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cînd mina și ortacii ți-ău fost a doua familie.

Am intervenit la sesizarea dumneavoastră. 
Despre situația căminelor de nefamiliști. 
Atitudini.
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Realizările ultimei luni a 
trimestrului III, temelia succeselor 

ultimului trimestru al anului
nn

Bit O

bkH
O ■

La încheierea lunii sep
tembrie, ultima lună a 
celui de-al III-lea trimes
tru al anului, unitățile ca
re și-au îndeplinit și de
pășit prevederile de plan 
au fost minele Lonea, A- 
ninoasa, Paroșeni, Lupeni, 
Uricani și Cîmpu 
lui Neag. Deși plusul ob
ținut de cele șase 
prinderi miniere nu 
deosebit — aproape 
tone 
un paș important pe calea 
redresării producției de 
cărbune extras, mai 
în condițiile în care 
unități miniere
sa, Lupeni și Uricani — 
și-au depășit sarcinile de 
plan In ultimele două luni 
ale trimestrului, iar Intre-

reprezintă,

între-
... -.este

• 2500 
totuși,

ales 
trei

— Aninoa-

avut sarcinile realizate și 
depășite pe primele două 

a 
in 

Intre- 
Valea-

prinderea minieră Cîmpu 
lui Neag și-a depășit pen
tru prima dată în acest luni ale trimestrului și 
trimestru sarcinile de plan, 
obținînd, totodată cel mai 
mare plus al lunii septem
brie — 2168 tone de cărbu-.
ne. Deosebită rămîne și în 
acest trimestru activitatea 
desfășurată de -minerii în
treprinderilor fruntașe. în 
bazinul nostru carbonifer 
Lonea și Paroșeni care, lu
nă de lună, și-au depășit 
sarcinile, planificate, rămî- 
nînd singurele unități care 
și-au îndeplinit. și depășit 
prevederile de plan tri
mestriale cu 4450 tone (Lo
nea) și, respectiv, 1091
tone (Paroșeni).

Singura unitate care a

gK

Pe șantierul noilor obiective
miniere din Petrila

Respectarea termenelor 
de puneri în funcțiune impune 

o mai buna aprovizionare

rămas sub prevederi 
ultima lună este 
prinderea minieră 
de Brazi.

Urmărind evoluția 
Uzărilor în trimestrul III, 
la celelalte unități, care 
nu s-au ridicat la nivelul 
sarcinilor planificate, con
statăm că la mina Petrila 
nu s-a înregistrat pînă în 
prezent nici un semn de 
redresare. Aceeași tendin
ță se înregistrează Ia mina 
Vulcan. La celelalte unități 
miniere situația nereali- 
zărilor este asemănătoare.

Un lucru important, pe 
care dorim să-1 evidențiem 
este că la nivelul Văii Jiu
lui combinatul a înregis
trat în trimestrul III o e- 
vdluție ascendentă, minu
sul scăzînd de la o lună la 
alta. Este un aspect care 
demonstrează o" evoluție, 
dar asta nu înseamnă că 
ne-am îndeplinit obligați
ile pe care le avem față 
de economia noastră so-

Rs - j
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■ ’>/.î

Schimbul condus de Petru Motoca, din brigada Iui Andrei Njaradi, se re
marcă prin buna organizare a lucrului, Ia sectorul II al I.M. Petrila.

O nouă capacitate de 
producție la Vîscoza Lupeni

Cu toți indicatorii 
depășiți

Dorin GIIEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Colectivul întreprinderii dc fire artificiale „Vîs
coza" din Lupeni raportează un nou și însemnat 
succes. Este vorba de punerea în funcțiune a primei 
capacități de producție în noua instalație de fabri
care a firelor celulozice. Noua, capacitate, de 1500 
tone fire celulozice pe an, constituie prima etapă de 
înfăptuire a unui program care prevede pînă la fi
nele anului, sporirea producției de f>re la 5000 tone 
pe an, în noua instalație.

In prezent, eforturile colectivului sînt concen
trate asupra finalizării rodajelor și probelor tehno
logice din cea de-a doua parte a programului în 
vederea atingerii parametrilor optimi de funcționare 
în sarcină. (V.S.)

a punctelor de lucru
Colectivului brigăzii nr. 

I Petrila a întreprinderii 
de antrepriză construcții 
și montaje miniere îi re
vin în 1986 importante sar
cini pentru dezvoltarea 
și modernizarea activită
ții de extracție și prelu
crare a cărbunelui. In pla
nul anual la nivelul bri
găzii sînt cuprinse lucrări 
ca : mărirea capacității 
de recepție a cărbunelui 
la preparația Petrila, cap
tarea pentru apă și stația 
de filtrare de la Voivodu, 
instalația de haldare a ste
rilului de Ia I.M. 
amplificarea stației 
coinpresoare 
I.M. Petrila, 
extracție 
nea-Pilier și multe altele. 
Lucrările sînt dispersate 
pe un front larg, fapt care 
ridică numeroase proble
me în fața constructorilor. 
Cu toate acestea, ei depun 
eforturi susținute 
menținerea unui 
perior de lucru, 
realizarea planului

Lonea, 
de 

din incinta 
instalația de 

de Ia I.M. Lo

pentru 
ritm su-

pentru 
fizic

și valoric al lucrărilor 
construcții și montaje, 
perioada care a trecut 
acest prim an al actualului 
cincinal, colectivul brigă
zii a realizat un volum de 
lucrări de investiții în va
loare de peste 70 milioane, 
lei. Este notabil faptul că 
productivitatea muncii a 
fost depășită cu două pro
cente, iar la cheltuielile 
materiale s-au înregistrat 
importante economii. A- 
ceasta denotă că la nive
lul conducerii brigăzii e- 
xistă o preocupare con
stantă pentru buna orga
nizare a activității, pentru 
înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor de plan și anga
jamentelor.

Analiza realizărilor din 
cele trei trimestre care au 
trecut, pune în evidență 
capacitatea de mobilizare 
a colectivului, dar și une-

de 
In 

din

Viorel STRAl’T

(Continuare în pag. a 2-a)

Studenții mineri in amfiteatrele cărbunelui
. Studenții Institutului de 

mine din Petroșani se a- 
flă, din această săptămînă, 
în amfiteatrele 
lui, contribuind la realiza
rea sarcinilor 
și sociale . ale Văii Jiului.

— Printre . tradițiile- In
stitutului nostru, ne spu
nea prof, univ, dr. ing. 
Nicolae Dima, secretarul 
comitetului de partid, pro
rectorul Institutului 
mine, este și 
nemijlocită a 
viitorii specialiști în ■ 
nerit, în procesul de 
c! ui t ie ai

cărbune-

economice

de 
implicarea 

studenților, 
mi- 

pro- 
întreprinderilor

miniere, in întreaga viață 
economică și socială. In 
spiritul . îndemnurilor și 
orientărilor adresate ele
vilor și studenților, între
gului învățămînt de tova
rășul Nicolae 
secretarul 
partidului, 
Congres

Văii 
an al 
cinci- 
două 

no-

al

Ceaușescu, 
general al 
la al III-lea 

oamenilor
muncii și la. deschiderea 
actualului an școlar, a- 
ceastă acțiune are semni
ficația unei implicări con
crete. prin însăși încadra
rea studenților în forma
țiile de muncă ale mine
rilor, la realizarea impor-

fantelor sarcini ale 
Jiului în acest prim 
celui de-al optulea 
nai. In serii de cîte 
săptămîni, pînă în 1.1
iembrie, studenții din toți 
anii de studiu, vor munci 
îndeosebi în abatajele în
treprinderilor miniere. C>- 
dată cu această acțiune, 
cu ample semnificații edu
cative, se. realizează și ce-

T. SPATARU

(Continuare in pag. a 2-a)

Brigada Lupeni — Valea 
de Brazi a întreprinderii 
de antrepriză construcții 
și montaje miniere și-a 
realizat și depășit sarcinile 
de plan pe cele 9 luni care 
au trecut din acest « an. 
Planul valoric de construc
ții și montaje a fost depă
șit cu 10,6 milioane lei și 
au fost puse în funcțiune 
însemnate obiective 
investiții miniere 
prevederi. Este demn 
remarcat faptul că, 
nînd în lumina indicațiilor 
și sarcinilor trasate de to
varășul Nicolae Ceaușescii, 
secretarul general al parti
dului, colectivul . brigăzii 
a reușit să-și depășească 
sarcinile de plan în prin
cipal pe seama creșterii 
productivității muncii 
reducerii chel iuțelilor 
teriale la 1000 lei 
d.ucție.

In obținerea acestor 
moașe rezultate, care 
tuează colectivul brigăzii 
pe primul loc în întrece
re la nivelul întreprinde
rii de antrepriză, și-au 
adus o contribuție deose
bită. constructorii din for
mațiile coordonate de 
Constantin Anofie, Țoma 
Achiriioaiei. Iosif Borșodi, 
loan Eșiu și montorii din 
echipele conduse de loari 
Popa și Ilie Știucă. (V.S.)

de 
peste 

de 
acțib-

și
ma- 
pro-

Verdictul ferm al colectivului

ch
de 

nerea-
de

lansată, cu 
de redacția 
tru, cu sprijinul 
liului municipal al sin
dicatelor. Un aspect sem
nificativ, de această dată,

ani în urmă, 
ziarului nos- 

Consi-

— Am avut „probleme", 
mărturisește Petru Săpu- 
nar. _Mai e cîte o nuntă, 
cîte un botez în familie.

Așadar, deși beneficia
ză de zile libere, con-

Cio-
r. •.■ei

ay

Petroșani—Nord.

In luna septembrie, în
treprinderea . minieră 
Vulcan a rămas datoare 
economiei naționale 
aproape. 20 000 tone 
cărbune, analiza 
lizării indicatorilor
plan a relevat, o serie de 
greutăți obiective, legate 
de tectonica straielor de 
cărbune, dar, mai ales, 
au afectat rezultatele 
muncii . indisciplina teh
nologică (aprovizionare 
neritmică, defecțiuni e- 
lectromecanice, strangu
larea căilor de transport, 
nerespectarea monogra
fiilor de armare etc), pre
cum și numărul mare de 
absențe nemotivate, lată 
motivul care a 
determinat desfășurarea 
unei noi ședințe a com
pletului de judecată 
muncitorească, inițiativă"

JUDECATA MUNCITOREASCA

cei mai mulți absento- 
mani au... lipsit și din 
față instanței muncito
rești, alții s-au ascuns e- 
fectiv în spatele ortaci
lor. Scuzele invocate de 
cei chemați să răspundă 
de abaterile lor au tre
zit rîsul asistenței, din 
păcate Ia atîta s-a re
dus verdictul completului 
de judecată, deși în fața 
sa s-au aflat recidivi.ști 
notorii în materie de ne
motivate.

se

form programării în flux 
continuu, Petru Săpunar 
mai dorește altele, spe
ciale, pentru evenimente 
familiale.

— Am avut niște nunți 
„apără" și Aurel Teco-

iu, tot din sectorul III, 
dar cele cinci nemotiva
te ale sale din septembrie 
sînt înregistrate și în 
mijloc de săptămînă. .

—■ Să luăm în seamă, 
ia apărarea vinovaților

maistrul Gheorglre 
banu, că unii dintre 
au familii, au copii, 
greutăți...

— Un exemplu < 
creț, intervine Ion 
bescu, șeful stației 
calcul. Constantin Luchi- 
an, din cadrul sectorului de 
investiții, a cumulat . în 
perioada aprilie — au
gust cîte patru nemotiva- 

. te lunar. A pierdut în 
fiecare lună: 1680 lei a- 
locație pentru copii, 20 
de procente din retri
buție, gratuitățile (chirie, 
energie electrică, între
ținere), sporul de vechime 

— în total 2630 lei 
lună. Mai bine zis 
creat greutăți. Pur

con-
Al- 

cle

Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a)
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Concurs de protecție a muncii la I.P.C. V.J.
La sediul IPCVJ 

Petroșani a avui loc 
29 septembrie, concursul 
de protecție a țn uncii pe

Plus 1000000 lei Realizările ultimei luni
în acest sens, concuren- 
ții de la uzinele din Co
rcești și Lupeni.

. Apreciind 'activitatea
uzinele de preparare din de protecție a muncii la 

. IPCVJ, ing. - • ■
Drenciu, din cadrul 
cestui compartiment, 
relata: „însuși faptul 
participanții la concurs, 
devenit tradițional, au 
dovedit competență, per
spicacitate și . îndemînare 
în această întrecere, de
notă o bună pregătire a- 
sigurată, fază de fază, ele 
factorii de specialitate. 
Este un. merit atît al lor, 
cît și al celor care s-au 
pregătit în acest sens".

din 
luni.

activitatea

Valea Jiului.
Devenit tradițional și 

organizat cu multă com
petență. dar și cu 
gența de rigoare, 
cursul pe IPCVJ — ajuns 
la faza a ITI-a — s-a do
vedit. a fi un veritabil e- 
xamen al cunoștințelor 
în domeniul protecției 
muncii, în care prepara
torii participanți au do
vedit o foarte bună pre
gătire, în această latură 
profesională. Și ' notăm

exi- 
con-

Ecaterina
a- 
ne 
că

Să notăm câștigătorii 
concursului, nu înainte 
de a-i felicita călduros j 
locul I.: Pavel PanțirU, 
Uzina de preparare Lu
peni; II: Dumitru Mano- 
lache, Uzina de prepara
re Coroești; III: Mioara 
Stanciu, Uzina de pre
parare Coroești. Foarte ■ 
aproape ca punctaj, pe 
locurile IV și V s-au si
tuat: Elena Cujereanu de 
la Coroești și, respectiv, 
Daniel Chioreanu de la 
Lupeni. : -

Subscriem, încă o' dată 
la cuvenitele felicitări 
adresate 'tuturor pârtiei- ■ 
panților în concurs.
Text și foto: I. LICIU

Vara sanie, iarna car

OM

La Casa pionierilor 
și șoimilor patriei 

din Vulcan

O bogată paletă 
de activități

De ia directorul Casei 
pionierilor și șoimilor pa
triei din Vulcan, prof. Du
mitru Feloiu, aflăm că, la 
acest așezămînt, continuă 
înscrierile la cercurile teh- 
nico-aplicative, cum sînt: 
cel de automatizări mi
niere, mecanică minieră, 
ansamblul artistic (teatru, 
montaj etc), instrumente 
muzicale, .creații confecții, 
aeromodele, artă plastică, 
radio-goniometrie.

Mai reținem din relata
rea profesorului Feloiu 
faptul că elevii din Vul
can, membrii ai cercurilor 
tehnico-aplicative ale Ca
sei pionierilor, au repurtat, 
și în acest an, o serie de 
succese la concursurile 
desfășurate pe plan repu
blican. Notăm, în acest 
sens, numele pionierilor 
Cristian Neamț», și Radu 
Florin din clasa a. VlI-a, 
care, cu lucrarea „Mina a- 
nuluî 2001", au luat pre
miul I la concursul „Start 
spre viitor" (maistru in
structor Mihai Sava). La 
individual, în Cadrul con-, 
cursului de radio-goniome
trie, elevului Ion Lupu, 
din clasa a Vll-ă . a Școlii 
generale nr. 4, i-a revenit 
locul IV. (Gh.O.)

îptămîna trecută a - 
fost renovat drumul de pe 
valea' Maleii spre cabana 
Rusu, importantă cale de 
acces spre neasemuitele 
frumuseți ale Părîngului. 
Iubitorii sporturilor mon
tane nu se vor mai întîlni 
cu gropile de tot felul, ci 
au copdiții optime de de
plasare spre zonele de a-

. ;u emerit
sporturilor de iarnă, 
sfîr.șit, i . ' , , ‘. .
mijlocul toamnei, a 
efectuată o lucrare necesa
ră, așteptată și lăudabilă, 
care confirmă proverbul 
„gospodarul harnic își face 
vara sanie, iar iarna, car",

Pavel KOVACS, 
corespondent

și practicarea
In 

acum, aproape de 
i fost

(Urmare din pag. I) Verdictul ferm
simplu a frustrat venitu
rile familiei sale cu 2630 
lei lunar, sumă care, în 
alte. ramuri industriale, 
reprezintă o retribuție 
destul de bună. >

Intre cei care au încăl
cat normele de discipli
nă s-a aflat și minerul 
Costache Durnea, din 
sectorul II. Bineînțeles, 
tot din motive... familia
le. Din păcate, el face 
parte din biroul grupei 
sindicale, constituind un 
exemplu demn de... ne
urmat. Nivelul de conști
ință al unor 
găduința lor, 
un adevărat 
indisciplinei.

— Unui om nu-i sună 
ceasul într-o dimineață, 
pledează Ion Stratulat. 
Sau a fost obosit cu 
zi înainte. Dacă n-a 
juns la schimbul I,

mineri, în- 
constituie 

ferment al

fie primit în schimbul II !
Falsul umanitarism a- 

fectează însă 
și veniturile 
colectiv, contribuie 
dereglarea fluxului 
nologic, explică 
restanțele lunii 
brie, cele de la începutul 
anului. In acest sens, a 
impresionat poziția prin
cipială a „martorilor 
cuzării".

Cei vinovați să 
porte consecințele, 
marca Emil Malcoci. 
ei afectează • și rezultate
le formațiilor lor 
muncă. Sancțiunile 
buie să-i convingă 
faptul că ori își fac da
toria ori părăsesc rîndu- 
rile noastre.

— Pentru două ore de 
„fericire“ la. „Pierde tren" 
(numele în argou al unui

realizările 
întregului 

la... 
teh- 

astfel 
septem-

a-

su- 
re- 

Dar

de 
tra

de

Munca lor7 este, în- apa
rență, anonimă. Puțini oa
meni se gîndesc ce înseam
nă să încarci, să descarci 
și apoi să treci prin mînă 
sute, mii de tone de legu
me și fructe. Activitatea 
„de campanie" care se des
fășoară în cadrul unități
lor întreprinderii comer
ciale de stat pentru legu
me și fructe Petroșani tre
ce neobservată, deși are 
mare importanță. Un sin
gur exemplu. Unitatea nr. 
2, din piața agroalimenta- 
ră, condusă de Constantin 
Văcaru a desfăcut pentru 
populație, de la începutul 
anUlui, mărfuri de 1 000 000 
lei* peste sarcinile de plan. 
Făcînd 'o socoteală simplă, 
la prețurile de 5—10 lei
ale legumelor, asta . în-. 
seamhă că s-au vîridut, pes
te, plan, mai mult de 
10 000. kg legume sau fruc
te. Acestea au trecut prin 
mîinile „aprozariștiîor", 
cum li se spune de obicei, 
Irina Păpușe, Valerică Po
pescu, Ion Manolache. Deși 
în aparență anonimă, mun
ca lor este importantă. 
(M. BUJORESCU)

ale legumelor, asta

a trimestrului III
(Urmare din pag. I)

cialistă atîta vreme cît 
bazinul nostru carbonifer 
nu și-a realizat sarcinile 
de plan pe cel de-al III-lea 
trimestru al anului.

Faptul , că'șase între
prinderi miniere și-au rea
lizat și depășit sarcinile 
de plan două luni conse
cutiv este, un fapt îmbu
curător, dar nu este sufi
cient pențru ă acoperi mi
nusul celorlalte, mai ales 
cînd o singură unitate Pe
trila — dă mai mult de o 
treime din minusul pe 
combinat. ' U -

Mai avem un trimestru 
pînă la încheierea . acestui 
an, lin trimestru care tre- . 
buie să fie trimestrul mo
bilizării de excepție pen
tru toate colectivele mi
niere, a unei mobilizări 
nu numai în direcția creș
terii producției de cărbune 
extras, ci și în pregătirea

producției anului viitor. 
Or, în această atît de scur
tă perioadă pe care o mai 
avem de străbătut trebuie 
șă se depună eforturi stă
ruitoare pentru a recupera 
cît mai mult din minusul 
primelor trei 
(Ia unitățile cu

trimestre 
, , . ... sarcinile
de plan nerealizate) astfel 
îneît Valea Jiului să-și 
aducă o contribuție sub? 
stanțîală la sporirea pro
ducțiilor de materii prime 
energetice, atît de necesa
re industriei românești în 
plină dezvoltare.

Este o sarcină cu pro
funde semnificații patrio
tice de care minerii Văii 
Jiului trebuie și pot șă se • 
achite în mod onorabil,' iar 
colectivele . noastre ț. de 
munca au demonstrat, și 
nu o singură dată, că sini 
capabile de aceste efor
turi susținute, că dispun 
de suficiente rezerve pen
tru valorificarea integrală 
a potențialului uman și 
tehnic de care dispun.

(Urmare din pag. I)

le rămâneri în urmă . față 
de prevederile planului fi
zic, de puneri în funcțiu
ne. Printre lucrările la ca
re- se constată întîrzieri 
față de prevederile grafi
celor de . execuție, se nu
mără stația de 110 kilo- 
volți din Loneal blocurile 
de intervenție Petri la și 
unele instalații de săpare 
a noilor puțuri.

Principala cauză a 
minerilor în - urmă

ra-
o con

stituie, după cum-ne-a infor
mat ing. Wțjhelm Schmie
der, ' șeful brigăzii nr.pl 
PetriJ a, lipsa forței de 
muncă. In comparație cu 
sarcinile de plan, zilnic 
lipsesc la nivelul 
în medie,: 40 de 
In principal este 
meserii de bază, 
și zidari. Nu se 
la nivelul cerințelor mij
loacele de transport in
dispensabile în condițiile 
existenței unor- lucrări

. brigăzii, 
oamehi. 

vorba dS 
dulgheri 

asigură

itiiie
Respectarea termenelor 
de puneri în

dispersate. Din comenzile 
pentru betoane, care.se ri
dică în medie, zilnic,' la 
100 mc, în ultimele zece 
zile, cu cîteva excepții, au 
fost livrate, doar 50 mc 
betoane. Graficele de li
vrare a unor prefabricate 
confecționate la IMC Bîrcea 
— Deva nu sînt respectate. 

Respectarea termenelor 
de punere în funcțiune a 
obiectivelor de investiții 
miniere din Petrila consti
tuie un imperativ major 
în contextul dezvoltării 
capacităților de extracție '. 
și de prelucrare a cărbu
nelui. Un obiectiv Care 
poate să fie atins dacă se 
va acorda în ultimul tri
mestru al anului un spri
jin mai substanțial brigă
zii nr. 1 Petrila în com
pletarea efectivelor, repar
tizarea la nivelul necesa
rului zilnic al mijloacelor 
de transport, asigurarea 
unei aprovizionări ritmice, 
optime, cu betoane și pre
fabricate.

Studenții 
mineri în 

amfiteatrele 
cărbunelui

(Urmare din pag. I)

ai nnlprtivlllllî ne formal atitudinea ab-dl LUlCVllVUlUl sentomanilor, ci trebuie
să dea și verdicte, să 
ceară forului de condu
cere colectiv întreprin
derea unor măsuri fer
me, aspre pentru curma
rea indisciplinei. In a- 
cest context,, organizați
ile de partid, sindicat și 
U.T.C. au obligația de 
ă-și releva rolul de con
ducătoare ale întregului 

Să ' proces de producție, dar 
și de a-și îmbunătăți ac
tivitatea de educație a 
colectivelor de muncă, 
pentru ca, în spiritul 
plenarei democrației so
cialiste, oamenii muncii 
să-și îndeplinească înda
toririle de proprietari, 
producători și beneficiari 
ai muncii lor. Adică, o- 
pinia publică a ! . colecti
vului să constituie ver
dictul prompt, exigent 
în promovarea unui fertil 
climat de muncă.

ar

local de alimentație pu
blică — n.n.), unii își 
pierd sănătatea și zilele 
de muncă, dijmuiesc ve
niturile familiilor lor. 
In zi de plată, astfel de 
oameni iresponsabili
trebui chemați cu soțiile, 
chiar dacă se fac de rîs.

— Pentru cei care lip
sesc. trag ceilalți. 
strîngem șurubul cu ab- 
sentomanii, e de părere 
Nicolae Cristea.

— Cum mai există chiar 
șefi de schimb care ab
sentează nemotivat, con
chide maistrul Tranda
fir Cașaru, să fie alcătui
tă o brigadă ă nemotiva- 
ților. Cît muncesc atît 
să ? cîștige, nu să afecteze 
munca noastră.

Concluzia, instanța ju
decății muncitorești nu 
trebuie numai să condam-

SEARA CULTURALA. 
. „Educația, școala și tinere

tul" este genericul sub care 
joi, începînd cu ora 17, se 
va desfășura în sala 

CONSTRUCTORII din dans a clubului Lonea 
brigada 40 Lupeni a Antre
prizei Construcții și Mon

taje Petroșani au prezen- ___  _  ___ ______
tat la recepție un nou lot miletul orășenesc U.T.C.

" ‘ EXCURSIE. La începutul
acestei luni, 42 de tineri de 
la I.M. Lupeni vor parti-

de apartamente.,. Este vor
ba de apartamentele din 
blocul nr. 3, amplasat în 

• zona noului centru civic. 
I Blocul are 24 de aparta- 
I mente și spații comerciale 
I la parter. (V.S.)

de 
o 

ti-seară culturală pentru 
neret. Acțiunea este orga
nizată în colaborare cu co-

SUGESTIE. Un telefon 
primit la redacție ne roa
gă să transmitem Filialei 
OJT propunerea de a mon
ta în zona gării precum și 
la intrările în reședința 
de municipiu, panouri pu
blicitare care să informe
ze turiștii asupra posibili
tăților de cazare în hote
lurile din Petroșani,

MODERNIZARI DE DRU- 
cipa la o .excursie organ!- MURI. Echipa de pavatori 
zata prin; BTT la Oradea. j
Cu acest prilej va fi vizi- a EGCL’ condusa de N1Co- 
tat și orașul Debrețin, din ^ae Stoica a betonat, as- 
R.P. Ungară. (Gh. O.) faltat și modernizat zona

rințele integrării învăță- - 
mimului superior minier 
cu cercetarea și producția, 
deoarece, în procesul mun
cii, studenții,! îndrumați de 
cadrele didactice, rețin 
idei și direcții pentru pro
iecte de an și studii din 
cadrul cercurilor științifi
ce. „

Incepînd de marți un 
număr de 416 studenți din 
anii IV și V mine exploa
tări la zi și V mine ingi
neri de Ta Facultatea de 
mine se află în întreprin
derile miniere Lonea, Pe* 
trila, Dîlja, Livezeni, Ani- 
noasa și la preparația căr
bunelui Livezeni. Toți fi
ind în „anii mari", deci in
tr-o apropiată perspectivă 
ingineri, muncesc în bri
găzi minerești cu experien
ță. Ei au fost întîmpinați 
cu bunăvoință de mineri, 
alături de care vor munci 
pentru a extrage cantități 
de cărbune suplimentare 
sarcinilor de plan.

Dar și studenții din anul 
I au- început. activitățile 
practice, sprijinind, îm
preună cu elevii de la Li
ceul de matematică-fizică 
din Petroșani, însilozările 
produselor acestei toamne 
în depozitul de legume- 
fructe de la Iscroni.

— In această săptămînă, 
ne spunea conf. dr. ing. 
Nicolae Ungureanu, pro
decanul Facultății de mi* 

’ ne, aproape 90 de studenți 
din anul I sînt zilnic, în 
două serii (dimineața și 
după-amiaza), Ia sortatul 
cartofilor care se însilozea- 
ză la depozit pentru popu
lație, dar și la cantina in
stitutului. Participarea la 
această acțiune de toamnă 
pune în valoare însăși res
ponsabilitatea cetățeneas
că a studențdor noștri, ț

dinea exactă a pieselor din 
„Topul anului". Amănun
te asupra regulamentului 
și a modului de trimitere 
a corespondenței pentru 
„Disco-top — 1986", sîm- 
bătă seara, la discqteca or- 

Cititorilor ganizată la Casă de eultu- ' 
dumini- 

Aero- cale „Disco-top" le reamin-

ce leagă intrare» în cartie- ticolului hotărît, de atîta 
rul Carpați de noul Hotel vreme, ne îndeamnă să 
Petroșani dînd un aspect credem că cei răspunză- 
plăcut și util acestei por- tori de propaganda vizuală 
țiuni din perimetrul cen- din așezămîntul cultural 
trai al reședinței munici- amintit au nevoie de... re- 
piului. (T.R.) ' ciclare. (I.V.)

GRAMATICA. Un panou DISCO TOP. 
metalic de afișaj, fără ă- rubricii noastre 
fișe, din cartierul
port, în preajma comple
xului alimentar Paring, 
face ,,reclamă" proprieta
rului, grafiat în litere de 
metal — Teatru de stat 
„Valea Jiului". Lipsa ar-

i

I
I
I

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
H. DOBROGEANU I

ră a sindicatelor

Rubrică realizată delipi că, odată cu topul a 
nual, vom decerna la sfîr- 
șitul lunii decembrie, pre 
miile pentru cei mai apro 
piați corespondenți ai ru 
bricii, care vor reuși si 
indice în scrisorile lor, or

4
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L-am întîlnit în biroul 

tehnicianului Victor, 
Skverne, șeful sectorului 
II al I.M. Lupeni. Nu-1 
adusese acolo cine știe 
ce problemă personală, 
ci doar neliniștea speci
fică unui proaspăt pen
sionar de a ști ce mai 
fac „ai lui". Pentru că, 
cu toate că a ieșit 
vreo lună la pensie, ex- 
brigadierul Dionisie A- 
goston îi mai consideră 
pe cei cu care a lucrat 
ca fiind tot ai lui. Și 
cum să nu crezi acest lu- șj-ț urmăresc cum discu- 
cru cînd omul pe care — - • - - .
îl am în. față a muncit 
24 de ani și jumătate bă
tuți pe muchie la același' 
sector, adică la „doi".

— Stau cît stau pe-aca- 
să, mai m-apuc de o trea
bă sau alta, dar parcă 
tot la mină, la ortaci mă 
gîndesc — ne mărturi
sește de-acum pensiona
rul Agostbn. Și-atunci, 
fac ce’ fac și dau o fugă 
„la sector".

Și aici, Ia sector, teh
nicianul Skverne îi spu
ne că treburile merg bi
ne, că, iată, sectorul și-a

făcut și pe 
planul, că cel 
a fost realizat 
termen și că
Ia începutul anului e de 
aproape 6000 de tone de 
cărbune.

septembrie zează desfășurarea 
pe 9 luni 
înainte de 
plusul de

in 
continuare a activității 
abatajului cu front scurt 
și care va servi, totodată, 
și la îmbunătățirea a- 
provizionării, aerajului 
și evacuării producției).

de
BĂRBAȚI CARE ONOREAZĂ TITLUL 

DE MINER

Mai tîrziu, spre sfîrși- Zice, din cînd în 
tul schimbului I, stau

tă cu Dumitru Maxim, cel 
care i-a preluat brigada, 
cu șefii de schimb Ion 
Macavei, Andrei Scumpu 
și Vasile Ganu. „Lucra-
rea pe care am început-o înclinate din blocul 
cu dumneata merge bine 
— îi spune Dumitru Ma
xim, pînă acum am făcut 
66 ml peste plan". (Mai 
tîrziu, ‘ '
Skverne, aveam să. 
flărn că e vorba de 
deschiderea galeriei 
recțîonale în culcușul 
statului 3, bloc II, ori
zontul 480, lucrare ce vi-

forhaier, ii zic „Să tră
iești, nea Dionisie !“, iar 
el Ie răspunde „Noroc bun, 
măi băieți" și îi întreabă 
„Merge, merge treaba ?“. 
„Merge, cum nu ?“, vine 
răspunsul lui Paulică 
Cobzâru.. „Merge așa cum 
ne-ai învățat dumnea
ta", adaugă Viorel Apos-, 
toaie.

— Băiat bun Apostoaie, 
a trebuit să știu cum să-l 
iau, ne spune, mai tîr
ziu, fostul brigadier A- 
goston. A fost nevoie 
doar o dată să discut cu 
el și după asta s-a făcui, 
om de treabă, de poți 6- 

rt-icînd să contezi pe el/*' . 
1 , Un om, un miner care 
a muncit aproape un 
sfert de veac la pregătiri 
nu-și găsește' liniștea d:e-

Aut intervenit la sesizarea dumneavoastră 

întrebări ca adresă, care 
așteaptă răspunsuri concrete, 

în fapte

de la tehnicianul 
a- 

re- 
di-

1 cînd, 
„bine, așa-i bine, fain", 
și întrezăresc pe chipul 
său un sentiment de mîn- 
drie. Și poate că, în ace
le minute, se gîndea la 
galeriile de sub acoperi
șul stratului 3 și planele 
“ 7 " ’' ' n,
excutate, anii-trecuți, îm- ., . _
preună cu brigadă,.....la ' <>‘t daca, o dată sau .- de
cei 112 ml realizați sti- două ori pe ■ saptamiița, 

vine pe . la mină să 
vadă ce fac- foștii ortaci. - 
O stare perfect explica
bilă pentru cineva care a 
considerat .întotdeauna 
mina ca fiind a doua sa 
casă, iar pe ortaci ca a ! 
două sa familie. . i '

Gheorghc OLTEANU

cei 112 ml realizați su
plimentar în 1985 , sau
la alți 81 ■ ml peste plan, 
lăsați ca zestre, în 1986, 
brigăzii pe care a , . con- - 
dus-o.

Intre timp, în birou își 
mai fac apariția doi ti
neri. II văd pe fostul lor

Rînd urile care ur
mează se adresează 
direct Antreprizei de 

. construcții montaj Petro
șani. Despre ce este vorba? 
In comuna Aninoasa, ■' au 
fost recepționate de cu
rând și predate „la cheie" 
două blocuri de locuințe — 
F și G — care cuprind 64 
garsoniere. Este o realiza
re remarcabilă, dacă ne 
gîndim că în ele vor locui 
tineri veniți la mina și ca
re se. vor stabili, și în fe
lul acesta, mai trainic, în 
colectivul minerilor, mai 
ales fă I.M. Aninoasa du
ce. lipsă de efectiv; ‘ Nu- ’• 
mai ca, după cunv.sîntem .

1

Din inițiativă proprie
Buni gospodari întîlnești 

In multe locuri în Uricani., 
Ne-am oprit într-una din 
zilele trecute la cinemato
graful „Retezat", 
multe lucrătoare 
veau din proprie inițiativă, 
în holuri, casierie, -grupuri 
sanitare. De la responsabi
la unității Rodica Bejan, 
aflăm : „Avem foarte mul
te necazuri cu spectatorii.

. Nu cu toți, desigur. Au dis- 
" trus instalațiile „ sanitare, 

murdăresc pereții. Pe a- 
ceștia nu-i pot consideră 
cinefili, ci rău intenționați. 
Profitînd de timpul încă 
prielnic, ne-am hotărât, să 
zugrăvim interiorul, să fa- .. 
cem unele mici reparații 
strict necesare pentru a 
putea primi pe adevărații 
cinefili în bune condiții".

Cinematograful „ 
zat“ se confruntă însă 
cu linele probleme care 
că nu pot fi rezolvate, 
puțin așa rezultă din 
tudinea celor 
sectorul 
Conducerea 
EGCL, tovarășul 
Culda personal, au fost se-

Mai
zugră-

,Rețe-
Și 

par 
Cel 
ati-

de
E.G.C.L. 

sectorului 
Petru

sizați de multe ori , că 
plouă, prin acoperișul de
gradat, în sala de specta
cole, dar în afară de pro
misiuni și amînări nu s-a 
mișcat nici un deget. Or, 
sezonul ploilor este aproa
pe. Și este vorba doar de 
o importantă instituție de 
cultură, de o unitate care 
pe anul trecut, s-a clasat 
pe locul III în întrecerea 
pe întreprinderea cinema
tografică : județeană, ; -Este 
un așezămînt care, datori
tă diversității programu
lui de activități educative 
desfășurate cu sprijinul 
clubului sindicatelor, se 
bucură de o bună aprecie
re din partea locuitorilor 
Uricaniului.

Desigur activitatea
putea ridica la cote supe
rioare dacă și consiliul 
orășenesc de educație po
litică și cultură socialistă, 
comitetul orășenesc U.T.C.

ATITUDINI

. acum, în ceasul al , 12-lea, 
ca lucrarea să fie executa
tă pînă cînd peste funda
ția centralei nu va cădea 
neaua. Se poate? E o în- ” ■ 
trebare la care se așteap
tă răspuns . concret, prin 
fapte.

2
 Sesizări pe deplin 

justificate primim în 
legătură cu mult dis

cutata problemă a maxi-ta- 
xiurilor. Este . într-adevăr 
o mare realizare pentru 
transportul în comun. La 
ce se referă sesizările? In 
primul rînd, la faptul că 
traseul ar putea fi prelun- 
gi.t pînă la Lo'nea. Adică, 

uiai că, după cina sîntem "în loc de Piața Victoriei — 
sesizați și ni se confirmă Petrila, traseul să-fie pre-
de la Consiliul popular al lungit pînă în Lonea. Noi
comunei Aninoasa, aceste avem o nelămurire: de ce 
două blocuri „suferă" ele 
un -neajuns.' Este : vorba 

despre faptul că, deși blocu
rile, au fost date în folo
sință, nu sînt racordate la

"centrala termică. De . ce?" 
Pentru' -că centrala termi
că, menită să șerveașcă ce
le două blocuri, nici nu e- 
xistă, decît în..
Lwct unii -Vcx CAiouci, auiiuc. 
doar fundația. Restul, du
pă cum.se motivează, nu a 
fost construit din lipsă de 
materiale, pe care ar tre
bui să le asigure ACM Pe
troșani. După cum se știe, 
la 1 octombrie, centralele 
termice trebuie să fie pre
gătite pentru probele la 
cald. Locatarii blocurilor 
G și F vor sufla în mîini? 
Conducerea ACM ar trebui 
să ia toate măsurile, măcar

de la Consiliul popular al lungit pînă îh Lonea. Noi ; ,

s-a fragmentat traseul Ac-- •- J 
roport — iPetrila în două.? 
Ne-am adresat directorului 
AUTL Petroșani, sing., E- 
mîl Gavrîlescu, care > ne-a 
asigurat ca. pe măsura ‘ 
ce ■ întreprinderea va li 
.dotată ; CU; noi mașini pen- : 
tru maxi-taxi, se va pre-

xistă, decît în... planuri. lungi traseul pînă la Lo-
Ceva din ea există, adică nea și vor fi înființate tra-

- ■ • • seg șj țn VeStul municipiu
lui. spre Vulcan și Lupeni. 
Și, tot referitor .la maxi-' 
taxi, propunem .conducerii . 
AU'TL să se aplece cu a- 

. tenție și asupra modului 
de „taxare" a cetățenilor 
care circulă cu maxi-faxi, - 
taxare " care " este perfecti
bilă.

Mircea BUJORESCU

UNIVERSITĂȚI CULTURĂL-ȘTIINȚIFICE
Ieri, s-au deschis în toa

te așezămintele de cultură 
sindicale 
cursurile 
culturăl-științifice. De-a 
lungul celor nouă . luni 
ale anului școlar, cursanții 
vor participa la expuneri 
și dezbateri, pe teme de 
cultură generală, 
în sprijinul producției, pre-

din municipiu, 
universităților

cum și la' activitățile țeh- 
nico-aplicative organizate 
in cadrul cercurilor.

’ Ca în fiecare an,, prin 
grija consiliilor de condu
cere ale' universităților 
culturăl-științifice, cursu
rile beneficiază de prezen
ța unor lectori cu înaltă 
pregătire, profesională și 
pedagogică. (Al.H.)

și școlile, ar sprijini mai 
mult activitatea acestei in
stituții.

Unitatea „Autoservire 
(condusă de Elena Pave- 
lonesc) dispune de un larg 
și modern spațiu comerci
al, recent dat în folosință, 
la parterul unui nou bloc 
din cartierul Bucura — 
Uricani.

ATITUDINI
Registrul
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F. SILIȘTEANU Foto: Al. TATAR

Despre situația căminelor de nefamiliști (II)
„Bătrîne|ea“ unui cămin pentru tineri

Clădirea căminului de 
nefamiliști al I.M. Petrila, 
amplasată pe strada T. 
Vladimirescu, este o con
strucție veche dar solidă. 
Dotările din cămin sînt, 
de asemenea, corespunză
toare. Numai că, o con
strucție, oricît ar fi ea de 
solidă, timpul o marchează 
vizibil și are nevoie, to- 
tuși, de primeniri. Ceea 
ce nu se întîmplă Ia acest 
cămin.

Administratorul Mircea 
lordache ne prezintă 
tuația, în cunoștință 
cauză. In 31 martie 
1986 se înaintează o 
mandă cu nr. 2046 
EGCL Petroșani, 
realizarea reparațiilor

si
de 
(!) 

co
că tre 

pentru
■ la ‘ 

acest cămin. Nimic! In . 20 
august 1986, întreprinderea 
minieră Petrila mai avan
sează o comandă (cu numă
rul 9563) către același exe- 

' cutant. Și de data aceasta.
EGCL Petroșani a dovedit 
aceeași impasibilitate față 
de comanda primită. Nici 
măcar să vină cineva care 
să stabilească un deviz es
timativ al lucrărilor ce ur
mau să fie executate... Șă 
mai adăugăm faptul că, în
că din luna martie 1985 (!!) 
căminul de nefamiliști al 
I.M. Petrila a avut, apro-

bate de către CMVJ, fon
duri pentru reparații în 
valoare de 260 000 lei. Ce 
s-o fi întîmplat cu aceste 
fonduri într-un an și ju
mătate, e greu de ghicit...

Ce se mai întîmplă prin 
cămin ? Aflăm că preșe
dintele comitetului de că
min, Constantin Mihăiles- 
cu s-a căsătorit. Foarte fru
mos dar, de la fericitul 
eveniment, n-a fost numit 
un alt președinte, mici co
mitetul de cămin nu s-a 
mai întrunit. Vicepreședin
tele comitetului, Sever 
Gheban, este un om cu 
tragere de inimă, ține (cît 
poate) în mînă problemele 
multiple din cămin. Ajută 
mai ales, în problemele ad
ministrative. Cît de cît, 
s-au făcut pregătirile de 
iarnă, s-a repartizat len- . 
jerie,. s-au mai completat 
geamurile sparte...

Cu timpul liber e mai 
greu... Clubul, așa 
după cum am vă
zut,. este bine amenajat, 
există un televizor care 
funcționează.. N-am văzut 
însă o colecție de ziare sau 
reviste. Despre biblioteca 
volantă, Sever Gheban. ne 
spune că funcționează, dar 
nu prea are ce oferi solici- 
tanților. Probabil mai tre
buie îmbogățit sau schim
bat. fondul de carte, și așa

destul de redus. întrebăm 
despre celelalte

. cultural-educative 
fice în căminele 
miliști.

— Da — ni se 
— juristul minei 
fiecare lună la noi. De _ 
seine nea. în ultima perioa
dă, au venit mai des tova
rășul director al minei, de 
la sindicat și de la

Brigăzi științifice ? 
Formații artistice ? 
Acțiuni cu filmul ? 
Șefi de sectoare sau 
brigadă care să-i viziteze 
ortacii mai tineri ? Nu ! 
Acțiuni de educație ateistă? 
Nu ! Dar de educație sani
tară ? Nici I

Recapitulînd, tragem
concluzia că la căminul 
tinerilor de la mina Petri
la activitatea a.,; îmbătrâ
nit. însuși căminul este 
destul de bătrân și ar tre
bui mai bine întreținut, ar 
trebui să i se facă o „ope
rație estetipă", altfel spus, 
o reparație capitală. Este, 
repetăm o clădire solidă 
și, cu o reparație executată 
responsabil, ar arăta exce
lent. Dar numai făcînd co
menzi din 6 în 6 luni către 
EGCL nu se rezolvă ni
mic... Vom reveni.

acțiuni 
speci- 

de nefa-

răspunde 
vine în

a-

mină.
Nu 1 ■
Nu f
Nu ! 

de

In biroul maistrului Teo- 
fil Blag, într-un cui atîrnă 
un caiet ponosit. Pe co
pertă cineva a scris stîn- 
gaci „Registrul negru". 
Maistrul a zis întîi că e 
„bucătăria" atelierului me
canic de la mina Aninoasa, 
mai apoi la stăruințele 
noastre, ne-a explicat că, 
în urmă cu vreo șase ani, 
colectivul a luat hotărârea 
să fie consemnate într-un 
caiet unele abateri minore, 
de regulă prima 
fiecare membru al colecti
vului, care nu sînt sanc
ționabile administrativ. In 
primul an s-au înregistrat 
26, scăzînd apoi evident : 
11, 6. 3. 6 pentru ca în ul
timii doi ani să fie înregis
trate cîte două.

— Erau unii meseriași — 
ne explică șeful atelieru
lui, dar în același timp și 
secretarul comitetului de 
partid din cadrul sectoru
lui mecano-energetic — 
care se „bateau cu... bolța-

pentru

rul în piept", cum 
sînt exemplu în 
doar că nu sînt recunoscuți. 
Erau dințr-aceia care fă
ceau abateri mici, mai în- 
tîrziaU, mai trăgeau cîteo- 
dată „în dorul lelii", ori 
părăseau locul de muncă 
cu cîteva minute înainte 
etc. A fost deci nevoie de 
o oglindă fidelă a activită
ții tuturor. , ' : .

— Cum asigurați atunci 
„publicitatea1' abaterilor 
sancționabile ?

— Vedeți calendarul a- 
eela zilnic, de pe peretele 
atelierului ? Pe tabla de 
dedesubt sînt comunicate, 
să știe toată lumea, sanc
țiunile administrative. O- 
dată, cu ani în urmă, m-am 

acolo, 
minei 

atelier 
__ ,__ .. .. dorit. 
Am primit hîrtia de sanc
țiune, am luat creta și am 
transcris-o pe tablă.

— Au vreun efect edu-

negru“
că ei
muncă,

„scris" și pe mine 
Un fost director al 
a considerat că în 
curățenia lăsa de

Bujor MIRCESCU

cativ „registrul negru" și 
„tabla" ?

— Nimănui nu-i place să 
fie arătat cu degetul. Așa 
că, decît să fie trecuți la 

i bine 
gre- 
Scă-

■. U-d, vțtfwXv* llU VX U-4.

locul de rușine, mai 
se străduiesc să nu 
șească. Argumente ? 
derea continuă a abateri
lor chiar și minore, a ne- 
motivatelor, a altor eve
nimente indisciplinare. Mai 
mUlt, în adunările de
partid, de sindicat și
U.T.C. nu mai pierdem vre
mea cu „aducerile aminte", 
cu scuzele sau cu stabili
rea adevărului, atunci a- 
doptăm măsuri împotriva 
celor vinovați. Efectul mo
ral’. e mai puternic , decît 
sancțiunea administrativă: 
el a contribuit la îmbună
tățirea climatului de mun
că.. Decît în „registrul ne
gru" sau „la tablă", mai 
bine la datorie — așa gîn- 
dește acum, fiecare mem
bru al colectivului.

Ion VULPE ;

Este greu să-i dai o de
finiție pentru că „fitilistul" 
este „fitilist" și atît. Adică, 
un soi de om care are o 
singură preocupare: să
nu-i lase pe ceilalți, pe cei 
din colectivul din care fa
ce parte mai ales, să' tră- 
’ ' și

o- 
• facă, 

plăcere.

iască liniștiți în pace 
bună înțelegere. Nu-1 
bligă nimeni să o
Asta-i marea lui
Și cîhd găsește „înțelegere' 
și „audiențe" la șefulși „audiențe" la șeful ie
rarhic superior,, este îh al 

" în
fel 

de ajutor deosebit de pro

„nouălea cer". Pare, 
ochii șefului credul un

Fitilistul
țioș, un mijloc de a afla 
pulsul colectivului. Nu
mai că este un puls fals, 
pe care-1 crease el — fiti
listul. Șeful poate să doar
mă liniștit, mai degrabă 
vigilența îi doarme că are 
un om de încredere — pe 
el. Dar dacă și-a închipuit, 
și deseori chiar este con
vins, că fitilistul, îl ■ iartă 
— se înșeală. Cum i s-a 
ivit ocazia, gata, l-a „fitilit" 
pe șeful iui. Adică s-a pus 
bine cu mai marele șefului 
lui* '

Ește un. adevăr cunoscut . 
și recunoscut’— „Fitiiistul" 
în acțiunile .‘-ale concrete 
și fiermahente nu âre ma
mă, tată, frați, surori sau 
prieteni. Nu se are decît 
pe sine și de dragul său 
calcă totul în picioare. N.u-i 
mai puțin adevărat că este 
o floare rară, dar nu atît 
de rară pe cît am dori-o, 
și care tocmai de aceea 
trebuie stârpită fără milă, 
nu ocrotită ca... un rău ne- , 
cesar, după optica celor 
care nu vor să se pună 
rău cu... fitiliștii.

Nordi HAȚEG



Convorbiri economice româno-bulgare

URICANI: S-a pierdut 
un elefant.

Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceâușescu

FILME

* .

și secretarul general al 0. N. U.» . . —
NAȚIUNILE UNITE I 

(Agerpres). — Din partea 
tovarășului Nicolae 
Ceâușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise se
cretarului general ai —
O.N.U., Javier Perez de ternaționale, 
Cuellar, un salut cordial, 
precum și urări de succes 
în activitatea sa de înaltă 
răspundere.

Mulțumind pentru mesaj, 
secretarul general al O.N.U. 
a rugat să se transmită 
președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
N ic o 1 a e Ceâușescu, 
salutările sale și cele mai 
bune urări de sănătate și 
fericire personală, de pro
gres și prosperitate pen
tru poporul român. Secre
tarul general al O.N.U.

a apreciat activitatea pro
digioasă a președintelui 
Nicolae Ceâușescu, contri
buția de seamă ă conducă
torului statului român la 
soluționarea marilor pro
bleme ale actualității in- 
.'J. j inițiativele
sale avînd ca scop crește
rea rolului O.N.U. în pro
movarea destinderii, dezar
mării, păcii și securității.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul între
vederii dintre tovarășul 
loan Totu, ministrul aface
rilor externe, conducătorul. 
delegației române la cea 
de-a 41-a sesiune a Adu
nării Generale a Națiuni
lor Unite, și secretarul ge
neral al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar.

SOFIA 1 (Agerpres). — 
Gheorghi Atanasov, pre
ședintele Consiliului . de 
Miniștri al R.P. Bulgaria, 
1-a primit pe Dimitrie An- 
cuța, viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii So
cialiste România, care a 
efectuat O vizită în R.P. 
Bulgaria cu ocazia celei ■ 
de-a 42-a ediții a Tîrgului 
internațional de la Plov
div. In timpul convorbi
rii s-a scos în evidență ro
lul hot.irîtor pe care îl 
au în dezvoltarea și lărgi
rea continuă a relațiilor 
tradiționale de prietenie și 
colaborare dintre cele do
uă partide, țări și popoare 
întîlnirile și convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceâușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. al

Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliu
lui de Stat. al R.P. Bulga
ria.

Au fost abordate o serie 
de probleme cu privire la 
stadiul actual și perspec
tivele dezvoltării colabo
rării economice și tehnico- 
științifice româno-bulgare. 
in acest context s-a subli
niat rolul deosebit ce re
vine cooperării și speciali
zării în producție care ur
mează să ocupe o pondere 
tot mai mare în cadrul 
schimburilor economice din
tre cele două țări.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Dublă depășire; 
Unirea : Ochi de urs ; 
Parîngul: Cantonul pără
sit. •

PETRILA : Călărețul e- 
lectric.

LONEA: Sîmbăta vră
jitoarelor.

VULCAN — Luceafărul: 
întunecare.

LUPENI -
Ora zero.,

Reacții la proiectata întîlnire 
sovieto-americanâ la nivel înalt

NEW YORK 1 (Agerpres). 
— Referindu-se la întîlni- 
rea dintre Mihail Gorba- 
ciov și Ronald Reagan de 
la Reykjavik, la o conferin
ță de presă care a avut 
loc la New York, ministrul 
de externe sovietic, E. Șe- 
vardnadze, a afirmat că 
în cadrul acesteia, se pre
supune, va fi analizată ne
mijlocit situația și se va 
conveni asupra unei reco
mandări orientate spre asi
gurarea progresului în u- 
nele probleme ale arma
mentelor nucleare, progres 
suficient pentru obținerea 
unor rezultate de esență. 
-Și, fără îndoială, nu este 
exclus ca în cadrul întîlni- 
rii să fie dezbătute pro
bleme ca cele ale relațiilor 
bilaterale sovieto-america- 
ne, precum și cele legate 
de conflictele regionale, 
toate celelalte probleme de 
interes reciproc, a arătat 
ministrul sovietic.

☆
Secretarul de stat

S.U.A., G. Shultz, referin-
al

a-onală în ansamblu, s-a 
preciat în continuare.

înțelegerea privind în- 
tîlnirea ce va avea loc în 
zilele de 11—12 octombrie

du-se la viitoarea ' întîlni
re sovieto-americană, a 
afirmat că aceasta va pu
tea impulsiona negocierile 
dintre cele două părți, cît 
și încercarea de a se găsi la Reykjavik a fost,, de a- 
soluții în problemele în care 
S.U.A. și U.R.S.S. au j ' 
ții diferite.

☆
Secretarul general 

O.N.U., Javier Perez 
Cuellar salută știrea 
vind apropiata întîlnire 
dintre Mihail Gorbaciov și 
Ronald Reagan și își ex
primă speranța că ea va 
oferi celor două state po
sibilitatea de a îmbunătăți 
relațiile bilaterale, că va 
deschide calea spre o înțe
legere reciprocă, îndeosebi 
în domeniul dezarmării, a 
anunțat un purtător de cu- 
vînt al secretarului gene
ral al O.N.U., citat de a- 
genția TASS. O asemenea 
îmbunătățire va influența război 
pozitiv situația

. IN UNIUNEA SOVIE
TICA a fost lansat sateli
tul artificial „Cosmos — 
1782“, anunță agenția TASS. 
La bordul acestuia se află 
aparatură științifică desti
nată continuării cercetării 
spațiului cosmic. De ase
menea, „Cosmos — 1782“ 
dispune de un sistem ra
dio pentru măsurarea e- 
xactă a parametrilor or
bitei, precizează agenția 
TASS.

pozi-

al 
de 

pri-

semenea, 
vernele 
Islandei, Japoniei, 
Britanii, 
galiei, R.F. Germania, Spa
niei și altor țări.

salutată de gu- 
Austriei, Italiei, 

Marii 
Norvegiei, Portu-

GENEVA 1 (Agerpres). —• 
La Geneva s-a deschis se
siunea Comisiei consulta
tive permanente sovieto- 
americane instituite pe 
baza înțelegerii dintre 
guvernele U.R.S.S. și S.U.A. 
din 1972 pentru a contri
bui la realizarea țelurilor 
și prevederilor acordurilor 
bilaterale privind limitarea 
armamentelor strategice și 
la adoptarea de măsuri în 
vederea reducerii pericolu
lui de declanșare a unui 

nuclear, relatează 
internați- agenția TASS.

PRIMUL MINISTRU 
ISRAELULUI, Shimon 
res, a anunțat oficial 
la 10 octombrie își va pre
zenta demisia președintelui 
țârii, Haim Herzog, infor
mează agenția France Rres- 
se. Se va declanșa astfel 
procedura constituțională 
ce-i va permite actualului 
ministru de externe Yitz
hak Shamir să-i succeadă 
Iui Peres în'funcția de pre
mier. '<• ,

AL 
Pe- 

că

PRIMUL MINISTRU AL 
LIBANULUI, Rashid Ka
ra mc, a declarat că unități 
ale armatei regulate nați
onale ar putea să se ală
ture în curînd UNIFIL 
(Forței interimare a O.N.U. 
în Sudul Libanului) în 
vederea întăririi rolului 
„căștilor albastre" și evi
tării pe viitor a incidente
lor între membrii UNIFIL 
și alte grupuri armate.

TV.
20,00 Telejurnal. 20,20 

Pe drumul înfăptuirii noii : 
revoluții agrare. 20,35 
Tribuna TV. 20,55 Invi
tație în studiourile Radio- 
televîziunii (color). Des
chiderea stagiunii muzi
cale la Sala de concerte 
a Radioteleviziunii. 21,30 
Statornici în străbuna va
tră dacică (color). Mo- 

’ numen tul triumfal de Ia 
Cultural s Adamclisi, Documentar.

21,50 Telejurnal.

Anunț
Liceele industriale cu profil minier. - fac 

înscrieri pentru o nouă sesiune de admitere 
pentru școala profesională, după cum urmează:

LICEUL INDUSTRIAL NR. 7 PETROȘANI 
face înscrieri la meseria : - miner 

LICEUL INDUSTRIAL VULCAN 
face înscrieri la meseria : - miner 

LICEUL INDUSTRIAL LUPENI 
face înscrieri la meseria : - miner 

înscrierile se fac pînă în data de 5 .oc
tombrie 1986, atît pentru cursurile de zi cît și 
pentru seral.

La seral se primesc candidați fără limită 
de vîrstă.

Se primesc absolvenți cu X clase de liceu.

întreprinderea de aprovizionare 
și desfacere, transport 

Industria Chimicăm

București
Autobaza 4 Craiova 

încadrează pentru punctul de lucru
I.F.A. Vîscoza Lupepi următoarele categorii de

personal:

- tractoriști
- mașiniști utilaje
- șoferi "'4-

Pentru relații suplimentare vă adresați la 
telefon 941/85337 Craiova.

SPORT ■ SPORT » SPORT « SPORT ♦ SPORT * SPORT
Rugby, divizia A țj n g a 1“ Cît O VlCtOrie

RC GRIVIȚA ROSIE — 
ȘTIINȚA PETROȘANI 
6—6 (3—6). Cuvîntul „vic
torie" nu trebuie să pară 
exagerr . O victorie tactică 
a unei echipe — Știința 
Petroșani —- care a jucat 
pe toată durata partidei 
deschis, spectaculos, tre- 
cînd în finalul 
meciului, pe lîhgă un scor 
care ar fi reflectat de o 
manieră mai apropiată rea
litatea din teren, superio
ritatea petroșănenilor.

Meciul a avut o desfășu
rare acerbă, jocul fiind 
vizibil incomodat de te
renul greu, desfundat. Pî
nă în minutul 38 RC Gri- 
vița Roșie nu a reușit să 
se apropie de buturile 
Științei, studenții fiind 
prezenți primii la balon, 
în aproape fiecare fază de 
joc, obligîndu-i astfel pe 
bucureșteni să se apere.

Vîntul și ploaia au a- 
fectat jocul „pe treisfer- 
turi", măcinînd forțele ce
lor două înaintări, astfel 
îneît nu s-a înscris nici un 
eseu.

Iată pe scurt. filmul me
ciului :

Min. 3. Bezărău este des
chis de Bonea, după o gră
madă ordonată, urmează o 
lovitură de picior și... 3—0 
pentru Știința. Jocul con
tinuă dîrz în terenul gri- 
vițenilor, Min. 38L Bucu- 
reștenii beneficiază de o 
lovitură de pedeapsă. E- 
xecută T. Radu și egalea
ză. Min. 39. Abia repus ba
lonul de la centrul terenu
lui, urmează o grămadă 
deschisă, Drumea trimite 
la Bonea, acesta la Beză
rău și echipa din Petro
șani ia din nou avantaj : 
6—3.

Grivița va ataca mai 
mult imediat după pauză 
dar Drăghici, Mure^an — 
care a jucat ca al doilea 
fundaș în această repriză 
— Catană, Chiriac, Medra- 
goniu, Sava și coechipierii 
lor opresc totul. Tot din 
lovitură de pedeapsă T. 
Radu va egala pentru a 
doua oară. O partidă des
fășurată în limitele ... fair 
play-ului și arbitrată de 
bucureșteanul (!!!) Gheor- 
ghe Hustin.

Cele două puncte cuce
rite de Știința, în deplasa

re, pe terenul din „Parcul 
Copilului" mențin echipa 
noastră în lupta pentru 
ocuparea unui loc pe po
dium la finele campiona
tului.

„Egalul" de la București, 
maniera în care a fost ob
ținut, constituie o invitație 
pentru spectatorii din Pe
troșani de a fi prezenți, a- 
lături de echipă, în număr 
cît mâi mare, în confrun

tările sportive pe care rug- 
biștii studenți le au în a- 

. ceasta toamnă, în mod 
deosebit la meciul cu e- 
terna rivală, Steaua. Pu
blicul are datoria de a fi, 
prin încurajări continue, 
al 16-lea jucător al Știin
ței în partidele disputate 
pe cochetul stadion din 
dealul institutului.

‘ H. ALEXANDRESCU

Handbal, divizia B, tineret 
DUMINICA, DERBY STUDENȚESC

UNIO SATU MARE — 
UTILAJUL ȘTIINȚA PE
TROȘANI 31—26 (17—9). 
In primele zece minute, 
neintimidați de poziția se
cundă în clasament a gaz
delor, handbaliștii combi
natei au reușit să mențină 
echilibrul, dar apoi și-au 
permis o prematură rela
xare, care a determinat 
detașarea sătmărenilor ia 
opt goluri. Repriza secun
dă a aparținut oaspeților, 
dar inconstanța — după 
faze excelente au urmat 
greșeli copilărești, atît în 
atac cît și în apărare — a 
împiedicat refacerea han

dicapului. Din formația în
vinșilor s-au remarcat Ghe- 
ciu (9 goluri), Drăgan (8), 
Dani (3), Bălășescu (2), 
între marcatori s-au mai 
aflat Antohe (2), Enca și 
Groza. Mai puțin inspi
rați ca altădată, portarii 
Marari și Miclăuș.

Duminică, în cea de-a 
șaptea etapă, de pe, poziția 
a, șaptea în clasament. U- 
tilajul Știința întîlne.ște, 
pe teren propriu (primul 
meci în acest campionat), 
liderul seriei secunde, ,,U“ 
GlUj-Napoca,

Ion VULPE

„Cupa U. E. F. A.“
ISTANBUL 1 (Agerpres).

— La Istanbul s-a disputat 
miercuri meciul retur din 
cadrul turului I al „Cupei 
UEFA“, dintre formația lo
cală Galatasaray și Uni
versitatea Craiova. Fot
baliștii turci au cîștigat cu 
scorul de 2—1 (0—1), dar în 
turul II s-a calificat echi
pa română, care, în prima 
manșă, învinsese cu 2-—0. 
In întîlnirea de la Istanbul
— la care au asistat peste 
40 000 de spectatori —, 
scorul a fost desqhis chiar

în primul minut de joc de 
Bițât Ia o fază surprinză
toare a formației craiove- 
ne, punctele gazdelor fi
ind realizate de Savash 
(min. 64) și Arif ■ (min. 86).

Universitatea Craiova a 
evoluat în următoarea al
cătuire : Lung, — Adrian 

» Popescu, Săndoi, Rada, Un- 
gureanu, Mănăilă, Iri- 
meșcu, G. Popescu, Bl
eu (min. 87, Racolțea), 
Geolgău (min. 84 Bica), 
Biță. ? ;

„Cupa c u p e 1 o
Miercuri, în manșa a 

doua a turului I al „Cupei 
cupelor” la fotbal, în - Ca
pitală s-au întîlnit forma
țiile Dinamo București și 
„17 Nentori" Tirana. Oas
peții au obținut victoria cu 
scorul de 2-—1 (1—0), prin 
golurile înscrise de Min- 
ga (min. 2) și Josa (min. 
89). Pentru gazde a marcat 
Cămătaru (min. 81). în
vingători și în prima par
tidă, cu 1—0, fotbaliștii al
banezi s-au calificat în: tu

rul secund al competiției.
Arbitrul cipriot Sotos 

Afxentiou a condus Urmă
toarele echipe: DINAMO: . 
Moraru —, Varga (din min. 
62, Suciu), Movilă, Al. Ni- 
cplae, Stănescu, Rednic, An- 
;done (min. 20 Dragnea), Mi- 
hăescu, Bălăci, Cămătaru, 
Damaschin I; „17 NENTO- 
RI“: Mersini Baci,
Lekbelo, Hodja, Bimo, Jo
sa, Mf ca (min. 85, Nema), 
Omuri, Aii Mehmet.i, Min- 
ga, Kola. .

COLEGIUL DE REDACȚIE: Iosif BALAN, loan DUBEK, Dorin GIIEȚA, Ion 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef, Tcodor RUSU — redactor șef adjunct, 
Tiberiu SPATARU. •

Redacția și administrația : Petroșani, str. Nicolae Bălcescu nr. 2, Telefoane, secre
tariat: 41662. secții; 41663. 42464.
Tiparul ; Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, telefon 41365.


