
COMUNICA
privind convocarea Plenarei Comitetului

T
Central al P.C.R.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ !

1 Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. în
trunit, marți, ,în ședință,

sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului

Comunist Român, a hotă rit 
convocarea Plenarei Corni, 
telului Central pentru ziua 
de 22 octombrie a.c.

Consiliul de Stat al 
D E 

pentru convocarea

Republicii Socialiste România 
C R
Marii Adunări Naționale

E T

este roșu Șl AL C0NS8LIULU! POPULAR MUNICIPAL
'r In temeiul articolului 54 clin Constituția Republicii Socialiste România, ' Consiliul de Stat al Re- Socialiste e c r e t epublicii nia dARTICOL UNIC, convoacă Marca Româ-

a z ă :
. — Se'Adunare Națională în a patra sesiune a celei de-a IX-a legislaturi în ziua de 23 octombrie 1986, ora 10,00.
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Ședința Consiliului de
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 

DECRET 
privind instituirea titlului de 

Erou al Noii Revoluții
din Republica Socialista

ti Agrare" 
Româniacele de _ țiilor economice ________operatîste, unităților de cercetare, unităților de cercetare și producție, stațiunilor pentru mecanizarea a- dezvolta- griculturii,, altor unități a- gricole socialiste, care realizează producții mari, la nivelul cerințelor noii revoluții agrare din țara noastră.Titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare" se conferă, de asemenea, activiștilor de partid și de stat, conducătorilor de unități a- gricole socialiste, altor ța- dre din agricultură, care în realizarea Unei agriculturi moderne, de înaltă productivitate, în obținerea unor recolte cît măi țnari pe întinse suprafețe de terenuri.ART. 3. — Nivelul producțiilor vegetale și animale și celelalte condiții pentru conferirea titlului de „Erou al Noii Revoluții _A- grare" județelor și unită- socialiste se

In vederea stimulării județelor, unităților agricole socialiste, activiștilor de partid și de stat, tuturor oamenilor muncii care lucrează nemijlocit în agricultură, pentru <’ rea intensivă a producției agricole, obținerea unor recolte eît mai bogate pe mari suprafețe de terenuri, prin organizarea științifica a producției și a muncii, aplicarea de tehnologii avansate, de înaltă productivitate, și pentru sporirea, pe această cale. a contribuției agriculturii la dezvoltarea generală a ță. rii, în concordanță cu ce . . ..rințele noii revoluții agra- au un aport deosebit re.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:ART. 1. —, Se instituie titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare".ART. 2. — Titlul de „E- rou al Noii Revoluții A- grare" se conferă județelor, întreprinderilor agricole de stat, asociațiilor economice de stat și cooperatiste, cooperativelor i„.

producție, asocia- interco-

agri- Iilor agricole

alstabilesc prin decret Consiliului de Stat.ART. 4. — In ierarhia distincțiilor de stat ale Republicii Socialiste România titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare" ocupă un loc egal cu titlul de ,,E- rou al Muncii Socialiste".Ca urmare, articolul 10, lit. A din Decretul Consiliului de Stat nr. 190/1977 privind distincțiile de Stat în Republica Socialistă România-va avea următorul cuprins:„A. Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" și Titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare'ART. 5. — Persoanele cărora li s-a conferit titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare" au acelea'și drepturi ca și persoanele distinse cu titlul de „Erou al Muncii Socialiste".ART. 6. — Se aprobă Regulamentul privind descrierea și modul de purtare a însemnului titlului de „E- rou al Noii Revoluții A-face parte integrantă prezentul decret.grare", potrivit anexei carei din
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele 
Republicii Socialiste România

Ședința Comitetului miniștrilor afacerilor 
participante la Tratatul de laMarți au început la București lucrările ședinței ■ Comitetului miniștrilor a- facerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.La ședință participă : B. Chnoupek, ministrul cerilor externe al afa- R.S.

Cehoslovace, O. Fischer, ministrul afacerilor externe al R.D. Germane, Orzechowski, ministrul facerilor externe al Polone, I.afacerilor externe al R.S. România, P. Varkonyi, ministrul afacerilor externe al

externe ai statelor
VarșoviaR.P. Ungare, E.A. Șevar- dnadze, ministrul afaceri- ; lor externe ăl U.R.S.S.Ivanov, prim-adjunct ministrului afacerilorterne al R.P. Bulgaria.Lucrările ședinței . tinuă.

REVENIM LA MINA URICANI

Eforturi rodnice pentru 
redresarea producțieiPornim, în investigația noastră la mina Uricani privind eforturile , pentru creșterea producției de cărbune în acest

sin'. elementele esențiale asupra cărora se acționează? Unul dintre acesteafolosirea intensivă a _________ ...____ : hotăritor canizării. In această trimestru al anului, de la vință, șubinginerulDănilă, șeful de sector, este cît se poate de explicit : „Atunci eînd am . a- vut probleme cu utilizarea, cele ■ la parametri maximi, a complexului de mare înălțime, efectele în nivelurile producției s-au arătat imediat. De aceea am luat toa-

actualitatea muncii din sectorul II, din două motive : este cel mai mare sector al minei și se confruntă, deocamdată, cu • ’ mai mari dificultăți, provocate de amplasarea jomp a abatajelor.Brigăzile i de producțieîn

Marți, 14 octombrie, a avut loc ședința Consiliului de Stat, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România. •La ședință au participat, ca invitați, prim viceprim- miniștri și viceprim-miniș- tri ai guvernului, miniștri, alți conducători de organe centrale, precum și președinți ai unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale.Consiliul de Stat a dezbătut și adoptat Decretul privind instituirea titlului ..Erou al Noii Revoluții A-

de „Erou al Noii Revolu. grare" se conferă activiști-ții Agrare" din Republica lor de partid și deSocialistă România.Potrivit decretului, titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare" se conferă județelor și unităților agricole de stat și cooperatiste care realizează pe toată suprafața agricolă planificată sau ia întregul e- fectiv de animale planificat producții mari, la nivelul cerințelor noii revoluții agrare din țara noastră.De asemenea, titlul de --------- ------ — ...’ ■——------
(Continuare în pag. a 4-a)

stat, conducătorilor de unități a_ gricole socialiste, altor cadre din agricultură, care au un aport deosebit în realizarea unei agriculturi moderne, de înaltă productivitate, în obținerea unor recolte cit mai mari pe în tinse suprafețe de terenuri.In ierarhia distincțiilor de stat ale Republicii Socialiste România titlul de
Sdptâmîna manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative

și sportive dedicate tineretului

„Sărbătoarea muncii și entuziasmului tineresc41

„Zilele filmului documentar in Valea Jiului- 86 ti

Incepînd de ieri, viața cinematografică 
a municipiului Petroșani cunoaște din 
nou efervescența unor evenimente cul
turale. Este vorba de cea de-a XV-a e- 
diție a festivalului „Zilele filmului do
cumentar în Valea Jiului", manifestare 
de larg interes, care și anul acesta se 
bucură de participarea unor personalități 
marcante din lumea filmului documen
tar, realizatori de filme din cadrul stu
dioului cinematografic „Alexandru Sa
hia".

Manifestarea se va desfășura pe du
rata a cinci zile, fiind inclusă atit în 
programul săptămînii manifestărilor po-

litico-ideologice, cultural-educative și 
sportive dedicate tineretului Văii Jiu
lui, sugestiv intitulată „Sărbătoarea mun
cii și entuziasmului tineresc" cit și în 
programul Festivalului culturii și edu
cației socialiste hunedorene, „Sarmis ’86‘". 
și este organizată sub egida comitetelor 
județean și municipal de cultură șieedu- 
cație socialistă, întreprinderii cinemato
grafice a județului Hunedoara și Stu
dioului „Alexandru Sahia" din Bucu
rești.

Pentru cititorii noștri, am rugat pe to
varășul Emeric Horovitz să ne prezinte 
amănunte : >

— In ce va consta a- 
ceastă a XV-a ediție a „Zi
lelor filmului documentar 
în Valea Jiului ’86“ ?■— Ediția din acest an va cuprinde numeroase spectacole cinematografice cu filme documentare, grupate pe cinci teme principale : „Aspecte din marile realizări obținute de ’ poporul român în Epoca „Nicolae Ceaușescu", temă ce va cuprinde filmele „Hunedoara -- ’85", „Hunedoa- - obiective, subiecti-

ve“, „Metroul bucureș- tean", „Acorduri", „Integrare, specializare, eficiență", apoi tema „Aspecte ale vieții cultural-arf istice ro-
„SARM1S ’86“

mâneștî de ieri și de azi", îp care sînt incluse filmele „Romanul unei vieți — Liviu RebreanuM. a_R.P.Totu, ministrul

loan

Echipa de montaj stilpi 
hidraulici (condusă de 
maistrul Francisc Soo) 
— o formație cu acti
vitate rodnică la SSH 
Vulcan.

stantin Lucaciu" și „Colinde, colinde;; colinde străvechi",' și tema „Din trecutul istoric multiniilenar al patriei", din care fac parte filmele „Vlad fepeș", x „Gorunul lui Horea", „Vâ- sile Pârvan".Avem în program, .de a- șemenea, tema „Filmul documentar în sprijinul introducerii tehnicii noi în minerit și pentru popularizarea cunoștințelor științifice", în cadrul căreia vor fi prezentate peliculele intitulate „O meserie bărbătească", , „Amintirea • a- celor zile", „Tiineliștii", „Laseri românești în medicină", „Știința și religia", pfecum și tema „Oameni, fapte de muncă și frumuseți ale patriei", din care fac . parte filmele „Palatul tinereții", „18 ani, stop-ca dru“, „Caii de dimineață", „Cerbul — podoabă a Car- paților", „300 de fotografii ale Bucureștilor".
Interviu realizat de 

II. ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Noile apartamente, față în fată cu exigentele locatarilor

ale sectorului au recuperat, te măsurile tehnice și or-- începînd cu luna iulie, ' :bine de 6000 de tone restanțele acumulate prima parte a anului, forturile minerilor ___îndreptate spre menținerea acestui mers ascendent al producției, pentru a face față nivelurilor sporite al sarcinilor de pian din trimestrul în curs. Care '

ganizatorice ce se impuneaumaidin Și. în prezent, utilajul, în- în. E-sînt credința! unei brigăzi nou constituite, aflate sub conducerea unui miner cu experiență, maistrul Gheor- ghe Durlă, produce din plin". Lucrurile nu s-au o-
C.T. DIACONU

(Continuare în pag. a 2-a)

.An de an, zestrea urbanistică a municipiului sporește. S-au construit și se construiesc anual -sute de noi apartamente. Au apărut. cartiere noi, cum este bunăoară Petro- șani-Nord, cartier ridicat într-o perioadă scurtă de , timp în zona vechiului vad comercial al reședinței de municipiu. Fiecare apartament nou construit aduce unor familii, locatarilor care le ocupă, bucuria și satisfacția de a locui în condiții de cou

fort și civilizație. Se poate spune că, la rîndul lor, constructorii,' instalatorii, mentorii, toți cei ce realizează prin munca lor impresionantul volum de lucrări de investiții, edi- ficînd arhitectura modernă' a localităților municipiului își fac cu prisosință datoria. Uneori au de luptat cu multe dificultăți și dovedesc prin fapte că știu să le învingă, conștienți fiind că -U . ,, Se mai, intîmplă, pe a- pă utilizarea lor. Apa cal-

locuri, ca bucuria locata- dă, un element de con-rilor care se mută în noi- fort elementar, se asigură uneori locatarilor după luni de zile ■ de mutarea lor în noile parlamente. Un caz■ cludent îl constituie cui 104 B din Petroșani-Nord.
le apartamente să fie umbrită de unele deficiențe. Au fost și mai . sînt necazuri în care, la mutarea în noile apartamente, locatarii n-au avut de la bun început iluminatul electric. Nu rare sînt cazurile în care instalațiile pentru alimentarea cu apă potabilă sau de canalizare au avut . . . mici defecțiuni, care s-aumuncesc pentru oameni. . agravat la scurt timp du

abia la a- con- blo- cartierul ------- ,------------ Dat in folosință locatarilor lună septembrie, n-a fost racordat la instalația din
de

(Continuare în pag. a 2-a)
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CIVIC

Ale-

CONSUMUL RAȚIONAL DE APA 
domeniu de manifestare 

a spiritul
Fiecare locuitor din Valea Jiului observă 

după o vară secetoasă, ne aflăm in plină toamnă 
este la fel de lipsită de precipitații. In aceste 
apei potabile este o problemă actuală și de 
interes cetățenesc. Despre căile și formele de 
nonîisire a apei am avut o convorbire cu ing. 
xandru Todor, directorul întreprinderii de gospodă
rie comunală și locativă din Petroșani.

este ia iei ae lipsita de precipitații. In aceste con
diții, cînd debitele rîurilor sînt scăzute, economisirea

— De fapt precipitații n-au fost din luna iulie, și din această cauză cele 13 surse de apă potabilă din Valea Jiului, mai mari sau mai mici, au scăzut pînă la 30—40 la șută clin capacitatea lor. Șursa Valea Morii din Vulcan a fost o- prită complet, tot din cauza lipsei de apă. In aceste condiții apelam la spiritul gospodăresc al asociațiilor de locatari și al tuturor locuitorilor, la întreprinderi și instituții să manifeste întreaga responsabilitate civică pentru folosirea rațională a apei potabile astfel îneît activitatea economică și socială să se desfășoare în buhe condiții. Fiind un element vital, apa trebuie utilizată în mod chibzuit.
— Din experiența anilor 

trecuți, cunoașteți 
de eliminare a risipei 
apă. Cum trebuie să 
cedeze cetățenii 1Mai întîi trebuie vă spun că unitățile dustrialc, în special miniere, ău datoria de a gospodări apa. In întreprinderi și instituții sînt robineți care curg permanent, iar în multe școli și unități comerciale sînt mul, te defecțiuni la instalațiile sanitare, fiind un adevărat izvor al risipei. In această situație de secetă prelungită toți locuitorii trebuie să efectueze reparațiile necesare la instalații, cele mai multe constînd dintr-o simplă înlocuire a garniturii, lucrare ce poate fi făcută de oricine. Pentru alte defecțiuni trebuie solicitați

eăile 
de 

pro-sa in- cele civică

(Urmare din pag. 1)

it it, însă, aici : folosirea mecanizării s-a accentuat, prin repunerea în funcțiune a altui complex de mare înălțime, care intră în exploatare chiar în această săptămînă.. Despre ce este vorba ? Utilajul a intrat în rezervă, cu un an in urmă. De atunci, după expresia șefului de sector, „presiunea l-a cam încolțit". A fost nevoie de un program de lucrări speciale, pentru a-1 repune în front. Așa cum s-a procedat și în cazul primului complex — la care s_au făcut adaptări cerute de specificul stratului de cărbune, măi ales., la transportor — și acestuia i s-au adus îmbunătățirile necesare. Actualmente, minerii din brigada Gheorghe Maridriș au ajuns; finalul acestor lucrărisînt gata să dea cărbune culași

specialiștii noștri sau cei din cooperația meșteșugărească. Revenind la consumul din unitățile miniere, remarc faptul că Combinatul minier Valea Jiului efectuează Intrări pentru captarea apei la Crivi- dia, Voievodu și Sterminos. Consider că este necesar să intre în funcțiune și stația de filtrare și tratare a a- . pei de la IFA „Vîscoza" — Lupeni, care are o capacitate de 40 litri pe secundă.
— La această acțiune de 

economisire trebuie să se 
implice, evident, și 1GCL. 
Cum se va acționa pentru 
eliminarea pierderilor 
apă din rețea ?— In ceea ce ne privește pe noi este și firesc să fim atenți și receptivi la toate defecțiunile din rețea, întreaga Vale a Jiului află 350 km de rețele

de
In se_____ • dedistribuție, unele vechi de peste 20 de ani, de aceea se mai înregistrează și pierderi. Consider că dacă noi intervenim rapid și eficace, iar locuitorii, întreprinderile și instituțiile își verifică instalațiile, contribuim cu toții, în mod unitar, la folosirea rațională a apei și economisirea ei. Restricțiile în distribuire terminate,: deci de biective,; știute de lumea. Consumul

de apă este o problemă ac
tuală, de larg interes ce
tățenesc, cu semnificații și pentru procesul de educație, de formare a copiilor în spiritul economisirii a- eestui element vital..

sînt decatize o- toată 
rațional

T. SPATARUacest, utilaj de mare randament.Un alt element decisiv in creșterea producției de cărbune, strîns legat de folosirea intensivă a mecanizării, îl. reprezintă buna organizare a muncii.

Alaturam imaginii de față, reținută pe peliculă la Centrul nr. 2 de reproducere a fonogra- melor muzicale din Petroșani, informațiile furnizate de Ion Mihai, șeful centrului : „Unitatea noastră este singura de acest gen din municipiu, autorizată pentru reproducerea fonogra- melor muzicale. In a- cest sens, avem un contract încheiat cu întreprinderea „Electrecord" din Capitală în vederea achiziționării, într-Un timp cît mai scurt, a noutăților de muzica ușoară si populară". (Gh.O.)
Zilele fiimutui documentar in lalea Jiului
(Urmare din pag. I)

— Alături de spectacolele 
cinematografice ?— înainte de a răspunde, fac precizarea că aceste spectacole vor fi prezentate atît în cinematografe cît și în unele așezăminte de cultură sindicale sau în sălile de apel ale întreprinderilor miniere, prilejuind dezbateri cu participarea

spectatorilor și a realizato- ; rilor. ■. . AO astfel de dezbatere a avut loc chiar ieri, la I.M. Bărbăteni, sub genericul „Filmul documentar în sprijinul. generalizării experienței înaintate din domeniul minier" la care au participat cadre tehnico- inginerești din întreprinderile CMVJ, cu responsabilități în domeniul protec-

ției muncii, precum și gizorul ing. Alexandru Gașpar. Tot ieri, cunoscutul c i n e a s t, a vizitat IFA „Vîscoza" și a participat la spectacolul de gală de la cinematograful „7 Noiembrie" din PetroșaniIn program sînt incluse și întîlniri ale realizatorilor cu publicul — astăzi, la cinematograful „Unirea"Ia»ni, la cinematograful „Rărîngul" din Petroșani, in prezența unui numeros public, a avut loc premiera de gală a filmului „Bătălia din umbră".La premieră au fost prezenți regizorul filmului Andrei Blaier, precum și doi interpreți, Doru Bandol, o reală speranță a artei noastre cinematografice, actor la Teatrul de stat din Botoșani și copilul Cosmin Popescu, precum și reprezentanți ai comitetelor județean și municipal de cultură și educație socialistă și ai întreprinderii cinematografice județene.Filmul, inspirat din- tr-unul din episoadele dramatice ale primului război mondial, avînd ca erou pe învățătorul Victor Popescu, ofițer în ar_

I
V
A

A
I

* mata romană, originar din satul Valea cu Apă din
Simion Bodescu, care sapă o galerie de cap, în avans, pentru SMA 2PH-ul îhînuit de minerii coordonați de Gheorghe Durlă, utilaj, la rîndul său, aflat în strînsă legătură cu înaintarea, celui de al doilea complex,

Premieră de gală județul Gorj, se constituie într-o evocâre a unor fapte de vitejie neasemuită, devenind, prin calitățile sale artistice și do- cumentarisțice, Un moment de autentică valoare în epopeea cinematografică națională. Personalitatea regizorului Andrei Blaier, autorul unor filme de referință care îmbină artisticul cu documentarul, dintre care amintim „Diminețile ținui băiat cuminte", „Prin cenușa imperiului", serialul TV „Lumini și umbre", se răsfrînge asupra întregului film, pelicula, prin puterea de sugestie a fiecărui cadru, a fiecărui detaliu, dar și prin arhitectonica întregului film, impunîndu-se ca u- nul dintre filmele de am

plă rezonanță în inima și gîndul spectatorilor, nerînd un profund și brant sentiment de triotism.Așa cum menționa cuvîntul săuAndrei Blaier, cu numai cîteva momente înainte de premieră, „Bătălia din umbră", un film de acțiune, dar și un film de idei, este un film rod al unei perfecte colaborări între realizatori.Manifestarea, integrată Festivalului culturii' și educației socialiste hune- dorene, „Sarmis ’86", și „Săptămînii manifestărilor politico-ideOlogice, cultural-educative și sportive dedicate tineretului Văii Jiului*’, „Sărbătoarea muncii și entuziasmului tineresc" s-a bucurat de un deosebit succes în rîndul publicului care a umplut pînă la refuz sala cinematografului.

ge- vi- pa-

re- din Petroșani, începind cu ora 10, o intîlnire cu minerii la sala de apel a I.M. Vulcan — tot astăzi, la ora 13, precum și un program de filme pentru tineret, la Petrila, deseară, începînd cu ora 18. De altfel multitudinea de acțiuni vine să sublinieze încă o dată faptul că filmul documentar tinde să se desprindă de rolul de completare a filmului artistic, el alcătuind spectacole de sine stătătoare, constituind o cronică vie 
a vieții, a spiritualității contemporane a oamenilor României socialiste.Iînregizorul

I 
i 
î 
J

A

Noile 
apartamente 

(Urmare din pag. I)alimentare cu energie electrică mai bine de o săptă- mînă. Numai la insistențe
le locatarilor s-a rezolvat această „problemă". Locatarii noului bloc s-au confruntat și cu alte deficiențe, cum sînt lipsa unei ro- zete la cîte un robinet sau doua, închiderea ineom- gea- sanitare improviza- de distri- electrice

lor de pregătire a noilor capacități de producție. In acest scop, minerii de sub conducerea brigadierului I- lie Nucula depun eforturi susținute pentru ca toate cele trei abataje cu front scurt, din panoul VI, stra- oa-
Eforturi rodnice pentru redresarea producției

Este vorba, în primul rînd, despre disciplina tehnologică — nu numai sub aspectul întreținerii și exploatării corecte a utilajelor, cît mai ales în ce privește corelarea activității a trei dintre brigăzile de producție ale sectorului. Fluxul de producție a creat o interdependență între avansările celor două complexe și ritmul de execuție a lucrărilor de pregătiri, efectuate de brigada lui

încredințat brigăzii Man. driș. Este lesne de înțeles că, așa stînd lucrurile, activitatea uneia dintre brigăzi influențează decisiv ritmul celorlalte două, și, de aici, o necesitate stringentă în ce corelarea strictă a inelor fiecăreia în și în ansamblu.Un al treilea element ho- tărîtor pentru nivelurile producției din acest trimestru este ritmul lucrări-
privește progra- parte

-tul 17—18, blocul I Nord, să intre, la termenele stabilite, în funcțiune. Acest lucru se va face eșalonat, , așa cum prevăd graficele, astfel îneît, în fiecare dintre cele trei luni ale trimestrului, sectorul va beneficia de cîte 90 de tone zilnic, furnizate de aceste capacități de producție. Pentru prima dintre ele, problema plasării este, deocamdată, rezolvată. Mai rămîne asigurarea postu-

arilor pentru următoarele două — și, în acest sens, desigur, se impune un a- jutor și din partea conducerii mineri, sectorul fiind, în prezent, cu 30 de meni sub efectiv.Spuneam că dificultățile provocate de exploatarea în jomp impietează și ele asupra nivelurilor de producție — aprovizionarea cu matertele și evacuarea cărbunelui făeîndu-se, din această pricină, mai greu. Totuși, prin mai buna coordonare a formațiilor de pe fluxul de transport, e- fectele pot și trebuie să fie diminuate, în așa fel îneît minerii sectorului să continue, la cote> superioare, procesul de redresare a producției, proces care, în prezent, și-a arătat deja roadele, prin diminuarea cu 6000 de tone a minusului înregistrat în prima parte a anului.

închiderea pletă a unor uși sau muri, instalații cu defecțiuni, ții la tablourile buire a energiei ș.a.m.d.In astfel de condiții, mutarea în noul apartament presupune alergătură pentru înlăturarea defecțiunilor, insistențe pe iîngă constructori și instalatori, cheltuieli în plus pentru punerea la punct a unor „dotări", care, de fapt, n-ar trebui să fie defecte...Cine se face vinovat de o asemenea stare de lucruri ? De regulă, constructorii afirmă : „Noi am construit și am predat lucrările comisiei de recepție a beneficiarului". Instalatorii, la rîndul lor, afirmă același Iucrtt. Cum se explică, totuși, că dincolo de aceste afirmații, locatarii noilor apartamente se confruntă cu neajunsurile semnalate mai sus ? Pentru a răspunde acestei întrebări vom reveni în viitoarele numere ale ziarului nostru cu raiduri-an- chetă organizate la fața locului. Fiindcă un lucra e clar : locatarilor trebuie 
să li Se asigure condiții normale de confort încă de la prima zi de la ocuparea noilor apartamente 1

vă informăm
iurie Darie, Stela Popescu, Ieri, în Paring, minima în- trina frigorifică Ia chioșcul Silviu Stănculescu. (Al. H.) registrată a fost de minusCENACLU. Sîmbătă, 18 2 grade, maxima la Petro- octombrie, la ora 10, Casa șani avînd valori de pînă pionierilor din Petroșani, la plus 15 grade, va fi gazda primei •’întîi- ESTRADA. Sîmbătă. în- niri din această stagiune cepînd cu ora 20, colectivul a membrilor cenaclului li- artistic al Teatrului de estradă din Deva, avînd ca invitată pe Marina Scupra, prezintă, pe scena Casei de cultură a sindicatelor Petroșani, spectacolul „Succesele revistei". (Al. H.)FRIG. Probabil că frigo- tehniștii de la IRUC așteaptă gerurile iernii pentru a monta, în sfîrșit, vi-

iar acțiunea va continua, pînă la primul îngheț.TEATRU. La Casa de cultură a sindicatelor, Teatrul de Comedie din Bucu- . rești ne invită, mîine, la două întîlniri cu dramatur- bune gia universală. Se vor juca pre-

na betoane pe un tronson de peste 150 de metri.FRUCTE. După încheierea campaniei de recoltare a zmeurei, afinelor și murelor de pădure, care s-a soldat, pe raza Ocolului silvic Petroșani, cu rezultate, se află, în zent, în plină desfășurare,-, un singur bărbat", de strângerea ghebelor, la punctul amplasat preajma Polatiște, echipele de legatari au adus mai de 6 tone de ciuperci,

DRUM. In această perioadă, echipele de lucrători ale Direcției de drumuri și poduri Petroșani finalizează amenajarea intersecției între bulevardul municipiului și centura de legătură, în 1 IPSRUEEMP. Pentru a- 
I ceasta, ele vor asfalta ca- 
I lea rutieră pe o porțiune cum tio informează 
I de 170 de metri și vor tuc

alimentar din incinta Uzi- | nei de preparare a cărbu- I nelui Corcești. Respectiva I instalație zace desfăcută din miezul acestei veri. Toate cele necesare le stau la dispoziție, poate fac ei rost și de puțină bunăvoință. (Gh O.)
i 
Iterar „Columnă Jiurilor", care îi reunește pe purtătorii cravatelor roșii cu tricolor din localitățile municipiului.TEMPERATURI. Apropo de primul îngheț: mereu- : - rul termometrelor stațieiAmcl Giurumia, Ștefan meteorologice a început să Tapalagă, Virginia Mirea, coboare sub zero grade.

piesele „Capcană pentru ‘ ... ’ ' ■' ’ ■ R-Thomas — de la ora 16,30 și „Avea două pistoale cu cehi albaștri și negri", deDeja, pe cu- bine - Dario Fo — de la ora 20,15. așa In distribuție, printre alții, tehnicianul Teodor Mustață —
Rubrică realizată de 

B. SABIN
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Producția de cărbune din trimestrul IV

REALIZATĂ ÎN CONDIȚII DE DEPLINĂ 
A MUNCII!SECURIT A TE

DISCI 
dezideratUna dintre unitățile miniere în care a avut loc recent un control al unei echipe complexe, de specialitate, a fost I.M. Live- zeni. Cu prilejul controlului au fost evidențiate, în general aspecte pozitive, privind aerajul, exploatarea și întreținerea lucrărilor miniere, a utilajelor și instalațiilor de pe fluxul producției.S-a constatat, printre altele, că stația de telegri- zumetrîe funcționează la parametri normali, asigu- rînd controlul atmosferei din mină. Reviziile de gradul doi, preventiv planificate, pentru a asigura buna funcționare a utilajelor sînt efectuate conform graficelor. La verificarea prin sondaj a dispozitivelor de decuplare automată a e- nergiei electrice în cazul atingerii concentrațiilor periculoase s-a constatat corecta funcționare a a-
Acționăm preventiv, 

cu autoexigență 
și responsabilitateProverbul, atît de înțelept, cu „paza bună trece primejdia rea“, se poate spune că trebuie să constituie o deviză a lucrătorilor și specialiștilor din domeniul securității muncii miniere. Litera și spiritul lui sint de domeniul actualității- permanente, am . putea spune, și la întreprinderea minieră Aninoasa. Iată cî_ teva recente exemple în această privință.supraveghem îndeaproape activitatea din a- batajul 9—10, stratul 3, blocul II, unde muncește brigada coordonată de Constantin Broască. Capacitatea aceasta de producție este amplasată într_o fostă zonă de foc, din cate pricină apar temperaturi ridicate la front. Prin măsurile luate — asigurarea unui aeraj mai bun, asistența tehnică pe fiecare schimb, aprovizionarea minerilor cu apă minerală bogată în săruri — s-au creat condiții de muncă corespunzătoare. In același timp, prin acțiunile compartimentelor de profil, ș-a înregistrat o scădere treptată a temperaturii — cu fiecare felie — și sîn- tem siguri că, în viitorul apropiat, vom fi în măsură șă asigurăm, în acest abataj, toate condițiile pentru un microclimat optim de muncă, excluzînd în totalitate riscurile aprinderii zăcămîntului.Cu cîtva timp în urmă, am declanșat o acțiune de mai mare amploare : am început măsurarea amănunțită a concentrațiilor de metan. Desigur, dispuneam de date suficiente, și pînă 

acum, necesare în cazul intervențiilor la fronturile de muncă sau în locurile

PLINA F 
al activității cestora, în panoul 7 stratul o, bloc VI, din cadrul sectorului III. sBrigada de control a .depistat, pe alocuri și unele încălcări ale normelor de protecție a muncii. Bunăoară,. în planul de atac din panoul 9, stratul 5, blocul VI, coloana de aeraj parțial nu era prelungită la distanța prevăzută, lipseau două tuburi. Lucrul a fost oprit pînă la montarea tuburilor lipsă. Pentru această deficiență a fost sancționat contravențional șeful de brigadă și maistrul de revir, care răspundeau direct de montarea corectă a tuburilor pînă ' în apropierea frontului de lucru.In cursul lunii iulie au fost identificate 16, iar în august alte 42 de cazuri de neridicărî de metanometre de către cei ce aveau îndatorirea de serviciu de a le purta în mină. In re- 

expuse acumulărilor. Dălți in considerat că se impune cercetarea mult mai in detaliu, nu numai a circuitelor pe care sint dispuse cite 9—10 locuri de muncă, ci și a fiecărui loc de muncă in parte. Așa se face că, în prezent, avem Itt dispoziție toate datele necesare în această privință Ele ne vor permite să elaborăm prognoze mai aproape de reali tide, de posibilele evoluții în cazul unor avarii, al apariției focului de mină, cînd se o- prește parțial aerajul — deci vom ști mai bine cum să acționăm. Desigur,, asemenea situații le preîntâmpinăm, prin activitatea noastră de schimb cu schimb, de fiecare zi. Dar am considerat necesar ca să fim pregătiți cum se cuvine și pentru împrejurări speciale, cînd soluțiile trebuie să ,fie prompte, iar acțiunile rapide. In asemenea cazuri, intervențiile se măsoară în secunde, iar e_ ftciența lor este cu atît mai mare cu cît timpul de reacție este mai scurt.în domeniul prevenirii focurilor de mină, avem satisfacția,, ca un aparat conceput și experimentat în mina noastră, împreună cu specialiștii în domeniu de la CCSM, să intre în acest an în producția de serie la atelierul de profil al IPSRUEEMP. In cu- rînd, deci, acest generator de spumă, purtînd și rodul efortului de concepție al minerilor de la Aninoasa, va putea intra în dotarea unităților miniere din Valea Jiului.
Ing. Gheorghe RANCEA, 

mginer-șef cu securitatea 
minieră, I.M. Aninoasa 

ERMĂ 
din mină gistrul în care se consemnează neridicările, sînt trecute propuneri de sancționare a persoanelor depistate că au încălcat această îndatorire de serviciu. Dar într-un singur caz dintre acestea, propunerea a fost aplicată efectiv de către șeful sectorului de securitate minieră. Ca urmare au fost sancționați contravențional șefii sectoarelor IV și V, care aveau obligația să rplics propunerile san< ționare.Au fost constatate , alte deficiențe privind întreținerea galeriilor, a unor instalații electrice, pentru remedierea cărora s-a intervenit cu operativitate. Unde a fost cazul, instalațiile au fost oprite din funcțiune pînă la remedierea deficiențelor constatate.Concluziile care se impun sînt clare. La I.M. Li- vezeni, întărirea disciplinei personalului muncitor din subteran constituie un deziderat. Instructajele periodice cu întreg personalul și cele pe meserii, activitatea de propagandă, munca de la om la om cu privire la necesitatea permanentă și importanța respectării normelor de protecție a muncii, a tehnologiilor de lucru, trebuie să fie întărite. Aceasta este o condiție importantă pentru asigurarea bunului mers al producției de cărbune, in condiții de deplină securitate a muncii, la nivelul dotărilor și posibilităților existente. (V. FENE- ȘANU)

In abataje, controlul metanului se face atît la frontul de lucru cît și spre 
zona de dirijare a acoperișului (tavanului), precum și în golurile rămase neîn- 
chise după prăbușire.

i Fapta în sine — petrecută la I.M. Petrila în schimbul I — a fost cît | se poate de banală, dar urmările ei s-au dovedit j destul de grave. .I Un maistru minier cu I experiență, datorită unei I neatenții și încălcări fla- I grante a normelor de pro- | tecție a muncii, a ajuns■ în situația de incapacita- I te temporară de muncă.Spunem că fapta în si- | ne pare banală, dar urmă- rile au fost grave. In pre- | zența maistrului minier s-a inversat sensul de ac- I ționare a transportorii- . lui TR-3 de pe galeria [ direcțională nr. 135—136 . culcuș stratul 3. orizontul j 150, blocul zero. După . inversarea sensului tran-■ spoitorului, s-a început | încărcarea stației de ac- 
* ționare pe transportorul I TR-3, iar după ce a fostlegată stația de acționare I de lanțul transportorului.

Funcționarea fără cusur a lămpii de miner — iată un element strict necesar pen ni sig irani t mulu în subte an mai d-’ aceea, în cadrul lămpârii i d< Is J M. Paroșeni, electricianul surprin în obiecti »»: aparatului dh fotografiat (Nicu- 
lita Iancu), efectuează cu multă atenție reparațiile la un set de lămpi de ruină. 

Foto: Șt. NEMECSEK

Aerajul general și parțial-la nivelul cerințelorFiind cea mai mare unitate minieră a Văii Jiului, mina Lupeni are în față sarcini deosebite. Iar noi înțelegem aceste sarcini nu numai în ceea ce privește cantitatea de cărbune cocsificabil extras, ci și sub raportul respectării normelor de protecție a muncii.In consens cu sarcinile ce-i stau în față pe linia asigurării unui aeraj general și parțial la nivelul cerințelor, colectivul sectorului de securitate minieră de la I.M. LUpeni a acționat și în acest an în așa fel îneît activitatea minerilor să se poată desfășura în condiții optime la toate locurile de muncă. .Urmărim în permanență principalele circuite de aeraj din lucrările din subteran, prin aceasta reducînd permanent concentrațiile de metan sub limitele admise. Desigur, pentru aceasta, ținem în permanentă stare de funcționare cele peste

instalația s-a pus în mișcare, avînd sensul de acționare inversat.In timp ce se executa transportul, după parcurgerea unui traseu de circa 20 m, stația de acționare s-a dezechilibrat și ș-a răsturnat peste
In vizor

Atenfie la... neaten(ie!maistrul minier, care era în dreptul ei, prinzîndu-i în cădere piciorul stîng și accidentîndu-1.Acest accident, prin simplitatea producerii lui, datorită încălcării normelor de protecție .a muncii, care la minerii cu vechime subterană provine din rutină, de la ideea greșită că nu se va întîinpla nimic, demonstrează că 

220 uși de aeraj. Oamenii sectorului cunosp faptul că o singură ușă defectă poate deregla aerajul întregii mine. Supravegherea acestor uși, controlul echipelor speciale asupra activității din subteran, 
întreținerea principalelor căi de aeraj, instruirea membrilor brigăzilor de producție, ■ și de pregătiri pentru activitatea lor preventivă, de eradicare a lipsurilor — sînt acțiuni ce figurează prioritar în programul sectorului.La mina Lupeni se ivesc des prilejuri de apariție a prafului de cărbune, mai ales la locurile de muncă cu tăiere mecanizată, unde trebuie montate pulveriza- toare apâ-aer. Această măsură de combatere a prafului de cărbune se înscrie permanent în programul nostru de acțiune, ea de altfel și aceea a u- nui control total asupra modalităților în care se 

este suficient să se petreacă o singură dată o abatere, și consecințele sînt resimțite o viață întreagă.Practica a demonstrat nu o dată că rezultatele sînt mai bune acolo unde controlul nu se limitează 

la o activitate de rutină, ci se desfășoară acțiuni preventive, angrenîndu-se în acest scop tot personalul cu sarcini pe linie de protecție a muncii.In general, accidentele se dațoresc organizării necorespunzătoare a procesului de producție, e- xistențeî Unei slabe discipline la locurile de muncă, neasigurării func

pregătește pușcarea la Jocurile de muncă.Pe de altă parte menținem sub sever control content rații le de metan, prin intermediul măsurătorilor de gaze, a maiștrilor, a șefilor tie brigadă.Un capitol distinct, cu măsuri preventive deosebite, -se referă la degazare, la crearea unor zone de șistificarc, de zone speciale etc.UI t i ni u*l trimestru al anului ne cere și nouă, celor de la sectorul de securitate minieră al minei Lupeni, un volum mare de muncă, de exigente pregătiri pentru activitatea din viitorul an. De aceea întețim la maximum acțiunile de remediere a defecțiunilor, de organizare a muncii în subteran, de prevenire a evenimentelor și accidentelor de muncă, printr-o susținută activitate de controlIn concluzie, desfășurăm o vastă activitate pentru crearea celor mai . bune condițiuni pentru ca minerii Lupeniului să poată munci cu spor, într_un climat de siguranță deplină.
Ion UNTEA, 

tehnician, șeful sectorului 
de securitate minieră,

I.M. Lupeni

Pagină realizată 
la cererea CMVJ

ționării utilajelor la un ’ 
nivel tehnic corespunză
tor, precum și unor ca- j 
rente ivite în procesul ia- structiv-educativ. Faptul I exemplificat în cele de | mai sus este cit se poate . 
de edificator. Unele accidente care s-au produs în ' întreprinderile miniere I din Valea Jiului se dato- | 
resc nerespectării celor i mai elementare norme de I protecție a muncii, din păcate, de către munci- I țori calificați cu vechime I și experiență în cîmpul I muncii. ITrebuie să știm să folosim eficient, corect, dotarea tehnică din proce- I sul de producție. E impe- I rios necesar în acest sens, j mai mult ca oricînd, o ‘ exigentă instruire a per- I sonaluluî de execuție, de | supraveghere și control I ■

Ing. Aurel AMZĂR. I
inspector in cadrul I
1STPM Petroșani t
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(Urmare din pag. I) „Erou al Noii Revoluții A- grare" ocupă un loc egal cu titlul de „Erou al Muncii Socialiste".Consiliul de Stat a dat 
o înaltă apreciere rolului hotărîtor al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și realizarea grandiosului Program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism,. contribuției sale esențiale aduse la dezvoltarea agriculturii, la înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare în țara noastră, la ridicarea bunăstării întregului popor.In continuare, Consiliul de Stat a dezbătut și a_ doptat Decretul privind stabilirea criteriilor de conferire a titlului de „E- rou al Noii Revoluții A- grare" și a altor distincții județelor și unităților a-

SPORT 9 SPORT 9 SPORT 9 SPORT 9 SPORT 9 SPORT 9 SPORT 9 SPORT 9 SPORT

F_O TBAL, DIVIZIA C

Prețul victoriei...la plus in clasamentul adevăruluiVICTORIA CALAN — MINERUL ȘTIINȚA VULCAN 0—1 (0—1). Primul sfert de oră, conform... tradiției, a aparținut gazdelor; în min. 10, Gălan beneficiază de o centrare de pe aripa dreaptă, dar șutul șău s-a dovedit imprecis. Treptat, combinata își ya impune jocul, surprinzînd' prin lansări rapide apărarea Victoriei. In min. 25 și 30, Modreanu a fost oprit din cursă doar de... tușie- rul Iuliu Bodor (Brașov) ; în min. 34, minerii au manevrat tactic în propriul teren, de unde Topor a țîș- nit pe aripa stîngă. Precis „la întîlnire", Modreanu a lobat balonul, din marginea careului mare, peste Ungu- rcanu: 0—1.La reluare, fotbaliștii din Că lan au avut o bună ocazie de a egala — după o suită de driblinguri, dintre Chițac și Frățilă, veteranul Rizescu a șutat cu stîngul însă Bîrsan a intuit traiectoria balonului. Apărarea combinatei a evoluat cu calm, interceptînd pasele adversarilor, fapt care
HANDBAL, DIVIZIA B

Din nou învingători, într-un final dramaticUTILAJUL-ȘTIINȚA — PETROȘANI — AUTOTURISME TIMIȘOARA 24-—22 (10—9). Dramatică a fost și confruntarea dintre handbalist ii echipei gazdă și cei de la „Autoturisme" din Timișoara. Credeam că după victoriile în dauna clujenilor și a- rădanilor, seria jocurilor grele s-a încheiat pentru „șaptele" din Valea Jiului, dar nu a fost așa. Proaspăta promovată în divizia secundă, echipa de pe malurile Begăi, aureolată de o nesperată victorie la Reșița, a venit la poalele Parîngului cu pretenția, nici mai mult nici mai puțin, de a obține victoria și, implicit, lansarea înspre pozițiile fruntașe ale clasamentului. Nejam convins că aspirația timișorenilor nu a fost neîntemeiată. Elevii antrenorilor Cornel Jude și loan Diliță, a- vîndu-i în formație de concetățeanul nostru Iosif Fe- her și pe Alexandru Vlad,

Ședința Consiliului de Statgricole socialiste pentru realizări deosebite în sporirea producției, agricole.Prevederile decretului a- sigur^ o -stimulare mai accentuată a județelor, u- nităților agricole socialiste, cadrelor care lucrează nemijlocit în agricultură, pentru obținerea unor recolte cît mai bogate pe mari suprafețe de terenuri, pentru sporirea contribuției agriculturii la dezvoltarea generală a țării, în concordanță cu cerințele noii revoluții, agrare.In vederea realizării U- nei gospodăriri Unitare și superioare a tuturor pădurilor și vegetației'forestiere, Consiliul de Stat â adoptat Decretul privind transmiterea unor păduri și terenuri forestiere și a unor plantații și perdele forestiere în administrarea directă a unităților silvice din subordinea Ministerului Silviculturii.

a contribuit la superioritatea în cîmp a oaspeților. Finalul „deschis11 a confirmat valoarea învingătorilor: Topor (80) cîștigă due_ Iul cu Cocoș, Milenovici preia, îl.fentează pe Ungu- reanu, dar ulțimul apărător reușește, în cădere, să devieze balonul cu piciorul ; Milenovici (84) pătrunde în careu, pasează înapoi lui C. Ene, care șutează alături ; Constantin (89) trece în viteză de trei adversari, dar Toderici îi „suflă" mingea în,- ultimă instanță. O victorie meritată deci.MINERUL ȘTIINȚA : Bîrsan — Iszak, Chițac, Frățilă (86, Pîrvuleț), Tă- năsie — C. Ene, Negruț, Burdulan, Modreanu (88, Constantin), Milenovici, Topor.
Ion VULPEN.R. Rezultatul partidei dintre CSM Vagonul Arad și CFR Timișoara este de 2—2 și nu 2—0, cum a a- părut în numărul trecut al ziarului nostru, dintr-o eroare de transmisie telefonică.

au fost deosebit de periculoși, multe minute fiind la cîrma jocului, lăsînd impresia că succesul nu le poate scăpa. >'In ambele reprize, starturile au fost identice. In prima, oaspeții au condus cu 4—1, după care verva lui Bălășescu a anulat handicapul, permițînd gazdelor avantajul minim la repriză 10—9, după multe ratări, în mod special ale gazdelor („excelînd" în a- cest sens Drăgan, Dani, Gheciu și chiar Cazan) și o prestație remarcabilă a portarului nostru, Ciu- caș.După pauză seria incredibilelor ratâr/ ale jucătorilor echipei Utilajul-Ști- ința continuă, permițînd oaspeților o nesperată detașare pe tabela de scor. Feher și colegii săi prind momente mai bune, răstur- nînd rezultatul și adueîn- du-și echipa în avantaj de patru goluri (min. 44) J 10—-14. Speranțele gazde

In continuare, Consiliul de Stat a adoptat Decretul pentru convocarea Marii Adunări NaționaleConsiliul de Stat a examinat și ratificat: Convenția între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste cu privire la colaborarea în domeniul gospodăririi a_ pelor de frontieră; Convenția între Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe avere; Acordul între Republica Socialistă România și Republica Turcia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe avere.Toate decretele și tratatele internaționale menți

UNIREA SINNICOLAU MARE — MINERUL LU- PENI 1—0 (0—0). Incredibil și totuși adevărat I Liderul a cîștigat în cele din urmă, dar cu ce... preț ? Minerii au evoluat cu multă ambiție, demonstrîndu-și valoarea tehnică și coeziunea intercompartimen,- taiă, gazdele au viciat fazele lor defensive și ofensive, prin faulturi, obstrucții, simulări etc, beneficiind de creditul în alb al brigăzii orădene, condusă de Vasile Matei. Atacurile purtate de Nechimiș, Păuna și Postelnicu au fost „rezolvate" cu regularitate de brigada de arbitri, mai mult, în min. 76, un „plori- j6n“ al unui atacant bănățean, în careul oaspeților, a fost răsplătit cu o . lovitură de pedeapsă, din care s-a marcat unicul gol al partidei. Pentru a se păstra diferența minimă, fără motiv, în minutul următor, autorul victoriei Unirii, arbitrul Vasile Matei i_a 
lor în victorie scăzuseră mult. Cu o mobilizare e- xemplară însă, elevii antrenorului Ioan Chira atacă dezlănțuit reușind ega- larea și preluarea conducerii. Daniel Antohe, la cel măi bun joc al său în divizia secundă, evoluează impecabil, înscriind gol după gol, stabilind egalitatea între aportul său și al colegului Bălășescu în realizarea unei prețioase și dramatice victorii, cum a fost cea de duminică pentru combinata din Petroșani.Gazdele au demonstrat de această dată că potențialul lor este superior, capacitatea ofensivă fiind e- tâlată cu momente electrizante, presărate pe durata întregii partide.Au marcat : Bălășescu— 7 goluri, Antohe — 5, Gheciu — 4, Drăgan, Dani— 3, Cazan — 2.

N. LOBONȚ 

onate au fost examinate, în prealabil, și avizate favorabil de către comisiile permanente de specialitate ale Marii Adunări Naționale, precum și de către Consiliul Legislativ.In continuarea ordinei de zi, Consiliul de Stat a dezbătut și adoptat: Raportul Comisiei pentru analiza activității de soluționare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii a- dresate Consiliului de Stat în semestrul I 1986 și.Raportul Consiliului de Miniștri privind activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor adresate organelor centrale ale administrației de stat, în semestrul I 1986.Consiliul de Stat a soluționat apoi unele probleme ale activității curente.

eliminat pe Pocșan și Ciulă, totodată, a scos cartonașul galben în fața lui Nechimiș, Grigore, Vaidasigan, Colceag și Bățălan. In min. 83, totuși," Colceag a reușit să expedieze un șut periculos, care a ocolit, de puțin, poarta. S-ar fi jucat poate pînă cînd ■ gazdele ar fi cîștigat. Ca măsură de siguranță, arbitrul a- mintit a fluierat imediat... sfîfșitul partidei. Așadar, deși minerii au evoluat bine, că și în precedentele trei etape, au fost înge- nuncheați, înfrîngerea lor demonstrînd că, uneori, în divizia C se poate întîmpla orice...MINERUL LUPENI: l. Grigore — Ciulă, Voicu, Vaidasigan (min., 80, P. Popa), Colceag — Pocșan, Bățălan, Postelnicu, Mitrea — Nechimiș. Păuna (80, Tc- rcche).
Andrei APOSTOL

TELEXSOFIA 14 (Agerpres). — Turneul internațional de șah de la Varna a fost cîștigat de maestrul bul-. gar G. Doncev cu 9,5 puncte, urmat de Spiridonov (Bulgaria), Șulava (Iugos- slavia) — cite 9 ' puncte, Mircea Pavlov (România) și R. Holmov (URSS) — cîte 8,5 puncte. ’
PARIS 14 (Agerpreș). — In cadrul preliminariilor campionatului european de fotbal se vor disputa, miercuri, 15 octombrie, opt partide; Austria — Albania (grupa I), Irlanda de nord — Anglia, Iugoslavia — Turcia (grupa a IV-a); Ungaria — Olanda, Polonia — Grecia (grupa a V-a); Cehoslovacia — Finlanda, (grupa Vi-a); Irlanda — Scoția și Luxemburg — Belgia (grupa a Vll-a). ■ ; . ’ \

ț FILMEPETROȘANI — 7 No
iembrie: Vînătorul de căprioare; Unirea: Lungul drum către tine; Parîngul: Ca-n filme.PATRILA: A 3-a față a monedei.LONEA: Clinele.VULCAN — Luceafă
rul : Confruntare decisi- '■ vă.LUPENI — Cultural : Și viață, și lacrimi, și dragoste.URICANI: Drum.

■ X N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor a_ parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
TV.20,00 Telejurnal.20,20 Viața economică.20,35 Te apăr și te cînt, patria mea ! (color)— Selecțiuni din Festivalul cîntecului os_ ' tășesc. '20,45 Tribuna TV.,•— Emisiune de dezbateri politico-ide- ologice.21,00 Film serial (color).

i „Casă pentru co_
i piii noștri.; 21,50 Telejurnal.I 22,00 închiderea progra-i mului.

Antrepriza construcții 
montaje Petroșani

strada Republicii nr. 90

INCADREAZA

- zidari X
- zugravi
- dulgheri
- mozaicari
- fierar-betoniști

■- instalatori sanitari și de încălzire

Condițiile de încadrare conform Legii nr. 
12/1971 și Legii nr. 57/1974, republicată.

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

Mica publicitateVIND Dacia 1300, cort i Neptun, motor Dacia. Petroșani, telefon 43592. (9066)
VIND Dacia 1100 și garaj. Telefon 42747. (9080)VIND Dacia 1300, Lupeni, strada Spiru Haret, bloc 5, ap. 34. (9084)SCHIMB casă colonie cu garsonieră în Petroșani, zonă centrală. Informații, strada Funicularului nr. 10, * Petroșani. (9079)PIERDUT legitimație dș; serviciu pe numele Posto- lache Doina, eliberată de FMP Livezeni. O declar nulă. (9076)PIERDUT legitimație de bibliotecă (periodice) nr. 5060, ' eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (9074)PIERDUT legitimații de

RADIO J6,00 Radiomagazinul di- |mineții. ;6,15 Sfatul medicului. ș6.30 La ordinea zilei în |-agricultură? j7,00 Radiojurnal. î7.30 Azi, în-țară. I8,00 Revista presei. =8,10 Curierul melodiilor. I 8,55 Publicitate. ș9,00 Buletin de știri. j 9,05 Răspundem ascul- ștătorilpr.10,00 Buletin de știri., i10.25 Soliști și formații j folclorice de la sate, j11,00 Buletin de știri. f 11,05 Litera și spiritul le- i gii. C l11.25 Muzică ușoară. \12,00 Buletin de știri. ț 12,05 Armonii corale.- ' \12,35 Dragoste supremă, ;România.12,45 Din comoara folclorului.13,00 De la 1 la 3.15,00 Avanpremieră Ra- dio-TV.15.15 Pagini din operete.15.40 Miorița.16,00 Radiojurnal.16.15 Publicitate. . j1.6.25 Epoca Nicolae îCeaușescu, ani de ;pace și împliniri.16.40 Moment folcloric. 117,00 Buletin de știri. ’17,05 Coordonate econo- imice. ■ ■ ț17.25 Muzică populară. i17.40 Sinteze politieo-ide- ]ologice. Ț18,00 Orele serii. , î21,00 La sugestia dv. ; 122,00 O zi într-o oră. ș23,00 Moment poetic. : I 23,10 Publicitate. ț23.15 Nocturnă muzicală.23,55—24,00 Buletin; de știri.

bibliotecă (periodice) nr. 6862 și 4312, eliberate de Institutul ,de mine Petroșani. Le declar nule. (9083)PIERDUT legitimație de bibliotecă (periodice) nr. 5150 și carnet de student nr. 6680, eliberate de Institutul de mine Petroșani. Le declar nule. (9082)PIERDUT legitimație serviciu pe numele Fodor E- duard, eliberată de CCITPSM Petroșani. G. declar nulă. (9064)PIERDUT legitimație serviciu pe numele Bota Ioan, eliberată de IUM Petroșani. O declar nulă. (9062)PIERDUT certificat naș-, tere pe numele Sava Doina, eliberat de Consiliul popular al comunei Pîrtești de Jos, județul Suceava. II declar nul. (9060) 1
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