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Săptămîna manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative
și sportive dedicate tineretului

ȚARII CÎT MAI MULÎ CĂRBUNE!
Se lucrează intens la o investiție de mare importanță economică și socială: 

viitorul centru de salvare minieră situat în apropiere de mina Livezeni.

Foto: AI. TĂTAR

4 PAGINI — 50 BANI

roșu IE
Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Colectivul minei Paroșeni a îndeplinit 
sarcinile de plan pe zece îunt

■ 18 251 tone de cărbune extras 
peste plan ■ întreaga producție su
plimentară a fost realizată pe baza 
creșterii productivității muncii ■ Mi*

exprimă prin fapte hotărî-nerii iși
rea de a realiza planul anual înain
te de termen.

„Sarbatoarea muncii și entuziasmului tineresc**

Ieri, de la întreprinderea 
minieră Paroșeni ne-a par
venit vestea îmbucurătoa
re că acest harnic colectiv 
a îndeplinit sarcina de 
plan la producția de căr
bune pe zece luni. De la 
începutul anului pînă în 
prezent din abatajele mi
nei au fosț extrase supli
mentar 18 251 tone de căr
bune. Acest fapt situează 
colectivul I.M. Paroșeni pe 
un loc de frunte în între
cerea socialistă la nivelul 
Combinatului minier Va
lea Jiului.

După cum ne-a informat 
ing. loan Besserman, di
rectorul întreprinderii, toa
te cele 4 sectoare au con
tribuit din plin la realiza
rea producției suplimen
tare, depășind substanțial 
sarcinile stabilite zilnic 
în preliminar. Depășirea 
sarcinilor de plan a fost 
obținută prin buna organi
zare a producției pe 
schimburi, utilizarea iudi-

sarcinilor din preliminar.
din brigada condusă de Petru Chirilă acționează stăruitor pentru 
In imagine, schimbul condus de loan Mirțu.

realizarea
Al. TĂTARFoto

I.M. Lupeni. Minerii din brigada condusă de Petru Chirilă acționează stăruitor pentru realizarea 
sarcinilor din preliminar. In imagine; schimbul condus de loan Mirțu. I'oto: Al, TĂTAR

I.M. Lupeni. Minerii

Participare largă la elaborarea și finalizarea 
programelor de perfecționare

„Toate acțiunile și. preo
cupările noastre pentru 
perfecționarea autocondu
cerii muncitorești, integra
rea organică a comuniști
lor, a organizațiilor de 
partid în activitatea orga
nelor de stat și a noilor 
organisme democratice — 
cerințe de prim ordin sub
liniate de secretarul gene
ral al partidului la Con
gresul oamenilor muncii — 
sînt conjugate cu eforturi
le pentru încheierea cu 
rezultate cît mai bune 
anului, asigurarea sorti
mentelor de cărbune de 
care are nevoie economia 
națională, îmbunătățirea 
recuperării, a calității pro
ducției, ne spunea Oliviu 
Florea, secretarul comite- 
tului de partid, președintele 
c.o.m. de la Uzina de pre-

a

cioasă a utilajelor și in
stalațiilor, asigurarea unei 
aprovizionări optime cu 
materiale și piese de 
schimb la nivelul tuturor 
brigăzilor, prin întreține
rea exemplară a fluxului 
de transport din subteran 
pînă la suprafață.

întreaga producție su
plimentară a fost realiza
tă prin depășirea produc
tivității muncii în abataje
le dotate cu complexe de 
susținere și tăiere mecani
zată. Bunăoară, minerii 
din brigăzile conduse de 
Mihai Barbacaru și Vasile 
Ccjocaru, sectorul I pro
ducție și-au depășit cu 700 
kg pe post productivitatea 
planificată, realizînd un 
plus de producție dc 3000 • 
tone de cărbune numai în 
cele 11 zile care au trecut 
de la începutul lunii oc
tombrie. însemnate depă
șiri ale productivității mun
cii s-au înregistrat și în 
abatajele mecanizate în

parare Lupeni. Aceste pro
bleme, inclusiv pregătirile 
de iarnă, crearea condiți
ilor de funcționare în si
guranță a instalației de 
preparare în anotimpul fri 

Răspundere, competență, spirit creator 
în actul autoconducerii muncitorești

guros le-am dezbătut în- 
tr-o plenară comună a. co
mitetului de partid cu în curs de finalizare pen
ce.m. Prin comuniști, prin țru modernizarea tehnolo-
toți membrii organului de giei de preparare și creș'te-
conducere colectivă, prin __ __ ;_ .l.i "
toate cadrele și formațiile r:t natalii
de lucru din uzină: stăruim 
prin acțiuni consecvente, 
mai ales pe linia creației 
tehnice, a modernizării teh
nologiilor' pentru finaliza-

care muncesc minerii din 
brigăzile conduse de Petre 
Barabulă, Ferencz Fazakaș, 
Gavrilă Mesaroș și Nicolae 
Andrașic.

Concomitent cu realiza
rea unor producții zilnice 
suplimentare se acordă a- 
tenția cuvenită lucrărilor 
de pregătiri, de asigurare 
din timp a noilor capa
cități de producție. Astfel, 
în cadrul sectoarelor de 
producție, brigăzile de pre
gătiri conduse de Viorel 
Poșa, Vasile Liuță, Petru 
Ar.tohi, Mihai Ștefureac, 
Geza Kalman, Ioan Cibea, 
și Mircea Adrian, și-au de
pășit substanțial prevede
rile, contribuind la contu
rarea în devans, a viitoare
lor capacități de produc
ție care se pretează la ex
ploatarea în condiții de 

■mecanizare complexă a lu
crărilor.

v. străuț

(Continuare în pag. a 2-a) 

rea măsurilor cuprinse in 
programele elaborate, a 
unor lucrări ce vizează 
obținerea de noi creșteri 
ale recuperării globale, o 
calitate cît mai bună a 

cărbunelui preparat*4.
. Despre multiplele nîăsuri

rea selectivității, ne-a pfe- 
... ..__Li semnificative
un alt membru al c.o.m., 
ing. Gheorghe Stănculescu. 
Este vorba de punerea în 
funcțiune, pînă la sfîrșitut 
lunii noiembrie, a Uniți â-

Ieri, la Casa de cultură 
a sindicatelor din Petro
șani, în cadrul acțiunilor 
prilejuite de „Săptămîna 
manifestărilor politico-ide
ologice,' cultural-educati- . 
ve și sportive dedicate ti
neretului Văii Jiului
>»► . --------  ..
tuziasmului tineresc",

,Sărbătoarea muncii și en- 
' ' '____ ", a

avut loc întîlnirea tineri
lor din orașul Petroșani cu 
membri ai secretariatului 
Comitetului municipal 
partid. Au participat 
neri din organizațiile UTC 
din întreprinderile orașului 
Petroșani, activiști U.T.C. 
și ai Organizației de pio
nieri, elevi din liceele și 
școlile generale din oraș, 
studenți la Institutul de 
mine.

Deschizînd întîlnirea, to
varășul Ioan Toacă, prim- 

de 
ti-

în 
altă 
re- 

a
Și 

clasei

parat de determinare 
pidă a conținutului de 
ti ușă în circuitul mixtelor 
energetice, în vederea 
îmbunătățirii puterii calo
rice! și a recuperării . glo
bale. Se fac încercări pen
tru obținerea de masă com
bustibilă din sterilul de 
14—80 rnm prin tratarea 
într-un circuit separat de 
mediu dens. Se află 
curs de finalizare și o 
măsură prevăzută în 
centa ședință comună 
comitetului de partid 
c.o.m. — tratarea 
0—5 mm din turnul apelor 
de circulație prin deșlama- 
re și hidrociclonare. In fi
nalizarea acestor măsuri un 
cuvînt hotărîtor revine co-

loan DUBEK

ra
ce-

(Continuare în pag. a 2-a)

de 
a 
le

Întîlnire a tinerilor cu membri ai 
secretariatului Comitetului municipal 

de partid
« secretar al Comitetului mu
nicipal UTC, a evidențiat 
însemnătatea momentului 
și a întregii săptămîni cul
turale „Sărbătoarea mun
cii și entuziasmului tine
resc", precum și bucuria
tinerilor de a‘se întîlni cu ?. 
membri ai secretariatului 
Comitetului municipal 
partid, dorința lor de 
cunoaște sarcinile ce
revin pentru îndeplinirea 
obiectivelor majore ce stau 
în fața oamenilor muncii 
din Valea Jiului în vede
rea ridicării municipiului 
pe noi trepte de progres și 
civilizație.

Au luat cuvîntul pionie
ra. Sorina Benea, de 
Școala generală nr. 
elevul Grigore Donose, 
la Liceul industrial 
nier, inginerul Emil Gă
van, de la I.M. Dîlja, 
neri care au evidențiat 
profundul angajament al 
uteciștilor din Valea Jiu

lui de a face totul, înyă-

ti

Frumoasă, foarte fru
moasă, plină de simțire pa
triotică și de farmec tine
resc, această a 
XVII-a ediție a acțiunii 
pionierești „Dc treci codri 
de aramă". Platoul „Bră- 
det“ a răsunat de eîntece 
de voie bună, sute de copii 
din școlile generale ale 
orașului Petroșani și comu- . .. ____
nei Bănița — purtînd cu . ale pionierilor Ileana Cor- 

bei și Jenica Vladislav de 
la Școala generală din Ba
nița, interprete ..atei'unui - 
autentic cîntec . , momirlă- 
nesc, „Sus, în vîrful. mun

ți: ale grupului fol
cloric de la Școala gene
rală' nr. 1 din 
interpret ai 
„Fată-s ardeleană", 

d.ejde ai societății socialis- pe locul I. Al doilea

mîndrie. cravata roșie cU 
tricolor — au participat cu 
însuflețire la această ac
țiune de amploare. Spre 
lauda lor, atît pionierii' cît 
și cei ce le călăuzesc cu 
dragoste pașii, cadrele di- tehti" 
dactice, au transformat în
sorita zi de toamnă într-o 
Zi a bucuriei nețărmurite 
de a învăța pentru a de
veni constructori de nă-

Țetroșani., 
cîntecului 

clasați 
, . . _ ___ con

te multilateral-dezvokatd curs arț,iStiC. (-eI la alegere, 
și comunismului in Roma- ....n;a a adus in prim pian gru-

După concursul „Trec de
tașamentele cîntînd". cîști- 
gat de reprezentanții pio
nierilor de la școlile gene

ll. ALEXANDREȘCU

(Continuare în pag. a 2-a b

țînd și muncind cu abne
gație, pentru a traduce în 
fapte hotărîrile istorice ale 
Congresului al XlII-leă al 
partidului, indicațiile și 
orientările secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pen
tru ridicarea patriei pe noi 
culmi de civilizație și pro
gres. ' ’ ■

In încheiere, a luat cu- 
vîntuj tovarășul Aurel Ni
cola, secretar .al Comitetu
lui municipal de partid, ca_ . 
re a expus pe larg sarcini 
le ce revin tinerilor 
Jiului, în îndeplinirea 
biectivelor majore

Văii 
o- 
ale 

la . actualului cincinal, în mod
■ 2. ' 
de 

mi-

' deosebit pentru creșterea 
producției de cărbune și 
ridicarea permanentă a 
calității întregii vieți eco- 
nomico-sociale, pentru creș
terea nivelului de pregăti
re. profesională și de cul
tură generală în rîndul ti_ 
neretului Văii Jiului.

rale nr. 4 și 7. am urmărit 
Un alt concurs, de inter
pretare a muzicii populare. 
Folclorul autentic a răsu
nat pe. platoul „Brădetu- 
lui“, vocile curate’ ale co
piilor dînd fiecărui cîntec 
un farmec aparte. Con
cursul, dotat cu trofeul "
„Cetina de brad", a eviden
ția calitățile interpretative
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aramaPenlru desfășurarea unui comerț 
civilizat și eficient

După cum se știe, de un 
real folos în desfășurarea 
unui comerț civilizat și e- 
ficient sint acțiunile echi
pelor de control al oame
nilor muncii, echipe care 
își desfășoară activitatea 
conform Legii nr. 6/1972. 
Zilele trecute, comisia so
cială a Consiliului munici
pal al sindicatelor Petro
șani a organizat o acțiune 
în unitățile comerciale din 
orașele Văii Jiului. La Pe
troșani a participat o echi
pă alcătuită din loan O- 
priș, Mihai Bacinschi și 
Victor Radu, oameni 
muncii la I.M.
Iată constatările 

fitn general 
narea unităților, 
reai regulilor 'igienj'co-sani- 
tare, afișarea prețurilor ie- 
gaie; nioneda divizionară 
pentru rest sînt satisfăcă
toare 
crâtorilor 
miei excppți. 
punzăt'f.' 
funcțto.are

„la loc 'rizibil, spațiile 
ciesias ere , șj. producție, 
VetiWul ele producție 
servire ‘-.1111 întreținute

■ cores unzător. De aseme
nea,. .roariitele și instru- 
mt alele do ( întărit si mă- 
sn in, precum și aparatele 
<ie casă, sint întreținute si 
lolo'ite corespunzător. A- 
s-, laon, j constatări s-au 
i< cut la unitățile 17, 12 și 
1.-. Alimentara. cant:na-res_ 
tatîiănt și? altele. La aceste 
unități (mai puțin la uni- 

-țsJea n r. 15) există și o 
buna preocupare pentru

desfacerea produselor ali
mentare tip „Gospodina", o 
inițiativă care ar trebui 
generalizată.

lată însă că, pe alocuri, 
mai sînt și aspecte care 
„pătează" activitatea din 
comerț. La alimentara nr. 
15, din cartierul Carpați, 
ș-au găsit, nefiind puse în 
vînzare, diferite produse :

greu de procurat..,). Raio
nul dispune și de o mică 
unitate de desfacere 
produselor alimentare, 
magazia de mînă a 
teia — s-au găsit

ai
Ljvezeni.

Comportamentul lu_ 
comerciali, eu 

. este eoi’es- 
Orarele de 
sînt afișate 

ițltle de 
in

și

I.M. Paroșeni

Cu planul 
pe zece luni 

îndeplinit

Un aport deosebit la rea
lizarea sarcinilor de plan 
Înainte de termen, l-au 
dus muncitorii din 
partlmentele 
cani.ee ale 
maistrul principal 
stan tin Velea, 
Leontin Filip, 
Peter, Liviu Radu și Ionel 
Cbroesc, colectivul secto-, 
rului transport, coordonat 
de Dumitru Vieresc și La-' 
dislau Ha bina, precum și 

frunte 
Stanca, 

Iosif

a- 
com- 

electrome- 
sectoarelor, 

Con- 
inginer i i 

Alexandru

echipa service, în 
cu sing. Dumitru 
Ștefan Tudoran și 
Șink.

Prin faptele sale 
bile de muncă, întregul co
lectiv al I.M. Paroșeni 
exprimă hotărîrea de 
realiza în mod exemplar 
sarcinile planului anual la 
producția de cărbune î- 
nainte de termen și anga
jamentul asumat in între
cerea socialistă, de a da 
țării cit mai mult cărbune, 
de bună calitate, în acest 
prim 
etnal, 
astfel 
telor 
Congresul al XlII-lea 
partidului.

lăuda-

an al actualului, cin- 
pentru a contribui 
la înfăptuirea măre- 

obiective stabilite de

însoțind echipele 
de control al 

oamenilor muncii

margarina, ouă, apă mine
rală „Borsec", alcool rafi
nat, supco din import. Tot 
la aceasta unitate* caietul 
eu banii personali nu era 
completat,, conform indi
cațiilor, da zi. O problemă 
în atenția ICRA Petroșani: 
la unitatea nr. 15, din 
cartierul Carpați ar fi ne
cesar un autovehicul care, 
timp de o zi, să transporte 
ambalajele de aici. De fapt, 
problema ambalajelor este 
generali și \ a putea ii so_. 

muționatii d ar p a, efor- 
lui.le conpitg !■' i l( LA— ' 
AP, ICRA și '.IT A Petroșani.

O situație deosebită a 
întllmt echipa de control 

' obștesc la magazinul „Jiul" 
al ICSMI Petroșani, în ra
ionul nr. 425. Desprindem 
din procesul verbal, înche
iat de echipa de control 
obștesc :■ „In depozitul ma- , 
gazinului de electrice s-au 
găsit (afară nu erau) am- 

! plifieatoare TV, baterii, 
I lămpi TV PI, 500 (și altele,

a 
In 

aces- 
cacao, 

ciocolată din import; piper, 
sare de lămîie, foi de da
fin, compot de ananas, bău
turi din import, conserve 
de carne din import și ca
fea Ness. Produsele au fost 
scoase pe loc la vînzare. 
Ne abținem de la comenta- 
rii, dar mai consemnăm o 
întimplare. credem semni
ficativă : chiar în timpul 
controlului, la fața locu
lui a sosit tovarășa Lucia 
Găman, de la biroul co
mercial al • ICSMI. Pentru 
autenticitate, reproducem 
dialogul :

— Ce se înțîmplă aiej. ? 
. Controlul oamenilor 

muncii
— Măsuri aspre ?

(Urmare din pag. J) Cunoștințele sanitare și
de prim-ajutor teoretice, și 
practice au făcut obiectul 

, concursului „Micii sani
tari". S-au prezentat foarte 
bine echipajele școlilor ge
nerale nr. 4, 6, 7 clasate 
pe locul I.

La proba de ștafetă — 
combinată cu tir, am asis
tat la adevărate demons
trații, pe deplin edificatoa
re asupra nivelului de 
pregătire a detașamente
lor de pionieri pentru apă
rarea patriei. S-au impus, 
cu rezultate excelente la 
tir și la pregătirea fizică 
echipajele școlilor generale 
hr. 1. 6 — situate pe locu
rile I—II — 
nerale nr. 7 
clasamentul general.

Pentru că veselia a fost 
la ea acasă, am asistat la 
concursurile de alergare, 
în sac, conducerea mingii 
printre jaloane, alergare

purile folk ale școlilor nr. 
: 7, 1, 2 și 5, clasate în a- , 
ceasta ordine de juriul con
cursului. ■

Farmecul culorilor 
sensibilitatea creatoare 
copiilor s-au împlinit 
minunatele desene 
zate cu simț al frumosului 
de micii creatori. Cei mai 
buni în concurs au fost 
cei de la școlile generale 
nr fi. 5, 7 și 4.

Pe același platou devenit, 
pentru cîteva ore, leagăn 
a. pionieriei am asistat 
la un concurs de orientare 
turistică, care a demonstrat 
excelenta pregătire fizică, 
perspicacitatea, calitățile 
de exploratori ai muntelui 
ale micilor concurenți. E- 
Vidențiem nivelul la care 
s-au prezentat reprezentan
ții' școlilor generale nr. 2, 
4 și 7.

Și 
a 

în 
reali-

și al școlii ge- 
— locul III în

cu lingura eu ou. traseul 
cu frînghia, dar și la con
cursuri gen „cel mai gustos 
meniu"

Momentul de senzație a 
fost concursul de costume 
de carnaval. avînd ca temă 
„toamna", costume realiza
te, pe cit posibil, din ma
teriale găsite Ia fața locu
lui. Fantezia și-a găsit îm
plinirea. Cîștigătoare ? Co
pilăria însăși.

In ansamblu, „De treci 
codrii de aramă" — ediția 
a XVII-a, a însemnat un 
veritabil succes, un festi
val al hărniciei și îndemî-
nării pionierilor, o vibran
tă manifestare 
disponibilități 
ale purtătorilor 
roșii cu tricolor.
,. Brădet" a cunoscut dumi
nică îngemănarea soarelui 
de toamnă și a copilăriei 
fericite într-o fermecătoa- 

odă a bucuriei".

a înaltelor 
creatoare 
cravatei 
Platoul

— Ca să vezi...!
O atitudine ironică, 

datoare, din partea — 
credeți 7— tocmai a • 
persoane care trebuie 
vegheze ca asemenea 
pecie să nu existe, a i 
persoane care este retribui
tă pentru a urmări desfă
șurarea unui comerț civili
zat, eficient, adevăratul co
merț socialist. Lăsăm la 
latitudinea celor în' drept, 
sancționarea unor ' aseme
nea atitudini și așteptăm 
șă fim înștiințați 
măsuriie întreprinse.

unei

unei

despre

Brădet", cintecul și veselia au dat farmec unei minunate zile 
toamnă aurie. Foto; H. ALEXANDRESUU
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Unul dintre colectivele de muncă, din partea estică a municipiului, care acțio
nează ritmic în vederea realizării și depășirii sarcinilor de plan, este și cel al 
fabricii de mobilă din Petrila. Din suita de realizări ale acestuia am reținut de
pășirea cu 20 la sută, încă din primele zile ale lunii în curs, a indicatorului 
producție marfă. Imaginea noastră prezintă aspect din timpul controlului calită
ții furniturilor ce urmează a fi supuse operației de presare. Operațiile, sînt e- 
fectuate de către muncitoarele Elena Popescu și Maria Popa, din Seeția mon
taj, sub coordonarea maistrului Emil Nariță. De modul atent și responsabil în 
care se execută această primă operație din fluxul tehnologic depind in mare 
măsură calitatea și aspectul garniturilor de mobilă „Brăița" și „Belvedere" produ
se la fabrica din Petrila. Foto: Gheorghe OLTEANU

(Urmare din pag. I)

REALIZARE. Un dar de
osebit al Consiliului popu
lar al orașului Petrila, fă
cut tinerilor căsătoriți: la 
sediu a fost amenajată o 
elegantă și spațioasă sală 
pentru oficierea căsători
ilor. Celor care pășesc de 
acum încolo acest prag, u- 
rarea tradițională „casă de 
piatră", iar realizatorilor 
sincere felicitări !

. STAȚIE. O informație 
utilă pentru locuitorii din 
orașul Lupeni î stația de 
autobuz „Mierleasa", situa
tă Ia intersecția eu dru
mul spre I.M. Bărbăteni, 
s-a mutat, odată cu devierea 
'circulației prin bulevardul 
Păcii, în fața Fabricii de 
pîine din Bărbăteni.

CONSECVENȚA. Pre
zent, ori de cîte ori este

ope- 
la 

unei

la

șui Lupeni. Hărnicie, 
rativitate .și disciplină 
volan — iată definiția 
activități deosebite.

TELESCAUNUL de
Straja — Lupeni a fost su
pus unor ample lucrări 
de revizii și reparații. Au 
fost revopsiți pilonii, sta
țiile de pornire și de în
toarcere. Se așteaptă re- 

___ , _  __  ___ __  autorizarea anuală a insta- 
nevoie, zi și noapte, la vo- lației pentru repunerea în 
lanul autocamionului 21 
HD 3439, conducătorul au
to, Ștefan Didirea asigură 
o aprovizionare ritmică a 
cantinelor miniere din ora-

funcțiune a telescaunului. 
(ID.)

FESTIVAL. Astăzi începe 
în Valea Jiului Festivalul 
filmului documentar, ma-

«MMM) ■ MIM.. «HMM .MMM**

nifestare organizată de 
Comitetul județean de cul
tură și educație socialistă 
și întreprinderea cinema
tografică Județeană, în ca
drul Festivalului culturii 
și educației socialiste hu- 
nedorene „Sarmis *86", La 
cinematograful „7 Noiem
brie" — astăzi și la I.M. 
Lupeni '— mîine, vom par
ticipa la interesante pro
iecții de filme documenta
re—- mărturii ale împlini
rilor din viața oamenilor 
României socialiste. (Al. H.)

ÎNDIGUIRI. In zona 
cartierului Bucura din o-

propuneri. pentru comple
tarea programelor preconi
zate. De aici garanția par
ticipării în cunoștință de 
cauză la dezbateri, a ela- ... 
borării unor decizii care 
să răspundă întrutotul ce
rințelor majore ale pro
ducției. In urma unor ast
fel de dezbateri, cu largă 
participare, este asigurată 
și înfăptuirea măsurilor 
adoptate. Astfel au fost fi
nalizate cu succes, după un 
program Judicios, lucrări 
de anvergură cum a fost 
punerea in funcțiune a 
benzii 25 B de la puțul cu 
schip și mărirea ecarta- 
mentului benzii 25, lucrare 
terminată în 7 zile în loc 
de 10, care a contribuit în 
mod hotărîtor la creșterea 
siguranței în funcționare 
a recepției. Tot astfel, în 

bune baza unui program judicios, 
. sînt în curs de finalizare 

de către -echipele conduse 
de Ștefan Ratz, Andrei 
Drotzinger, Ion Baba, loan 
Hatfaludi, 1 u c r ă r- j 
pentru îmbunătățirea apro
vizionării cu apă potabilă 
a preparației — respectiv 
asigurarea apei la nivelele 
superioare ale Uzinei.

Sînt lucrări cu un rol ho- 
tarîtor pentru perfecționa
rea tehnologiilor de pre
parare, cu sorți certe de 
reușită, tocmai prin parti
ciparea competentă și res
ponsabilă a oamenilor u- 
zinei atît la conceperea cît 
și la finalizarea lor prac
tică.

Du- 
mern- 

de 
con-

misiei de creație tehnică, 
inginerului Paul Irimia și 
maistrului principal 
mitru Nebunu, ambii 
bri ai. c.o.m., echipei 
specialiști spălători,
dusă de Vasile Răcășan, e- 
chipei condusă de Ștefan 
Ratz, în colaborare cu e- 
ehipa service a IPSRUEEM, 
ca și altor cadre de munci
tori și tehnicieni cu expe
riență, promotori pasionați 
ai noului.

Din dialogurile purtate 
la preparația Lupeni, am 
reținut preocuparea comi
tetului de . partid, a orga
nului de conducere colecti
vă pentru crearea tuturor 
condițiilor ca reprezen
tanții oamenilor muncii, 
toți membrii c.o.m. să par
ticipe în cele mai 1 
condiții la dezbaterea pro
blemelor prioritare ale u- 
zinei, la conducerea 
ducției. Aflăm de la 
președintele c.o.m., 
de echipă de întreținere e- 
lectromecanică Ștefan Ratz, 
că înainte de fiecare șe
dință a c.o.m. cu cel pu
țin 3 zile, membrii acestuia 
ajung în posesia dosarului 
cuprinzînd referatele și 
programele ce urmează să 
fie supuse dezbaterii. Exis
tă astfel posibilitatea stu
dierii, dar și a discutării 
problemelor ce urmează să 
fie dezbătute cu oamenii 
muncii din brigăzi și e- 
chipe și a formulării unor

pro- 
vice- 
șeful

rașul Uricani se desfășoa
ră ample lucrări de îndi
guire a albiei Jiului. Con
comitent, prin grija con
siliului popular orășenesc, 
pe taluzul dintre șosea și 
Jiu a fost amenajată o zo
nă verde, cu ronduri de 
flori șl trotuare. Aici se 
află în construcție, peste 
Jiu, și un pod care va lega 
cartierele Sterminos și 
Bucura. (V.S.)

MUNCA PATRIOTICA. 
De ieri a început munca 
patriotică a elevilor de la 
Liceul industrial minier 
din. Petroșani, care parti-

cipă la o acțiune de larg 
interes social: 
tofilor și altor 
tru însilozări 
de Ia Iscroni.
activitate participă, 
uă serii (dimineața 
pă-amiaza) 700 de
(T.S.)

sortarea car- 
legume pen- 
la depozitul 
La această 

în do- 
și dU- 
elevi.

I
I
I

Rubrică realizată de 
Al. TĂTAR

cani.ee
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Soptâmîna manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative

și sportive dedicate tineretului

,,Sărbătoarea muncii și entuziasmului tineresc“

Deschiderea anului de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, sport și turism

Intr-o atmosferă de în
suflețită angajare patrio
tică și entuziasm tineresc, 
ieri, în toate orașele mu
nicipiului s-a .deschis a- 
nul de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei, 
sport și turism, act: politic 
major, expresie a voinței 
tinerilor de a se pregăti 
asiduu pentru apărarea și 
consolidarea cuceririlor re- 
voluționare ale 
n'-i; ■

.-a petroșani,

poporului

defilarea 
detașamentelor de uteciști, 
elevi în clasele IX—XII
ale liceelor din oraș, și ale 
pionierilor, au dat arterei 
principale a orașului reșe
dință de municipiu, aerul 
de sărbătoare a tinereții 

fan- 
de 

pen
au

sărbătoare 
comuniste. In sunetele 
farei, detașamentele ; 
pregătire a tineretului 
tru apărarea patriei 
străbătut cu pas viu bule
vardul Republicii.

In fața sediului Comite
tului municipal de partid, 
în prezența membrilor se
cretariatului . Comitetului 
municipal de partid, a a- 
vut loc festivitatea de des
chidere a anului de pregă
tire a tineretului pentru a- 
părarea patriei, sport și 
turism. Au fost prezenți,

de se- 
parti- 

Nicolae 
ridica-

apărarea
SAȚIU

Aspect de Ia deschiderea anului de pregătire a tineretului 
patriei, sport și turism. Fo

aide asemenea, ofițeri 
forjelor noastre armate, 
cu atribuții în domeniul 
pregătirii tineretului pen
tru apărarea patriei, acti
viști de partid și U.T.C., 
cadre didactice, un nume
ros public.

Tovarășul Corneliu Enâ- 
cheseu, comandantul Cen
trului de pregătire a tine
retului pentru apărarea pa
triei de la Liceul indus
trial minier din Petro
șani, a prezentat raportul. 
Pupă primirea raportului, 
tovarășul Ioan Toacă, prim 
secretar al Comitetului 
municipal U.T.C., a decla
rat deschis noul an de pre
gătire a tineretului pentru 
apărarea patriei.. A fost 
adresată tinerilor prezenți 
— uteciști și pionieri — u- 
rarea de noi succese în 
muncă, în întreaga lor ac
tivitate, pentru. îndeplini
rea exemplară a sarcinilor 
ce revin- tinerei generații 
din hotărîrile istorice ale 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, din indicațiile 
și orientările date, 
cretarul general al 
dului, tovarășul 
Ceaușescu, pentru 
rea patriei pe noi culmi de 
civilizație și progres.

»
Aceeași atmosferă săr

bătorească a caracterizat și 
festivitatea ce s-a desfășu
rat la Lupeni, pe terenul 
de sport al Liceului indus
trial nr. 1. In prezența a 
circa 1500 de elevi, care 
au luat parte la defilarea 
detașamentelor, cu stea
guri și pancarte, a avut. 
loc deschiderea oficială.
S-a amintit cu acest pri
lej însemnătatea partici
pării elevilor, a . tineretu
lui la pregătirea pentru 
apărarea patriei. A mai 
luat cuvîntul elevul Ma
rius Popa, clasa a Xl-a B, 

’ președintele AS „Viitorul", 
de la Liceul industrial nr. 
1 Lupeni,. care a prezentat 
raportul asupra activității 
sportive și de pregătire în 
anul trecut, prezentînd a- 
poi programul de activita
te pentru anul ce ș-a 
chis. ,

In continuare au 
loc întreceri sportive 
handbal, fotbal, și , 
tism, precum și acțiuni tu
ristice în împrejurimile o- 
rașului Lupeni.

Festivilități similare 
avut loc și în celelalte 
rase ale Văii Jiului.

H. ALEXANDRESCU, 
Al. TĂTAR

des-

avut 
la 

atle-

Fotbal, divizia A
Săvîrșînd multe și grave 

erori în apărare, mai cu 
seamă în zona de respon
sabilitate a portarului To
ma, Jiul a părăsit terenul 
din Hunedoara învinsă la 
un scor mult prea . cate
goric, ,în raport cu jocul 
practicat în cîmp. Deși, 
abia în minutul 20 au a- 

, vut o situație foarte bună 
de gol — Băluță a. trimis 
mingea puternic, dintr-o 
lovitură liberă laterală, 
spre poarta Corvinuluî, dar 
loniță a reușit cu un ultim 
efort să o boxeze de sub 
transversală în corner — 
jucătorii Jiului, care au 
rezistat bine cîtorva ata
curi periculoase ale hune- 
dorenilor — Dubinciuc (2), 
Petcu (10), Mateuț (1’2) —, 
s-au aflat în cea mai criti
că situație în min. 14, cînd 
Florescu a... reușit să tri
mită balonul, de lingă .Pet
cu, în... bara propriei porți.

Fotbal, divizia B
Contează golurile, nu ocaziile !

FC MARAMUREȘ — AS 
PAROȘENI VULCAN: 2—0 
(1—0). Minutul 11. Tâtăran 
trece în dribling de cîțiva 
adversari, Laiș reia, prin. 
tr-un șut puternic, de la 
20 m, în dreapta -lui Ho
man : 1—0. Cei peste 6000 
de suporteri maramure
șeni așteptau un scor flu
viu. mai ales că în fața lor 
se afla o echipă cu ve
chime doar de șapte săptă
mâni în eșalonul secund. 
N-a fost însă astfel, dim
potrivă, minerii s_au mobi
lizat’ exemplar. Mai mult, 
replica lor a stîrnit, nu o 
dată, îngrijorare în careul 
advers. Astfel, în min, 49, 
Sălăgean a inițiat un con
traatac, punîndu-1 în cursă

DE LA CLUBUL SPORTIV „JIUL”
In urma analizei activi

tății de fotbal desfășurată 
de club s-au luat urmă
toarele măsuri :

— președinte al secției 
de fotbal a fost numit to
varășul Anton Ccșoreanu, 
iar ca vicepreședinți tova
rășii loan Mischie și Iosif 
Bîrsan ;

— din conducerea secției 
de fotbal mai fac parte 
tovarășii Gheorghe Mulțes- 
cu, Ioan Crețu, Nicolae

Corvinul—Jiul 3-0 (2-0)
In continuare fotbaliștii 

din Valea Jiului au ieșit 
mai curajos la joc, dar, la 
o semnalizare controver
sată a (ușierului, golul 
marcat de Lasconi în min. 
33, a fost anulat de centra
lul V. Titorov, cel care, a- 
poi, în min. 38, a ezitat, 
nesigur, cerînd consultații 
celuilalt tușier, pentru a- 
cordarea penaltiului. din 
care Petcu a deschis sco
rul. Tot Petcu va relua cu 
capul în gol mingea cen
trată de.Văetuș, în min. 45, 
fază Ia care portarul To
ma, cu statura sa, putea 
interveni cu succes.

După pauză Jiul joacă 
mai bine, loniță are serios 
de lucru în min. 49, 59 și 
mai ales 61, cînd respinge 
șutul lui Gărnan, apoi are 
noroc eă mingea reluată 
de Lasconi ajunge pe bara 

pe Barbu. După două dri
blinguri reușite, aripa dreap
tă a Paroșenilor a alunecat 
pe balon. In poziții favo
rabile s-au mai aflat, în 
ultima repriză, Crăciun, Să
lăgean și Matula, dar por
tarul gazdelor s_a dovedit 
imbatabil. Cu trei minute 
înainte de final, FC Mara
mureș avea să pecetluiască 
scorul, prin Roatiș, care a 
beneficiat de o greșeală 
„în lanț" a apărătorilor din 
Valea Jiului. Ultimul eve
niment s-a consumat în 
min. 89, cînd, Vișan, lup- 
tînd pentru golul de onoa
re, a fost accidentat grav.

Mi tea,. Emerie Kovacs, Io
sif Kelemen, Nicolae Dima, 
Gheorghe Matei. Ștefan 
Alba, Gheorghe Toma, Ni
colae Semașchievici, Virgil 
Stănescu și Ioan Karpinecz;

— coordonator tehnic al 
activității de fotbal a fost 
numit tovarășul Angelo 
Niculescu, antrenor princi
pal Gheorghe Mulțescu, iar 
antrenor secund, Gogu 
Tonca. 

porții sale și imediat 
reușește să rețină reluarea 
lui Băluță. Lasconi (67 și 
72) a candidat la titlul de 
campion al. ratărilor (sau 
loniță este mare portar ?!), 
după care Klein, fără să 
se înalțe, a înscris cu ca
pul, tot de lingă Toma, go
lul al treilea.

Un scor nedrept, realizat 
de hunedoreni cu ajutorul 
portarului lor și șansei ; 
de Jiul la fel, portarul a 
contribuit decisiv, dar și 
neșansa — totul „glazurat", 
cu momentele arbitrajur 
lui din min. 33 și 38, des
pre care am amintit.

JIUL : Toma — Vesa (46, 
Balazs), Timofte, Florescu, 
Stana — Szekely, Mulțes- 
cu, Găman — Băluță. B. 
Popescu, Lasconi.

La tineret speranțe : 6—0 
(3 -0) M

Nicolae GORUN

în fața careului mare a! 
băimărenilor.

AS PAROȘENI VULCAN: 
Homan — Buzduga, Vișan, 
Leleșan, P. Grigore (70, Hă- 
dărean) — Bîrsan (60, Ma
tula), Crîstea, Crăciun — 
Băltaru, Sălăgean, Barbu.

Ovidiu PARÂIANU

* TELEX ■ TELEX
BUDAPESTA 12 (Ager- 

pres). — Ediția din a_ 
cest an a „Cupei*campioni
lor europeni" Ia popice s-a 
încheiat duminică la Sze
ged (Ungaria) cu un remar-. 
cabil succes al. sportivilor 
români, care au cucerit tro
feul pus în . joc atît la 
masculin, prin formația 
Aurul Baia Mare, cît și la 
feminin, unde primul loc a" 
fost ocupat de echipa CSM 
Electromureș Tirgu Mu
reș.

In competiția masculi
nă, Aurul Baia Mare a to
talizat 10 834 p.d., între- 
cînd în clasamentul final, 1 
detașat, formația vest-ger- 
mană Olympia Moerfel- 
den — 10 667 p.d. și pe 
Mevestceak Zagreb — 
10 648 p.d.

căra Moreni, Jiul Petroșani — Oțelul Galați, Rapid 
— Corvinul, FCM Brașov — FC Argeș.

DIVIZIA A
REZULTATE TEHNICE : Victoria București —

- — Dinamo București 1—1, Petrolul Ploiești — Glo_
ria Buzău 3—0, F.C. Argeș -— Rapid București 1—0,
Corvinul Hunedoara — Jiul Petroșani 3—-0, Otelul
Ga lati — Sportul studențesc 0—1, Steaua București
— FCM Brașov 2—0, „ÎI" Craiova Flacăra Mo-
reni 3—0, „U“ Cluj-Napoca — SC Bacău 3—0, Chi-
mia Rm. Vilcea — FC Olt 1—2. :

CLASAMENT

1, Steaua București 8 7 1 0 19— 2 15
2. Dinamo București 7 4 3 0 24— 5 11
3. Petrolul Ploiești 8 4 2 2 11— 4 10
4. F.C. Olt 7 5 0 2 11— 6 10
5. F.C. Argeș 7 4 1 2 7— 4 9
6. „U“ Cluj-Napoca 8 4 1 3 10— 8 9
7. S.C. Bacău 8 4 1 3 9—10 9
8. Sportul studențesc 8 3 2 3 12— 7 8
9. Victoria București 8 3 2 3 8—8 8

10. Corvinul Hunedoara 8 3 2 3 10—12 8
11. „U“ Craiova 8 1 4 3 7—9 6
12. Oțelul Galați 8 1 4 3 4— 6 6
13. Rapid București 8 2 2 4 6—10 6

> 14. FCM Brasov 8 3 0 5 5—9 6
15. Gloria Buzău 8 3 0 5 8—24 6
16. Chimia Rm. Vîlcea 8 2 1 5 12—19 5
17. Flacăra Moreni 8 2 1 5 5—17 5
18. Jiul Petroșani 7 1 1 5 7—15 3

ETAPA VIITOARE : SC Bacău Chimia Rm.
Vîlcea, „U“ Cluj-Napoca — „U“ Craiova, Gloria
Buzău — Steaua, Dinamo — Petrolul. Ploiești. FC
Olt — Victoria București, Sportul studențesc — Fia-

DIVIZIA B. SERIA A lll-A
REZULTATE TEHNICE : FC Olimpia — Mure-

șui Explorări Deva 3—0, CS UT Arad —- Gloria Bis_
trița 2—0, CIL Sighet -— Steaua CFR Cluj-Napoca
2—0, Minerul Cavnic — Unio Satu Mare 0—1, FC
Maramureș — AS Paroseni Vulcan 2—-0, FC Bihor

ț. Strungul Arad 3—1, Metalul Socsa — CSM Re-
șița 2—0, Armătura Zalău — Aurul Brad 3—1, „Poli"
Timișoara — Dacia Mecanica Orăștie 5—0,

CLASAMENT

1. „Poli" Timișoara 8 5 3 0 19— 8 13
2. Gloria Bistrița 8 5 1 2 12— 6 11
3. AS I’aroșeni Vulcan 8 4 1 3 11— 9 9
4. CSM Reșița 8 4 1 3 9— 7 9
5. Unio Satu Mare 8 4 1 3 10—II 9
6. CS UT Arad 8 4 1 3 7— 9 9
7. FC Maramureș 8 3 2 3 12— 8 8
8. Armătura Zalău 8 3 2 3 13—10 8
9. Olimpia Satu Mare 8 3 2 3 8—11 8

1.0. F.C. Bihor* 8 4 2 2 14— 6 7
ÎL Metalul Bocșa 8 3 1 4 12—12 ■7
12. Aurul Brad 8 3 I 4 8—10 7
1:3. Strungul Arad 8 2 3 3 8—11 7
14. Dacia M. Orăștie S 3 1 4 12—15 7
15. Minerul Cavnic 8 3 0 5 14—14 6
16. CIL Sighet 8 2 2 4 8—13 6
17. Steaua CFR Cluj-Napoca 8 2 2 4 7—12 6
18. Mureșul Ex. Deva 8 2 0 6 4—16 4

. *Echipă penalizată cu 3 puncte.

ETAPA VIITOARE : Aurul Brad — . „Poli" Ti-
mișoara, Armătura Zalău — Metalul Bocșa, Gloria
Bistrița — FC Bihor, Mureșul Explorări Deva __.
CS UT Arad, Dacia Mecanica Orăștie -- FC Olim-
piu AS Paroșeni Vulcan — CSM Reșița, Unio Satu
Mare — FC Maramureș, Steaua CFR Cluj-Napoca
Minerul Cavnio, Strungul Arad -- CIL .Sighet.

DIVIZIA C, SERIA A VIII-A
REZULTATE TEHNICE : CSM Lugoj — Șoimii 

Lipova 3—1, CFR Sim.eria — Metalurgistul Cugir 
1—0, Progresul Timișoara — Minerul Ghelari 4—1, 
Unirea Sînnicolau Mare — Minerul Lupeni 1—0, Vic
toria Călan— Minerul Știința Vulcan 0—1, Obilici 
Sînmartinu Sîrbesc — UM Timișoara 2—0, Strungul 
Chișineu Criș —■ Unirea Tomnatic 3—2. CSM Vago
nul Arad — CFR Timișoara 2—(1.

CLASAMENT

1. Unirea Sînnicolau Mare
2. CSM Vagonul Arad

7
7

6
5

0
2

1
0

12— 4
14— 4

. 18
17

3. Progresul Timișoara 7 5 0 2 14 - 9 15
4’ CFR Timișoara 7 4 0 3 12
5. Șoimii Lipova 7 4 0 3 15—12 12
6. Minerul Știința Vulcan 7 4 0 3 11—12 12
7. Strungul Chișineu Criș 7 4 0 3 10—12 12
8. CFR Simeria 7 3 1 3 11—11 10
9. Metalurgistul Cugir 7 3 0 4 14—11 9

10. Unirea Tomnatic 7 3 0 4 14—12 9
11. Minerul Lupeni* 7 3 1 3 12—1® 9

■ 12. tJM Timișoara' : < 7 2 2 3 5—11 8
13. CSM Lugoj 7 2 0 5 10—15 6
14. Victoria Călan 7 1 1 5 6—13 4
15. Minerul Ghelari 7 1 1 5 6—18 4
16. Obilici S. Sîrbesc** 7 2 0 5 7—12 3

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

ETAPA VIITOARE ; UM Timișoara — Progre-
sul Timișoara, Minerul Ghelari - CSM Lugoj, Uni-
rea Sînnicolau Mare — Unirea Tomnatic, CFR Ti-
mișoara — Strungul Chișineu Criș. Minâru.1 Știința
Vulcan — CSM Vagonul Arac1. Obilici Sînmartinu
Sîrbesc — Victoria Călan. Metalurgistul Cugir ■ ..
Șoimii Lipova, Minerul Lupeni

- ---------------------------------------------

- CFR Simeria.

»
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După întîlnirea sovieto-americană 
la nivel înalt

Conferința de presă a secretarului general 
al P.C.U.S., Mihail Gorbăciov

REYKJAVIK 13 (Ager- tura în mod real pericolul 
preș). — In zilele de 11 și războiului nuclear și ar fi 

permis înaintarea spre o 
lume dcnuclearizată. In 
acest cadru, vorbitorul s-a 
referit la propunerile so
vietice privind reducerea 
la jumătate a fiecărei com
ponente a armamentelor 
strategice ofensive; a ra
chetelor cu bază terestră, 
a rachetelor strategice de 
pe submarine și a aviației 
strategice.

In ce privește rachetele 
cu rază medie de acțiune, 
am propus să distrugem 
complet în Europa rachete
le americane și sovietice 
de acest tip. In condițiile 
lichidării rachetelor ame
ricane și sovietice în Eu
ropa, a arătat M. Gorba- 
ciov, sîntem de acord să 
păstrăm cîte 100 focoase la, 
rachetele 
medie și, 
mericanii 
rachetele _  . . _
teritoriul S.U.A. Pîiiă la ur- ’ 
mă am convenit să ajun
gem la un acord și în a- 
ceastă problemă. Ne pro
nunțăm.—a subliniat. M, 
Gorbăciov — pentru orice 
forme de control și, în 
virtutea acestei .poziții a 
noastre și această proble
mă a fost scoasă din dis
cuție.

Pentru ca fiecare parte 
să aibă garanția că în a- 
ceastă perioadă nici una 
dintre ele nu va începe să 
caute superioritatea .. -mili
tară — a continuat vorbi
torul —, trebuie să ne în
grijim ca toate frînele ca
re funcționează astăzi și 
stau în calea creării de 
noi tipuri de arme să fie 
nu numai menținute, ci și 
întărite. Concomitent 
aceasta am propus ca 
următorii zece ani să 
interzisă elaborarea și 
perimentarea armei 
mice, să fie permise numai 
cercetările în laboratoare. 
Am fost pe punctul de 
a adopta unele dintre cele 
mai importante hotărîri 
istorice — a relevat M. 
Gorbăciov. Dar, întrucît 
Administrația americană, 
după cum înțelegem noi 
acum, speră, avînd încre
dere în superioritatea 
ei tehnologică, să-și asi
gure prin SDI superiorita-

12 octombrie, în capitala 
Islandei — Reykjavik — 
s-ă desfășurat întîlnirea 
dintre Mihail Gorbăciov, 
secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., și Ronald Rea
gan, președintele S.U.A. 
In cele patru runde de 
convorbiri sovieto-ameri- 
cane la nivel înalt au fost 
analizate probleme ale ac
tualității internaționale, 
ale relațiilor sovieto-ame- 
ricane, principalele pro
bleme ale dezarmării nu
cleare și căile de asigura
re a securității internați
onale, informează agenția 
TASS,

La încheierea întîlnirii, 
Mihail Gorbăciov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., 
a ținut o conferință de pre
să, în deschiderea căreia 
s-a referit la conținutul 
problemelor discutate, la 
prezentarea Unor aspecte și 
rezultate ale negocierilor, 
întîlnirea a fost importan
tă — a spus vorbitorul —, 
iar atmosfera din cadrul 
întîlnirii a fost prieteneas* 

' că. Am avut posibilitatea 
să ne expunem liber, aș

> spune nelimitat, punctele 
de vedere.

Mihail Gorbăciov a sub
liniat că situația interna
țională n-a evoluat în 
sensul sperat după întîlni
rea de la Geneva cu pre
ședintele S.U.A. Speranțe
le în ce privește schimbări 
importante în situația mon
dială, pe care le-am avut 
toți imediat după întîlni
rea de 
a spus

: început să

mîntat înțelegerile asupra 
cărora am convenit.

I-am spus președintelui 
— a arătat secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S.— 
că pierdem o șansă istori
că. Pozițiile noastre nu au 
fost niciodată atît de a- 
propiate. Cînd nc-am luat 
rămas bun, președintele 
mi_a spus că este dezamă
git. Dar, a continuat M.

a constituit o continuare 
a G e n e v 
i_am prezentat 
ședintelui S.U.A. punctul 
meu de vedere 
modul cum trebuie 
î n t î T n ir e a 
tră 
ale 
de 
de

ei și 
pre-

privind 
să fie 
noas- 
Unite 

nevoie
din Statele 

Americii. Avem 
o întîlnirc încununată 
rezultate. Ea trebuie să 

. .................. ducă într-adevăr la rezul-
Gorbaciov, în mintea Ad- tate palpabile și Ia schirn- 

radicali, 
ce pri- 
probleme 

con-

noastre cu rază 
corespunzător, a- 
același număr la :: 
lor similare pe

ministrației americane se 
află tot ce- este în mintea 
complexului militar in
dustrial american; ea îi 
este subordonată, și pre
ședintele nu este liber să 
adopte o asemenea hotărîre. 
De aceea a eșuat întîlnirea 
noastră, tocmai cînd . eram 
deja pe punctul de a a- 
junge la rezultate istorice.

Deși dialogul sovieto- 
american — a spus vorbi
torul — a fost dificil, el

Declarația președintelui S.U.A., 
Ronald

bări, la pași 
îndeosebi în 
vește asemenea 
stringente, cum sînt 
.trolul asupra armamente
lor nucleare, preîntîmpina- 
rea cursei înarmărilor și 
lichidarea armei nucleare. 
Eu nu pot admite nici o 
clipă ca întîlnirea de la 
Washington, dacă ar avea 
loc, să eșueze.

In continuare, M. Gor- 
baciov a răspuns întrebări
lor ziariștilor.

dificări intervenite in 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

tv.FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Vînătorul de că- 20,00 Telejurnal, 
prioare; Unirea: Lungul 20,15 
drum către sine; Parîn- 
gul: Bătălia din umbră.

LONEA: Descoperirea 
Iui Till.

VULCAN: Confrunta
rea decisivă.

LUPENI: Și viață, și la
crimi, si dragoste.

URICANI: Rămîi fe
ricire. •

N.R. Eventualele mo-

20,30

Pe drumul înfăptu
irii noii revoluții a- 
grare (color).
Experiența frunta
șilor — s-o cunoaș
tem, s-o generali
zăm !
Teatru TV (color). 
„Patima fără sfîr- 
șit“,
de Horia I.ovincscu. 
Telejurnal.

Antrepriza construcții 
montaje Petroșani

strada Republicii nr. 90

INCADREAZA

•i

i

zidari
- zugravi 
-dulgheri

la Geneva —■ 
i el — au 

____  se sțingă.
Inițiativele U.R.S.S., a 

continuat secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S., 
nu au găsit înțelegerea cu- 

. venită din partea Admi
nistrației americane. Situa
ția s-a înrăutățit, îngrijo
rarea în lume a început din 
nou să crească.

Am venit la Reykjavik — 
a subliniat M. Gorbăciov — 
cu un întreg pachet de pro
puneri importante care, 
dacă ar fi fost acceptate, 
ar fi putut, într_un 
timp scurt să ducă la o 
cotitură cu toate direcțiile 
luptei pentru limitarea ar
melor nucleare, ar 
fi putut înlă-

REYKJAVIK 13 (Ager- 
pres). — Intr-o declarație 
făcută la aeroportul Kefla- 
vik, din capitala inslande- 
ză, după convorbirile cu 
secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele 
S.U.A., Ronald Reagan, a 
apreciat că, deși convorbi
rile ce au avut

’ cest prilej , 
le și dure", 
dit „extrem 
informează 
ted Press 
Reuter și France Presse.

„In cîtcva domenii cri
tice am făcut progrese mai 
mari decît anticipasem cînd 
am venit în Islanda — a 
menționat președintele. Am 
înaintat în direcția unui 
acord asupra unui număr 
considerabil redus de ra
chete nucleare cu rază me
die de acțiune atît în Eu
ropa, cît și în Asia. Ne-am 
apropiat de un acord pri
vind arsenalele strategice 
net diminuate pentru am
bele țări. Am realizat 'pro
grese în domeniul ‘ expe
riențelor nucleare". Pre
ședintele american a de
clarat, insă, că la încheie
rea convorbirilor, a rămas 
„un domeniu de dezacord", 
referindu-se, în context, la 
programul SUA de cerce
tări militare în domeniul 
spațial Inițiativa de Apă
rare Strategică. (SDI).

tea militară, ca a mers pî- Uniunea Sovietică — a 
nă acolo îneît. a înmor- spus R. Reagan — a insis-

loc cu a- 
fost difici- 
s-au dove- 
utile“ —

„au
ele

i de 
agențiile Uni- 
International,

NAȚIUNILE UNITE

NAȚIUNILE UNITE 
(Agerpreș). — In Comite
tul pentru probleme juri
dice al Adunării Generale 
au luat sfîrșit dezbaterile 
asupra punctului privind 
întărirea principiului ne- 
recurgerii la forță în rela
țiile internaționale.

Luînd cuvîntul, repre
zentantul țării noastre a 
relevat că, în concepția 
României, pentru îmbună
tățirea climatului politic 
internațional, pentru întă
rirea încrederii și securită
ții, pentru reluarea cursu
lui destinderii, este necesar 
să se depună toate efortu
rile pentru a se pune ca
păt conflictelor militare și 
pentru a se trece la regie*

cu 
în 
fie 

ex- 
cos-

I Reagan
tat ca noi să semnăm un 
acord care ar priva SUA,'. 
pe o perioadă de zece ani, 
de posibilitatea de a dez
volta, experimenta și des
fășura un sistem de apăra
re antirachetă. Am spus 
că „acest lucru nu-1 putem 

. face și nu-1 vom face".
Statele Unite au propus 
amînarea, timp de un de
ceniu, a desfășurării pro
gramului Inițiativa de A- 
părare Strategică — „Răz
boiul stelelor" — în schim
bul eliberării complete a 
tuturor rachetelor balisti
ce din arsenalele respecti
ve ale celor țări. Secreta
rul general al C.C. al 
P.C.U.S. — a spus pre
ședintele S.U.A. — a gjir- 
mat că va examina a- 
ceastă propunere „numai 
dacă Statele Unite își li
mitează întreaga activita
te legată de Inițiativa de 
Apărare Strategică la cer
cetarea de laborator". O 
asemenea restrîngcre — 
a apreciat Ronald Reagan 
— „ar fi anihilat progra
mul SDI".

Cu toate acestea — a 
menționat, în încheiere, pre
ședintele american — „în 
Islanda am făcut mari 
progrese în soluționarea ce
lor mai multe dintre 
vergențele existente 
noi și intenționăm 
continuăm eforturile în 
cest sens".

mozaicari

PE SCURT

- fierar-betoniști
— instalatori sanitari și de încălzire

Condițiile de încadrare conform Legii nr. 
12H971 și Legii nr. 57/1974, republicată.

Se asigură cazare gratuită în. căminele de 
nefamiliști, masa la cantina unității, contra 
cost, și retribuirea muncii în acord global.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

bibliotecă (periodice) nr. 
2795, eliberată de institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (9070)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gheor- 
gheosu Marius, eliberată de 
IPSRUEEM Petroșani. O de
clar nulă. (9072)

VIND Dacia 1300, telefon 
43310, flupă ora 16. (9077)

VIND radiocasetofon Su
personic. Telefon 43436, du
pă ora 16. (9069)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
52, eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (9065)

ANUNȚURI DE FAMILIE

di- 
între 

să 
a-

montarea tuturor proble
melor litigioase exclusiv pe 
cale pașnică, prin negoci
eri directe între părțile in
teresate, cu sprijinul ONU 
și al celorlalte organizații 
internaționale.

Vorbitorul a arătat că 
delegația română susține 
propunerea de a șe încheia 
un tratat universal privind 
nerecurgerea la forță și la 
amenințarea eu forța. Tot
odată, țara noastră priveș
te favorabil folosirea și 
altor căi pentru promova
rea 
față de principiul 
curgerii la forță, 
spirit, a declarat 
rul, noi sprijinim 
Uniunii Sovietice 
elaborarea de către' Comi-

tetul special al ONU pen
tru întărirea eficacității 
principiului nerecurgerii 
la forță în relațiile inter
naționale a unei declarații 
privind nerecurgerea la 
forță și la amenințarea cu 
forță în raporturile inter
statale, idee susținută de 
numeroase alte state.

FAMILIILE Ion Scorei și Ionel Dobre anunță 
încetarea din viață a scumpei lor soție, mamă, soa
cră și bunică

SAVETA SCOREI
Ceremonia funerară are loc astăzi (ora 13), în 

comuna Banița. (9078)

FAMILIA îndoliată mulțumește personalului Li
ceului industrial Petroșani,, elevilor, personalului 
I.U.M.P., prietenilor, vecinilor, tuturor cunoscuților. 
care au fost alături de noi la marea durere prici
nuită de moartea fulgerătoare a adoratei noastre

HERMAN VALERIA (70 ani)
(9073)

întăririi respectului 
nere_ 

In acest 
voi bito- 

ideea 
privind

☆

Incepînd de luni, Comi
tetul juridic al Adunării 
Generale a trecut la exa
minarea problemei regle
mentării prin mijloace paș
nice a diferendelor dintre 
state care, după cum se 
știe, a fost adusă în aten
ția ONU în baza unei. ini
țiative a României.

VAMEȘII britanici au 
confiscat pe aeroportul din 
Londra 15 kg de cocaină, 
estimată la 3 milioane de 
lire sterline (4,5 milioane 
dolari) pe piața ilicită a 
stupefiantelor, informează 
agenția Reuter. Drogul era 
transportat de șase per
soane în... sticle de șam
panie. Traficanții au fost 
arestați.

UN TREN de persoane a 
deraiat în apropiere de 
orașul birmanez Sintaung, 
la 560 km nord-est de Ran
goon. In urma accidentu
lui, produs, potrivit agen
țiilor internaționale, da
torită unor ploi torențiale, 
26 de persoane și-au pier
dut viaț’a și 65 au fost 
rănite.

IN AUSTRALIA, șoma
jul continuă să se mențină 
la un nivel ridicat. După 
cum se relatează din Can
berra, numărul celor care 
solicită un loc de muncă 
era, în luna septembrie, de 

635 000. -

MULȚUMIM din inimă familiilor prof. Cherciu 
N., prof. Stanca D., prof. Pantelimon R. pentru a- 
jutorul acordat la înmormîntarea regretatei noastre 

HERMAN VALERIA
Familia îndurerată. (9073)

COLEGII din cadrul secției SPRM a IPSRUEEM 
Petroșani sînt alături de colega lor Niculiță Anto- 
neta în greaua încercare pricinuită de moartea ta
tălui ei

TIBICHI COSTACHE
și transmit condoleanțe familiei greu încercate. (9068)
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FAMILIA mulțumește rudelor, colegilor și tu
turor celor care au fost alături de noi la suferința 
pricinuită de pierderea scumpei noastre 

DUMBRAVA EVA
(9071)

AMINTIM că se împlinește un an de Ia dispa
riția scumpei noastre soție și mamă

FLORESCU MARGARETA
(9067)
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