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rodnic
în abatajePrima zi a lunii octombrie s-a încheiat cu un bilanț rodnic pe frontul bătăliei de a da țării cît mai mult cărbune. Minerii din abatajele întreprinderilor miniere Paroșeni, Cîmpu lui Neag, Aninoasa și U- ricani au raportat o producție suplimentară de 2040 tone de cărbune.
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• Cea mai mare cantita
te de cărbune extras pes
te plan, 1383 tone, a fost 
realizată din abatajele me
canizate ale I.M. PARO- 
ȘENI, pe baza depășirii productivității muncii.

• Continuînd în ritm 
susținut activitatea, de ex
tracție la cote înalte, co
lectivul ÎNTREPRINDE
RII MINIERE CÎMPU LUI 
NEAG a depășit cu 560 
tone de cărbune preliminarul primei zile din octombrie.

I

SCHIȚĂ DE POR
TRET. Maistrul prin
cipal loan Soncolioș 
este adjunctul șefului 
brigăzii III electrome
canic și membru al 
c.o.m. de la I.M. Cîm
pu lui Neag. De cînd 
a început exploatarea , 
la zi a zăcămîntului din 
zona vestică a Văii Jiu
lui este o prezență ac
tivă în viața carierei, 
un om legat prin toate 
fibrele de utilajele de 
carieră...
— Sînt cîțiva ani buni, 

de atunci, tovarășe Son
colioș...— Cîțiva ani buni Cîmp, de cînd s-a > chis cariera ; dar să

dăugăm două decenii, a- dică 21 de ani, munciți în carierele la Roșia de Jiu, din drul I.M, Rovinari. trăiți, de ca- Dinde
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COMUNISTUL 
vocația de a fi mereu 

în frunte

— De fapt, cum ați a- 
juns de la „Unio", 
via Gorj, la Cîmpu 
Neag ?— Simplu. Fiind Satu Mare, am făcut școală profesională mecanici agricoli în

prin 
luidin o de Va-

puțin... natal, la „Unio“. școală m-am legathidraulică, m-am specializat în utilaje hidraulice. Și pentru că la „Unio“ se fac și utilaje miniere, după armată, am ajuns în Gorj, unde am devenit miner mecanizator. Am făcut școala de maiștri, în ’72, iar am fost trimis și la specializare în R.F. Germania pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate. La montarea și întreținerea acestora am lucrat apoi în carierele Gorj ului.
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înnoirile din reședința municipiului nostru 
noi locuințe pentru oamenii muncii din Petroșani. 

Foto: O. PĂRĂIANU

IN PAGINA A 3-A

lades- lea lui Mihai. După școa- a- lă am revenit în orașul Ioan DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)

• Din activitatea consi
liilor populare: Preocupări 
gospodărești și de pregătire 
pentru sezonul rece.

• Ieri, la Petroșani, s-a 
deschis : Cofetăria „Jiul".

REVENIM LA I.M. PETRILA 1

I Octombrie strunește te- | legării toamnei, în vîrtejul I frunzelor metalice, ofrandă I pentru nemurire. Iți mere I și ciorchini, în drugile de 1 porumb șl în dovleci stră- I lucesc diamante solare, pla- . neta albastră capătă relie- I ful fructului, cules cu rîv- nă de truditorul gliei. Să-
• Zi rodnică și pentru 

minerii de la ANINOASA 
și URICANI, concretizată în 97 tone de cărbune peste sarcina preliminarului.Prin aceste fapte de muncă minerii din abatajele întreprinderilor din Valea Jiului își exprimă hotărîrea de a realiza în mod exemplar sarcinile de plan ce le revin în ultimul trimestru al anului, în acest prim an al actualului cincinal, pentru a a- sigura economiei naționale cantitățile de cărbune e- nergetic și cocsificabil planificate. (V.S.)

Rezolvarea tuturor problemelor
poate deschide calea redresăriiConsultînd situația realizărilor din septembrie ale unităților CMVJ, am reținut situația de la I.M. Petrila : în 30 de. zile, minusul acumulat înregistrează peste 32 000 tone de cărbune. De ce tocmai a- ceastă cifră rie-a reținut în mod deosebit atenția ? Deoarece restanțele acestei mine sînt cu mult mai mari deCît cele înregistrate, în această perioadă, de către alte întreprinderi miniere. Aceasta pe de-o parte. In al doilea rînd, am avut în vedere 

,La I.M. Petrila 
producție

organizatorice ca, în cu- 
rînd, să crească producția 
cu cel puțin 600 tone, adi
că exact cu cît îi trebuie 
pentru a ajunge la cotele 
prevederilor din prelimi
narul zilnic", se spunea în încheierea articolului, afirmația redactorului a- vînd, în acest caz, ca argument, optimismul manifestat de conducerea de atunci a întreprinderii: 

a 
între-

de

Zestrea
:

Schimbul condus __
Pavel Perdun, unul din
tre cele mai bune 
cadrul brigăzii lui 
sile Florea — sectorul 
I, I.M. Aninoasa. in 1- 
magine, șeful de schimb 
și maistrul Jean Parte- 
nie, împreună cu cîțiva 
ortaci înainte de efectu
area pontajului.

în 
Va-

articolul 
activitatea de 
trebuie și poate să ajungă 
Ia nivelul prevederilor 
planului", publicat în numărul 10469 din 14 maia.c. al ziarului. In acestarticol se relata despre măsurile întreprinse în cadrul minei în vederea perfecționării fluxurilor de transport, despre darea în funcțiune a noi capacități de -producție în sectorul V,precum și despre reluarea îh plin a activității în trei abataje ale sectoarelor TI și III. „întreprinderea dis
pune de condiții tehnice și

. M.J

„Începînd cu decada 
doua a lunii mai, 
prinderea noastră va livra 
zilnic, cantitățile de căr
bune prevăzute în prelimi
nar".Iată, de atunci au trecut mai bine de patru luni, dar realizările ulterioare n-au confirmat deloc previziunile din mai. Pornind de la această situație, am solicitat primele lămuriri tovarășului Iosif Drumuș, inginerul șef al minei.— Problema numărul unu a constituit-o nestăpînirea transportului din subteran spre suprafață, care a condus' la avarii, defec-

Gheorghe OLTEANU

. ■ •" ' ■■■ -■ -■■■: 'X'?;: •Intre schimburi, la o discuție cu maistrul principal specialist Ion Doa- nă, șeful atelierului mecanic de la mina Dîlja. Intuiesc o stare de precipitare a interlocutorului. Un meseriaș îi șoptește ceva la ureche.— Ai dreptate, îi răspunde maistrul. Din ușă se adresează unor oameni îmbrăcați în haine oraș". Poftă bună, ieți ! Pe mîine !Aflu că niciodată i seriașii din schimbul nu pleacă acasă, nu li se adresează această urare, ca o dovadă a prețuirii zilei ce de muncă, discuția.— Nici o

„de bă-me-l 1pînă
lor rodni-Reluărnnemotivată, nici o sancțiune de la începutul anului. Gata orîcînd să onorăm orice_comandă. Se mai ivește (Continuare în pag. a 3-a)

cîteodată o avarie, ales la separație, oameni trebuie să rămînă peste program. Eu zic șase, ci rămîn 15—16, a- dică tot schimbul fără seraliști.In total, în atelier muncesc 37 de meseriași; A- cum vreo șase ani, cifra era inversă, adică 73, dar productivitățile și realizările de acum le întrec cu mbit pe cele obținute atunci. In fiecare lună, fiecare muncitor depășește indicatorul productivității planificate cu circa 10 000 lei, retribuțiile sînt superioare celor planificate cu 12—18 procente lunar. Numai condiționările de măsoară, de la începutul

maiCîțiva

re-piese
Ion VULPE

I mînța e învelită în calde , și fertile brazde, iarna, maternitatea biosferei, se 'apropie.In lanuri, țăranul strîn- | ge rodul toamnei pentru ■ tot natul românesc, culesul e o solemnitate, dar și re- I zultatul ecuației dintre I blagoslovenia naturii și sudoarea muncii. Iată de ce, minerule, tu, culegător | al anotimpului continuu I al cărbunelui, intr-un gest | de frate cu omul bărăga- nelor de belșug, înmul- țe.ște-i țării zestrea de ,lu- I mină și căldură pentru l.mai binele tuturor 1 Bro- I boanele de sudoare, ale I tale și ale țăranului, se . sublimează astfel în sănătatea urmașilor voștri, în ' traiul fericit, rostuit liber I și în pace. I Iată de ce, 
l cînd octombrie! telegarii purează ! cia ta și mân '

mineruie, strunește toamnei, împur- prometeic hărni- a țăranului ro>
(Continuare în pag. a 2-a)

Foto: Al. TĂTAR
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In lumina sarcinilor privind desfășurarea optimă q transportului feroviar
I Andrei APOSTOL

Reducerea staționării
îndatorire si a unităților* »vagoanelor din stațiile Li- vezeni, Iscroni, Vulcan și Lupeni, construindu-se 4—6 linii în plus, iar mecanizarea operațiilor se. conjugă cu extinderea containeri- zării și paletizării Unitățile din cadrul complexului CFR au cu răspundere, cu principalele deri industriale și de construcții, pentru- folosirea productivă și economică a vagoanelor de marfă, încadrarea în normele de staționare.. Dacă în primele opt luni ale anului 1985 staționarea vagoanelor la operațiile de încărcare descărcare a fost de

Organele și organizațiile de partid, colectivele unităților din cadrul complexului CFR, în colaborare cu întreprinderile economice și antreprizele de construcții, acționează cu bune rezultate pentru reducerea staționării vagoanelor la operațiile de în- cărcare-descărcare, asigu- rîndu-se astfel, desfășurarea optimă a transportului de mărfuri pe calea ferată.Pentru realizarea sarcinilor de transport la operațiile de încărcare-des- cărcare, s-au făcut eforturi în domeniul investițiilor destinate dublării capacităților de prelucrare a

acționat împreună întreprin-

vagoanelor
economice22 ore./vagon, în aceeași perioadă din acest an s-a ajuns la 21 ore/vagon. A- ceastă reducere a timpului. este însă insuficientă pentru acoperirea picrde- . riior înregistrate de majoritatea întreprinderi-. lor, pierdere care pe primele opt luni ale acestui an a fost, de 350 <le vagoane, corespunzător transportării unei cantități de marfă de aproape 10 000 de tone. In această situa-

Vasile COCHECI

(Continuare în pag. a 2-a)



Rezultat pe măsura strădaniilor depuse
In concursul grupelor sanitare de Cruce Roșie Rezolvarea tuturor problemelor

După cum ani mai relatat în coloanele ziarului nostru, șăptămîna trecută a avut loc, la Deva, faza județeană a concursului grupelor sanitare de Cruce Roșie. Din . totalul de zece grupe participante, cîștigătoa- re ale fazeloi’ precedente, grupa I.M. Paroșeni a ocupat locul. întîi.— Spre deosebire de anii precedenți, a fost ,-muit mai greu — ne-a mărturisit Ana Spinache, comandantul grupului. Toate formațiile participante în concurs 7 s-au prezentat cu un nivel de pregătire teoretic și practic calitativ superior. A- vem satisfacția că grupa sanitară de Cruce Roșie a minei Paroșeni s-a clasat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului premianților. Experiența acumulată în mai bine de zece ani de pregătire 

(Urmare din pag. I)țip s-a aflat Il’CV.f cu 300 
de Vagoane prin pierderea unei cantități de 8000 . tone de cărbune ce putea . fi transportată . dacă nu exis- - iau imobilizări la descărcare.Este mereu solicitat sprijinul unităților industriale și de construcții pentru reducerea imobilizărilor. Totuși, activitatea s-a desfășurat greoi la IACMM, beneficiar căruia i s-au închiriat 60 de vagoane și 
60 de navete pentru transportul agregatelor de la stațiile Vințu de Jos, Bretea Strei și Băiești. Datorită imobilizărilor la descărcarea vagoanelor, . s-a provocat blocarea frecventă ' a stațiilor Vulcan și Livezeni. La stația Vulcan, datorită nedescărcării în termen a vagoanelor în repetate rînduri, s-a realizat 
o staționare, pe opt luni din acest an, de 28 ore/va- gon, față de norma admisă de 23,50 ore/vagon. O situație asemănătoare există și la ACM la ale căreipuncte de descărcare din Livezeni și Lupeni s-au produs imobilizări de vagoane la panourile de prefabricate, Ia I.M. LiVezeni care prin depășirea staționării la încărcare-descăr- eare a pierdut peste 80 de vagoane corespunzător 

temeinică, prezența la concursuri, în diverse faze, au fost hotărâtoare în acest sens.—- Ocuparea locului I la faza, județeană, care ne-a permis participarea la faza finală pe țară, nu a fost întîmplătoare ,— adăuga medicul loan Varga, instructorul principal al grupei sanitare de Cruce Roșie. Din anul 1974, de cînd a luat ființă, la mina Paroșeni, grupa sanitară a ocupat doar locuri fruntașe în întrecerile la care a participat, inclusiv faza județeană. Succesul obținut cu puțin timp în urmă ne mobilizează și ambiționează. Sîntem hotărîți ca, la faza finală, să ne prezentăm cu un nivel mai ridicat de pregătire, să facem totul pentru a o- cupa un loc fruntaș, de ce nu, chiar locul f.— Nu a fost Ușor la Deva, dar totul este bine

Reducerea 
staționării 
vagoanelor transportării a 2200 tone de marfă.In cadrul atelierului de zonă se acționează zilnic pentru sporirea numărului de vagoane reparate peste plan, care se ridică la 5100 de la începutul anului.Pentru realizarea investițiilor destinate sporirii capacităților de transport pe calea ferată la cărbune, materiale și celelalte măr-

t (Urmare <lin pag. I) Tot la Rovinari am fost primit în partid ; aici am cunoscut-o și pe soția mea, fiică de miner, născută în Dărănești. Din motive familiale, ne-am stabilit definitiv cu cei patru copii, în Petrila, iar de 7 ani lucrez în cariera de la Cîmpu lui Neag.
— Experiența Gorjului 

a prins bine cu siguran
ță, aici, la Cîmpu lui 

■"Neag...— Am început cu montarea . primelor Umex-uri, am avut în primire două excavatoare, apoi, ca maistru principal,. am a- juns să coordonez toate

cînd se termină cu bine — intervine asistenta Ioana Golgoțiu, prezentă la toate instruirile practice ale grupei. Locul ocupat ne obligă la mai mult. Cu toții noi sîntem în stare de mai mult și vom dovedi că sta în puterea noastră clasarea pe unul din locurile de frunte.Dorim succes pe mai departe grupei sanitare conduse de Ana Spînachc și Olimpia Tănăsele, e- chipajelor conduse de During Viciu. Violeta Napa, Stela Vonica, medicilor instructori loan Varga, Gabriela Filip și Maria Berghean, precum și asistentei Ioana Golgoțiu, tuturor acelora care, în- tr-un mod sau altul, au sprijinit și coordonat activitatea acestor ambițioase tinere.
Text și foto :

Ștefan NEMECSEK

furi se lucrează la dublarea liniei Petroșani — Si- mefîa, construirea liniei Lupeni — Bărbăteni, electrificarea și centralizarea lor electrodinamică.Punînd în valoare noile posibilități tehnico-mate- riale, organele și organizațiile de partid din cadrul Complexului CFR, ale u- nităților industriale și de construcții — beneficiare — trebuie să găsească noi soluții de reducere a timpilor de încărcare-descăr- care, în vederea diminuării imobilizărilor de vagoane.utilajele care se cifrează acum la peste o sută — excavatoare, buldozere, încărcătoare frontale, au- togredere, foreze etc.
Să faci muncă de calitateDe ele, de funcționarea lor depinde ritmul des- copertei, ca și al extracției. Așa că nu e ușor. Dar e frumos să știi că răspunzi de atîtea utilaje de mare capacitate cu care muți munții din Ioc...

— E frumos. Dar utila
jele se și defectează și, 
sub cerul liber, ele tre-

(Urmare din pag. I) 'țiuni și necesitatea plasării de posturi pentru operațiile de remediere. Acesteia i se adaugă nerespec- tarea posturilor planificate în cărbune : față de 596 posturi planificate, am lucrat cu 480 posturi pe zi, deci, în medie, cu 100 posturi pe zi mai puțin decît era planificat. Acum, să explic cauzele neplasării. In prima parte a lunii septembrie, de exemplu, am fost sub efectiv. In a doua parte, efectivul a crescut CU 90 de posturi, deci am ajuns la nivelul planificat. E de notat că, în ce privește gospodări- ,ițea efectivului, se desprinde un aspect : completarea de efectiv s-a făcut cu forță de muncă nouă, care trebuie formată. Asta cere cam trei-luni, de a- ceea se și numesc „muncitori' în formare**,Asta explică de ce, cu toate că a crescut plasarea. în cărbune, productivitatea muncii ș-a situat, totuși, sub cea planificată. Apoi, trec la o altă cauză; datorită nerealizărilor din perioadele trecute, am plasat un număr mai mare de posturi decît cele planificate la activitatea de întreținere. S-au format, astfel, trei brigăzi noi: două de investiții (săpare de puț și de lucrări miniere orizontale) și una de abataj, care a acționat Ia întreținerea abatajului nr. 155 din ‘sectorul I, pentru repunerea lui în funcțiune, în 3 octombrie.In continuare, inginerul șef al minei ne-a vorbit despre sarcinile din luna octombrie, cînd mina Petrila va trebui să realizeze'cel puțin 90 000 tone de, cărbune, ceea ce înseamnă o creștere cu 20 000 lone față de luna anterioară. „Totodată, ne spunea interlocutorul, în octombrie dorim să asigurăm condiții pentru realizarea planului dip noiembrie, în sensul folosirii brigăzilor nou formate la punerea Ia punct a fluxurilor de transport, la realizarea de lucrări miniere de deschidere și pregătire într-un volum mai mare în vederea asigurării de fronturi de lucru sporite față de octombrie. In același timp, va continua preocuparea pentru realizarea, în ritm constant, a lucrărilor capitale ce vizează amplifi
buie reparate acolo, pe 
terasele carierei. Fie că 
e zi sau noapte, că e soa
re, plouă, ninge sau e 
ger...

— De aici îți vin și satisfacțiile; să știi că ai învins dificultățile, . .intemperiile. Că utilajul e reparat înainte de termen și funcționează ireproșabil. Iar șantierul te și călește. Eu țin să particip personal la intervenții. Intemperiile nu 

carea capacităților de producție necesare în 1987 și în întregul cincinal1*.Preocupări de viitor cît se poate de lăudabile. 
Dar investigația noastră 
la I.M. Petrila s-a axat pe 
relevarea cauzelor care 
au condus la situația pre
zentă, la acumularea — în 
decursul a 9 luni — a u- 
nui mare minus la produc
ția de cărbune. Asupra a- 
cestei probleme l-am soli
citat pe interlocutor să in
siste.— In ianuarie, lună în care ne-am realizat sarcinile de plan, am făcut .un experiment : am oprit lucrările de pregătire și am plasat toate posturile' în cărbune. Din februarie, am renunțat la această metodă. Problemele minei au început din aprilie : a crescut numărul absențelor nemotivate, au început concediile, în principiu tot. la chestiunea efectivelor ajungem.

— In toată această pe
rioadă, s-a vorbit, de mul
te ori, de o serie de mă
suri care vor conduce la 
redresare. Și, nu o dată, 
factorii de conducere și-au 
luat angajamente în acest 
sens...'— Desigur, măsurile pe care ni le-am propus trebuiau rezolvate din punct de vedere tehnic. Sub aspectul organizării activității s-au manifestat însă, o serie de neajunsuri. Era de rezolvaț o problemă, dar — între timp — apăreau alte două care solicitau o rezolvare urgentă.

— Să înțelegem că mă
surile nu erau bine gîndi- 
te ?— Măsurile au fost bine judecate, dar n-au fost a- profundate. Rezolvarea lor s-a. făcut cu întîrziere. Și dacă una sau două măsuri 

O veste bună
Ieri dimineață, sing. Adrian Mingyart, șeful 

sectorului V al I.M. Petrila, ne informa telefonic 
despre succesul realizat de către colectivul pe care 
îl conduce. Este vorba de îndeplinirea și depășirea 
cu 527 tone de cărbune a planului de producție a- 
ferent lunii septembrie. Realizarea are la bază ac
centul pus pe creșterea productivității muncii, indi
cator care, în cărbune, înregistrează o depășire de 
1900 kg pe post, iar pe sector de 583 kg pe post. De
pășiri considerabile ale randamentelor planificate 
au înregistrat brigăzile conduse de Constantin Coz- 
ma, Radu C. loan și Alexandru Bolohan, care au 
reușit să extragă suplimentar, în cursul lunii sep
tembrie, 2000, 500 și, respectiv, 480 tone de cărbune. 
(Gh. O.)

mă sperie. Dimpotrivă, mă îndîrjesc. Iarna, fie și ger, nu port nici mănuși, Cu ele nu poți apuca nici o sculă ca lumea.
Mai mult mă deranjează căldura. .

— Ce satisfacții mai a- 
veți ?— Că am tovarăși de nădejde, inimoși, cărora le sînt dragi utilajele ca și mie ; așa sînt Sabin Dinescu, Ion Cojocea, Mihai Boghiu, Iordan Barbu... Că aici în carie

n-au fost rezolvate la timp, asta a dat naștere la alte situații. De fapt, chestiunea aceasta a fost ridicată și în c.o.m. Cu această ocazie, s-a discutat despre necesitatea unor măsuri care să vizeze o perioadă mai restrînșă de timp și care să poată fi urmărite în fiecare etapă de. rezolvare, evident cu responsabilități precise pentru îndeplinire.
— Ne-ați putea da un 

exemplu în acest sens ?—• Da. Este problema captării, dirijării și evacuării apelor de infiltrație și tehnologice, chestiune a- părută în a doua Jumătate a anului. S-au stabilit a- tunci măsurile pentru rezolvarea ei, dar, între timp, au survenit alte aspecte,' cum ar fi defecțiuni la benzile transportoare etc. Apelînd la noul sistem de stabilire de sarcini cu responsabilități precise pentru, fiecare etapă, am rezolvat într-o lună, în septembrie, ceea ce nu s-a făcut în patru luni.Aceasta a fost opinia inginerului șef al I.M. Petrila, referitoare la cauzele nerealizării sarcinilor de plan. Reproducem și finalul discuției : „Faptul că, în octombrie, garantăm pe o creștere față de septembrie arată că mergem pe o linie ascendentă. Ne preocupăm pentru asigurarea condițiilor normale. Vrem că, de la 1 ianuarie 1987, să prindem caden- ța“. Am dori ca, peste cî- teva luni, acest angajament să nu rămînă la stadiul de deziderat. Rezolvarea operativă a problemelor care mai există poate deschide larg, la I.M. Petrila, calea redresării. Vom reveni asupra acestor probleme.

ră, pregătim a 4-a pro- i mdție de mecanizatori lă | cursuri speciale de caii- . ficare unde predau și eu... '
— Ca vechi membru de ( 

partid, ce socotiți că tre- . 
buie să caracterizeze un I 
comunist ?— Ceea ce ne cere secretarul general al parti- < dului. Să fie revoluțio- | nari prin fapte ; să-și fa- ' că datoria exemplar, din I proprie conștiință, fără • să aștepte să fie împins I de la spate. Să nu se * mulțumească cu puțin, ci | să facă totul pentru a se 1 a'utoperfecțioria, pentru a I aduce îmbunătățiri pro- I ducției, să facă adică, | 
muncă de calitate. ■

veă loc astăzi, începînd cu ora 17, la căminul de ne- familiști al I.M. Lonea. (Al. H.) nifotbal, s-au vopsit panourile gardului prejmuitor. (A.T.) Și 
îm-

ATELIER. Constructorii din brigada nr. 1 Petrila a IACMM au finalizat și pregătit pentru . recepție clădirea noului atelier e- lectromecanic din incinta I.M. Lonea. (V.S.) • '| EXPUNERE. „Echitate 
I și dreptate socială — va-
I lori morale proprii ' sociă- : 
I lismului**, aceasta este te- I mg expunerii care va a-

MEDALION. Curioscu- rută în ziarul nostru tele pelicule' „Pintea**, I octombrie, în „Trandafirul galben** și „Masca de argint**, rulează azi și mîine, de la o- rele 10 și 14, la cinematograful 7 Noiembrie, cu prilejul organizării aici a~ medalionului dedicat îndrăgitului actor de film — Florin Piersic.TRENUL cursă de persoane cu plecare de la ora 15,25 din Lupeni a avut (din nou l) în componență, în ziuă de 1 octombrie, trei vagoane. Ciudată dovadă de a înțelege critica apă-

dincare se spunea că patru vagoane sînt insuficiente. Urmarea? Garnitura trenului a suportat o comparație sugestivă cu o cutie de sardele. Se preconizează cumva două vagoane ? (O.P. resp.)

centru civic a fost extins bulevardul Păcii. La parterele blocurilor 1, 2, 3și 4 din cartierul Bărbăteni se află în faza de finisaje noi spații comercia
le. (V.s.)EXCURSIE. Casa pensionarilor din reședința municipiului organizează pentru ziua de 9 octombrie a.c. o excursie cu autocarul la Drobeta Turnu Severin. înscrierile și alte amănunte

SIȘTEMATIZĂRI. rașul Lupeni se desfășoa- elevii claselor ră ample lucrări de sistematizare. In zona cartierului Tudor Vladimirescu se află în construcție trei noi blocuri de locuințe, iar șoseaua de tranzit a fost betonată pe o lungime de circa 200 m. A fost e- liberat amplasamentul pen- Ke primesc zilnic la sediul Casei de ajutor reciproc a pensionarilor din Petro-

deACTIVITĂȚI. Timp două zile, 11 Ă. V—VIII de Ia Școala generală nr. 6 din Lupeni au participat, sub îndrumarea cadrelor didactice, la ample acțiuni de gospodărire a școlii în care învață. . Alături de curățirea parcului de lîngă școală, elevii au lucrat,, totodată, la amenajarea terenului de handbal, baschet și mi-

In o-

tru extinderea bulevardului în zona vechiului centru al orașului, iar în noul șani.
Rubrică realizată de 

Viorel STRĂUT

I
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Din activitatea consiliilcr populare 
Preocupări gospodărești și de 
pregătire pentru sezonul rece

In aceste zile de început de octombrie se des
fășoară, în întreaga Vale a Jiului, „Săptămîna ac
țiunilor gospodărești" despre ale cărei obiective am 
cerut detalii de la ing. Huszar Ladislau, șeful sec
torului gospodărie comunală și locativă de Ia Con
siliul popular municipal.

Cofetăria „Jiul“

— înfrumusețarea și buna gospodărire a localităților constituie scopul a- cestei acțiuni la care, în- cepînd de astăzi și pînă duminică, vor participa mii de locuitori, copii și a- dulți. De fapt aceste zile gospodărești se vor repeta ori de cite ori este necesar, răspunzînd, astfel, unor propuneri ale cetățenilor și deputaților.
— Cum este organizată 

această acțiune care sinte
tizează însuși spiritul ci
vic al locuitorilor munici
piului ?— S-a întocmit un program complexcuprinzînd lucrările ne- .esare și la care vor participa, împreună cu cetățenii din cartierele orașului — am îp vedere în primul rînd orașul Petroșani — oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, asociațiile de locatari, peste 2000 de elevi. Evident că se vor implica în această acțiune atît IGCL și unitățile sale din orașe, AUTL, Autobaza ITA și celelalte unități care sînt deținătoare de autospeciale și au obligația, conform Legii nr. 171985, să presteze contribuție în muncă. In aceste zile se va acorda o atenție prioritară curățirii și întreținerii zonelor verzi, a străzilor. Am stabilit și necesarul de material dendricol pentru plantările de toamnă și primăvară, care va fi adus de la serele de la Arad} ‘ Si- meria și Aiud. Este vorba despre 60 000 fire gard viu, 15 000 trandafiri, 1600 arbuști’ și 2000 arbori ornamentali.

— O problemă de actua
litate, deoarece ne aflăm 
în octombrie, este asigura
rea cu căldură a locuințe
lor și instituțiilor. Ce preo
cupări sînt în acest serts ?— Odată cu activitatea de înfrumusețare Șl bună gospodărire a municipiului, Consiliul popular municipal a luat o serie de măsuri concrete în vederea asigurării cu căldură de 

LA ORDINEA ZILEI

Ia centralele termice și din sistemul de termofica- re. In primul rînd este vorba despre impulsionarea și urgentarea lucrărilor, unele rămase in urmă, la rețele, puncte termice și. centrale termice. Se urmăresc, îndeosebi terminarea lucrărilor de construcții șî 'amenajări de noi puncte termice, cum sînt 15 A (pe Maleia), 18A,11 (strada Minerului), 9A (spital), 1 — Aeroport din Petroșani, 23 — Vulcan,12 — Lupeni sau centrala termică 2 din Uricani. Deprimă necesi- .... tale, la toate aceste puncte termice, este racordarea la agentul primar. Tot în sfera acestor preocupări pentru sezonul rece în atenția Consiliului popular municipal este a- sigurarea stocului minim de cărbune necesar centralelor termice, la captările și stațiile de filtrare și tratare a apei potabile. Pentru că tot vorbim de apa potabilă vă informez că, deoarece a fost o vară secetoasă și această toamnă este la fel de lipsită de precipitații, se vor lua măsuri de reducere a consumului de apă potabilă în unitățile economice pentru a favoriza alimentarea cartierelor de locuințe.
— In iarna trecută au 

existat deosebiri între di
feritele zone ale orașelor 
în ceea ce privește căldura. 
Ce se întreprinde în aceas
tă privință ?— Intr-adevăr, în unele cartiere era prea cald, în- tr-altele nu în aceeași măsură. De aceea se va redia- fragma rețeaua de termo- ficare pentru a echilibra sistemul potrivit cerințelor consumatorilor, adică a cetățenilor și conform reglementărilor legale. In zilele următoare vor fi e- fectuate, deocamdată la rece, probele hidraulice ale instalațiilor exterioare și interioare.

T. SPĂTARE

j terț la Petroșani s-a deschisIeri, la Petroșani, s-a. deschis, renovată și amenajată, cofetăria restaurantului Jiul". Unitatea, care a trecut prin amenajări multiple (zugrăveli, igienizări, lambriuri din furnir elegant executate de un colectiv condus de Ion Chirilă), este încă una dintre frumoasele realizări ale ICSMI Petroșani, vizînd

Zestrea de idei novatoare
(Urmare din pag. I)anului un pltis . de 600 000 lei. Explicația succesului, în puține cuvinte — înaltul nivel profesional al colectivului și cîteva „dispozitive- speciale". Dispozitivele' sînt de fapt o invenție, cîteva inovații , și raționalizări.>— Priviți acest burghiu hexagonal pentru perforare. „Umărul" lui se făcea la strung, trecea pe la forjă,, apoi se suda pe burghiu. A doUa zi, burghiul se... rupea. II retezam și o luam de la capăt. Intr-o zi, cu ani în urmă, mi-a venit o idee. Am vorbit cu Petru Șamotă, lăcătuș, șef de echipă, cu frezorii Ion Scoarță și Emil Pohl. Au venit și ei cu i- deile lor. Am trecut la treabă. Am încălzit „umărul" și, cu ajutorul unei prese, l-am strîns pe burghiu. Nu mai era nevoie de sudură, strunjire etc. Burghiile nu se mai rup. Acum,, această invenție o- 

un comerț civilizat și e- ficient.Cu mobilier complet nou (40 locuri Ia masă), cu un design original, fețe de masă și naproane, scaune tapisate, corpuri de iluminat elegante, cofetăria, amplasată în- tr-un vad comercial bun, va fi o unitate mult căutată de tineret, de cei mici și părinții lor.

mologată, fiindcă nu se mai făcuse nici unde astfel, se aplică la Uricani, la Livezeni, în alte ateliere. Și astfel se economisește o cantitate însemnată de material' din import.Maistrul recunoaște - că n-ar fi fost în stare să facă' singur acest dispozitiv. Tot astfel s-a procedat cu culbutorul. Este vorba despre cel folosit pentru culbutarea laterală a sterilului la puțul auxiliar 3. Intre colaboratorii săi s-au numărat lăcătușul Gheorghe Sandu, șef de - echipă, Francisc Biro, care acum muncește în subteran. Au mai făcut un circular de despicat lemn de mină, care prezintă avantajul că e șervit de doi oameni în loc de trei. Apoi mai e dispozitivul de scos cuplaje hidraulice de pe axul motoarelor electrice, la care au colaborat lăcătușii Marcu Marc și Ion , Brîndău. Maistrul vorbește cu vădită mîndrie despre oamenii săi, Cică îi e tare

După cum ne informa responsabilul unității Vintilă Borhină, servirea se va face prin ospătari și va fi asigurată de un colectiv competent, compus din Valeria Cer- nar, Veronica Popa și Felicia Bucur. Cu prilejul deschiderii' unității, s-a amenajat o expoziție cu vînzare, în cadrul căreia au fost oferite pu

greu să numească pe fruntași ; sînt atît de mulți. Frezorii Ion Scoarță, Maria Boboc, lăcătușii Teo- filia Iacob și Dorin Galea, sînt sfudenți seraliști. Tot aici și lă institut și-au de- săvîrșit personalitatea profesională, într-o fertilă osmoză a practicii cu studiul teoretic, subinginerii Ion Ilic și Ion Dănțîșorl—- Merită amintiți printre cei mai buni, sudorii Mihai Moise. Grigore Onu, forjorii loan Nistor, Simion Izvpranu ; să riu-1 uităm pe strungarul veteran An- chidin Ureche, pe care ne propunem să-l sărbătorim la -sfîrșitul acestei luni, cînd îi vom înmîna bastonul de pensionar. Sîntem puțini, dar, fără falsă modestie, foarte buni. Executăm toate lucrările pentru mina noastră, mai . uruit, onorăm și comenzile noii întreprinderi miniere Lo- nea-Piiier. Calitatea, promptitudinea — iată deviza noastră, care relevă’ înaltul nivel de responsabilitate 

blicului produse de co-, fetărie. și .patiserie realizate de colectivul laboratorului din Petrila, condus de . Iosif Demeter. In unitate Se vor desface cafea frape, club-Jaques (înghețată cu fructe), profiterol, Meringlâșse , și alte specialități de cofetărie și patișerie. . (M. BUJORESCUj

.muncitorească al colectivului.Colectivul este, așadar, omogen profesional și sufletește, fiecare membru al său, strungar, lăcătuș, forjor, sudor sau frezor, reprezintă în sine nivelul de conștiință politică de vîrf al formațiilor de meseriași. Cei comozi sau care nu se integrează în climatul de efervescență creatoare, nu au ce căuta aici. Cir cîtăva vreme în urmă a fost „un caz“, un lăcătuș. Alexandru C., îritîrziâ, pleca din timpul șutuhii. O dată, de două ori. Cînd s-a văzut că e! deja „obicei", l-au luat la întrebări, tovarășii de muri că. „Dacă, nu vrei să fii cu noi să ne’ Iași în pace i-au ziș. Și-a dat seama că nu e vorba de părtinirea vreunui știf, că însuși colectivul îi cere șă fie om; rușinat și-a cerut transferul.-E și firesc să fie așa, confirmă maistrul Ion Doa- nă, secretar adjunct cu probleme , economice al bi- ’ roului organizației de bază. Din cei 37 de meseriași, 32 sînt comuniști. Și a- ceasta spune foarte mult.
Duminică, 5 octombrie11,30 Telex.11,35 Lumea copiilor.— Telefilmoteca de ghiozdan.

Premiul(color) — Episodul 1.12,40 Din cununa cîntecu- lui românesc. — cîn- tecele munților (color).13,00 Album duminical(parțial color).— Melodiile tinereții.— Cotidianul în 600 de secunde.' — Izvor curat al visurilor noastre.— Desene animate.— Telesport.— Un surîs în plină-.’ toamnă. .— Sovată — stațiunea celor patru anotimpuri, '— Cinci minute cu violonista Cristina An- ghelescu.— Moment folcloric dobrogean.— Lumea minunată .. a filmului.— Secvența telespectatorului.14,45 Druipul lemnului spre rădăcini —• reportaj.15,00 închiderea • programului.

19,00 Telejurnal.19.20 Țara mea azi (color), județul Dîmbovița în anul 65 al partidului.19.40 Cîntarea României (color).20,25 Film artistic (color).
Pianke.Ecranizare după romanul omonim de Peter Abraham — Producție a studiourilor din R.D. Germană. ■21,50 Telejurnal.■ 22,00 închiderea programului.

Luni, 6 octombrie20,00 Telejurnal.20.20 Orizont tehnico-ști-’ . ințific- (color).20.40 Tezaur folcloric (color).21,00 Roman foileton.
Prețul succesului.Episodul 5 (color).21,50 Telejurnal.22,00 închiderea programului.

Marți, 7 octombrie20,00 Telejurnal.20,20 Imagini din R.DGermană — doeumen- țar (color), ..

20,35 Seară de operă — 
Horea de Nicolae Bretan (color).21,50 Telejurnal.22,00 închiderea . progra-. mul ui... .. i.

Miercuri, 8 octombrie20,00 Telejurnal.
PROGRAMUL ȚV

20,20 Pe drumul înfăptuirii noii revoluții a- ’ grare (color). Episodul^.20,35 Tribuna TV. Emisiu- ne de dezbateri poli- tico-ideologice. - ,. Faptele — adevărata măsură a spiritului muncitoresc revoluționar.20,-55 Film serial (color).
Casă pentru copiii 
noștri.Premieră pe țară. Producție a televiziunii bulgare ■ epi- , • sodul 2. ' ' '21,50 Telejurnal.'22,00 închiderea jirogra-,’ niului.

Joi, 9 octombrie20,00 Telejurnal.20,20 Viața economică.20,35 Statornici în străbuna .vatră dacică (color).Milenii de istorie în străluciri de aur și argint.

Episodul 1. * ’20,55 Invitație în studiourile Radioteleviziu- nii.21,30 Experiența . înaintată — inițiative, . eficiență. ... ■Gîndirea colectivă în acțiune.21,50 Telejurnal..22,00 închiderea programului.
Vineri, 10 octombrie20,00 Telejurnal.20,20 Pe drumul înfăptuirii noii revoluții â- grare (color), Episodul 9. - '

20.35 Copiii — înaltă îndatorire față de vi-... itorul națiunii.20,45 Din stejar, stejar răsare !Versuri și cîntece pa-■ triotice, revoluționare.20,55 Cadran mondial (color).21,10 Serial științific (color).
Din tainele mărilor.Episodul 18.21.35 Timp al marilor înfăptuiri revoluționare — Caratele din Valea Bistriței.21,50 Telejurnal.22,00 închiderea programului.

Sîmbătă, 11 octombrie13,00 Telex..13,05 La sfîrșit de săptă- ■ mină (parțial color). Din sumar :— Melodii populare.—*■ Gala desenului animat.-- Trecut de glorii, stră- . lucitor prezent: TUrnu Măgurele. : '--- O clipă de îneîntăre : fragment, din „Ano-, ’ timpurile" de Antonio Vivaldi.

— Noi înregistrări din festivaluri in ternarționale.— Tablouri din Galeria Națională. ' ': --- Farmecul muzicii.— Cîntecul cuvintelor. Moment poetic.— Telesport.' ' .7— Autograf muzical t Mihaela Runceanu,14.45 Săptămîna politică. 15,00 închiderea programului.19,00 Telejurnal.19,20 Teleenciclopedia (co- ’ .' lor). ’ ■ •Artă și>.meșteșug: restaurarea manuscriselor vechi româ-‘ nești. ’ \ .. -.— Viața ,și mediul. Muzeele ’ lumii —; Louvre. ’ j'.”'. .‘-—“ Corpul omenesc.’19.45 Floarea din grădină(color). . • " ■;Emisiune-concurs pentru tineri . interpreți de muzică populară.20.45 Film .artistic (color). 
Vînătoăre în junglă.22,05 Telejurnal. ,22,15 Portativ muzical — emisiune primită de la Televiziunea ' din R.D. Germană (color).22,30 închiderea . programului.
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Schimb de mesaje între 
președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele S.U. A.

SPORT ’ SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). — Din partea tovarășului N i c o 1 a e Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise președintelui Statelor Unite ale Americii, Ronald Reagan, un mesaj de salut și Urări de sănătate, iar poporului american — de prosperitate și pace.Din partea președintelui Ronald Reagan s-au adresat mulțumiri și rugămintea de a se transmise președintelui N i c o 1 a e Ceaușescu salutul său cordial, urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român — de noi succese în dezvoltarea patriei sale.Schimbul de mesaje a avut loc la New York, cu ocazia întîlnirii dintre loan Totu, ministrul afacerilor externe, conducătorul delegației române Ia cea de-a 41-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U.,
Cererea unui grup de state 

arabe pentru convocarea 
Consiliului de SecuritateNAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). — Un grup de șapte state arabe, împreună cu Liga Arabă, au ce^ rut întrunirea de urgență a Consiliului de Securitate pentru a examina „evoluția gravă" a situației actuale, ca urmase a continuării războiului dintre Iran și Irak, informează a- gențiile internaționale de presă. Intr-o scrisoare a- dresată președintelui Consiliului de Securitate, sem

ENERGETICA. Agenția TASS informează că a fost repus în funcțiune primul bloc energetic al centralei atomo-electrice de la Cer- nobîl. După cum se știe, în urma avariei din luna a- pr i lie de la cel de-al patrulea bloc energetic al centralei de la Cernobîl celelalte trei blocuri au fost Oprite.SALON. La 2 octombrie, la Paris s-a deschis Salonul internațional al automobilului la care participă 1050 de întreprinderi. 

și George Shultz, secretarul de stat al S.U.A.In cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej s-a constatat cursul ascendent al relațiilor bila-' terale și s-a exprimat dorința ambelor părți de dezvoltare în continuare a acestora. De asemenea, s-a efectuat un schimb de pă- . reri în legătură cu unele probleme ale vieții internaționale actuale.
☆Conducătorul delegației române s-a întîlnit, de a- semenea, și a avut convorbiri cu președintele celei de-a 41-a sesiuni a A- dunării Generale a O.N.U., ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Bangladesh, Hamayun Rasheed Choudhury, precum și cu miniștrii de externe ai Austriei. R.D. Germane, R.P.D. Coreene, R.S.F. Iugoslavia, Indoneziei, Irakului, Mozambicului, Siriei și R.S. 'Vietnam.

natarii — Arabia Saudită, Iordania, Irak, Kuweit, Maroc, Tunisia și R.A. Yemen — cer adoptarea u- nor măsuri în vederea rezolvării acestui conflict. In luna februarie a.c., Consiliul de Securitate a a- doptat o rezoluție în care se pronunță pentru imediata încetare a focului și retragerea ambelor părți în limitele frontierelor internaționale recunoscute.ARESTARI. Poliția din R.F.G. a arestat 14 cetățeni ai S.U.A. care au participat la blocada pașnică a bazei militare americane de la Mutlangen, relatează agenția TASS. Persoanele respective, membri ai organizației ,Americanii și prietenii lor împotriva rachetelor Pershing", au sosit în Europa pentru a exprima solidaritatea luptătorilor americani pentru pace cu acțiunile împotriva amplasării rachetelor nucleare americane cu rază medie de acțiune de pe continent.

FOTBAL, DIVIZIA B

De n-ar fi fost arbitrajul părtinitor...CIL SIGHET — AS PA- ROȘENI VULCAN : 3—1.Minutul . 79 — Sălăgean driblează întreaga apărare a gazdelor, șutează violent, însă portarul Moldovan are o intervenție salutară. Trei minute mai - tîrziu, Sălăgean repetă incursiunea, șutul său fiind imparabil. Era însă golul de onoare al minerilor, în partida cu CIL Sighet. In prima repriză, Caciureac (44) înscrisese dintr-un ofsaid clar, nesemnalizat de arbitrul Ioan Nistor, părtinitor cu gazdele, apoi Bonte (53)
CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL

Liderul, învins acasăAVINTUL HAȚEG —MINERUL URICANI 0—1.Duminică la Hațeg jucătorii din Uricani au făcut, de asemenea, un joc de excepție, ei reușind să învingă actualul lider al clasamentului la scorul de 1—0, gol marcat în min. 48 de Lăcătuș.încă din start s-a văzut diferența de valoare dintre cele două echipe, uri- cănenii practică un joc ordonat, orientat spre atac, avînd două vîrfuri în O- laru și Gîtan, care tot timpul au hărțuit apărarea gazdelor. Deși gazdele luptă cu ambiție nu pot trece de apărarea oaspeți
Rezultatele meciurilor din cupele europene de fotbal,

viu comentate de agențiile internaționale de presăComentînd meciurile primului tur al cupelor europene la fotbal, agențiile internaționale de presă subliniază că, deși în majoritatea cazurilor, s-au înregistrat rezultate nor-male, surprizele n-au lipsit, o serie de formații mai puțin cotate reușind calificarea în turul secund.După ce remarcă/ refe- rindu-se la „Cupa UEFA", calificarea logică a celor două echipe românești, U- niversitatea Craiova și Sportul studențesc București, comentatorii notează scorul neașteptat din meciul C.F. Barcelona —Fla- murtari Vlora (Albania) i 0—0, fotbaliștii catalani ob- ținînd prezența în turul II numai grație golului marcat în deplasare, In prima manșă, cînd a fost 1—1. O partidă cu final 

să-1 Ho- cla- în ro-
oferise siguranța victoriei localnicilor,, pentru ca a- celași Caciureac (75) învingă, din nou, pe man, și astfel, Ultima sată, care păstrează continuare „lanternașie“, a depășit veleitara e- chipă antrenată de prof. Tiberiu Benea. Situați pe o poziție fruntașă, minerii de la Paroșeni au însă șansa de a-și adjudeca, duminică, derbiul cu colegii lor de breaslă din Cavnic, pentru aceasta „unspreze- cele“ lor trebuie să se mobilizeze exemplar.

Text și foto: 
Ovidiu PARAIANU

lor, care nu le lasă nici o speranță, astfel că prima parte a jocului se încheie la egalitate.Repriza a doua, tot oaspeții domină jocul, astfel că nu trec decît trei minute de la reluarea jocului și oaspeții deschid scorul. După acest gol oaspeții prind aripi, jucînd cu mult aplomb, creînd faze spectaculoase la poarta gazdelor. Deși în minutele 89, Olaru și 87, Gîtan, au alte două ocazii de majorare a scorului trimițînd mingea în bară, rezultatul pe tabela de marcaj rămîne neschimbat.
Ilie COANDREȘ 

dramatic s-a .disputat Ia Toulouse, unde echipa locală a reușit să elimine formația Napoli, după e- xecutarea loviturilor de departajare de Ia 11 m. Francezii au ratat mai în- tîi prin Stopyra, dar Bagnî a eșuat la rîndul Său, iar penaltyul decisiv a fost șutat defectuos de celebrul Maradona I In „Cupa UEFA" s-a înregistrat și scorul cel mai categoric al zilei: Trakia Plovdiv — Hibernians (Malta) 8-—0.Veritabilele surprize au fost furnizate, însă, de celelalte două competiții, „Cupa cupelor" ți „Cupa Campionilor europeni". In „CCE“, campioana danemarcei, Brondby IF, a confirmat și în deplasare prestația bună din prima manșă, cînd a întrecut cu 4—1 pe Honved Budapesta, ter-

„Fază", care demon
strează că arbitrul Ion 
Nistor și-a etalat mai 
mult calitățile de ... o- 
rator pentru cauza gaz
delor, decît de cavaler 
al fluierului.

minînd la egalitate: 2—2 partida retur și obținînd astfel o calificare clară. Mai puțin așteptată, de a- semenea, este prezența în turul secund a campioanei Ciprului, Apoel Nicosia, care a scos din competiție pe HJK Helsinki. Deci, alături de favorite — Bayem Munchen, Juventus Torino, Anderlecht, Real Madrid, Dinamo Kiev, F.C. Porto, Celtic Glasgow, Dinamo Berlin, Austria Viena, Steaua Roșie Belgrad — în al doilea tur al „CCE“ vor e- volua și formații avînd cărți de vizită mai puțin deosebite, precum și cele două citate mai sus, ca și Rosenborg (Norvegia) și Besiktas Istanbul.. Se reamintește, totodată, că în următoarea fază a competiției va evolua și deținătoarea trofeului, Steaua București.

Campionatul 
municipal 

de minifotbalDe la clubul „Jiul*1 ni se comunică programul partidelor din cadrul campionatului municipal de minifotbal. competiție deschisă copiiloi- de vîrsta pionieriei.3 octombrie : VictoriaHermes —, Dinamo, ora 15: Pandurii — Corvinul, ora 16,30, la Școala generală nr. 1 Petrila; 4 octombrie: Cutezătorii — Aripile, ora 15, la Școala generală nr. 5 Petroșani; Victoria Hermes — Flacăra, ora 12, la Liceul matematică-fizică ; Șoimii Hermes — Dinamo, ora 16, la Școala generală nr. 1 Petrila; Corvinul — Independența II, ora 16,30, Școala generală nr. 6 Petroșani; Ripensia — Elanul, ora 15, la Școala generală nr. 1 Petrila; 5 octombrie: Flacăra — Viitorul Petrila, ora 11, Ia Școala generală nr. 1 Petrila; Șoimii Hermes — Independența I, ora 11, la Școala ' generală nr. 5 Petroșani; Elanul — Aeroportul, ora 10, la Școala generală nr. 6 Petroșani, Gloria — Corvinul, ora 10, la Liceul de matematică-fizică; Cutezătorii — Progresul, ora 10, la Școala generală nr. 5 Petroșani.
N. TRĂISTARU '

In „Cupa cupelor", comentatorii agențiilor internaționale de presă a- preciază drept o surpriză de proporții succesul e- ehipei albaneze „17 Nento- ri“ Tirana, remareînd, totodată, calificarea formațiilor F.C. Sion (Elveția) în dauna lui Aberdeen, șl Rapid Viena, care a eliminat pe F.C. Bruges, după Uri scor de 4—3 în tur și 3—3 în a doua manșă; In această competiție s-a desfășurat și al doilea Joc al zilei In care a fost nevoie de executarea loviturilor da departajare de la 11 m, „victimă" fiind tot o echipă italiană: A.S. Roma, întrecută astfel de Real Zaragoza (Spania).Tragerea Ia sorți pentru partidele turului secund va avea loc astăzi.
(Agerpres)

memento
FILMEPETROȘANI — 7 Noiembrie: Preeria; Unirea: Ochi de urs; Parîngul : Cantonul părăsit.LONEA: Furtună în Pacific.VULCAN — Luceafărul: întunecare.LUPENI — Cultural : Ora zero.URICANI: Al patrulea gard lingă debarcader.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

TV.20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în economie.20,35 Copilărie fericită. Reportaj (color).20.50 Cadran mondial, (color).21,05 Serial științific, (color).„Din tainele mărilor".21,30 Timp al marilor înfăptuiri revoluționare.Energie creatoare.21.50 Telejurnal.22,00 închiderea programului.
MEMENTO

Anunț
Liceele industriale cu profil minier fac 

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

LICEUL INDUSTRIAL NR. 1 PETROȘANI 
Jaceînscrieri 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, qtît pentru cursurile de zi cît și 
pentru seral.

La serat se primesc candidați fără limită 
de vîrstă.

Se primesc absolvenți cu X clase de liceu.

Mica publicitatePIERDUT certificat de calificare în meseria de bucătar, pe numele Șutoi Elena, cu seria C nr. 21844, eliberat de LACCVJ Petroșani la 13 ianuarie 1986. II declar nul. (8999)PIERDUT legitimații bibliotecă și periodice pe numele Blejan Silviu, eliberate de Institutul de mine Petroșani- Le declar nule. (8998)PIERDUT legitimații bibliotecă (periodice) nr. 2577, 4528, eliberate de Institutul de mine. Petroșani. Le declarăm nule. (8996)PIERDUT carnet student și legitimație de bibliotecă (periodice) pe numele A- bos Jeno, eliberate de Institutul de mine Petroșani. Le declar nule. (8995)PIERDUT legitimații serviciu pe numele Banyasz

Arpad șl Dobra Constantin, eliberate de IPSRUEEM Petroșani. Le declarăm nule. (8994)PIERDUT legitimație de bibliotecă (periodice) pe numele Vica Elena Camelia, eliberată de I.M. Petroșani. O declar nulă. (8992)PIERDUT legitimații bibliotecă (periodice) nr. 4753 și 4689,. eliberate de Institutul de mine Petroșani. Le declarăm nule. (8991)PIERDUT legitimație serviciu pe numele Meszaroș Sorin, eliberată ele IPSRUEEM Petroșani. O declar nulă. (8990)PIERDUT legitimație bibliotecă și periodice nr. 6436, eliberate de Institutul de mine Petroșani. Le declar nule. (8989)
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