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ȚÂRII C(T MAI MULT CÂRBUNE

Peisaj industrial : Filatura din Lupeni.
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Prin depășirea productivității’ muncii
Cantități sporite de cărbune

Comuniștii—în fruntea acțiunilor 
pentru redresarea producțieiRecenta analiză în plenara comitetului de partid al l.M. Petrila a reliefat, în spirit partinic, critic și autocritic, modul cum au fost duse la îndeplinire sarcinile ce revin puternicei organizații de partid, consiliului oamenilor muncii, din hotă- rîrile organelor superioare, din propriile măsuri, în scopul desfășurării unei intense munci politice și organizatorice pentru îndeplinirea sarcinilor la producția de cărbune.Materialul prezentat în fața plenarei, dezbaterile ce au avut loc au scos în evidență greutățile și ne- împlinirile perioadei critice prin care a trecut în acest an colectivul minei, pentru care o mare răspundere revine comitetului de partid, biroului său, organizațiilor de partid, sindicat și U.T.C.,

conducerii colective. A reieșit cu pregnanță faptul că, controlul de partid lă toate nivelele, răspunderile ce le revin comuniștilor din fruntea brigăzilor și sectoarelor în conducerea și organizarea corespunzătoare a activității, în mobilizarea îritregului Colectiv la realizarea sarcinilor, nu au fost cele scontate. S-a manifestat delăsare și nu au fost trași la răspundere cadrele, comuniștii cu responsabilități în conducerea producției fapt ce a condus lă situația pierderii ritmului, la acumularea unor mari probleme tehnice și organizatorice care negăsindu-și rezolvarea la timp au acumulat altele și, implicit, scăderea producției zilnice, cu implicații negative a- supra întregii activități economice.

Analiza din cadrul plenarei lărgite â comitetului de partid pe mină a evidențiat că stă în puterea colectivului — și în 
luna septembrie deși minusul înregistrat laz producția extrasă a fost mare, au fost rezolvate multe probleme tehnice și organizatorice — să se regăsească, să-și unească forțele, capacitatea de gîndire și acțiune, să răspundă dezideratelor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, astfel ca fiecare organiza
ție, fiecare membru de partid să acționeze în spiritul răspunderii comuniste pentru unirea eforturilor la buna desfășurare a

Trimestrul al IV-lea, hotărâtor pentru producția acestui an. Iată imperativul sub care se desfășoară activitatea întreprinderilor miniere în această ultimă parte a primului an din actualul cincinal. Responsabilitatea muncitorească, dorința de a livra economiei naționale tot mai. mult cărbune, de a răspunde -prin vrednice fapte de muncă însuflețitoarelor îndemnuri adresate de tovarășul , Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, constituie catalizatorii activității .. rodnice desfășurate în abatajele minelor.O astfel de secvență, desprinsă din amplul tablou al mobilizării exemplare, 
o reprezintă cele 1973 tone de cărbune, ; cantitate extrasă suplimentar in ziua de 3 octombrie, de către întreprinderile miniere Lonea, Paroșeni, Valea de Brazi și Cîmpu lui Neag.Acum. în a zecea lună a anului, pe primul loc în realizarea și depășirea sarcinilor de plan se situează mina Paroșeni': prin înscrierea unui plus de 1409 tone în ziua la care ne referim, minerii acestei întreprinderi majorează la 4210 tone cantitatea raportată suplimentar pe luna în

curs. Detaliind, menționăm că indicatorul de productivitate a muncii a fost depășit, în această perioadă, cu 600 kg cărbune pe post, toate sectoarele de producție înregistrând însemnate sporuri. De la sectorul I merită consemnată activitatea rodnică desfășurată de brigăzile conduse de Vasile Cojocaru și Mihai Bărbâcaru care, prin depășirea randamentelor cu l.“00 kg pe post, realizează plusuri cifrate la 1000 și, respectiv, 1-100 tone de cărbune. Din sectorul III, sector fruntaș al minei, evidențiem constanță și ritmicitatea în producție de care dă dovadă brigada lui Francisc Fazakas, care a atins vîrfuri de productivități de 30 tone pe post. Notabil;! e si activitatea minerilor . coordonați de Gavrila Mesaroș, din sectorul IV, depășirile de productivitate ale brigăzii siluind u se la 5000 kg cărbune pe post,. ■■ < , ‘CU realizări de seamă în ziua de 3 octombrie s-au înscris și colectivele minelor Lonea, Valea de Brazi și Cîmpu lui Neâg. Cantitatea de cărbune raportată suplimentar de aceste întreprinderi totalizează 504 tone dc cărbune. (Gh. Ol(eanu)
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Condiția revirimentuluiCa întotdeauna, brigada lui Cornel Pilea își depășește cu regularitate sarcinile de plan, sectorul V al minei Lonea n-a prins însă cadența colectivelor fruntașe, avînd o restanță mare, de 4000 tone de cărbune. Totuși, în luna septembrie, a rezultat, pentru prima oară în acest an, un plus de 26 de tone: Cifra e desigur mică, dar probează saltul, virtuala capacitate de muncă a colectivului.— Am intrat în stratul 5, ne lămurește sing. Aurel Moruș, șeful sectorului, care nu mai fusese exploatat de mult. Pînă la abatajul cameră cu front scurt, condus de Ludovic Repaș, e un flux de opt transportoare, aprovizionarea e dificilă, un kilometru con- trasens fluxului de transport. Am făcut cîteva reprofilări, am montat un monorai. Experiența, ritul organizatoric al haierului și-au spus vîntul. Inițiativa de se menține culoarul

- ține tot formația lui Pi- . i lea, deși în luna septem-- brie s-a închis o felie, a■ depășit acest indicator i cu 1,740 tone. Și totușiremarcabil este reviri- t mentul brigăzii de fron- 1 taliști condusă de Romică . Ilică. Un băiat tînăr, des- - ‘ toinic, exigent — rnențio- j■ nează directorul _ minei, i ing. Viorel Boantă. Optarii de mirierit la noi, din 28 cîți are. A reușit, în-■ tr-un răstimp foarte scurt, să-și mobilizeze ortacii, să le insufle încredere, jFostul șef de brigadă se blazase iremediabil, ba, la greu, aducea... foaie de boală. Dc fapt și cu Romică Ilică c o veste1*. La început, făcea nemotivate, a și descontat, la IV. >

economice
exprimă și calitatea muncii 

orponhitiilor de sindicatIn aceste prime zile ultimul trimestru al tui an, colectivele de meni ai muncii din întreprinderile Văii Jiului, mobilizați de îndemnurile și orientările cuprinse in cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la al III-lea Congres al oamenilor muncii-, acționează cu răspundere muncitorească pentru îndeplinirea sarcinilor economice și a angajamentelor în întrecerea socialistă. Organizațiile de sindicat, s-a subliniat la plenara Consiliului municipal ăl sindicatelor, care a avut loc în această șăp- tămînă, sînt implicate profund în activitatea . economică și .socială, avînd importante sarcini . politico- educative, de antrenare a oamenilor muncii la înfăptuirea obiectivelor ă- cestui cincinal, de generalizare a experienței înaintate și a inițiativelor muncitorești.' Eficiența

din aces- oa- ■ tuturor formelor și metodele r de muncă desfășurate și de organizațiile de sitjdicat este validată numai de practică, de o activitate rodnică, așa cum este la întreprinderile mi niere Paroșeni (cu un plus de 33 443 tone de cărbune peste plan), Lonea (plus 26 227 tone), JPSRUEEM (s-au realizat 267 tone de mașini și utilaje peste plan), I.U.M. Petroșani (cu un plus de 11 244 mir lei piese dc schimb și 130 tone mașini ,.și utilăjepes- ie .plan), întreprinderea de confecții Vulcan (unde s-au realizat confecții textile în valoare de 7680 mii lei peste plan). Activitatea organelor și organizațiilor de sindicat s-a concretizat în schimburi de experiență, consfătuiri, mese rotunde, dezbateri pe diferite teme izvorâte- din. însăși viața economică și socială a
T. SPĂTARU
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LA ORDINEA ZILEI IN ÎNTREPRINDERILE MINIERE

spi- for- cu- a _____________ . __ de executare a dirijării spațiului exploatat s-a dovedit rodnică. Cei oameni pe schimb . „frontălește",avansare pe lungime.— De la o
9—10 merg metridoi doisprezeceproductivi- tate medie planificată de 6,270 tone pe post am a- I juns, în septembrie, la 7,700 — confirmă Ludo- ' vie Repaș.Recordul în materie de productivitate îl de-

gere i-a priit, apoi s-a însurat. Ortacii au început să-i prețuiască seriozitatea și priceperea fesiorială. Mai mult, au văzut că nu ies impas, au venit la ducerea sectorului și au cerut ca șeful de schimb Romică Ilică să preia . conducerea brigăzii. Mandatul de încredere al tacilor și c—.............. ambiționat. Bărbatul cesta mărunt la înălțime, dar îndesat, a trecut pe schimburi, t multe zile libere ; exigența, dialogul de la om la
Ion VULPE
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Noi capacitâți 
de producțieIn contextul eforturilor generale ale minerilor Văii Jiului de a .'extrage și livra cânți tați tot mai mafi de cărbune se înscriu în aceste zile de început -al ultimului trimestru al anului și acțiunile întreprinse de colectivul de muncă de la cea mai nouă minieră a Văii respectiv .de la tea de Brazi.In imaginea . ... _ , șuș,- șeful de brigadă Nicolae Dinescu și mg. Vasile Ciurea într-un . scurt dialog despre vi

itorul cărbunelui la noua mină de la Valea de Brazi,
Text ,și foto : 

Al. TĂTAR

iarna

unitateJiului, l.M. Va-de mai

Și la mina Vulcan, perioada aceasta este marcată de preocupări susținute în vederea pregătirii în bune condiții a procesului de producție în cursul iernii. Din multitudinea de măsuri se detașează 
tehnico-organizatorice, care trebuie aplicate atît în subteran cît șl la suprafață. Dintre acestea, o serie au fost deja transpuse viață, celelalte urmînd fi încheiate pînă la 1 noiembrie. Sînt în curs finalizare lucrările de curățire a .căminelor la instalațiile de rambleu, a canalelor de scurgere din depozitul de lemne și din zona magaziilor de materiale. Se va capta apa din

cele
în ade

zona școlii de calificare și a galeriei de coastă, în jurul rampei puțului 8, la suprafață, precum și curățirea barajului Crividia.Un alt capitol al pregătirilor pentru iarnă se referă la repararea și revizu
irea instalațiilor pentru
aer și apă: montarea unei a doua conducte pentruînnămolire la puțul nr. 8, repararea instalației de încălzire la atelierul * de rambleu, . izolarea tuturor conductelor, revizii la ae- roterme, izolarea conductelor pentru agent termic și cele de apă potabilă. Locul cel mai important in măsurile de pregătire pentru iarnă il ocupă

■ ■ : ■ . " - i

îmbunătățirea condițiilor 
sociale. Se efectuează revizia instalațiilor de ter- moficare din clădiri și rampele puțurilor, mărirea capacității de termoficare si de apă caldă pentru băile minerilor, prin extinderea punctului termic. Pentru această ultimă lucrare, încă se elaborează: un proiect de execuție. Se montează calorifere în diferite hale și ateliere (electromecanic, de reparat. vâgone- te). La atelierul de forjă .s-a executat izolarea conductei de aer comprimat, care alimentează atelie-

Bujor MIRCESCU
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didactice care erau un e-

au
sta- minei pentru

. . Simături, grupuri-grupuri
Aceasta este sarcină a organelor conducere colectivă,

....________ . . gospodărie țiune gospodăreascăcomunală al Consiliului află peste 2000 de popular orășonesc,

principala de a comitetului de partid și cu

Spiritul gospodăresc 
în permanentă acțiuneIntr-o zi' calmă și cal- nicie cu care muncesc în dă de toamnă, așa cum a întreprinderi, fost ziua de joi, mii de Cu greble, lopeți locuitori din Lupeni au ’început, încă de diminea- de copii, însoțiți de- cadre ța, o vastă muncă pen- didactice care erau un e- tru buna gospodărire și xemplu pilduitor prin i- . înfrumusețare a orașului, nițiativă și muncă, fă-— Toate aceste acțiuni, ceau curățenie în zonele ne spunea tovarășul Ioan de care răspund. Covrig, șeful compartimentului ■ de ( — La această amplă ac- se elevi, ne spunea prof. Oliviu scopul creării unei at- Crîsnfc, directorul Școlii mosfere de ordine in toa- generale nr. 1 Lupeni. te zonele. Sînt peste 1500 Dar alte sute de elevi se de cetățeni care, în spi- află la alte acțiuni: cei ritul Legii nr. 1/1985, din clasele mici se află ; participă la întreținerea în împrejurimile orașu- zonelor verzi, la încărca- lui pentru a strînge fruc- rea și transportarea vi- te de pădure, iar cei din iturilor și gunoiului me- liceele 1 și 2, sînt la de- najer. Ia greblarea și mă- pozitul de legume-fructe țurarea străzilor, aleilor, unde sortează, în două parcurilor. . schimburi, cartofii pfen-In jurul școlilor, în zo- tru însilozat. Fii ai mine-’ na centrală a orașului și rilor și preparatorilor, e- ■ în cartiere, pretutindeni......................... 'în LUpenî, oameni ai mUn- cii de la brigada 2 a' ACCF Petroșani. ICS Mixtă,. Cooperativa meșteșugărească „Straja", de la preparație, IFA Vîs- coza și ■, întreprinderile După amiază, în fieca- miniere munceau cu mult re cartier și zonă â ora- spor. Am. întîlnit zeci de cetățeni care, , mobilizați de deputați și asociațiile de locatari, ) strîngeau frunzele, măturau aleile, acționau cu aceeași hăr-

te de pădure, iar cei din
lovii din Lupeni participă, așa cum fac și părinții lor, în fiecare an, din _ primăvară și pînă. întoamnă, la buna gospodărire și înfrumusețare a orașului.

Manifestările cultural- 
artistice din municipiul 
nostru au „îmbrăcat" în 
ultimul timp o „haină" a 
diversității genurilor. Ast
fel, expozițiile de artă 
plastică, găzduite de lăca
șurile de cultură, au deve
nit un bun al tuturor. In 
imagine, aspect de Ia ex
poziția foto găzduită 
clubul sindicatelor 
Eupeni, în care sînt pre
zente lucrări de certă va
loare artistică.

de 
din

Comuniștii—în fruntea acțiunilor pentru 
redresarea producțieiefort comun de gîndire și acțiune rezultatele mun- întregii activități, pentru cii vor fi superioare. Ra-' ~ ‘ t>ri'gadă Ia sectorul V, cu răspundere comunistă, a insistat pe necesitatea mai bunei organizări a muncii la toate nivelele, a răspunderii fiecăruia de ceea ce face și apoi întrebat de modul cum și-a îndeplinit sarcinile atît șeful de schimb, de brigadă, maistrul și conducerea sectorului. Acționînd cu toții în interesul producției, în de- plină ordine și disciplină, rezultatele vor fi concludente. în cuvîntul său ing. Bujor Bogdan, directorul minei a insistat pe necesitatea îndeplinirii exemplare a ho- tărîrilor de partid și a legilor țării, a sarcinilor ce le revin din Planul național unic de dezvoltare’ economico-socială a patriei și minerilor de la Petrila le revîne o- eco- dența, se va număra prin- canti- tre unitățile miniere

aplicarea fermă a auto- du C. loan, șef de conducerii muncitorești revoluționare. Și comuniștii, cadrele cu răspunderi politice și economice care au luat cuvîntul la plenară, s-au angajat în numele colectivelor pe care le reprezentau că vor acționa în așa fel ca în acest trimestru mină să- și poată regăsi, cadența, șă pregătească corespunzător producția anului viitor. In cuvîntul lor Aurel Gri- gore, șef de brigadă la sectorul II, Ilarie Bora, inginer șef gură de mină, Constantin Spafiu, secretarul comitetului de partid de la sectorul IV, Nicolae Vulpe, șef sector I, Ștefan Biczkei, secretarul comitetului de partid de la sectorul III derițiat greutățile care au trecut și sebi necesitatea < gramele de măsuri stabi- bligația să asigure nomiei naționale canti- tre unitățile tați sporite de cărbune. fruntașe ale Văii Jiului.
au evi- prin îndeo- că pro-lite să fie judicios și la timp îndeplinite și prin

șului, cetățenii își examinau rezultatele . activității civice, dar au stabilit și programul pentru ieri si astăzi.
T. SPĂTARU

c.o.m. și acționînd răspundere comunistă, patriotică, realizînd zi de zi programele de măsuri stabilite — care privesc îmbunătățirea stării tehnice a minei, deblocarea ș. punerea la punct a instalațiilor de transport, asigurarea de noi capacități productive și forță de muncă calificată, întărirea ordinii și disciplinei — vom asigura creșterile de producție bilite, redresarea și pregătirea ei anul următor.A reieșit cu pregnanță că printr-o mobilizare de excepție, muncă și gîndi- re colectivă, sub conducerea organizațiilor de partid, a răspunderii fiecărui comunist, om al muncii pentru soarta producției de cărbune, mina Petrila își va regăsi ca-
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na-om, umărul pus cu dejde au „molipsit" colectivul. Concret. Pînăîn ziua de 11 septembrie, cînd a primit funcția de șef, brigada realizase - doar 1390 tone Cărbune, cu o productivitate de 4,540 tone pe post, sub tavan de rezistență. Foarte puțin ! La sfîrșitul lunii, brigada a raportat, un total de 5430 tone, cu o productivitate medie, care include și prima decadă, de 6,710 tonei Așadar, sectorul V prins pulsul planului, e- xistă chiar condiții, ne asigură sing. Aurel Morțiș, să fie recuperate, pînă la sfîrșitul anului,
a

restanțele, acumulate. Pentru aceasta însă este nevoie ca fluxul de transport să devină fluent. In special banda șapte strangulează efectiv, ore chiar zile în șir, transportul cărbunelui. Este nevoie de sprijinirea saltului, cu măsuri care să contribuie la optimizarea transportului. Pentru ca revirimentul să se statornicească într-o rodnică tradiție minieră la sectorul'V, al cărui colectiv a reușit să înlăture din limbaj, așa cum cere secretarul general al partidului, tovarășul N icolae Ceaușcscu, norul de onoare al sintagma nu se prin trebuie.

Mi- țării, 
poate

economicerespunzătoare a cățnine- lor de nefamiliști și 0 permanentă și de calitate viață educativă, cultural-ar- tiștică izvorîtă din necesitățile reale ale activității

Deșchisă la începutul lunii septembrie, unitatea nr. 1 a ICSLF, amplasată înpiața ag realimentară aPetro.șaniului, a fost și ră- mîne in continuare dintre unitățile gen deosebit de
■ de cumpărători, datorită bunei nări cu legume neobositei activități fășurate în acest sens de responsabilul unității, Pe

tre Roiban. „Zilnic, încasările s-au cifrat pînă la 50 000 lei, ne spunea a- cesta, doar în perioada 8—30 septembrie am realizat vînzări de 725 000 lei".Adăugăm și alte mente indispensabile civilizat — amabilitate și — cunoscute de vînzătoare- Roiban și E-

Pregătirile pentru iarnă
una de acest solicitate Aceasta aprovizio- și. fructe, des- J

ele-u-nui comerț solicitudine, bună servire și practicate te Elisabeth lena Cojocarii, precum și de către elevele practicante Luminița Crăciunescu și Adriana Basa. (Gh.O.)

preve'ni- clădiri- e - repa- com- zu- secții atelie-
sede

in vederea rii înghețului. La le administrative fectuează lucrărirații la acoperișuri, pletarea geamurilor, grăveli interioare în și garaje, vestiare, re, săli de pontaj. La sfîrșitul lunii trecute a fost finalizată tencuîrea clădirii aerotermei de la puțul nr. 8. Se lucrează la repararea pereților laterali și a circuitului de rulare a vagoneteior pline și goale, împotriva pătrunderii zăpezii pe linia ferată, precum și la repararea casei stației de acționare a transportorului ele la haldă 7 Vest.Pentru asigurarea tran
sportului la suprafață se curăță rampele puțurilor,

de la 1 octombrie s-au primit acumulatoare pentru încărcătoarele frontale IFRON. De asemenea, s-au asigurat motoarele de rezervă pentru macarale, iar în depozitul de lemn urinează să fie înlocuite cablurile de alimentare cu energie electrică.Fără îndoială că dintre problemele ale pregătirilor iarnă rămîpe aproviziona
rea cu materiale, asigurarea unor stocuri: 1200 mc lemn de mină, 1500 mc de cherestea, cîte 100 mc balast și nisip, 500 mc bol- țari, 5 tone de ulei, prevăzut asigurarea scule de primă intervenție — lopeți, sape, târnăcoape,■precum și a unor piese de schimb (100 role pen-

una majore pentru

S-ade

tru funicular, sîrmă, ventile, plumb, etc.).Transpunînd în practică, în mare parte, măsurile înscrise în programul pregătirilor de. iarnă — măsuri care, după cum am văzut, se referă la repararea instalațiilor pentru aer și apă, îmbunătățirea condițiilor sociale, asigurarea transportului la suprafață ș.a. —-se poate sesiza imediat faptul că, la mina Vulcan, 'spiritul gospodăresc din anii tre- cuți. este prezent și acum.Toate aceste măsuri tehnico-organizatorice, sociale și de aprovizionare vor face ca activitatea ’ principală — extracția cărbunelui — să nu fie periclitată în perioada iernii.

oamenilor muncii, contribuind la intensificarea acțiunilor de recuperare și refolosire a materialelor, îmbunătățirea calității pro- întreprinderilor. In acest ducției, a lucrărilor de revizii și reparații, creșterea productivității muncii, întărirea ordinii și disciplinei în producție.Prin analiza exigentă, în mod critic și autocritic, dezbaterile din plenară, autentic. cadru de schimb al experienței înregistrată de organizațiile de sindicat, s-au orientat spre măsurile concrete ce vor fi întreprinse în acest trimestru pentru realizarea sarcinilor anuale de plan și pregătirea temeinică a activității în anul următor. „Eu muncesc într-un abataj mecanizat, spunea șeful de brigadă Mihai Blaga de la I.M. Lupeni. Noi putem a- junge la dublarea producției de cărbune, dar- trebuie să ne gîndim: cine lucrează cu aceasta valoroasă mecanizare ? Aproape tot colectivul cu

an, am desprins din planul de măsuri adoptat de plenară, în unitățile miniere din Valea Jiului se vor califica 700d muncitori, din care 5780 mineri, 102 preparatori, 427 mecanici de mașini și ufilaje, 258 electricieni, iar la cursurile de perfecționare profesională vor fi cuprinși 
16 2Q0 muncitori. IdeU și căi concrete de acțiune în acest trimestru au expus Aurel Angheluș. Petru Groza, Ioan Stoi, Gheorghe Goleanu, Ilie Diaconu, Antal Sigismund, Angela Manea, ing. Gheorghe Davi- descu, Constantin Mun- teanu, care au subliniat că prioritare pentru munca grupelor și organizațiilor de sindicat sînt folosirea capacităților de producție, o susținută preocupare pentru noii________________ care drați, îmbunătățirea ----  muncesc este policalificat, vității cluburilor munci- știind să mânuiască corn- i . ' plexul. Dar organizațiile de rilor

înca- acti-tore.ști care să ofere mine- posibilități autentice de petrecere plăcută și utilă a timpului liber.Pornind de la experiența bună și de la posibilitățile care s-au semnalat în plenară, organizațiile de sindicat din Valea Jiului, coordonate de Consiliul municipal al sindicatelor, sub cohducerea organizațiilor de partid, își vor spori și concretiza metodele de acțiune pentru a se implica, cu eficiență sporită, în mobilizarea colectivelor la o activitate superioară pentru îndeplinirea hotă- rea, munca susținută, de rîrilor Congresului Ș alXIIIAea al partidului cu plivire la creșterea pro- 'ducției de. cărbune necesar patriei, ,

Sindicat trebuie să se o- cupe mai mult de noii încadrați în muncă pentru a-i stabiliza. Cred că în comisiile de încadrare în muncă delegații organizațiilor de sindicat trebuie să le spună cu sinceritate că mina nu este farmacie, numai astfel vom stabiliza oamenii și preîntîmpina indisciplina și fluctuațiile forței de muncă". Au fost sintetizate importantele direcții de acțiune pentru organizațiile de sindicat : calificarea și policalifica-la om la om, pentru cli- matul de ordine și disciplină, sub toate aspectele, o permanentă atenție manifestată pentru dotarea co

. MUNCA PATRIOTICA. In cursul acestei săptămîni, comitetul UTC al minei Paroșeni a inițiat o ample acțiune de muncă patriotică vizînd recuperarea pieselor și subansamble- lor refolbsibile. Valoarea respectivelor repere recuperate de către uteciștii. minei se cifrează la, 180 000 lei. ■

GOSPODAREASCA. fi ultimele zile, sute de elevi ai liceelor și școlilor ge- ____ _ ___ _ ___________nerale din municipiul nos-’ logul Ernest Sartori. Ma- tru au participat la ample acțiuni de gospodărire a localităților în care trăiesc și învață. în Petroșani, Petrila, Vulcan, Lupeni și celelalte localități ale Văii Jiului, micii gospodari au dat o substanțială mină de ajutor la curățirea străzilor, aleilor, zonelor verzi și parcurilor.

In ușoară răcire, cerul, va fi variabil, mai mult acoperit, ne comunică meteoro-ximele vor fi cuprinse între 15—13grade, iar valorile minime între 2—6 grade Celsius. Ieri dimineață, la Petroșani se înregistrau 6 grade, iar în Paring 7 grade Celsius".

oadă de pauză, șe va redeschide „Discoteca pen- . tru tineret", la Teatrul de stat „Valea Jiului". Nou - tați muzicale, ambianță plăcută, proiecții de diapozitive, momente teatrale, o atmosferă cu adevărat tînără. (Al.I-I.)

tratament și odihnă Ia Consiliul municipal al Sindicatelor. Biletele sînt de. 18 zile, și pot fi folosite, și -de familiști (două persoane) pentru 9: zile; (I.D.)
uitînd șă astupe gurile de canal. Un astfel de exemplu este gura de canal, situată pe trotuarul ce duce de la moara de făină (Și gară) spre stația de autobuz, „Lupeni — centru". Sperăm că se aude (și se

METEOROLOGICA. „Vremea urmează un curs de
DISCOTECA. Pe iubitorii muzicii și dansului informăm că, începînd de astăzi, după o lungă

SE AUDE? Cititorul Ion Urziceanu, din Lupeni, ne sesizează un fapt ce se rezolvă I). (A.T) și înscrie — tot măi des și.do- neplăcut — în cotidian. Cu con- ocazia lucrărilor de siste-zilefru- (și) cu uituci care,
BILETE de. odihnă tratament. Cei care resc să petreacă un i cediu plăcut în aceste îi de toamnă aurie, în moașa stațiune Geoagiu- neglijența lor, periclitea- peri- Băi, pot obține bilete de ză integritatea trecătorilor,

I
I
I
I
Itmatizare avem de-a face prin

Rubrică realizată de 
Gheorghe OI.TE AN U
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Culoarea roșie-vișinie și uneori verde, de diferite nuanțe, a sedimentelor care alcătuiesc orizontul I (Bazai) al Bazinului Petroșani, sugerează ideea că acestea s-au format într-un climat cald și arid. Datorită insolației îndelungate, rocile se dezagregau fizic în fragmente de diferite dimensiuni care rămîneau pe loc din cauza precipitațiilor slabe și a lipsei unui agent de transport activ. Cantitatea mică de apă, care cădea uneori din precipitații răzlețe era, însă, suficientă ca să activeze alterarea chimică a materialului rezultat din procesele dezagregării (sfărâmării) mecanice. Siiicații fe- ro-magnezieni și alți compuși feriferi erau supuși unor intense fenomene de oxihidratare și oxidare. Se

re limonitul și hematitul comun (ocru) erau predominanți. In procente variate, acestor compuși ai fierului, li se asociau si- licații hidratați de aluminiu și uneori chiar hidro- xizii de aluminiu.

OBSBS

Jte ta o duminica la alta
Arheobacteriile și celulele superioare

In perioadele scurte cu precipitații mai abundente, apele de șiroire și to- renții „spălau" zonele în care avusese loc alterarea chimică și în acest mod își schimbau continuu conținutul în substanțe chimice. In timpul în care materialul lateritic era transportat, aveau loc și alte reacții chimice datorită chimismului foarte activ al apelor de circulație. Astfel, se formau soluții de bicarbonați de formau, într-un prim sta- calciu și magneziu, clo- diu, hidroxizii și mai ales oxizii de fier, dintre ca- ruri și carbonați alcalini și în unele cazuri hi-

drosoli de aluminiu, calciu, magneziu și fier, aceștia din urmă co- lorînd în verde unele sedimente ale orizontului I 
(Bazai). șPrin evaporare, sau prin oxidare bicarbonații de calciu, de exemplu, pierdeau bioxidul de carbon și în acest mod se formau precipitate nodulare de carbon, prezente uneori în componența argilelor roșii și verzi.Lipsa totală a urmelor de plante și a resturilor animale, demonstrează cu prisosință condițiile vitrege pentru viață oferite de perioada în care se acu- - mulau și se definitivau pachetele de strate ale primului orizont, dispus discordant și cu o grosime maximă de 600 m, peste fundamentul cristalin al Bazinului petroșani.Va urma

Conf. dr. ing. Nicolăe 
UNGUREANU

Descoperirea, în 1975, a unei familii de bacterii originale — arheobacteriile — a repus în discuție ideea privind ' "r"_ *Pămînt. Au fost ele. cumva, precursori ai bacteriilor clasice, așa cum arată și numele, sau invers? Ce raport există înțre ele și celulele superioare ? Analiza biochimică a numeroșilor compuși ai arheobacteriilor

originea vieții pe
a dus la concluzia că ele s-au separat, probabil, de bacteriile clasice foarte devreme în cursul evoluției. Dc fapt, arheobacteriile posedă numeroase caractere biochimice. pe care le împart cu celulele superioare, dar care sînt absente din bacteriile obișnuite.Ultima descoperire în a- ceastă. problemă a fost recent publicată de cercetă-

tori francezi și vest-ger- mani. Folosind tehnici imu- nologice, aceștia au demonstrat că enzimele arheobac- teriilor responsabile de sinteza anumitor acizi nucleici (ARN mesageri) erau mult mai apropiate de omologii lor „superiori" decît de o- mologii lor baeterieni, chiar dacă aceste enzime par să provină dintr-un strămoș comun.

dtl tuȘC...

< JOesen de R. IAȚCU

CEA MAI VECHE 
ROATA

DISCO TOP- S R (37)

Cu prilejul lucrărilor asanare a mlaștinilor din departamentul Deux-Sevre, din vestul Franței, arheologii au descoperit o roată . din bronz cu diametrul de 52 cm, construită pare-se, la sfîrșitul secolului VIII î.e.n. Datarea a fost făcută după resturile de ceramică descoperite în apropiere. Specialiștii francezi susțin că aceasta este una dintre cele mai vechi roți descoperite în Europa.

MUZICA ROMANEASCA: 1) Viața nu-i un simplu joc — HOLOGRAF ; 2) Cîntec pentru prieteni' —• COMPACT; 3) Flori de timp — ’ROȘU ȘI NEGRU; 4) Păsări cu ochi de foc — COMPACT; 5) Vis de vară— AURA URZICEANU.MUZICA STRĂINĂ : 1) Red For Love — GRANT MILLER; 2). Run To Me -- TRACEY SPENCER; 3) Drive In The Night — KEN T.ASZLO; 4) Only You— DIETER BOHLEN ; 5)Venus — BANANARAMA.
TOP—1986Deși sîntem de abia la începutul lunii octombrie, realizatorii rubricii „Disco- top SR* îi invită pe cei mai apropiați prieteni, corespondenți ai rubricii, participe la stabilirea topului anual 1986.In topul anului vor intra cîte zece piese aparținând creației eu caracter de divertisment, românești și universale, lucrări valoroase, afirmate în circuitul muzicii „disco”. Incepînd de astăzi, discoteca organizată; la Casa de cultură vă va propune cele zece piese pentru fiecare dintre cele două clasamente. In scrisorile pe care le veți

sa

adresa redacției, purtând pe plic mențiunea „Pentru rubrica Disco-top SR“, corespondenții vor indica primele cinci piese propuse în ordinea preferințelor, urmînd ca fiecărei lucrări să i fie acordat un punctaj.La fiecare, discotecă de sîmbătă și duminică, organizată la Casa de cultură veți avea posibilitatea să audiați cele 20 melodii românești și străine cărora li se vor adăuga încă pa-: tru.In paralel, se va întocmi, pe baza ufiui punctaj, un clasament al corespondenților, urmînd ca primilor trei, cu ocazia „Disco-top- Ului SR 1986“ care va fi audiat în ultima săptămînâ din luna decembrie, să le fie decernate premii.
DISC-JOCKEY

a

Soluția problemei nr. 21: 1) Td7-d5 I Obstrucție activii albă. Amenință. 2) Nc4+ 1)... , Td6 2) Cc4± Obstrucție activă albă 1)... Nd6 2) Td3 I- 1)... Te5 2) Cc8-p obstrucție activă albă 1)... Ne5 2)' Tb5± Patru obstrucții active negre , și patru interferențe negre sub forma a două perechi de interferențe pe cîmpu- rile (Iii Si că 1)... N:d5 2) DfS-f- obstrucție pasivă albă.
COMPLEXUL 

VALVE BIVALVECompozitorul Leo Valve propus cele două temecare îi poartă numele, uti- lizîrid în aceeași variantă deschideri și închideri de linii. Soluția cuprinde o clieie cu o amenințare oarecare. In apărare, negrul deschide linia de acțiune a unei figuri proprii de acțiune lungă, dar această mutare' are și un efect negativ:, la taina Valve închide altă linie "de acțiune a aceleiași figuri, iar la tema Bivalve închide - linia de acțiune a altei ■ figuri.Interesant este faptul că. Valve se traduce în limba, română prin „supapă", iar mecanismul temei se- prezintă într-adevăr. ca o....supapă. Acesta și este motivul pentru care în unele

(de exemplu, limba cele două teme apar ■ • ■ i«limbi rusă) cu numele de „tema supapei" și „tema supapei duble*.Problema nr. 22 cuprinde două variante'Valve două variante Bivalve.
acordă două puncte pentru cheie și cîte un punct pentru fiecare variantă tematică identificată.

22. ALBERTO MARIChess Amateur, 1928, Premiul I

Viorel DIACONUNEGRU : Rb8. Dhl, Td6,Ne5, Ng4, pioni : a4, a7, c5,
fotograf al naturii

• Cele mai vechi mumii din lume au fost descoperite în America de Sud, ; mai precis în Chile. „Vîrsta” lor este cuprinsă între 3 670 și 7 810 ani, potrivit datării cu Carbon-14. Dec! ele sînt eu trei mii de ani mai „bătrîne* decît primele mumii egiptene. '
• Lăptuca sălbatecă poate fi considerată o busolă vegetală. Atunci cînd _ planta este încălzită su- fiecient de soare, frunzele ei se dispun pe verticală, orientîndu-se cu muchiile pe direcția nord-sud și cu fețele spre est și vest.

t

X

Gospodarul Petru Morarii, din Petroșani, pe lingă îndeletnicirea de animale, are și de pomicultor.In livada Iui, numeroșii pomi există un măr adus în ur-
a crește pasiuneaprintre fructiferi,

„mamut”mă cu 10 ani din locali ta- tea Bănița. Acest pom rodește mere în greutate de pînă la 800 de grame, după cum sc poate vedea și "'ginea alăturată.v'asile BELDIE

aici mi-a rămas, in acești munți"
tuți s-au convins partieipanții la întîlnire. Cu 
au fost fascinați de frumusețea mirifică a imagini
lor în alb-negru pe care Iosif Horvath Ie-a expus la 
Bula. Creste și căldări, păduri și stinci, poieni și pî- 
rîiașe, ciobani și schiori, lacuri și turme, ■ peisaje, 
instantanee.

La rugămintea noastră, realizatorul acestor su
perbe fotografii a binevoit să ne răspundă la cîteva 
întrebări.

Decanul de vîrstă" al întâlnirii drumeților ve
terani de la eabana Bufa, a fost octogenarul IOSIF 
HORVATH, venit tocmai din Cluj-Napoca pentru a 
întîlni îndrăgitul masiv Retezat, prietenii cu care 
decenii de-a rîndul a hălăduit prin văile și pe cres
tele acestui „munte al superlativelor**. Respectul și 
stima cu care a fost înconjurat nu s-au datorat doar 
venerabilei vîrste, ci prodigioasei sale 
activități de artist-fotograf, vocație de ale cărei vir-
— Fotografiile denotă 

că ați iubit mult, stimate 
tovarășe Iosif Horvath, și 
fotografia, și munții. Pe 
care mai mult ?— Fotografia mi-a fost profesia, chiar vocația, iar munții, natura, marca atracție de-o viață. In toți anii am căutat să îmbin cele două pasiuni — fotografia și drumeția montană.

— Retezatul îl regăsim 
cel mai des în fotografi
ile prezentate...— Firesc, doar arn locuit la poalele lui, în Hațeg, trei decenii. Din ’29 pînă-n ’63. Retezatul m-a atras întotdeauna. Dar m-am îndrăgostit, din tinerețe, de întreaga această regiune, de Valea Jiului. Deși trăiesc din ’63 in Cluj-Napocâ, revin mereu, inima aici mi-a rămas, in acești munți. Mă obsedează sentimentul că n-am reușit să exploatez, ca fotograf, toate frumusețile pasajului hunedorean. Ale Retezatului, Parîngului și chiar ale Strajei de care mă leagă cele mai multe amintiri; fiind pentru mine cel mai accesibil. Veneam din Hațeg cu trenul, iar la Lupeni găseam întotdeauna cîte un prieten cu care am luat pieptiș acest munte care mi-a <>- ferit atâtea fascinații...

amintiți de vreu- 
deosebită ?...De multe, dar una mi-a rămas la inimă. Am fost singur într-o duminică de iarnă cețoasă la cabană. A nins toată noap- tea ; ă doua ii . ninsoarea s-a oprit, dar ceața, ca o pîclă lăptoasă, a acoperit împrejurimile. N-am rezistat totuși tentației. Am luat aparatul și am pornit să colind pe cărările troienite. După un timp, ani trăit o bucurie senzațională : a dispărut dintr-o dată ceața, iar instantaneu razele unui soare generos au început să inunde cetinile pufoase. Lumi- ,na orbitoare, șeînteierile cristalelor de zăpadă pe

brazi mi-au oferit un spectacol unic, incit, fără voie, am început să țip, să urlu de bucurie, de fericire. Adevărul e că natura pe lângă* faptul că e un izvor inestimabil t sănătate, e generoasă cu toți prietenii ei, îți răsplătește întotdeauna cu plăceri, cu emoții estetice fără seamăn, efortul drumețiilor...
— Ce principii v-au că

lăuzit în arta fotografică?— Să redau natura, cu fenomenele ei, cu name- . nii din sînul ei cu fidelitate, fără a le „înfrumuseța" cu adăugiri inutile. Nu e nevoie; Altfel falsifici realitatea.

toții

— Ce satisfacții aveți 
după atiția ani dăruiți ar
tei fotografice ?— Satisfacții... sufletești. Sub îndrumarea marelui istoric Constantin Daico- viciu. am executat primele . fotografii -— aceasta prin ’29 — ale săpă- ■ turilor si descoperirilor arheologice și istorice de la Sarmizegetusa, apoi de la Grădiștea Muncelului și Blidaru. Ulterior, ca fotograf al Muzeului de istorie din Cluj-Napoca am imortalizat monumente

I I 
IIistorice din .Ardeal, obice- I iuri folclorice, datini I populare. Prin ilustratele 1 realizate după fotografiile I mele, frumusețile țării au I ajuns cunoscute pe toate i continentele. Am participat la numeroase expoziții naționale și internaționale. Am obținut și nu- I de , meroase premii. Am o fo- I totecă bogată prin care j am imdrtalizat... aproape , ■tot ce am văzut frumos I în viață. Așa că, pot să-mi ' zic, n-am trăit, degeaba, I las ceva în urmă.

— Și cui lăsați fotoțe- I 
ca, pasiunea? j-— Am urmaș de încre- i. dere. Nepoțelul meu. Este | abia in clăsa I, dar a re- i alizat. prima poză m-a | fotografiat pe mine..;

Ioan DUBEK
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Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-polonezi’ț; VARȘOVIA 1 (Agerpres).Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,' secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fosttransmise tovarășului Wojciech Jaruzelski, prim-se- Cretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, președintele Consiliului de Stat al R.P. Polone un salut prietenesc și cele mai bune urări de sănătate și . succese în activitatea poporului polonez, mari înfăptuiri în dezvoltarea e- conomico-socială a patriei. ‘ Mulțumind, tovarășul Wojciech Jaruzelski a ru- . ‘ gat să se transmită tova-

Manifestări peste hotare 
consacrate României

Avancronică sportivă

un cordial salut prietenesc și urări de să- , nătate și succese în. activitatea pe care o desfășoară în fruntea partidului și statului, iar poporului român noi și mari în- făptliiri în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.Schimbul de mesaje a . avut -loc cu prilejul primirii de către tovarășul Wojciech Jaruzelski a tovarășului Vasile Milea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al PiC.R., ministrul a- părării paționale al Republicii Socialiste România, care a efectuat o vizită o- ficială de prietenie în R.P. rășului Nicolae Ceaușescu Polonă.

: ROMA 4 (Agerpres). — La sediul Academiei Române din Roma a avut loc o manifestare culturală, or- . ganizată în colaborare cu Academia internațională de artă: și spectacol (ÂRIETAS), din Italia, cu prilejul împlinirii a 600 de ani de la .urcarea în scaunul Țării Românești a domnitorului Mircea Marc. cel
☆BUENOS AIRES 4 gerpres). — La muzeul „Centrul de artă și cultură" din Buenos Aires a avut loc vernisajul expoziției „Arta grafică românească contemporană".7"' -FRAGA 4 (Agerpres). —• In orașul cehoslovac Brno

(A-

AGENȚIA TASS INFORMEAZĂ că în dimineața zilei de 3 octombrie, '' intr-unui din compartimentele unui submarin atomic sovietic cu rachete balistice la bord, aflat la aproximativ 1 000 km nord- est de insulele Bermude a izbucnit un incendiu. E- chipajele submarinului și ale navelor sovietice venite în ajutor au trecut la lichidarea urmărilor incendiului. Trei persoane

tive â mediului înconjurător. .IN CADRUL DEZBATERILOR din Comitetul pentru probleme juridice al Adunării Generale a ONU, reprezentantul Indiei a propus ca Adunarea Generală să ceară Curții Internaționale de Justiție (CI J) de la H a ga să ana 1 i z e z e activitățile unor companii eco-
și-au pierdut viața. O comisie de specialiști de la Moscova a analizat situația creată, ajungînd la concluzia că nu există pericolul activării armelor de la bord, al unei explozii nomice străine care ope- sau al infestării radioac- rcază ilegal în Namibia.

s-a deschis expoziția „România — țara turis- inului, țara prieteniei".In alocuțiunile rostite cu ocazia vernisajului au fost subliniate cursul ascendent al relațiilor româ- no-cehosîovace, prietenia și colaborarea dintre cele două țări și popoare.
MADRID 4 (Agerpres). — La fundația de studii marxiste din Madrid a avut loc o manifestare în cadrul căreia președintele fundației, Jtee Sandoval, a evidențiat realizările obținute de poporul român sub conducerea partidului comunist, în construcția societății socialiste, precum și relațiile tradiționale de solidaritate dintre P.C.R. și P.C. din Spania.Au fost prezentate succesele înregistrate ,în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea, cînd în fruntea partidului a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin a cărui activitate pe plan intern și extern România a cunoscut o continuă înflorire, afirmîndu-se puternic în viața internațională, în lupta pentru progres, dezarmare, pace și colaborare între toate națiunile lu- mii.

„Decimată" de accidentări, de suspendări, dar avînd și obligația de a furniza naționalei de juniori doi titulari pentru europenele din Iugoslavia, divizionara A din Valea Jiului, a obținut, din partea federației de specialitate, amînarea partidei cu F.C. Argeș, din cadrul e- tapei a Vll-a. In divizia secundă, un meci de mare atracție la Vulcan, derbiul minerilor din seria a ill-a, A.S. Paroșeni Vulcan — Minerul Cavnic. In divizia C, Minerul-Știința Vulcan primește . replica, în gazon propriu, a Metalurgistului Cugir, în vreme ce minerii din LUpeni încearcă să spargă gheața, în deplasare, la colegii lor de breaslă din Ghelari.Un alt eveniment sportiv, care polarizează atenția suporterilor din Valea Jiului este derbiul stu-

dențesc, din divizia B tineret, seria a Il-a de handbal, pe bitumul CSȘP. (ora 10). Lidera clasamen t... tului t,U“-C.U.G. Cluj-- Napoca Se confruntă cu Utilajul-Șiiința Petroșani, La jumătatea turului, după ce a ispășit suspendarea terenului pe trei - e- tape, combinata din Valea Jiului apare, pentru prima oară, în această e- diție în fața propriului public. Clujenii au cinci partide cîștigate din șase (victorii în deplasare la CSM Reșița și Metalul Hunedoara), handbaliștii din Petroșani au în palmares doar trei victorii, dar frenetica lor galerie, al optulea jucător, poate contracara atuurile oaspeților, bineînțeles încurajînd jocul variat, eficace al fa- voriților săi.
Ion VULPE

CALENDAR S
LUNI, 6 OCTOMBRIE— A 76-a Conferință a Uniunii Interparlamentare (Buenos Aires).— A noua rundă a consultărilor politice sovieto- chineze, la nivelul adjuncților miniștrilor aface- rilbr externe (Beijing).— Congresul Uniunii Crcștin-Democrate din R.F.G. pentru definitivarea programului partidului, în vederea alegerilor legislative din ianuarie 1987 (6-8).— La Geneva începe Conferința OPEC.— Sesiunea Parlamentului vest-european (organ consultativ al CEE) (6—10).— Vizita oficială a președintelui Venezuelei, Jaime Lusinchi, în Spania (6—9).— Vizita primului ministru islandez, Steingrimur Hermanșson. în Suedia.
MARȚI, 7 OCTOMBRIE— întemeierea Republicii Democrate Germane (1949). Sărbătoare națională.— Ziua Constituției URSS — .sărbătoare a întregului popor (la 7 X 1977 a fost adoptată și procla-. mată noua Constituție a URSS).— Conferința anuală a Partidului Conservator din Marea Britanic (Bournemoith 7—10).— Vizita în R.P. Chineză a ministrului afacerilor externe al Elveției, Pierre Aubert (7—12).
MIERCURI, 8 OCTOMBRIE— Vizita în Franța a primului ministru israelîan, Shimon Peres (8—9).— Reuniunea regională a țărilor exportatoare de- banane (Ciudad de Panama, 8—10).

Ă P ,T Ă M î N A L
JOI, 9 OCTOMBRIE y— Proclamarea independenței Ugandei (1962). Sărbătoare națională.— Vizita oficială de prietenie în R.D. Germană a președintelui Consiliului de Miniștri al R.P.' Polone, Zbigniew Messner (9—10).-L Vizita de două zile în Norvegia a ministrului de externe australian. Bill Hayden.— Ziua mondială a Uniunii Poștale Universale. 
VINERI, 10 OCTOMBRIE— Proclamarea oficială a independenței Insulelor Fiji -(1970). Sărbătoare națională.— Președintele Venezuelei, Jaime Lusinchi, efectuează o vizită oficială, în Portugalia (10—12). i— A intrat în vigoare Tratatul cu privire la interzicerea experiențelor cu arma nucleară în atmosferă, în spațiu cosmic și sub apă (încheiat la 25 VII 1963). >
SIMBAȚA. 11 OCTOMBRIE ’-— Intilnirea sovieto-americană la nivel înalt (11—12).— „Ziua internațională de solidaritate cu deținuțiipolitici sud-africani" (proclamată de Adunarea Generală a O.N.U. în 1976). - >— Vicepremierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Tian Jiyun, începe vizita în Singapore, Mala- yezia, Filipine si Thailanda (11—28).
DUMINICA. 12 OCTOMBRIE ••— Alegeri în Grecia pentru desemnarea noilor membri aj Consiliilor municipale și regionale.— Vizita de stat în China a reginei Elisabeth aIl-a a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (12—18). :
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(Agerpres)

Casa Albă încerca vineri să preia controlul politicii americane față de ... . -r.......Africa de Sud după ce Con- re sancțiunigreșul a impus președintelui Ronald Reagan aplicarea de sancțiuni opuse convingerilor sale profunde. Politica „angajării constructive", pusă în aplicare de R. Reagan începînd- din 1981 și care constă în. realizarea de contracte și presiuni discrete pentru a -

Reagan vizează, dimpotrivă, să destrame apartheidul prin impunerea unor seve-7 i economice': oprirea investițiilor și a împrumuturilor america-
Africa de Sud și în Africa greșul să ia măsuri mai fer- australă". î ‘ 'Președintele Ronald publicani din SenatReagan, care a suferit una dintre cele mai severe in- frîngeri de politică exter-

DIN PRESA STRĂINĂ
(Agenția France Presse)ne, încetarea importurilor de oțel, fier, textile, ura- produce evoluții ale poli- niu, cărbune și produse ticii regimului sud-africant .* de segregație răsială, este . de acum înainte încheiată, se apreciază în mediile politice și diplomatice din / Washington. Acum politica oficială americană impusă Casei Albe prin votul de joi din Senat, care trece peste vetoul președintelui

agricole.Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Larry Speaker, care a fost. întrebat în legătură cu viitorul politicii americane de jare constructivă" ,anga- s-a mărginit să răspundă că S.U.Ă. „ar dori să continue să aibă o influență în

nă și care își vede, pentru prima dată, un veto anulat asupra unei legi importante, se află în situația dificlă de a relua controlul asupra diplomației americane în Africa de Sud. Șeful administrației americane a fost constrîns deja în urmă cu un an să adopte sancțiuni limitate împotriva Africii de Sud, pentru a împiedica Con-

me. Acum aliații Săi rc-1-au părăsit în cea mai mare parte: numai 21 din 53 l-au susținut. Mai mult, dezbaterea a s u p r a Africii de Sud capătă în S.U.A. un aspect adesea pasional prin faptul că amintește de lupta negrilor americani pentru obținerea drepturilor lor civice, așa cum simboliza a- cest lucru prezența în tribuna Senatului a doamnei Coretta King, văduva liderului de culoare asasinat, Martin Luther King. Ziarul „Washington Post" «rare a susținut impunerea de sancțiuni, sublinia că atît Congresul, cît și Casa Albă trebuie să depășească faza luptei cu privire la sancțiuni „și să accepte ordinea de zi urgentă. Altfel-sancțiunile. rămîn fără obiect".

5 OCTOMBRIE11,30 Telex. 11,35 Lumea copiilor. 12,40 Din cunună Cîntecului românesc. 13,00 Album duminical. 14,45 însemne ale- 7 No- unui timp eroic. 19,00 Telejurnal. 19,20 Țara mea azi. 19,40 Cîntarea României. 20,25 artistic „Pianke". Telejurnal.
6 OCTOMBRIE20,00 Telejurnal. 20,20 Orizont itehnico-științi- LUPENI — Cultural: fic- 20’40 Tezaur fulclo- Pilot de formula unu. fie, 21,00 „Prețul succe- URICANI: Stigmatul, sultti". 21,50 Telejurnal.

FILME
6 OCTOMBRIEPETROȘANI — ...

iembrie: Imposibila iubire, I—II; Unirea:Legenda călărețului singuratic; Parîngul: : Lanțul amintirilor, I—II.PETRILA: Runda a■ 6-a.LONEA: Rămîi fericire.VULCAN — Luceafă
rul: Cursa’ infernală.LUPENI

Film21,50

s 
o

publicitatecontract) ____... camere e- taj I, Deva. Telefon 956/ 20701, între orele 20—21. (9007)VIND mobilă sufragerie, fotoliu-pat, recamier. Informații Petroșani, strada Saturn, bloc 4, sc. ap. 81. (9005)PIERDUT contract
ANUNȚ

VIND (predau apartament două
III.în-

chiriere pe numele .Adu- raru Ștefan, eliberat de EGCL Vulcan din 29 septembrie 1986. II declar nul. (9006)PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) pe numele Buliga Octavian, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (8997)
DE FAMILIE

PĂRINȚII, frații, cumnatele și nepotul, amin
tesc celor care l-au cunoscut că se împlinește un an 
de la decesul scumpului nostru

IIABIAN NICUȘOR (29 ani)
Nu-I vom uita niciodată. (9004)
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