou improvizat. Ni se spune că administratoarea este la librărie. Ne aruncăm privirea prin jur. Instalații e- lectrice improvizate, igrasie peste tot. Incuietorile de la uși sînt rupte, defecte, înlocuite cu lacăte, multe trepte de la scări sînt știrbite, ferestrele de pe 

nefamiliști (I) holuri n-au văzut demult eîrpă. Și multă, multă i- grasie...In corpul A, al aceluiași cămin, o femeie de serviciu, plictisită, care „odihnea" într-o cameră amenajată drept birou, ne spune că administratoarea e în concediu. Pe holurile căminului, cîteva vaze cu flori suspendate contrastează cu igrasia și păianjenii de 
pe pereți.Sosește administratoarea corpului B, tovarășa Matilda Rusu. Cu două plase, în care avea ouă, și alte cumpărături. De cînd s-or găsi ouă la librărie ? Nu ne poate spune chiar exact cîți detașați (corpul B este ocupat de detașați) sînt în cămin. O- ricum, știe că 60 de camere sînt ocupate. Căminul e în reparații de vreo 3 săptămîni. In ziua respectivă lucrau lin dulgher și un electrician. Cu o încetineală... Așa n-or să se termine reparațiile nici la anul I Despre acțiuni culturale, nimic. Locatarii căminului își petrec timpul liber „care-cum". A fost „odată, demult" juristul minei pe la cămin. Brigăzile științifice, formațiile artistice, biblioteca sînt, la aceste cămine, „necunoscute".Un gust amar, o impresie de indignare, rămîne oricui vizitează căminele de nefamiliști ale I.M. Lonea. Oamenii aceștia merită mai mult !

Bujor MIRCESCU

CITADINE : CITADINE CITADINE

A sosit poștașul...„La oficiu rămîne atît cît să-și încarce tolba, bi- neștiutele tolbe de poștaș. Apoi ia în piept drumurile zilnice — cam 28 km în medie — către abonați", ne spunea diriginta oficiului PTT Uricani, Elena Roșu.Pentru loan Trancău, căci despre el este vorba, meseria înseamnă o mare răspundere. Răspundere și pasiune. Venit de prin părțile Gorjului, acum mai bine de două decenii, și-a îndeplinit riguros atribuțiile. Tolba cînlăre.ște de multe ori și pînă la 20 kg. Drumul e ca vremea, cu arșiță, cu ger, mai greu, mai ușor. Iarna — și cîte ierni geroase n-au fost ! —
Fenomen, ne...Zilele trecute am răspuns invitației insistente a unui locuitor al cartierului 6 Martie din Petroșani pentru a vedea „la fața locului" o „curiozitate" citadină de la intersecția străzii ce conduce în acest cartier.Așezat pe malul pîrîului Maleia, în spatele unui teren viran care a constituit pînă nu demult spa-‘ țiu de joacă pentru elevii Școlii generale nr. 4, cartierul 6 Martie, format doar din cîteva blocuri îmbrățișate de vegetația bogată a arborilor a fost u- nul ' dintre cele mai liniștite zone ale orașului. Nici acum nu ar fi altfel— doar noile construcții, blocurile ridicate împrejur, au făcut ea și 6 Martie să fie prins în animația cartierelor moderne, mai dens 

pe loan Trancău îl găseai la ora 6 la intrarea în U- ricani. De acolo începea sectorul său. O pereche de încălțări se tocește cam după cinci luni de alergătură. Și cite perechi .nu a tocit el !
De-a lungul anilor, distanțele în sectorul său au rămas cam aceleași. S-a schimbat însă peisajul, o- rașul, felul de a fi și a trăi al oamenilor. Un singur exemplu e suficient : cei cu abonamente radio- TV îi numărai pe degete cu două decenii în urmă. Acum sînt abonate peste 210 familii în sectorul său. „Poștașii, spune loan Trancău, sînt o parte din memoria colectivă a orașului, 

populate, Dar nu animația a intrigat insistentul locuitor al cartierului, ci cu totul altceva.La intersecția drumului ce face legătura cu strada Zorilor dinspre noile artere ale Petroșaniului Nord, constructorii au vrut, firesc, să asigure canalizarea apelor pluviale printr-o gură de canal și rețeaua subterană adecvată. Cum e cu rețeaua nu se știe, dar gura de canal, pusă ca o groapă amenințătoare, chiar în mijlocul străzii și a trotuarului, a rămas neacoperită de luni de zile. E 

a cartierului, din cronica vie a prefacerilor înnoitoare"...Intr-adevăr, ei ne știu bucuriile, grijile, speranțele nu atît din statistici, cît din dialogul cotidian cu abonații. Ioan Trancău a fost, un model pentru toți colegii săi poștași ; a fost modest, punctual și conștiincios. Pentru loan Trancău ziua de muncă „a ținut cît a fost nevoie", nu și-a încheiat „rondul de zi"; pînă nu s-a asigurat că a spus „Bună ziua !“ și ultimului destinatar alscrisorii sau abonat al ziarului. Iată de-ce se bucură de apreciere. -
Florin BEJAN.

Uricani

urbanun real pericol pentru orice trecător. Oricine, la un simplu pas greșit, se poate trezi în groapa... de pes
te 1 metru.Că drumul va mai fi sistematizat e probabil. Dar și probabilitatea ca cineva să sufere o fractură din cauza neacoperirii unei guri de canal este mare și reprezintă un fenomen pe cît de... „curios", pe atît de neurban, de neadecvat unei artere intens circulate de oameni.

Dan STEJARU

Un deziderat pentru veterani, dar și pentru tineri

Predarea ștafetei in turismul alpin

Campionatul județean de fotbal

Cafele au jucat de nota maximă

cercurilor „Jiul" Parîn- •' IUMP și ' „Rcte- orga- a- din mai tu- Văii

I
I

localități

Foto: Iosif HORVATH

Vîrful Piule—una dintre marile atracții ale Retezatului Mic. In acest loc al
pin, drumeții au găsit dintotdeauna neuitate clipe de desfătare în mijlocul unei 
naturi mirifice.

După trei luni, aceeași cabană Buta din Retezat a găzduit din nou o întrunire turistică — materializare a dorințeide turism-alpinism — Petrila, „Amicii gului" - ”zațul" — Uricani — nizarea unei reuniuni nuale a alpiniștildr Valea Jiului. Doleanța demult exprimată de riștii tradiționali ai Jiului s-a materializat. Cu invitații tipărite, cu frumoase plachete acordate participanților, prin. întrunirea de sîmbătă-dumini- că a debutat „Cupa drumeților veterani";Prima ediție a la Buta zeci de din Valea Jiului, tre- ei venind din mai îndepărtate, unde își au domiciliul actual. Pentru toți, drumeții montani prezenți — unii. avînd la activ zeci de ani pe cărările montane, ca Ernest Lupșa, Cornel Moraru, Toma Hațeganu, Iosif Szabo, Iolanda Hudescu, Iosif Tellmann, Constantin Ivan, Petru Popescu, Nicolae Bădău, Sultan Karda, Emil Nicoară, Sever Grozavu — întîlnirea a fost un prilej de satisfacție și bucurie, în pofida noriloi’ și a ceții care burnița rece în ambele zile. Și-au reamintit în- tîmplări din vechile drumeții, au fredonat preună tradiționalele lodii de munte, au rat fotografiile pe montane de o autentică valoare artistică ale octoge- țiuni menite să_ atragă mai narului Iosif Horvath, venit tocmai din Cluj pentru a-și reîntîlni foștii tovarăși de drumeții din Valea Jiului, ale lui Aurel Dula, Va- sile Pollak și ale mai tînă- rului Iuliu Hornak.

întrunirea a prilejuit un autentic schimb de păreri asupra dezideratului de a revigora mișcarea turistică montană, de a ridica această tradițională activi-îm- me- admi- teme

tățirea condițiilor de cazare și a serviciilor oferite de cabanele din împrejurimi, refacerea marcajelor pe. crestele montane.Sînt cerințe reale și, tot- i necesare
cu consecvență. Astfel de acțiuni sînt însă rtecesare și din partea celorlalte cercuri turistice, așa cum ar fi necesară crearea de noi cercuri de turisni și stiniu- __ larea acestora pentru a posibilităților pentru dezvoîtarca“"Turis- desfășura o activitate pro- —_ »_ ...<■—» ._______________________________ digioasă, permanentă.. Prin această opțiune, prin efectul practic ce urmează să aibă întrunirea de la Buta asupra., mișcării turistice din Valea Jiului, prima ediție a „Cupei drumeților montaniarzi" își va confirma adevărata valoare.

- >----  ■ . ■■■. ■■ uriuv lci LiiLcr -tate sportivă a Văii Jiului odată, condiții la nivelul i multiple pe care Ie oferă regiunea noastră, împrejurimile. S-a vorbit, așadar. de cerința unor ac- mului. Dar, pe lîngă toate acestea, cum prea bine a relevat tînărul și inimosul conducător al cercului de alpinism din Petrila, Va- sile Atomi, sînt necesare acțiuni concrete, organizatorice și materiale, pentru inițierea de drumeții și
mult tineretul în mișcarea turistică, a educării acestuia în spiritul respectului față de munte și natură, în general, despre cerința concursuri, pentru reface- unei mai bune popularizări rea marcajelor etc, acțiuni a frumuseților piin fotografii, muntelui pe care tinerii alpiniști îmbuna- din Petrila le întreprind Ioan DU BEK

MINERUL URIC ANI — MĂGURĂ PUI 7—0. In e- tapa a V-a, etapă interme-' diâiă,' care s-a disputat joi. echipa Minerul Uricani a jucat în fața propriilor suporteri, evoluînd excelent. Jocul a început cu acțiuni rapide și gîndite* la poarta oaspeților și nu trec decît 11 minute și gazdele deschid, scorul prin Nicu Ștefan care transformă o lovitură de pedeapsă. Nu trec decît două minute și Lăcătuș (un jucător inteligent) șutează plasat în colțul scurt din dreapta portarului ridicînd scorul la 2—0.La reluare, gazdele creează din nou panică la poarta oaspeților- ; în min. 68 Gîtan șutează năpraznic

din afara careului, mingea lovește bara spre interior de unde intră în poartă : 4—0, după ce în prealabil (mm. 50), Ștefan transformă impecabil o nouă lovitură de pedeapsă. In min. 75, Nicu Ștefan șutează fulgerător în plasă, scorul devenind 5—0 pentru gazde. Nu trec decît șase minute și Breazu face k.o. portarul oasepte, cu un șut trimis de la circa treizeci metri, direct în vinclu. Gazdele fac demonstrații de fotbal, iar oaspeții caută golul de onoare, dar în min. 84 Gîtan driblează întreaga apărare, inclusiv portarul, ridicînd scorul la 7—0 pentru gazde.Ilie COANDREȘREZULTATE TEHNICE, ETAPA A V-A : InoxHunedoara — Preparatorul Petrila — amînat, AUTO RMR — Constructorul Hunedoara 1—4, Utir lajul Petroșani — Minerul Teliuc 1—1, . MetalulCrișcior — Voința ILF Ilia 3—3, Parîngul Lonea — Minerul Aninoașa 4—2, Rapid Simeria Triaj — A- vîntul Hațeg 0—4, Minerul Uricani — Măgura Minerul Pui 7—0, CFR Petroșani •—.Minerul Certej 0-—4 ; ETAPA A VI-A : Preparatorul Petr.ila — Minerul Certej 1—3, Măgura Minerul Pui —• CFR Petroșani 4—1, Avîntul Hațeg — Minerul Uricani .0—1, Minerul Aninoașa— Rapid Simeria Triaj 3—0, Voința ILF Ilia — Parîngul Lonea 6—1, Minerul Teliuc — Metalul Crișcior 3—1, Constructorul Hunedoara — Utilajul Petroșani 1—2, Inox Hunedoara — AUTO RMR'6—1.
( L AS AMENT1. Minerul Certej 6 5 ' 0 1 18— 6 102. Avîntul. Hațeg 6 5 0 1 12—7 103. Minerul Teliuc 6 4 1 1 24— 4 94. Voința ILF Ilia 6 4 1 1 20—10 9

5. Minerul Uricani 6 3 2 1 13— 2 86. Inox Hunedoara' 5 4 0 1 12— 5 8
7. Utilajul Petroșani 6 3 1 2 14— 7 7
8. Parîngul Lonea 6 3 0 3 13—16 6
9. Minerul Aninoașa 6 2 1 3 17— 9 510. Constructorul Hunedoara 6 2 1 3 12—13 511. Metalul Crișcior 6 1 2 3 14—18 412. Rapid Simeria T. 6 1 2 3 3— 9 413. Măgura Minerul Pui 6 2 0 4 11—21 4

14. CFR Petroșani 6 1 1 4 4—16 3
15. Preparatorul Petrila 5 0 2 3 3—13 216. AUTO RMR _ 6 0 0 6 4—38 0



Steagul roju MIERCURI, 1 OCTOMBRIE 19864

21 21 £ RADIO i

Schimb de mesaje intre 
președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Republicii MalawiLILONGWE 30 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise președintelui Partidului Congresului și președinte al Republicii Malawi, doctor Hastings Kamuzu Banda, un salut călduros și urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate poporului malawian.Mulțumind, președintele

Hastings Kamuzu Banda a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român :— prosperitate și progres.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către șeful statului Malawi a reprezentantului Partidului Comunist Român la lucrările Convenției. anuale a Partidului Congresului din Malawi, A- lexandru Szabo, membru supleant al C.C. al P.C.R,
Sesiunea Adunării GeneraleNAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres) — In discursurile rostite In dezbaterile generale din plenara A- dunării Generale a O.N.U., majoritatea covîrșitoâre a șefilor de delegații ale statelor membre procedează la o analiză aprofundată a situației internaționale actuale, a căilor de depășire â tensiunilor ' și confruntării grave la care

s-a ajuns în raporturile interstatale și de instaurare a unui climat de destindere, înțelegere, colaborare și pace. In ciuda u- nor deosebiri de Concepție filosofică sau de păreri exprimate într-o problemă sau alta din luările de cu- vînt se degajă îngrijorarea crescîndă a guvernelor, a popoarelor, a opiniei publice în legătură cu amploa-

IN ZILELE DE 11 Șl 12 OCTOMBRIE

Întîlnire la nivel înalt 
sovieto-americanăMOSCOVA 30 (Agerpres) — Agenția TASS anunță că, potrivit înțelegerii realizate, Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și Ronald Reagan, președintele S.U.A., se vor întîlni la Reykjavik în zilele de 11 și 12 octom-CONVORBIRI. In cadrul convorbirilor sovre- to-americane referitoare la armamentele nucleare și cosmice, de la Geneva, a avut loc ședința grupului pentru problema armamen-, telor cosmice, relatează a- genția TASS.

brie. Propunerea privind întîlnirea a fost făcută de Mihail Gorbaciov și acceptată de Ronald Reagan, întîlnirea se desfășoară în cadrul pregătirii vizitei lui M. Gorbaciov în S.U.A., convenită de părți la Geneva, în noiembrie 1985.U.R.S.S. și S.U.A. sînt recunoscătoare guvernului Islandei pentru posibilitatea oferită ca întîlnirea să aibă loc la Reykjavik.

FILME_ PETROȘANI — 7 No
iembrie: Preerîa; Unirea Ochi de urs; Parângul i Cantonul părăsit.PETRilA j A- Călărețul electric. - 7: // / .LONEA: Sîmbăta vrăjitoarelor. !VULCAN — Luceafărul: Alice.LUPENIPreeria.URICANI: S-a pierdut un elefant.

Cultural !

6,00 Radioprogramul di- j mineții. Buletin de știri, f 6,30 La ordinea zilei în î agricultură. 7,00 Radio- î jurnal. 7,30 Azi, în țară.: 1 8,00 Revista presei. 8,10 Curierul melodiilor. 9,00 Buletin de știri. 9,05 Răspundem ascultătorilor. 10,00 Buletin de știri. 10,05 Noi înregistrări ale corului Liceului de artă din Craiova. 10,25 Soliști și formații folclorice de la sate. 10,45 Publicitate. 11,00 Buletin de știri. 11,05 Litera și spiritul legii. 11,25 Soliști de muzică ușoară. 11,50 Buletin hidrologic. 12,00 Buletin de știri. 12,05 Armonii corale. 12,35 Dragoste ■supremă, Românie.

i

d O. H. Urea pe care aU dobîndit-o unele fenomene negative din viața internațională, cerîndu-se ca acele stări de lucru grave să fie eliminate cît mai rapid posibil, prin eforturile concertate ale tuturor statelor, folosindu-se mai eficient posibilitățile de dialog și negociere oferite de O.N.U. în vederea preîntîmpină- rii unei conflagrații nucleare.

/ N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene nedoara.
TV.

Hu-

PREMIU. Premiul pentru pace Albert Einstein pe 1986 a fost atribuit cu titlu postum fostului primiri i nistru ' suedez Olof Palme pentru „eforturile sale în favoarea păcii", a anunțat la Washington președintele Comitetului de selecție, Norman Cousins.SESIUNE. La Varșovia s-au încheiat lucrările primei ședințe a sesiunii toamnă a Seimului : Polone. Deputății legislativ suprem minat și aprobat fundamentale ale lui de dezvoltare mică și socială a anul 1987, precuni și raportul guvernului privind stadiul și rezultatele transpunerii în viață a reformei economice în perioada 1981—1985. informează a- genția PAP.

deR.P. forului au exa- direcțiile planu- econo- țării pe

ACORD. La Gaborone a fost semnat un acord comercial între Botswana și China în baza căruia ambele țări își acordă tratamentul națiunii celei mai favorizate în schimburile dintre ele. Agenția China Nouă relevă că documentul stabilește o serie de modalități concrete de întărire a schimburilor dintre cele două țări.CONFERINȚA. La Vieri a se desfășoară lucrările celei de-a XXX-a sesiuni a Conferinței generale a Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA), la care participă delegații din cele 113 sta-

te membre printre care și România. Pe agenda sesiunii sînt înscrise probleme legate de cooperarea internațională în sfera u- tilizării în scopuri pașnice a energiei nucleare.INFRINGERE. Unități ale armatei guvernamentale salvadoriene au fost înfrânte și au pierdut aproape 320 de soldați și ofițeri uciși sau răniți, în cursul unei operațiuni an- tigherilă de mare anvergură lansate în provinciile orientale San Miguel și Morazan împotriva Frontului Farabundo Marți pentru Eliberare Națională (FMLN) și Frontului Democratic Revoluționar (FDR), anunță postul de radio „Venceremos" al FMLN.,/

NAȚIUNILE UNITE .. 30 (Agerpres). — La sediul din New York al Organizației Națiunilor Unite continuă lucrările celei de-a X-a reuniuni ministeriale a „Grupului celor 77".In cadrul dezbaterilor a luat cuvîntul, Ioan Totu, ministrul afacerilor externe, conducătorul delegației țării noastre la actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U.Vorbitorul a reafirmat a- tașamentul României la cauza comună a țărilor din „Grupul celor 77“ și hotărârea fermă de a conlucra în continuare activ cu a- ceste țări în lupta comună pentru apărarea intereselor noastre fundamentale, pentru întărirea solidarității și unității de acțiune în soluționarea problemelor majore cu care se confruntă țările_ în curs de dezvoltare pentru lichidarea subdezvoltării, edificarea noii ordini economice internaționale și făurirea unei lumi a păcii, colaborării și înțelegerii între popoare.

20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în nomie.20,35 Imagini din Chineză. Documentar (color).20,55 Film serial (color). 
„Casă pentru co
piii noștri".Producție a viziunii bulgare. Episodul 1.21,50 Telejurnal.22,00 închiderea programului.

eco-R.P.
tele-

Transmisiuni sportivePosturile noastre de radio vor transmite, alternativ, între orele 14,30- 17,15 aspecte de la meciurile Dinamo București — „17 Nentori" și Galatasaray Istanbul — Universitatea Craiova. De Ia ora 20,00 va fi transmisă integral desfășurarea întîlnirii de la cosia între Omonia Sportul studențesc.Transmisiile se face pe programul I.
Ni-
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- un șef depozit utilaje
Retribuirea se va face conform Legii nr. 

57/1974.
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„NU SE POATE CONTINUA AȘA!,•»>
Intr-un interviu acordat publicației „Novoe Vre-

■ elvețian F. Durrenmatt 
> în sprijinul eforturilor de 
i a înarmărilor, pentru eli- 

conflict atomic, ce ar pu- 
însăși existența omenirii, 
din acest interviu.flămînzi. Circa un trilion de dolari pe an se cheltuiesc pe glob pentru înarmare și doar cîteva fărâme, în comparație eu această

niea", cunoscutul scriitor 
face o vibrantă pledoarie 
a se opri cursa irațională 
minarea pericolului unui 
ne sub semnul întrebării 
Redăm, mai jos, extrase„Viața omenirii contemporane este plină de contraste. Sintein. deopotrivă, martorii captivantelor zboruri cosmice și ai foametei din Africa. S-au acumulat munți de arme și nu avem cîțiva cenți pentru medicamente, să salvăm viața unui copil... Oamenii trebuie șă spargă zidul neîncrederii, al suspiciunii, să se gîndească în ce transformă planeta noastră. Ce înseamnă pacea astăzi ? Absența războiului, atît și numai atît. Omul trebuie să recunoască: mai firesc este să nu te ’> pregătești de război, ci să cauți cea. Mulți oameni : de foame — revin, la această temă — același tiniR, se mijloace tot mai costisitoare de nimicire. Se creează cu bani luați de la cei

Situația din lume
în prezent, îngrozitoare...

este,die, iar în secolul alXXl-lea, chiar în cîteya r_______ , __ _____________secunde. Am intrat în era Oare în secolul nuclear îți noii revoluții tehnologice, în care computerul idealul general în căruia se înclină lumea, inclusiv O- greșeală a computerului — imaginați-vă o asemenea situație ipotetică — și se ajunge la un măcel fără sens, la dispariția

Cu ocazia împlinirii vîrs- tei de 50 de ani și ieșirii la pensie, soția Marta, fiul Petrică și fiica Florentină urează scumpului lor Cris- tea Stelian, multă sănătate, fericire și „La mulți ani I”. (8978)VIND Dacia 1100, perfectă stare. Informații, Banița (colonie), strada Gării nr. 218, Bosneanu Ion. (8988)VIND urgent Fiat 1300, piese schimb și garaj. Informații, telefon 60608, Lupeni. (8985)SCHIMB apartament, două camere, Lupeni, strada Parângului, bloc A8, ap. 69, cu similar, Petroșani. (8982) . .PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ștarcz Elena, eliberată de UE Pa- roșeni. O declar nulă. (8981)PIERDUT legitimație de bibliotecă (periodice) nr. 6086, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (8979)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Covaciu Viorel, eliberată de Prepa- rația Lupeni. O declar nulă. (8977)PIERDUT legitimații de bibliotecă și periodice nr. 6406, eliberate de Institutul de mine Petroșani. Le declar nule. (8983)■PIERDUT carnet de student pe numele Staiculescu Marius, eliberat de Institutul de mine Petroșani. II declar nul. (8984)PIERDUT legitimație de bibliotecă (periodice) pe numele Soceanu Constantin, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (8973)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Nicolae Eugen, eliberată de I.M. Lupeni. O declar nulă. (8974)PIERDUT carnet de student pe numele Hotico Călin, eliberat de Institutul de mine Petroșani. II declar nul. (8976)
ANUNȚURI DE F AMILIE

_ poți distruge „dușmanul" și 
este tu însuți să rămîi în via- 
fața ță ?... Intr-un incendiu nu

clear focul îi va arde pe 
toți — și pe agresor, și pe 
victima sa...

Pentru fiecare „iad“ se 
găsește întotdeauna un an
tidot. La început a fost ca
valeria obișnuită; ea a fost 
depășită de Cămile, cuira- satele și crucișătoarele au făcut să apară submarinele. împotriva avioanelor au apărut rachetele. Iar programul „războiul stelelor” generează antidotul său. Nu se poate continua așa la infinit. Istoria omenirii 
demonstrează că arma încărcată se descarcă în cele din urmă. Dar deosebirea dintre epoca noastră și cea a Greciei antice constă în faptul că lovitura nucleară va fi fatală, va fi cea din urmă.Va exista sau nirea — aceasta . trebareă/care se tăzi...“.

toată 
militarii.

DIN PRESA STRÂINÂ

(„NOVOE VREMEA")sumă, pentru combaterea foametei. Trebuie să se pună capăt acestei absurdități.Am avut prilejul să discut mult . cu americanii despre aceasta. Programul „războiul stelelor” nu ira-esența de cos-
pa-suferă este necesar. El estemereu, Și, în creează țional prin însășisa. Planurile iluzorii creare a unui „scut mic” sînt extrem de periculoase. In cîteva minute se poate întâmpla o trage-

civilizației. Cum Vor fi u- tilizate realizările minții umane — spre binele o- menirii sau împotriva ei 7 Nu ne aflăm oare în față abisului, a unei catastrofe gigantice 7 Iată problemele „spinoase” I Măcar de și le-ar pune și cei care au născocit concepția boiului stelelor”.naiv să se creadă tul cosmic” le va americanilor să doarmă liniștiți, în timp ce alte popoare vor pieri...
„răz-Ar fi că „scope rmite nuestepune ome-în-as-

COLEGIUL DE REDACȚIE: Iosif BALAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion 
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Tiberiu SPATARU.

Colcctivul de cadre didactice de la Școala ge
nerală nr. 6 Vulcan este alături de colegul Vasile 
Davițoiu în greaua pierdere suferită prin decesul 
tatălui său.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (8980)

Soția Florica, fiul Dănuț mulțumesc tuturor ce
lor care prin prezență, flori și compasiune au fost 
alături de noi la încercarea grea suferită prin pier
derea scumpului nostru

BANCIU IOAN /
Amintirea lui va rămîhe vie în inimile noastre. 

(8986)
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