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In conformitate eu înțe
legerea intervenită, în a 
doua jumătate a lunii oc
tombrie 1986 va avea loc 
la . București ședința Comi-

tetului miniștrilor afaceri
lor externe ai statelor par
ticipante la Tratatul de Ia 
Varșovia. .

——• ■  : .1 -■ ■

ȚÂRII Cft MAI MULT CĂRBUNE! |
Revenim la I. M. Petrila

Rezultatele bune 
se cer continuate

Ritm intens 
de muncă

Onorarea contractelor
sarcină de prim

la export 
ordin

încheiam primul mate- deplinit doar în proporție 
riaT de analiză „Rezolva
rea tuturor problemelor 
poate deschide calea re
dresării" din ciclul celor 
realizate de mina Petrila, 
cu vestea bună privind 
sectorul V, care, în sep
tembrie, a reușit îndepli
nirea și depășirea cu 
527 tone de cărbune a pla
nului aferent lunii.

O cercetare amănunțită 
ă activității desfășurate în 
nouă luni de către acest 

‘ sector relevă faptul că au 
mai existat perioade, în a- 
cest an, în care sarcinile 
de plan au fost îndeplini
te. Avem în vedere lunile 
ianuarie și martie, care au 
fost încheiate cu plusuri de 
producție de 84 și, respec
tiv, 146 tone de cărbune. 
Cantități nu pred mari, 
dar care demonstrează că, 
în cadrul sectorului, e- 
xistă resurse, un potențial 
gata oriel nd să genereze 
depășiri ale sarcinilor pla
nificate.

Dar ce s-a întîmplat în 
celelalte luni ?, pentru că 
— trebuie spus — în in
tervalul luat în discuție 
planul sectorului a fost în-

de 91,9 la sută.
— In primul trimestru 

am terminat exploatarea 
straielor 6—7, stratele sub
țiri, între orizonturile —50 
și 0, din partea estică a 
sectorului, ne spune ing. 
Adrian Mingyart, șeful 
sectorului. La începutul 
celui de-al doilea trimes-: 
tru, s-a trecut la exploata
rea stratelor subțiri 
zona centrală, între 
zonturile minus 100 
minus 50. In toate aceste 
luni, în primul semestru 
deci, ne-am confruntat cu 
dese defecțiuni la insta
lațiile din rampa puțului 
orb nr. 15 și la culbuto- 
rul de la orizontul zero, 
care au îngreunat activita
tea de transport.

Incepînd cu a doua par
te a anului, ne relata în 
continuare interlocutorul, 
„practic, mai mult înce- 
pînd cu luna septembrie", 
s-au luat o serie de mă
suri privind întreținerea

Gheorghe OLTEANU

din 
ori-

Și

Activitatea de producție 
a brigăzilor de la între
prinderea minieră Cîmpu 
lui Neag cunoaște, în 
cest început de 
ritmuri înalte. Plusul în
registrat în primele cinci 
zile din octombrie se ci
frează la 2764 de tone, o 
contribuție însemnată la 
obținerea acestei producții 
suplimentare avînd-o ex- 
cavatoriștii, buldozeriștii, 
minerii mecanici din ca
drul brigăzilor I și II, de 
sub coordonarea maistru
lui principal Constantin 
Tomcea și, respectiv, a in
ginerului Alexandru Mar- 
ta. ;

In aceeași perioadă, co
lectivul de muncă de la 
I.M. Cîmpu lui Neag ra
portează depășirea preve
derilor de plan la desco- 
pertă cu 4 340 de metri 
cubi. Acest indicator ilus
trează preocuparea pen
tru asigurarea fronturilor 
viitoare de lucru, pentru 
punerea, în funcțiune, în 
devans, a unor noi capaci
tăți, în așa fel îneît -să 
Fie onorat angajamentul 
asumat pentru • luna oc
tombrie — depășirea pre
vederilor de plan cu cel 
puțin 7 000 de tone de căr
bune. (S.B.)

a- 
lună,

întreprinderea de utilaj 
minier din Petroșani este 
deja binecunoscută în Va
lea Jiului și în țară, pen
tru produsele sale, multe 
dintre ele unicat ale in
dustriei naționale de con
strucții de mașini, Ince- 
pînd cu acest an, ca urma
re a calității mașinilor pe 
care le fabrică, unitatea 
este apreciată și de bene
ficiari externi, cărora 
livrează, în baza 
contracte ferme, o 
diversă de utilaje.

„Producția pentru 
port a fost pregătită 
demult, ne spune tovară
șul Ion Predoi, președin
tele Consiliului oameni
lor muncii, dar ea a de
marat, din plin, în 1986. 
Și destul de substanțial, 
devreme ce proporția uti
lajelor destinate partene
rilor de peste hotare re
prezintă 19 la sută din în
treaga noastră producție".

Iată, deci, un prim ele
ment, de la care trebuie 
pornit în evaluarea preo
cupărilor și rezultatelor 
obținute de colectivul de 
muncă de la IUMP în ce 
privește, onorarea contrac
telor încheiate: anume că 
secțiile și atelierele 
trebuit să-și adapteze 
pede fluxurile de fabrica
ție la exigențele noii acti
vități. A fost ndvoie, în-a- 
Cestț sens, de o bună orga
nizare, de valorificarea re
surselor de care i 
unitatea. In secțiile 
reprezintă „punctul 
al producției -— la 
și susțineri miniere

le
unor 
gamă

ex- 
mâi

că 
au 
re-

fost alcătuite formații de 
lucru cuprinzîndu i pe cei 
mai buni muncitori, pe 
specialiștii cu experiență, 
care s-au integrat foarte 
repede în ritmul cerut de 
termenele de livrare - pre-
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face că, 
primul an 

producție 
colectivul 

IUMP are

văzute. Așa se 
deși se află în 
al activității de 
pentru export, 
de muncă de la
mîndria justificată de a-și 
fi onorat la timp toate 
comenzile stipulate în con
tractele cu beneficiarii de 

peste hotare. Acestei promp
titudini i se adaugă și res
pectarea, întru totul, a sor
timentelor prevăzute, în 
așa fel îneît se poate afir-

ma că aprecierile parte
nerilor sînt pe deplin jus
tificate.

O atenție deosebită a 
fost acordată calității pro
duselor. O „măsură", con
cludentă a reușitei, în 
acest sens, o poate da în
suși faptul că nu s-a pri- 

" 'mit nici o . reclamație din 
partea beneficiarilor. Fie
care dintre reperele con
stitutive ale utilajelor au 
fost supuse unui exigent, 
control final și interfazic. 
împreună cu reprezentan
ții partenerilor externi, spe
cialiștii unității au urmă
rit, respectarea întocmai a 
caietelor de sarcini; iar 
dacă, de cele mai multe ori, 
nu a fost nevoie de re
medieri, aceasta se dato-

C.T. DIACONII

(Continuare în pag. a 2-a)

Inițiativa cu rezultate deosebite

dispune
■ care 

forte" 
MAP 

— au

(Continuare în pag. a 2-a)

O aniversare simbol la I. M. Paroșeni

a a

Dintre brigăzile frun
tașe ale sectorului V al 
I.M. Petrila se detașea
ză, prin rezultatele bu
ne în muncă, brigada 
condusă de Constantin 
Cozma. In- imagine, mi
neri din schimbul 
Vaier Zoltan.

In bogata desfășurare a vieții social-economice 
din municipiul nostru, ultima săptămînă a adăugat 
un element în plus, un element deloc minor — 
ampla mobilizare la acțiunile gospodărești și de 
înfrumusețare a localităților Văii Jiului. Inițiativa
— lansată de Consiliul popular municipal — a avut 
efectul scontat; am constatat o mobilizare de ex
cepție a tuturor lucrătorilor din domeniul edilitar, 
a deputaților, a cetățenilor și, mai ales, a tinerelor 
vlăstare, elevii municipiului, care au efectuat ală
turi de cei mari, zeci de mii de ore de muncă patri
otică. Iată ce ne-a spus tovarășul Petru Verdeș, se
cretar al Consiliului popular al municipiului Pe
troșani :
— In doar trei 

săptămînă trecută, 
fectuat lucrări de 
importanță pentru
tul orașelor noastre, 
o acțiune minuțios 
riizată, urmărită 
proape de lucrătorii 
1 iilor populare și

zile din 
s-au e- 
maximă 

aspec- 
A fost 
orga- 
îndea- 
consi- 

, —,-------- .. a l ți
factori de răspundere; Re
zultatele obținute ne de
termină să permanentizăm

organizarea 
unor ăstfel de acțiuni

!»

Azi, cea mai mecanizată 
mină a Văii Jiului, a îm
plinit 20 de ani de acti
vitate. Cu două decenii în 
urmă, la Paroșeni, un 
cîmp minier situat între 
două mine cu bogată tra
diție în mineritul țării, 
Vulcan și Lupeni, pe o 
galerie de coastă vedea 
lumina zilei primă tonă 
de cărbune extras. A fost 
un vagonet simbol, un va- 
gonet care deschidea dru
mul noului în mineritul 
Văii Jiului. Au tretut nu
mai cîțiva ani de la acel 
eveniment — de la ieșirea 
primului vagonet pe ga- 

. leria de coastă de la
„630“, așa era denumită 
atunci prima lucrare mi
nieră care avea o altitu
dine de 630 m de la ni
velul mării, și în mină 
și-a făcut apariția primul

semn al mecanizării : in 
abatajele frontale au fost 
introduși stîlpi metalici 
fabricați la S.S.H. Vul
can. O combină de înain
tări pregătea viitoarele 
capacități de producție, 
iar în- lucrările de pregă
tire se foloseau mașini de 
încărcat acționate pneu
matic eu o autonomie pe 
care'i-o conferea sistemul 
de acționare. Combinele 
de abataj începuseră să 
■fie o permanență cotidia
nă, Nu a trecut cu mult 
peste 10 ani și principa
lele . lucrări din abataje 
s-au mecanizat. Au fost in
troduse primele complexe 
de susținere și tăiere me
canizată. Rezultatele ob- 

, :ținute de brigada condusă 
de Zaharia Costache, pri
mul șef de formație care

a folosit un complex me
canizat în Valea Jiului, au 
fost hotărîtoare pentru 
mecanizarea abatajelor ce
lui mai important furni
zor de cărbune pentru 
cocs din țară — bazinul 
Petro.șaniuiui. Productivi- 
tățile realizate au început 
să crească de la 10 la 12, 
la 1'4, ajungînd pînă la 
20 tone de cărbune pe 
post în abatajele Paroșe
niului. Era prima dovadă, 
și cea mai elocventă, a 
necesității introducerii' 
mecanizării în subteran.

Astăzi, cînd mina Pa
roșeni aniversează 20 de 
ani de la intrarea sa în 
funcțiune, colectivul a- 
cesteia, care l-a avut de
seori oaspete de onoare 
|>e cel mai iubit fiu ' al
națiunii noastre, tovară- (Continuare în pag. a 2-a)

, periodică a 
de 

gospodărire și înfrumuse
țare, iar cu timpul ne vom 
îmbogăți experiența în des
fășurarea lor, pentru a în
treține în bune condiții 
zestrea de util și frumos

Mircea BUJORESCU

(Conți n ți a re

șui Nicolae Ceausescu, 
poate raporta cu satisfac
ția datoriei împlinite că 
a urmat neabătut îndem
nurile conducătorului par
tidului și, statului, orien
tările și indicațiile trasa
te direct la fronturile de 
lucru, acolo unde se ho
tărăște soarta producției, 
de a face totul pentru 
ușurarea efortului fizic al 
minerilor, și totodată a 
crește eficiența mum ii în 
subteran.

Acum, întreaga produc
ție obținută de minerii 
Paroșeniului. ' adevărați 
mineri tehnicieni — este 
realizată din abataje me
canizate. Pentru evacua-

Dorin GHEȚA
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„la mulți ani“ 
pentru mlădițeie patriei 

în purați, emoții, cadre di- 
unei dactice care, uitînd de 

am vîrstă, se contopesc
- lumea copilăriei, I
■ rîndu-se astfel de
i muncii lor. „O zi cu va

loare de simbol — spu
nea cineva dintre cei pre-

1 zenți. O zi care aici, 
la Casa de copii școlari 
din Uricani se poate nu
mi „Ziua triumfului vie
ții11. Au cîntat mai în-

i tîi copiii. Apoi membrii 
. cenaclului „Flori de mi

nă11 din Uricani, Ion
■ Țigăntele, Augustin Țan- 
, ca, au recitat creații pro

prii. Din lucrările unui 
alt membru al cenaclu
lui, minerul Sever Con
stantin Răduică, au ci
tit versuri — 
gest simbol - 
cestuia Mirela și 
Apoi muzică folk,

_ . Emil Horvath și
„Vrem să devenim Pascaru, nestemate

, Cu numai trei zile 
urmă, răspunzînd i

' invitații telefonice, 
I pătruns într-o lume 

parte, a inocenței,
1 bucuria izbucnește
f fiecare nou cîntec, cu fie

care nou vers. Și de a-
1 ceea, poate, tradiționalul 
l „Lă mulți ani i11 into

nat de cei 33 de sărbăto
riți — copii de la Casa 
de copii școlari din U- 
ricani —, la Unison cu 
taragotul măiastru al 

i lui Viorel Jude, artist a- 
, mator și animator al vie

ții culturale a orașului,
1 și cu emoțiile din inimi

le profesorilor, ale ce
lorlalți invitați, a căpă
tat ceva din puritatea se
ninului dimineții, dar și

a- 
unde 

cu

; cu 
bucu- 
rodul

din măreția Retezatului.
1 ... .................................■

- încă un i
— fiicele a- J 
■la și Ioana. ț„Sîntem cu toții o fa

milie11, „Mîini harnice, ca 
la noi, cu greu veți mai 
găsi11, ” 
oameni de nădejde11 
iată 'gînduri pe care 
le-au împărtășit micii cordeonistul Virgil .... .
sărbătoriți. ca V

A venit momentul să „Cei mari ștții să vină 1
I destăinuim cititorului în mijlocul copiilor cu ț

despre ce sărbătoare e — ■--'i------ >
vorba. De aceea dăm cu-

i vin tui directorului ad-
junct al Casei de copii 
școlari, Valentin Popes
cu ; „Ra noi este o tra
diție de a se sărbători 
lunar copiii. De data a- 

t ceasta, pentru că a fost 
vacanță, au fost sârbă- plinirea idealurilor 
toriți cei născuți în luni
le iulie, august și septem
brie; 33 de copii, 33 de 
flori avînd între .6 și 14 
ani, mlădițe tinere care,

1 alături de colegii lor,' 
i pășesc cu entuziasm ți-

cu
Dana 

__  __ ale 
—_ folclorului cu taragotis-

ni tul Viorel Jude și a-
' '' Voi-

dragoste pentru viitorul j 
patriei. Aceasta este ra
țiunea prezenței noas- 1 
tre aici11 — îmi spune I 
Viorel Jude. -

Acum, la „zi de sărbă
toare11, un gind de mul
țumire pentru cei ce lc 
călăuzesc pașii spre îm-

cadrele . didactice de la 
C a s a de copii șco
lari din Uricani. Un gînd 
de știmă și prețuire pen- 
t ru cei ce cu dragoste 
nețărmurită. migală și 

neresc pe poarta vieții". pasiune,
Cîntec, dans, 

festivă, cadouri, 
înrourate, obraji

de copii șco-

Rezultatele bune se cer
(Urmare din pag. I) crescînd cu 32 de posturi.

La ce au condus toate 
corespunzătoare a utilaje- acestea ? La creșterea pro- 
lor din rampele puțurilor ductivității muncii și, im- 
și s-au înlăturat defecțiu- plicit, a depășirii sarcini- 
nile mecanice de la culbu- lor de plan de către fie- 
tor. In același timp, inter- care brigadă. Cea condusă 
vențiile s-au concentrat a-

continuate
susținută depusă de bri
găzile lui Constantin Chi- 
riac, loan Fulop și loan 
Boghiu. Prima este angre
nată în săparea galeriei 
direcționale din stratul 4 
la vest de transversala 
557, pentru pregătirea cîm- 
pului de abataj 558. A 
doua, execută galeria in
termediară din același 
strat, unde, în noiembrie, 
se va experimenta metoda 
de exploatare cu găuri 
lungi. Ih ce privește pe mi
nerii lui Boghiu, aceștia 
se concentrează asupra să
pării transversalei de a- 
tac și executării contr^- 
suitorului pe culcușul Stra
tului 5, la cîmpul de aba
taj 554.

Am prezentat cîteva din 
preocupările existente la 
sectorul V al I.M. Petrila, 
sector ce a înregistrat re
alizări bune în ultima lu
nă a celui de-al treilea 
trimestru. Continuate, ele 
vor conduce, fără îndoială, 
la înscrierea de noi succe
se și în lunile care au 
mai rămas pînă la înche
ierea acestui ,an. Pentru 
aceasta însă — și ne ală
turăm părerii exprimate de 
sing. Mingyart — sectorul 
de transport trebuie să 
țină pasui în aproviziona
rea minerilor cu vagonete 
goale și lemn de mină. 
Că acest lucru se poate, 
a demonstrat-o activitatea 
din septembrie.

(Urmare din pag. I)

rea cărbunelui nu mai 
sînt folosite vagonete, ci 
transportoare cu covor de 
cauciuc. Mai mult, punc
tele cheie de pe fluxurile 
de transport continuu sînt 
supravegheate cu camere
le televiziunii industriale

Cea mai modernă 
mină a Văii Jiului
cu circuit închis. Cu alte 
cuvinte, azi mina, unde 
cu 20 de ani în Urmă pri
ma tonă de cărbune ieșea 
la lumina zilei, este o. mi
nă modernă, mecanizată 
— o mină simbol a deve
nirii noastre socialiste. 
In ultimii ani mina Pa- 
rOșeni, colectivul acestei 
tinere întreprinderi a fost 
distins de trei ori cu Or
dinul Muncii, ocupînd un 
loc de frunte în mineritul 
țării, o recunoaștere a 
muncii neobosite desfășu
rată de un colectiv expe
rimentat, pentru care 
noul și tehnica minieră 
de prim rang a devenit 
un fapt cotidian, o nece
sitate.

de minerul Constantin Caz
ma, de exemplu, a înscris 

rii* corespunzătoare a ben- în dreptul acestui indica- 
zilor 3 și 3 B și aprovi- tor un spor de 1880 kg
zionării cu vagonete goale cărbune pe post, rezulta-
a brigăzilor. Dat de ce 
mai ales în luna septem
brie ?

— Acfivitațea noastră de
pinde în mare măsură de 
cea desfășurată de secto
rul VII transport, ne răs
punde sing. Mingyart. Da
că transportul se desfășoa
ră normal, dacă avem, deci, 
„goale*1 și sîntem aprovizi
onați ritmic cu material 
lemnos, atunci și la noi în 
sector treburile merg bine.

Nu mai insistăm asupra 
acestui aspect, deoarece la 
aceleași concluzii am a- 
juns și în investigațiile 
precedente: ceea ce a gre
vat în mare parte asupra 
realizărilor de plan ale 
minei s-a datorat, în ma
re parte, nestăpînirii tran
sportului spre suprafață, 
defecțiunilor de tot felul 
ivite pe fluxul acestuia.

Ceea ce dorim să eviden
țiem acum este tocmai fap
tul că, odată rezolvate 
serie de probleme de 
cest gen, sectorul V 
fost singurul care a reușit 
să ridice ștacheta reali
zărilor, încheind luna sep
tembrie cu depășiri de 
plan.

— Desigur, la aceasta a 
concurat și întărirea dis
ciplinei, oglindită prin re
ducerea numărului de ab
sențe nemotivate. este 
de părere șeful de sector. 
Efectivul scriptic a crescut 
de la 265, cît era lă în
ceputul lunii, la 300. Pos
turile noi au fost introdu
se în cărbune, plasarea

supra asigurării: funcționă-

o 
a- 
a

tul fiind 2000 tone extrase 
suplimentar în septembrie. 
Schimburile lui Gheprghe 
A. Rusu, Florea Feier, A- 
lexandru Phol 'și Dumitru 
Lărgeanu, din formația 
condusă de Ioan C. Radu, 
au raportat suplimentar 
500 de tone. Cu un plus 
de 480 tone de cărbune se 
mîndrese și ortacii lui A- 
lexandru Bolohan, 
realizat pe seama 
rii randamentului 
kg cărbune pe post, 
astfel de rezultate 
zintă și brigăzile de pre
gătiri. Alexandru laeob și 
ortacii săi au executat lu
crările de întreținere și 
rearmare a galeriei de cap 
la stratul 6. Plusul din 
acest an : 90 ml. Odată în
cheiată lucrarea, brigada 
va fi plasată la lucrări de 
categoria I, 
transversalei 552 de la o- 
rizontul 100, în vederea 
pregătirii unui nou cîmp 
minier de abataj în stratul 
5 Brigada lui Arpad

spor 
crește- 
cu 230 
Tot cu 

se pre-

la săparea

5 Brigada lui Arpad Si- 
klodi a executat, pînă la 
începutul acestei luni, să
parea suitorului în culcu
șul stratului 5. Din octom
brie, ea a trecut la o altă 
lucrare: galeria de bază 
din stratul 7, orizontul mi
nus 100, necesară 
tirii unui nou

Cantonînd în 
lucrărilor de 
liîcrări ce pun 
ță preocuparea 
șigurarea producției tri
mestrului IV și anului 
viitor, relevăm și munca

Onorarea
(Urmare din pag. I)

contractelor
în componența mașinilor 
prevăzute în planul pentru 
export al acestor întreprin
deri. „Ne-am preocupat și 
de acest aspect al obliga- < 
țiilor noastre de cooperare, 
cunoscîndu-i importanța, 
pentru că, în definitiv, și 
în acest fel contribuim la 
bunul mers al producției 
pentru export, ,1a realiza
rea acestei sarcini de ma
re importanță pentru eco
nomia națională11 — apre
cia tovarășul Ion Predoi, 
președintele c.o.m. De alt
fel, interlocutorul nostru 
sublinia faptul că cele în
făptuite, pînă acum, de 
către colectivul de muncă 
de la IUMP în ce priveș
te respectarea, în structu
ră fizică, a prevederii o: 
contractelor încheiate cu 
partenerii de peste hotare 
certifică maturitatea pro
fesională a oamenilor care 
lucrează în această puter
nică citadelă a construc
ției de mașini din muni
cipiul nostru, este o bază 
solidă pentru viitoare îm
pliniri.

pregă- 
panoU.

domeniul 
pregătire, 

în eyiden- 
pentru a-

I

1 *

le ocrotesc <o-
masă pilăria, -

priviri ■ 
impur- H. ALEXANDRESCU

Ample acțiuni gospodărești și de înfrumusețare
(U rmare din pag. I)

de .care dispun localități
le. Văii Jiului.

Intr-adevăr, la sfîrșitul 
șăptămîhii trecute, stră
zile, cartierele de locuințe, 
spațiile verzi âu trecut 
prin „transformări esteti
ce11, mina gospodarilor s-a 
făcut simțită peste tot. Cî
teva date sînt semnifica
tive Numai Ia capitolul 
PARTICIPARE, cifrele 
sînt impresionante. In zi
lele de 3, 4 și 5 octombrie, 
în localitățile Văii Jiului, 
la acțiunile de gospodări
re și- înfrumtisețare au 
participat 7 700 oameni ai 
muncii din întreprinderi și 
instituții, 17 600 de cetățeni 
din cartiere și peste 50 000 
elevi din școli generale și 
licee. Vorbind însă des
pre participare, se cu
vin cîteva .remarci. Am 
constatat la fața locului 
(și ni s-a confirmat, și de 
lucrători ai consiliilor 
populare și ai EGCL) că, 
în nenumărate cazuri, par
ticiparea la muncă a cetă
țenilor a fost Sub nivelul 
așteptărilor. Chiar în Pe
troșani am fost martorii u- 
nor scene interesante: e- 
levi ai școlilor generale, 
însoțiți de cadre didacti
ce, făceau curățenie în-

\ tre blocuri și pe trotuare
le și, străzile din fața 
blocurilor, iar locatarii a- 
cestora îi „ocroteau11. cu 
privirile de pe balcoane, 
din ferestre sau, pur și 
simplu, ele pe băncile din 
din fața scărilor, Sînt a- 
titudini care ar trebui pe- 
\nâlizate pe loc, mai ales 
că, după cum se știe, con
form Legii nr. 1 din 1985, 
cetățenii au obligația de 
a face curățenie în zona 
blocurilor. Tot conform a- 
cestei legi, cetățenii au o- 
bligații stricte de contribu
ție în muncă. Din păcate, 
se pare că asociațiile de 
locatari au încă mult de 
lucru pentru conștientizarea 
tuturor cetățenilor asupra 
acestor prevederi.

La reușita acțiunilor,, de 
mare importantă a fost 
SPRIJINUL CU - UTILAJE 
primit din partea între
prinderilor de pe raza fie
cărei localități. In aceste 
zile, pentru transport și 
descongestionarea tuturor 
zonelor în lucru au fost 
folosite 62 autobasculante, 
17 tractoare, 28 autocontai- 
nere, 26 utilaje de încăr
cat IFRON, 8 excavatoare, 
11 Wole și 43 de căruțe cu 
cai. Oameni și mașini au 
lucrat intens pentru rezol
varea unor probleme. gos-

podărești de .larg • ..interes, 
în urma cărora localitățile 
municipiului arată altfel.

In aceste condiții de par
ticipare și de existență a 
utilajelor necesare VOLU- :: 
MUL LUCRĂRILOR EXE
CUTATE a fost pe măsura 
eforturilor. Din datele 
centralizate la Consiliul 
popular municipal rezultă 
că s-au curățat 342 hectare 
de spații verzi, peste 
km șanțuri, mai mult 
443 000 metri pătrați 
străzi și 155 000 m de rigo
le. De asemenea, în cursul 
acțiunilor s-au ridicat și 
transportat peste 750 me
tri cubi de gunoi menajer, 
cu ajutorul autoeontaine- 
relor.

Elevii Școlii generale 
nr. 4 din Petroșani, în 
plină activitate de gos
podărire pe strada Ni- 
colae Bălcescu.

40 
de 
de

Foto: Al. TĂTAR

rează, desigur, conștiincio
zității, competenței pro
fesionale cu care au lu
crat muncitorii de pe flu
xul de fabricație. Adică 
formațiile conduse de Ște
fan Caprin, loan Fănic, 
muncitorii specialiști de 
sub coordonarea maiștri
lor Pamfil Negru și Otto 
Hans Kloss, strungarii Eu
gen Aradi, Ion Mara — ca 
să enumerăm doar cîțiva 
dintre cei care muncesc cu 
dăruire pentru ca presti
giul utilajelor purtînd mar
ca IUMP să cucerească noi 
cote pe piața eatemă. :

Pe lingă onorarea, la 
termen și în sortimentele 
contractate a producției 
destinate beneficiarilor de 
peste hotare, la întreprin
derea de utilaj din Petro
șani s-a acționat, cu aceeăși 
promptitudine și seriozi
tate, pentru livrarea, că
tre alte unități din țară 
— în speță UNIO Sațu 
Mare și IMMUM Baia Ma
re — a reperelor ce intră

vâ 1
r 

I
ZESTRE. Secția de tran

sport auto Petroșani — 
SUCT — și-a sporit zes
trea de utilaje cu încă do
uă automacarale de 12,5 
tone, echipate cu motoare 
Diesel. Cei doi automaca- 
ragii, Constantin 

I nu și Ștefan Moc, 
I și întrețin aceste 
I cu multă pricepere 
I ruire profesională. (V. Bel- 
I die, coresp.).

AȚrgea- 
conduc 
utilaje 
și dă-

CEARA. Cercul apicol 
din Petroșani solicită să 
fie livrată, în cel mai scurt 
timp, ceara de albine 
pentru a se asigura, 
felul acesta, f_„_ k 
cesâri de schimb. Iq ace
lași scop, se recomandă a- 
picultorilor să declare fa
miliile de albine la con
siliile populare din locali
tatea unde domiciliază. 
(V.S,)

TEATRU. In Casa de 
cultură din Petroșani, 
luni, 20 octombrie, vi se 
propune o nouă întîlnire 
cu actorii Teatrului „Ion

_ , în
fagurii ne-

Iată, așadar, că se poa
te. Cînd toată lumea în
țelege că frumosul cita
din este mai mult decît 
necesar, că de întreținerea 
lui nu se ocupă o între
prindere sau alta, ci noi 
toți, rezultatele se văd. 
Nu este de ajuns să vrem 
ca orașele noastre să fie 
frumoase și bine îngrijite, 
ci trebuie să participăm 
cu toții la crearea și păs
trarea frumosului citadini

considerat un eveniment.
(Al.H.) ........

MUSTĂRII. Este anotim- plantelor medicinale,

Vasilescu11 din 
De data aceasta, 
Cerchez și colegii 
prezenta „Operație 
tinerire11, comedie ue nei- 
re Chesnot, în traducerea 
Maricăi Beligan. (Al.H.)

ÎNFLORIRE. Semnalăm 
iubitorilor botanicii un fapt 
deosebit: în localul libră
riei „Ion Creangă se găsesc 
două superbe plante de 
filodedron, care au înflo
rit. Fiecare dintre ele are 
cîte trei flori. Cum filo
dendronul înflorește foar- Valea Jiului, care fe des- pentru campion11 și

Giurgiu.
Hamdi 
săi vor 

■ de în
de Pier-

brie. Toate acțiunile sînt ținătorii de cîini de rasă, 
orientate spre » colectarea care doresc să participe la 
.' , a activitatea secției Petro-

pul roadelor bogate. Re- fructelor de pădure și spre șăni a Asociației chino-
amintim Direcției corner- buna gospodărire a locali- 
ciale că, altădată, era un “................. ..
obicei frumos și util — a- 
menajarea mustăriilor, 
pentru că obișnuința 
a doua natură, oare 
s-ar putea reveni la 
(M.B.)

INIȚIATIVA, ieri a 
ceput „Săptămîna record confirmat distincțiile

taților municipiului. (T.S.) 
CANINA. La recenta 

expoziție canină republi
cană de la Deva, rasa Bra
cul german „Dalida11, a- 
parținînd lui Ioan Maca- 
vei, șeful secției chino- 
logice* din Petroșani, și-a 

... “ ........... 7"! pri-
în muncă patriotică11, ini- mite în 1983 — „Execelent 
țiativă a pionierilor^ din I, certificat de aptitudini 
“ " _ -----„Cel

te rar, faptul în sine este fășoară pînă în 11 octom- mai bun cîine al rasei". De-

Și 
este

nu 
ea?

m-

lpgice române, pot obține 
informații de Ia șeful a- 
cesteia, telefon 44396 sau 
de la filiala AGVPAS.
(ID.)

Rubrică realizată de 
B. SABIN
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CEEA CE ERA DE DEMONSTRA HANDBAL, DIVIZIA B, TINERET

A.S. PAROSENI VUL
CAN — MINERUL CAV- 
NIC 3—1 (2—1). Ca să pa
rafrazăm un vechi dicton 
latin ne-au oferit prilejul 
duminică fotbaliștii de la 
A S. Paroșeni Vulcan. In 
compania celei mai nordi
ce echipe din seria ; 
IlI-a a diviziei B — Mi
nerul Căvnic, gazdele au 
dat „tonul" la o partidă 
atractivă, plină de virtuți 
spectaculare, în care s-a 
manifestat o permanentă 
preocupare spre uri fotbal 
ofensiv.

Echipa din Vulcan 
se lasă impresionată 
prezența în echipa oaspe
ților a doi veterani ai fot
balului, Condruc și Rozs- 
nay, nici măcar de șutul 
din min. 2, expediat de
Gh. Rus spre poarta lui
Homan, cel care în urmă 
cu două zile împlinise 36 
de ani...

Gazdele trec imediat la 
ofensivă în minutele 7, 
respectiv, 8, avînd primele 
ocazii: Cristea reia peste 
poartă mingea ricoșată din 
„zid", la lovitura liberă e- 
xecutată de Băltaru, pen
tru ca apoi Crăciun să 
repete faza, șutind pericu
los pe lîngă butul din 
dreapta portarului Gîta.

încercările de ruperi de 
ritm, efectuate de Lengyel 
sînt oprite de fundașii Le- 
leșan și 
cronizați

gazdelor. Toată 
joacă pe cartea

sivei 
chipa 
tacului: min. 18 Hădărean 
îl angajează pe micuțul 
Barbu, dar acesta se com
plică Ia marginea careului, 
apoi Ilin (min. 21) este 
aproape de... autogol, Gîta 

a salvîndu-și echipa cu pre-

e- și Crăciun — foarte activi 
a- In

cu
se

— în fazele ofensive, 
min. 35, ia o ciocnire 
Vișan, portarul Gîta 
accidentează grav, meciul 
fiind întrerupt opt minu
te. Prima parte a jocului 
se încheie cu o excelentă 
pasă a lui Sălăgean (min.

FOTBAL, DIVIZIA B
SERIA A Hl-A

nu 
de

Vișan. bine sin- 
în centrul defen-

țul unui (primului) cor
ner, însă în min. 22 firescul 
se produce: Sălăgean pa
sează cu capul, Băltaru 
prelungește și Crăciun re
ia spectaculos cu capul în 
gol: 1—0. Dar patru minu
te mai tîrziu, împotriva 
cursului jocului, Baiza cen
trează, apărarea Paroșe
ni ului ezită și Ilin infil
trat, înscrie cu... talpa a- 
ducînd 
Gazdele 
să-și facă jocul, și după 
ce Cristea reia violent 
(min. 29) puțin peste poar
ta lui Gîta, în min. 31 
Băltaru execută o „indi
rectă" cap Crăciun, faza 
se repetă cîteva secunde 
mai tîrziu, dar cu Barbu în

. rol de tinalizator, cind la 
un șut cu stîngul Gîta este 
învins :

Va

egalarea : 1—1.
continuă însă

fi
2—1.
repriza lui Barbu

43) spre omniprezentul 
Crăciun, care preia greșit 
mingea ajungînd în brațe
le noului intrat în poartă, 
Al. Pop.

După pauză, apetitul o- 
fensiv al gazdelor, rămî- 
nînd nealterat. Nu trecu
seră 100 secunde de la re
luare. și Barbu reușește o 
excelentă cursă pe stînga, 
centrează și abilul Cră
ciun înscrie : 3—1.

Din acest moment, echi
pa gazdă oferă un adevă- 
vărat recital, raidurile lui 
Barbu, Băltaru, Sălăgean 
sau Crăciun, sprijiniți de 
neobositul Dodenciu, cre
ează panică în tabăra ad
versă. Ocaziile la poarta 
lui Pop curg: min. 53 
Băltaru trimite la vinclu, 
din lovitură l i b e r ă, 
dar Pop scoate incredibil; 
min. 60 o acțiune cursivă 
— Băltaru 
Matula dar

min. 65 Băltaru trimite 
din nou înspre vinclu, dar 
iarăși afară; min. 73 com
binație de mare rafinament 
Dodenciu — Matula, stopa
tă în ultimul moment de 
Racz; min. 75 Barbu șea-, 
pă „printre" la o fiiinge 
luftată de Sălăgean, dar 
portarul Pop prinde și fn 
sfîrșit, șutul de la 18 m 
razant cu poarta tras de 
Barbu. In acest context, 
șutul periculos tras în 
min. 56, dintr-o lovitură 
liberă, de Rus, rămîne o 
acțiune izolată a echipei 
din Cavnic.

Așadar, iarăși un
care a pus în valoare 
litățile deja cunoscute 
elevilor prof. Tiberiu 
nea: putere dc luptă, 
ruire, combativitate și
în ultimă instanță valoa
rea individuală a unor 
jucători care ar putea e- 
volua chiar și în divizia A: 
Crăciun — Băltaru —

. Bărbu sau Cristea,
Quod erăt demonstran

dum I
A.S. PAROȘENI VUL

CAN: Homan — Doden
ciu, Leleșan, Vișan, Hă
dărean — Matula, Cră
ciun, Cristea — Barbu, Să
lăgean, Băltaru.

Ă arbitrat excelent Dra- 
goș Teodorescu din Bucu
rești.

meci 
ca- 
ale 
Be- 
dă- 
nu

Genu TUȚU

*•■11,V Jilț

UTILAJUL ȘTIINȚA 
PETROȘANI — ,,U“ CUG 
CLUJ-NAPOCA : 14—13
(10—4). In primele minute, 
surprinși de replica neaștep
tată ă handbaliștilor din 
Petroșani, clujenii n-au 
contat practic. Astfel, în 
min. 21, scorul 9—2 ilustra 
nu numai o apărare exac
tă și mobilă a gazdelor, ci 
și reușitele în fața semi
cercului advers, prin Ghe- 
ciu (4), Drăgan (3), Dicu 
și Bălășeșcu; în minutul 
următor însă lovitura de 
pedeapsă executată de 
Drăgan a nimerit bara. 
Fantezia combinativă, de
cizia în finalizare au su
focat, pur și simplu. pe 
studenții clujeni. După 
pauză, datorită și gravelor 
țgreșeli de arbitraj, 
ales cele comise de 
Popescu (Timișoara), 
calnicii s-au... speriat 
diferența categorică și 
faima clujenilor, care 
profitat astfel, mai 
prin Căldare, autorul a șa
se goluri în ultima parte 
a întîlnirii. De la 14—8 în 
min. 44, s-a ajuns la 14—13! 
Apropierea fluierului fi
nal a debusolat complet 
formația profesorului Ion 
Chira; în faza ofensivă ni
meni nu și-a mai asumat

lideru- 
este 
de- 

de 
se-

— Crăciun — 
nu va fi gol;

pentru a treia oară...
Foto: Șt. NEMECSEK

FOTBAL, DIVIZIA C

Primul punct
MINERUL GHELARI — 

MINERUL LUPENI 1—1 
(0—1). Derbyul minerilor 
hunedoreni a fost marcat 
de jocul dezinvolt al oas
peților, care au și deschis 
scorul, în min. 8, cind Col-, 
ceag a reluat centrarea lui 
P. Popa, în stînga portaru
lui advers. Deși fără Mar-- 
ton (accidentat), Pocșan, 
Ne chim iș și Pereche 
(cumul de cartonașe gal
bene), minerii din Lupeni 
au reușit să contracareze 
„calculul hîrtiei", în acest 
sens, s-a distins portarul 

Grigore. Mai mult, ei 
ar fi putut: să mărească 
diferența în favoarea lor, 
dacă Colceag și Bejan nu 
s-ar fi pripit in poziții i- 
deale.

După pauză au mai fost, 
de consemnat ----- 111. 7
tate de Mit rea (50 ), Postel- 
nicu (52),

ocaziile ra

mai
C. 

lo
de 
de 
au 

ales

sarcina finalizării, spre 
norocul lui Ciucaș, cîteva 
pase ale clujenilor au fost 
interceptate de Gliga și 
Groza.

Victoria în fața 
lui seriei secunde
deosebit de prețioasă, 
oarece asigură marja 
menținere în eșalonul 
cund. Pentru victorioși au
punctat. Drăgan (4), Ghe- 
ciu (4), Bălășeșcu (3), Ca
zan (2) și Dicu, alături de 
ei o bună evoluție au a- 
vut portarul Ciucaș și 
Groza. Zestrea de goluri a 
oaspeților a fost realizată 
de Căldare (6), Botorce (4), 
Cozma, Cristea și Crainic.

Andrei APOSTOL

Campionatul

județean de fotbal

După 
multe ratări,

remiză

în deplasare
și Păuna (80). 87 de minute 
au condus elevii antreno
rului Romulus Leca, dar 
a fost deăjuns o singură 
desincronizare a sistemu
lui lor defensiv, și în acel 
minut, gazdele au reușit 
egalarea; în urma unei fa
ze fixe, Munteanu a intrat 
în posesia balonului, lo- 
bîndu-1 peste I. Grigore. 
Și astfel, în loc de două 
puncte, foștii divizionari B 
s-au ales doar cu un meci 
egal, care, totuși; așa cum 
aptieipam . în avancronica 
sportivă, a reușit să.„ spar
gă gheața în deplasare.

MINERUL LUPENI: I. 
Grigore — Ciulă, Voicu, 
Vaidasîgan, Oaidă — Pos- 
telnicu, Bățălan, P. Popa. 
Mitrea — Bejan (min. 65, 
Păuna), Colceag (84, Tu- 
dorache). ■ /

Sever NOIAN

PARINGUL LONEA 
MINERUL TELIUC 
(1—1). Cîteva faze elec
trizante la poarta 
ților s-au soldat,

1—1

oaspe- 
după 

tradiționala perioadă de • 
tatonare, cu șutul impa- 
i abil al lui Dabelea (15) î 
1—0. In min. 36 a surve
nit egalarea, autorul go
lului oaspețilo?8 fiind Jur- 
că. Vrînd să mențină re
zultatul cu orice preț, mi
nerii s-au grupat în jurul 
masivului ’libero Chiri- 
puci, chiar și după pau
ză „reduta", lor. a rezistat. 
Mai mult chiar, Cărare a 
pătruns în careul gazdelor, 
în min. 60, fiind oprit din 
cursă de temerarul plonjon 
al portarului Popescu. Fi
nalul a aparținut fotbaliș
tilor de la Parîngul, dar 
Mareș, Năcreală, Preda și 
Bădău au irosit numeroa
se ocazii. .

La juniori: 2—0.

Vasile BELDIE
Îngenuncheată, apărarea maramureșeană a cedat

DIVIZIA A
REZULTATE Ti J INI- 0—0, Sportul studențesc

CE: Rapid — Steaua 1—1, — Corvinul 4 -0, S.C.
F.C.M. Brașov — Petro- Bacău — Universitatea
Iul 1—0, Gloria Buzău — Craiova 1—0, F.C. Olt
Victoria București 1—0, — U Cluj-Napoca 2 —1,
Dinamo — Chimia Rm. Jiul F.C. Argeș, amî-
Vîlcea 7—0, Flacăra Mo- nat pentru 22 octombrie
reni — Oțelul Galați a.C.

CLASAM EN T U L
1. Steaua București 6 1 0 17— 2 13
2. Dinamo București 6 4 2 0 23— 4 10
3. SC. Bacău 7 4 1 2 9— 7 9
4. F.C. Olt 6 4 0 2 9— 5 8
5. Petrolul Ploiești 7 3 2 2 8— 4 8
6. F.C. Argeș 6 3 1 2 6— 4 7
7. Victoria București 7 3 1 3 7— 7 7
8. „U“ Cluj-Napoca 7 3 1 3 7— 8 7
9. Sportul studențesc 7 2 2 3 8— 7 6

10. Oțelul Galați ■■ ;,',<7"' 1 4 2 4— 5 6
11. FCM Brașov 7 3 0 4 5—7 6
12. Rapid București 7 2 2 3 6— 9 6
13. Corvinul Hunedoara 7 2 2 3 7—12 6
14. Gloria Buzău 7 3 0 4 8—21 6
15. Chimia Rm. Vîlcea 7 2 1 4 11—17 5
16. Flacăra Moreni 7 2 1 4 5—14 5
17. Universitatea Craiova 7 0 4 3 4— 9 4 .
18. JIUL Petroșani 6 1 i 4 7—12 3

ETAPA VIITOARE: Galați - Sportul stu-
Victoria București — dențesc, Steaua — F.C.M.
Dinămo București, Petro- Brașov, Universitatea
Iul Ploiești — Gloria Bu- Craiova — Flacăra Mo-
zău, F-C- Argeș — Rapid renii ,.u“ Cluj-Najoca —
București, Corvinul — S.C. Bacău, Chimia Rm.. .
Jiul Petroșani. Oțelul Vîlcea - F.C. Olt. .

Colceag (70,74)

DIVIZIA J3
REZULTATE TEI INI- reșul Expl Deva — Poli

CE : Dacia Mecanica O- Timișoara 0—3, CSM
răștie — Armătura Za- Reșița F.C. Măramu-
lău 2—2, Steaua CFR reș 2—0, A.S. Paroșeni
Cluj-Napoca — F.C. Bi- Vulcan — Minerul Cav-
hor 1—1, Strungul Arad nic 3 —1, UNIO Satu
— CS UT Arad 0—0, Mare — CIL Sighet 2--1,
Gloria Bistrița — Olim- Aurul Brad — Metalul
pia Satu Mare 1—0, Mu- Boișa 2—1.

C.LASAMEN T U L
1. Gloria Bistrița 7 5 1 1 12— 4 11
2. Poli Timișoara 7 4 3 0 14—8. 11
3. A.S. Paroșeni Vulcan 7 4 1 2 11— 7 9
4. CSM Reșița 7 4 1 2 9— 5 9
5. Dacia Mec. Orăstie 7 3 1 3 12—10 7
6. Aurul Brad 7 3 1 3 7—7 7
7. Strungul Arad' - . 7 ' 2 3 2 7— 8 7
8. UNIO Satu Mare 7 3 1 3 9—11 7
9. CS UT Arad 7 3 1 3 5—9 7

10. FC Maramureș 7 2 2 3 10— 8 6
11, Armătura Zalău 7 2 2 3 10— 9 6
12. Minerul Cavnic 7 3 0 4 14—13 6
13. Steaua CFR CIuj-Napoca 7 2 2 3 7—10 6
14. Olimpia Satu Mare 7 2 2 3 5—11 6
15. FC Bihor») 7 3 2 2 11— 5 5
16. Metalul Bocșa 7 2 j 4 10—12 5
17. CIL Sighet 7 1 2 4 6—13 4
18. Mureșul Expl. Deva '7 2 0 5 4—13 4
•) Echipă penalizată cu trei puncte.

ETAPA VIITOARE : Maramureș — AS Paro-
F.C. Olimpia Satu Mare șeni Vulcan. FC Bihor —
— Mureșul Explorări De- Strungul Arad, Metalul
va, CS UT Arad — Glo- Bocșa — CSM. Reșița,
ria Bistrița, CIL Sighet Armătura Zalău — Aurul
— Steaua CFR Cluj-Na- Brad, Politehnica Timi-
poca. Minerul Cavnic — soara — Dacia Mocani-
Unio Satu Mare, F.C. ca Orăștie.

Divizia C, seria a Vlll-a
REZULTATE TEHNI

CE: CSM Vagonul Arad 
— Victoria Călan 3—1, 
UM Timișoara — Unirea 
Sînnicolau Mare 1—0, Mi
nerul Ghelari — Minerul 
Lupeni 1—1, Minerul 
Știința Vulcan — Meta
lurgistul Cugir 4—2,

CFR Timișoara — CFR 
Simeria : 4—1, . Strungul 
Chișineu Criș — CSM 
Lugoj 2—1, Unirea Tom
natic— Obilici Sînmar- 
tinu Sîrbese 5—2, Șoimii 
Lipova — Progresul Ti
mișoara 4—3.

*) Echipă penalizată cu un punct. 
•*) Echipă penalizată cu trei puncte.

C L A S A M 1E N T u L
1. Unirea Sînicolau Mare. ? 6 A 0 1 11— 4 .15
2. CSM Vagonul Arad .A6 ■ 4 2 0 12— 4 14
3. CFR Timișoara 6 0 2 13— 3 12
4. Șoimii Lipova 6 4 0 2 14— 9 12
5. Progresul Timișoara 6 ' 4 6 2 10— 8 12
6. Metalurgistul Cugir 6 3 a 3 14—10 9
7—8. Minerul Lupeni») 6 3 i 2 12— 9 9

Unirea Tomnatic 6 3 0 3 12— 9 9
9. Minerul Știința Vulcan 6 3 0 3 10—12 9

10. Strungul Chișineu Criș 6 3 0 3 7—10 9
11. UM Timișoara 6 2 2 2 5— 9 8
12. CFR Simeria 6 2 l 3 10—11 7
13. Victoria Călan 6 1 1 4 6—12 4
14. Minerul Ghelari 6 1 1 4 5—14 4
15. CSM Lugoj 6 1 6 5 7—14 3
16. Obîîici S. Sîrbese»») 6; ' .1: ■ 0 5 5—12 0

ETAPA VIITOARE: 
CSM Lugoj — Șoimii Li
pova, CFR Simeria — 
Metalurgistul Cugir, Pro
gresul Timișoara — Mi
nerul Ghelari, Unirea 
Sînnicolau Mare — Mi
nerul Lupeni, Victoria

Călan — Minerul Știin
ța Vulcan, Obilici Sîn- 
martinu Sîrbese — UM 
Timișoara, Strungul Chi
șineu Criș Unirea 
Tomnatic, CSM Vagonul 
Arad — CFR Timișoara.
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Congresul internațional de astronautică FlLMt

memento
încheierea întîlnirii 

pregătitoare a reuniunii
general-europene de la Viena
VIENA 6 (Agerpres). — 

: Radu Budeanu transmite;
, Intîlnirea pregătitoare ă 

reuniunii general-europene 
din capitala austriacă s-a 
încheiat, luni, prin adopta
rea hbtărîrilor cu privire 
la ordinea de zi, schema 
de organizare, ■ programul 
de lucru și alte modalități 
ale desfășurării reuniunii. 
Aceste hotărîri prevăd a- 
naUzărea, la viitoarea reu
niune, a stadiului înfăptui
rii obiectivelor și angaja
mentelor adoptate în cadrul 
procesului general-euro- 
pean, precum și examina
rea și adoptarea de noi 
măsuri și acțiuni concrete 
pentru întărirea 
și dezvoltarea 
în Europa.

Reuniunea de
este chemată, în acest con-

securității 
cooperării

la Viena

text, să stabilească manda- . 
țul și modalitățile' de con
vocare a unei a doua faze 
a conferinței de la Stock
holm consacrată trecerii la 
înfăptuirea dezarmării pe 
continent.

Viitoarea reuniune gene- 
ral-curopeană va începe la 
4 noiembrie prin cuvîntul 
de deschidere al reprezen
tanților tuturor statelor 
participante. Ea va conti
nua în ședințe plenare și 
în cinci organe de lucru cu 
analiza situației în diferite 
domenii ale relațiilor și 
cooperării dintre statele 
participante și examinarea 
de propuneri, de noi mă
suri și acțiuni pentru apro
fundarea procesului gene- 
ral-european. Se vor depu
ne eforturi pentru ca lu
crările sale să se încheie 
pînă la 31 iulie 1987.

VIENA ' 6 (Agerpres). — 
La Innsbruck (Austria) au 
început, luni, lucrările 
celui de-al 37-lea Congres 
Internațional de astronau
tică, la care participă pes
te 1 000 de oamenj de știin
ță, juriști, cosmonauți, in
formează agenția United 
Press International.
" Vor fi examinate aspec
te diverse ale problematicii 
astronauticii, ale utilizării 
în scopuri pașnice a spa

țiului cosmic. In context, 
relevă la rîndul său agen
ția France Presse, urmează 
să fie evocată și problema 
Inițiativei Strategice de 
Apărare, program militar 
american de înarmări cu
noscut sub numele de „Răz
boiul stelelor".
chestiune va fi 
în special la secțiunea cu 
privire la aspectele juridi
ce ale utilizării Cosmosu
lui.

Această 
discutată

\ PETROȘANI — 7 No
iembrie : Melodii nemu
ritoare ; Unirea 
genda călărețului 
rație; Parîngul: 
amintirilor, I—II.

LONEA: Rămîi
: re. ■■

VULCAN —
fărul: Cursă infernală.

LUPENI — Cultural: 
Pilot de formula unu.

URICANI: Stigmatul.

: Le-
singu- 
Lanțul

ferici-

Lucea-

DISTINCȚII. La Tîrgul 
internațional de la Plov
div, conducerea Camerei 
de comerț a R.P. Bulgaria 
a decernat diploma și me
dalia de aur pentru loco
motiva electrică româneas
că de 5 100 kW, care a fost 
expusă la acest tîrg îm- 
preună cu alte produse ale 
construcțiilor de mașini din 
țara noastră.

SONDAJ. Marea majori
tate a americanilor se pro
nunță pentru un progres 
grabnic în sfera controlului 
armamentelor, indică un 
sondaj realizat de revista 
„Newsweek" și citat de a- 
genția TASS. Astfel, 77 la 
sută consideră necesară 
semnarea de către S.U.Ă și 
U R.S.S. a unui nou acord 
tare să limiteze arsenalele 
nucleare ale celor două 
țări.

. INUNDAȚII, Revărsarea 
cursurilor de apă în Ban
gladesh, în special în cinci 

. districte din sud-vestul ță
rii, a provocat pagube mari 
culturilor de orez pe întin
se suprafețe. Potrivit surse
lor oficiale din Dhaka, ci
tate de agenția Reuter, 
peste 2,6 milioane de per- 

. soșne au fost afectate de 
revărsarea apelor, peste o 
jumătate de milion de oa
meni și-au părăsit casele, 
iar cel puțin 40 de persoane 
au pierit înecate.

20,00 Telejurnal.
20,20 Imagini din 

Germană, (color). 
Documentar.

20,35 Seară de operă (co
lor). „Horea" de 
Nicolae Bretan.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

LOTO

Muzeu
OSLO 6 (Agerpres). — 

Primul ministru al guver
nului norvegian, Gro Har
lem Brundtland, a inaugu
rat muzeul internațional de 
artă a copiilor, deschis la 
Oslo. Printre lucrările pre
zentate în cadrul muzeului 
șîiit expuse și picturi ale 
unor copii români care au 
ca temă pacea și prietenia 
pe planeta noastră.

In legătură cu 
scufundarea 

submarinului sovietic 
avariat

N.R. Eventualele mo
dificări intervenite în 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

Numerele extrase la tra
gerea excepțională Loto-2 
din 5 octombrie 1986.

Faza 1.
OExtragerea 1 : 9,, 52,

22, 27, 23, 61.
Extragerea a 2-a : 59,

71, 12, 6, 30 33.
Faza a 2-a.
Extragerea a 3-a : 62,

50, 40, 27, 16.
Extragerea a 4-a : 12,

20, 41, 71, 3.

Știri din R. D. Germană
BERLIN 6 (Agerpres). — 

In primele nouă luni ale 
anului în curs, venitul na
țional al R.D, Germane a 
fost cu 4,3 la sută mai ma
re decît în perioada cores
punzătoare a anului trecut, 
se arată într-un raport o- 
ficial citat de agenția ADN. 
Productivitatea muncii a 
crescut cu 8,8 la sută, iar 
producția bunurilor indus
triale — cu 4,3 la sută. In 
perioada de referință au 
fost construite 21 702 com
punere, respectiv cu 97 la 
sută mai mult decît în 1985. 
La scara economiei națio
nale funcționează 62 200 ro
boți. Au fost date în folo
sință sau modernizate 
159 735 apartamente,- pro
ducția netă în industria 
construcțiilor înregistrînd 
o creștere netă de 6,2 la 
sută. Obiectivele de plan 
au fost depășite și în sec
torul agricol, industria aii-. w / V11» vene Miauuit'btf au 11
mentara realizmd o produc- - mențină activi pe bățrîni 
ție netă cu 6,9 la sută mai 
mare decît în primele nouă

luni ale anului trecut — 
precizează agenția ADN.

★
BERLIN 6 (Agerpres). — 

Grija pentru oamenii în 
vîrstă constituie principala 
preocupare a „Solidarității 
populare" — organizație de 
masă din R.D. Germană. 
Circa 17 procente din popu
lația țării sînt formate din 
pensionari. Mai mult de o 
treime dintre aceștia nu au 
familie. A-i lipsi de griji 
în ultimii ani ai vieții re
prezintă o îndatorire a în
tregii societăți. „Solidarita
tea populară" a fost înfi
ințată în 1945, la cîteva 
luni după căderea fascis
mului hitlerist. In prezent, 
ea numără 183 000 membri 
voluntari din toate orașe
le și statele R.D.G. Circa 
78 000 oameni în vîrstă in
firmi sînt ajutați, la tre
burile gospodărești prin in
termediul acestei organiza
ții, care se străduiește să îi

3“
- n‘

Demonstrație... 
antiautomobil

.Un lanț uman format din 
mii și mii de oameni a în
conjurat unul dintre sec
toarele centrale ale Romei, 
împiedicînd trecerea auto
mobilelor. Demonstranții au 
cerut autorităților închide
rea centrului istoric al o- 
rașului pentru automobile, 
întrucît, așa cum afirmă 
specialiștii, gazele de eșa
pament și trepidațiile duc 
la distrugerea monumente
lor' de arhitectură și artă.

în viațș politică, socială și 
culturală.

Șansa supraviețuirii

MOSCOVA 6 (Agerpres). 
— Agenția. TASS infor
mează că îh perioada 3—6 
octombrie 1986 echipajul 
submarinului sovietic, la 
bordul căruia s-a produs o 
avarie, precum și echipaje
le sovietice venite în spri
jin s-au străduit să men
țină nava în stare de plu
tire. In pofida eforturilor 
depuse, submarinul nu a 
putut fi salyat.

La 6 octombrie, ora 11,03, 
nava s-a scufundat la ma
re adîncime. Echipajul a 
fost evacuat pe navele so
vietice venite în sprijin. 
Nu există pierderi în rîn
dul echipajului, în afară 
de victimele despre care 
s-a anunțat la 4 octombrie, 
menționează agenția4țitată.

Circumstanțele care au 
dus la scufundarea subma
rinului continuă să fie e- 
xaminate, dar cauza nemij
locită a fost pătrunderea 
apei în interiorul navei. 
Reactorul a fost oprit. Po
trivit concluziilor specialiș
tilor, este exclusă posibili
tatea unei explozii nuclea
re sau a infestării radioac
tive a mediului înconjură
tor, precizează TASS.

y. -

afinat și a reușit să se ros
togolească în așa fel ca să 

suțere fracturi, relatea- 
agenția TASS.

Metodă

^Specialiștii de la Institu
tul de medicină din Tokio 
au pus la punct o metodă 
pentru stabilirea sexului 
copilului încă în stadiu in
trauterin. Ea se bazează pe

In orașul Rovno, din U- 
craina, sudorul electric Ale
ksandr Rîjik a căzut de la 
etajul 9 al unui bloc aflat analiza microscopică a îi- 
în construcție fără a sufe- ’ ’ ’ ’ ’ ‘ 
ri leziuni grave. Norocul 
lui a fost acela că a căzut 
pe un morman de pămînt

chidului în care se află em
brionul. Sexul copilului 
poate fi aflat în a opta 
săptămînă a sarcinii.

„Cine plătește prețul abundenței ?“
In țările în curs de dez

voltare trăiesc trei sferturi 
din populația globului, că
rora le. revine însă doar un 
sfert din avuția, lumii. In 
țara considerată drept cea 
mai bogată — Statele Uni
te — aproximativ o zecime 
din populație suferă 
foame. Inegalități și 
mari se semnalează în 
te mai puțin bogate.

Este nevoie de sacrifica
rea unei generații — în ter
meni de igienă, alimentație 
rațională și educație ele
mentară în domeniul sănă
tății — pentru a determi
na creșterea longevității, de 
la 30 sau 40 de ani, în me
die, pînă la 60—70 de ani. 
Această revoluție a avut 
deja loc în unele țări să
race, dar ea este anlenin-

de 
mai 
sta-

țață de enormele dificultăți 
prin care trece agricultu
ra, practicată în mod for
tuit, pe mici suprafețe. _ ____ ___________

In același timp, statele național, se pronunță pen-
bogate achiziționează o ga- tru piețe libere. Iată însă

toase și echitabile. Banca nevoile celor săraci. Prețul 
Mondială, profund preocu
pată de inegalitățile ce ca
racterizează comerțul inter-

DIN PRESA STRĂINA
(„The Sunday Times Magazine")

mă extrem de largă de pro
duse .din țările sărace', pen
tru care plătesc mult prea 
puțin. Lucru și mai dău
nător, națiunile bogate im
pun baiere la importuri și 1 
acordă subsidii, în așa fel . 
îneît țările sărace au șan
se minime de a dezvolta 
schimburi comerciale sănă-

pe care cetățenii țărilor 
bogate îl plătesc pentru bu
nurile pe care le consumă 
nu va reprezenta încă mulți 
ani prețul real al acestora.

Iată cîteva exemple : 
creșterea-unui lan de bum
bac din care se scot 218 kg 
de fibre, suficiente pentru 
producerea a 330 perechi 
de pantaloni, implică, în
tre altele, consumul a 
398 000 litri de apă, 30 li
tri petrol, 7,6 litri propan, 
60 kWh, 6,8 kg fosfați, 10,9 
kg potasiu. In același timp, 
banii folosiți pentru între
ținerea unei pisici în țările 
bogate depășește venitul 
național pe locuitor în 15 
dintre cele măi sărace țări 
ale lumii, însumînd peste

»

întreprinderea de aprovizionare 
și desfacere, transport 

Industria Chimică București
Autobaza 4 Craiova

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

- tractoriști

personal

- mașiniști utilaje

- șoferi

Pentru relații suplimentare 
telefon 94V85337 Craiova.

vă adresați la

■ $.

Cooperativa „Unirea" Petroșani 
încadrează de urgență, direct sau prin transfer, 
personal calificat :

- zugrav, vopsitor pentru funcția de res
ponsabil unitate

Condițiile de încadrare, și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legile nr. 22/1969 și 57/1974 
republicată.

Cei interesați se pot adresa la biroul per* 
sonal, strada 30 Decembrie nr. IA, telefon 
43251.

1500.
Piscului

came-
Strada

V1ND Moskvici
Paroșeni,, Strada 
nr. 5. (9012)

V1ND casă trei
re, dependințe.
Straja, nr. 1, Lupeni, Mol- 
doveanu Ion. (9009)

VIND Wartburg 1000 
(motor nou și caroserie re
zervă) și Dacia 1300 stare 
bună. Lupeni T. Vladimi- 
rescu bloc D2 ap. 58. (9010)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) 
4915, 6912, eliberate 
Institutul de mine 
șani. Le declarăm 
(9011)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 5404,

COMEMORĂRI

nr. 
de 

Petro- 
nule.

eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (9014)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă pe numele Vulpe 
Dumitru, eliberată de In
stitutul de mine Petroșani. 
O declar nulă. (9015)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Hațiegan Ion, elibe
rată de institutul de mi
ne Petroșani. O declar 
nulă. (9011)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Klausz- 
man Leontina, eliberată de 
IACCVJ Petroșani. O de
clar nulă. (9017)

un avertisment : pe măsura 
intensificării schimburilor 
dintre țările sărace și cele 
bogate se vor accentua dis
crepanțele în dauna pătu
rilor sărace din țările în 
curs de dezvoltare.

Sintem încă foarte depar
te de o economie mondială 
care să fie orientată spre două miliarde de locuitori...

FAMILIA Cioarcă Ion, Voichița, Anica, Ghiță și 
Ionel, anunță împlinirea a -trei ani de la dispariția 
fulgerătoare a scumpei lor fiică, soră, cumnată și 
mătușă

CIUREA ILEANA
Nu o vom uita niciodată. (9018)

SE împlinește un an de cînd s-au închis pentru 
totdeauna ochii blînzi ai scumpului nostru soț și 
tată

LAZAR FRANCISC
(9019)
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