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Steagul roșu
Vizita oficială de prietenie a 
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TARII CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, miercuri, 15 
octombrie, a sosit la Bucu
rești președintele Republi
cii Liberia, Sămuel Kanyon 
Doe, care efectuează o vi
zită oficială de prietenie în 
țara noastră.

Vizita șefului statului

constituie un mo- ciale a. înaltului oaspete a
l din 

-—— ......i Republicii, 
unde erau arborate drape
lele de stat ale. României 
și Liberiei,

Numeroși oameni

liberian . . _ __ „ _______ _
ment^ important în relați- avut loc pe pk toul
ile dintre cele două țări fața Palatului ~
și popoare, o conți ibuție 
semnificativă la întărirea 
piieteniei și colaborării ro
mâno-liberiene, . în inte
resul reciproc, ăl cauzei ai 
păcii, înțelegerii și coope- muncii din Capitală, aflați 
rării internaționale.

Ceremonia primirii

•A

ofi- (Continuare în pag. a fa)

Cu planul
pe zece luni îndeplinit

Brigada lui Ștefan Alba, 
de la I. M. Petrila m

Ziua de 13 octombrie a neanu, Ioan' Erdos și Va- 
însemnat pentru brigada sile Herineanu), această 
harnicului miner Ștefan formație de elită a mine- 
Alba, din cadrul sectoru
lui IV al I.M. Petrila, în
scrierea unui nou rezultat 
în palmaresul de succese 
al formației : realizarea 
înainte de termen a pla
nului aferent primelor 10 
luni ale anului. Coordo- 
nînd temeinic 
ca din cele trei abataje pe creșterea productivi- 
frontale în care își desfă
șoară activitatea brigada, 
avînd alături oameni care 
fac din titlul de miner o 
adevărată mîndrie (aici 
consemnăm numele _____ _
turor șefilor de schimb : ceastă “vestită și 
Nicolae Șerban, Dumitru 
Mihai, Iordache Porumb, 
Iulian Boyte, loan Șipoș, 
Marin Domnița, Constan
tin Vasile, Mihai Gavrilă, 
Vasile Ionescu, Aurel Log-

ritului din Valea Jiului 
înscrie în graficul de pro
ducție o depășire a sar
cinilor de plan pe acest 
an de 42 333 tone de căr
bune. Principala pîrghie 
pe baza căreia s-a obți
nut această realizare o 

mun- constituie accentul pus

tu-

tații muncii, indicator ca
re este cu 3500 kg pe post 
mai mare decît cel plani
ficat.

Raportînd devansarea 
planului pe 10 luni, a- 

. i harnică 
formație de muncă de la 
mina Petrila a creat pre
misele realizării a încă 
3000 tone de cărbune pes
te plan, pînă la sfîrșitul 
acestei luni. (Gh. O.)

Utilaje 
tehnologice 

realizate 
suplimentar

Cu rezultate bune
cel de-al patrulea trimes- 

, tru al anului a debutat și 
colectivul de oameni ai 
muncii de la IPSRUEEM 
Petroșani. Sporul de pro
ducție marfă înregistrat în 
prima decadă a lunii în 
curs totalizează 400 000 lei, 
cantitatea de utilaje tehno
logice realizată suplimen
tar fiind de 4 tone. In a- 
ceăstă perioadă, au fost rea
lizați, suplimentar planu
lui, 260 stîlpi hidraulici, 10 
tone țeavă flanșată, 6 tone 
tuburi de aeraj și 8 tone 
plasă de sîrmă. De remar
cat că sporurile s-au obți
nut prin creșterea produc
tivității muncii, indicator 
care a înregistrat o depă
șire, de la începutul anu
lui, de 300 lei pe om 
muncii. (Gh. O.)

începerea
La Palatul Consiliului de 

Stat au început, miercuri, 
15 octombrie, convorbirile 
oficiale între președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae relații 
Ceaușescu, și președintele 
Republicii Liberia, Samuel 
Kanyon Doe.

Președintele. Nicolae 
Ceaușescu a adresat pre
ședintelui Samuel Kanyon

convorbirilor oficiale
Doe cordiale urări de bun 
venit și a salytat vizita pe 
care o efectuează în Româ
nia, subliniind că aceas
ta pune în evidență bunele 

,’i româno-liberiene, 
precum și dorința comună 
de a întări și mai 
conlucrarea dintre 
două țări, atît pe 
bilateral, cit 
vieții internaționale, co

mult 
cele 

t-ărîrn 
și în sfera

răspunzător voinței și aspi
rațiilor de pace și progres 
ale ambelor popoare.

Președintele Samuel Ka
nyon Doe a mulțumit pen
tru invitația de a vizita 
România, pentru căldura 
cu care a fost întîmpinat.

(Continuare în pag. a 4 a)

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

u
>/

A cincea zi a săptămînii 
manifestărilor politico- 
ideologice, cultural-educa
tive și sportive dedicate^ ti
neretului 
bătoarea 
ziasmului 
gramează 
țiuni de 
te pentru tineri.

• La Petroșani va avea 
loc un simpozion dedicat 
sărbătoririi a „600. de 
de la urcarea pe tron 
domnitorului Mircea

Văii Jiului, „Săr- 
muncii și 
tineresc" 
o serie de 
mare atractivita-

entu- 
pro_ 

ac-

Mare", în cadrul căruia vor 
fi relevate, cele mai im-, 
portante momente ale dom_ 
niei lui Mircea cel Mare, 
episoade eroice ale luptei 
poporului român pentru 
libertate, pentru indepen-

„SARM1S ’86“

al anului

I.M. Bărbătcni. Colectivul acestei unități depune eforturi stăruitoare pentru creșterea mediei zilni
ce la extracția cărbunelui. In imagine, mineri din brigăzile conduse de Gheorghe Iordan, Nicolae Bălău- 
ță, Vasile Hoțea, Andronic Grumăzescu și Ștefan Gantz. Foto: Al. TĂTAR

Și în trimestrul IV

va
ora

dența. Manifestarea 
avea loc îneepînd cu 
10, la casa de cultură.

• Tot astăzi, de la 
12, are ibe o dezbatere cu 
tema „Primirea în i" 
organizației revoluționare a 
tineretului —■ eveniment 
deosebit în viața fiecărui 
tînăr al României socialis
te". Dezbaterea va fi ur
mată de vizitarea Muzeu
lui mineritului, prilej de 
cunoaștere a tradițiilor de 
luptă si viață ale mineri
lor Văii Jiului. In acest 
cadru emoționant vă avea 
loc înmînarea carnetelor 
U.T.C. unui grup de ti
neri primiți recent în or
ganizația de tineret.

ora

• După amiază, în toate 
lăcașele de cultură se vor 
desfășura seri cultural-e
ducative pentru tineret : 
muzică, dans, antren, bucu-

■ ne. .
• Teatrul de stat „Valea 

Jiului" programează, tot 
asțtăzi, o întîlnire a specta
torilor tineri cu actorii din 
generația lor, urmată de 
nn spectacol. Acțflmea 
este dedicată tinerilor nou 
primiți în organizația de 
tinere:.

îneepînd cu ora 
la casa de cultură a 
dicatelor, un veritabil

ld,30.
sin- 
fes_ 
co- 
cu 

din 
,Cap-

r’ndul tival al Teatrului de 
medie din București, 
două lucrări dramatice 
creația universală, „Cap
cană pentru un bărbat sin
gur" de R. Thomas și „A- 
vea două pistoale cu ochi 
albi și negri" de Dario Fo. 
Cele două spectacole de 
teatru sînt incluse și în 
Festivalul culturii și edu
cației socialiste hunedore- 
ne „Sarmis ’86“.

II. DOBROGEANU

O îndatorire a noastră, a tuturor

Preparatorii—la 
cotele hărniciei

— Am început prima lu
nă din ultimul trimestru 
al anului cu hotărîrea de 
a continua și amplifica re
zultatele înregistrate pînă 
acum.

Cele relatate de maistrul 
Ion David, secretarul co- 
mitetului de partid al U- 
zinei de preparare a căr
bunelui Coroeștj, își gă
sesc confirmarea în plusul 
înregistrat la doi indica
tori de producție : cei pes
te 33 500 tone, rcprezentînd 
cocsul realizat suplimen
tar planului de la începu-* 
tul anului, și cantitatea de 

ca 
ace

la

Mâi buna organizare a muncii 
conduce la creșterea producției

18 031 tone, înscrisă 
depășire de plan. în 
k.și interval de timp, 
producția de turte-șlam.

Principalele coordonate
< O GEORGESCU;:

Arătam, în numărul tre-. 
cut al ziarului, că minerii 
sectorului II de la I.M. U- 
ricani — cel mai mare sec
tor al minei — și-au în
scris activitatea pe un 
drum ascendent al ritmu
rilor de producție, ceea 
ce le-a permis să recupe
reze, pînă în prezent, 6000 
de tone de cărbune din 
minusul acumulat în pri
ma parte a anului. Același 
reviriment se înregistrează 
și la sectorul III — numai 
că, spre deosebire de cole
gii lor, alta este pîrghia 
esențială asupra căreia ac
ționează pentru creșterea 
producției. Ih esență, așa 
cum sublinia șeful secto
rului, inginerul Eugen Si- 
mion, „neavînd, ca ortacii 
noștri, capacități de pro
ducție dotate cu comple
xe de mare randament, spo_ 
rurile le putem obține nu-

■ mai prin mai buna orgarii-
■ za re a muncii, pțin îmbu- mă paî'te a anului.

nătățirea aprovizionării cu 
materiale, pentru a ajunge 
la randamente superioare 
pe post". Așa se face că 
productivitatea muncii a 
test depășită, în ultima

«■■•■■■•■••■•■■•■■■■•■■•ii*

REVENIM 
LA I.M. URICANI (II)

perioadă atît la nivelul 
sectorului, cît și în cărbu
ne. E drept, nu cu mult — 
doar cu cite 416 kilograme 
și, respectiv, 100 de kilo
grame de cărbune pe post 
— dar suficient pentru a 
se recupera în trimestrul 
ill, peste 5000 de tone din 

. minusul înregistrat în pri-

Cum afirma șeful
sector, sursa acestor creș
teri ale randamentelor o 
reprezintă buna organiza
re a muncii — adevăr care 
se vădește mai clar la 
nivelul celor trei brigăzi 
de producție. Es-.e cazul 
mai ales, al ortacilor con
duși de brigadierii Traian 
Pop și Dumitru Izvoreanu, 
care, în abatajele lor fron
tale, realizează plusuri în
tre 250 de kilograme și, 
respectiv, 110 kilograme pe 
post. Că aceste depășiri ale 
productivităților pot fi mai 

, m a r i este evident, 
în primul rînd pentru mi
nerii înșiși. De aceea, ei 
acționează asupra acelor

C.T. DIACONU

(Continuare îh pag. a 2-âj (Continuare in pag. a 2-a)

Economisirea severa a 
energiei electrice

Economisirea energiei electrice, gospodărirea ju
dicioasă a fiecărui kilovvat/oră constituie o îndato
rire de fiecare zi, de fiecare ceas a tuturor cetățeni
lor, la locul de muncă, în locuința proprie. Cu atît 
mai mult, această acțiune este de mai mare actua
litate, cu cît, iată, ne aflăm în pragul unei perioade 
în care sistemul energetic este solicitat la maximum 
— este vorba de vîrful energetic de iarnă. Pentru a 
afla cîteva aspecte ale preocupărilor în acest sens, 
pentru a desprinde cîteva recomandări ce se impune 
a fi respectate, ne-am adresat unui specialist — in
giner Andrei Samuel, șeful Centrului de distribuție 
a energiei electrice Petroșani.

— V-aș propune, tovară
șe inginer, să pornim de la 
un bilanț al consumurilor 
energetice în acest an, pen
tru ca, din balanța respec
tivă să deducem cîteva 
dintre aspectele importan
te asupra cărora trebuie 
insistat pe viitor...

— Cifrele sînt clare și 
semnificative : la marii
consumatori, în speță, 
tați ale Combinatului 
nier Valea Jiului, se 
semnează o economie 
aproape 10 milioane

uni- 
mi- 

con- 
,de 

kWh. 
In schimb, la consumul 
casnic, depășirile se apro
pie de 13 milioane de kWh.

— Să detaliem fiecare as
pect în parte.

— Este 'cit șe poate de 
îmbucurător că marile co-

lective de muncă din uni
tățile economice au' înțeles 
importanța gospodăririi ju. ; 
dicioase a fiecărui kilowal. 
în activitatea de producție 
și c.ă- au acționat în conse
cință, prin alcătuirea unor 
programe adecvate și res
pectarea lor cu strictețe. 
In cadrul colaborării spe
cialiștilor noștri cu aceste 
întreprinderi am constatat 
c preocupare susținută în 
această direcție — și avem 
convingerea că, la fiecare 
loc de muncă, mai pot fi 
valorificate și alte posibi
lități, alte resurse de eco-

Interviu realizat de 
C. TOMESCU

(Continuare în pag. a 3 a)
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La sfîr.șitul săptămteii 

trecute, ne-am deplasat 
prin cîteva unități ale 
ICSLF din Petroșani. Sco
pul : modul' în care se 
desfășoară, în acest sezon, 
aprovizionarea cu legume 
și fructe a locuitorilor din 
reședința de municipiu.

Primul popas (foto 1) la 
unitatea nr. 7, situată în 
nou] cartier Petroșani- 
Nord. Responsabila Floa
rea Bfllosu ne face cunos
cut că, numai în septem
brie. vînzările s-au ridicat 
la peste 850 000 lei. Dintre 
cantitățile de produse o- 
ferite populației în septem
brie reținem:, .20 tone de 

„gogoșari, 15 tone ardeioase, 
3 tone conopidă, 20 tone 
struguri, importante canti
tăți de cartofi și mere. 
Nici în intervalul 1—11 oc
tombrie, realizările nu 
■ au situat mai prejos Da- 
torță bunei aprovizionări, 
concretizată în peste 20. 
tone de roșii, 15 tone ră- 
dăcinoase, 15 tone vinete. 
Id tone gogoșari -• mai 
bine de 30 000 kg de car
tofi. încasările s-au ridi
cat la suma de o jumătate 
de milion de lei. Reținînd 
și numele vânzătorilor din 
acest harnic colectiv — Ma
ria Vîjăială, Augurița Dia- 
conu. Dorina Muraru, Ilea
na Vîlită si Marian Mi-

I.A I.M. PETRILA

O nouă lucrare 
minieră

La I.M. Petrila.au de
marat, în aceste zile, lu
crările de. săpare a unui 
nou puț. Este vorba de 
puțul 3 Est, care — odată 
finalizat va contribui Ia 
îmbunătățirea aerajului, 
transportului de personal 
și materiale în zona esti
că a minei. Totodată, lu
crarea va permite, în anii 
următori, impulsionarea 
activității <le punere în 
funcțiune a. noi capaci
tăți de producție in a- 
ceastă parte a minei.

Lucrările puțului sînt 
executate de o brigadă
nou constituită. condusă
de minerul specialist Sza
bo Emeric, formație în 

teare aportul experienței 
veteranilor și elanul ti 
nenlor concurează la 
realizarea unor viteze 
mari de înaintare. (Gh. O.)

Iran ne continuăm dru
mul și ajungem la unita
tea nr. 2 (foto 2), din pia
ța agroalimentară a ora
șului. In lipsa șefului de 
unitate, Constantin Văcaru, 
plecat după marfă, discu
tam cu vînzătoarea Leon- 
tina Văcaru. Reținem că, 
în ultima perioadă, prin

(Urinare din pag. I)

pe care s-a înscris munca 
preparatorilor din Cernești 
și care au condus la suc
cesele menționate le rele
vă irig.'/ Viorica Ciocan, 
responsabilă cu probleme 
tehnologice.

— Montarea, în cadrul 
acțiunilor de modernizare, 
a unor mașini de zețaj cu 
selectivitate ridicată a 
condus, inevitabil, la obți
nerea unor produse de 
bună calitate. întărirea con
trolului calitativ, pe fa
zele . tehnologice de spăla
re a cărbunelui, a însem
nat. reducerea pierderilor 
de cărbune în sterilele e- 
vacuate. In acest sens, pot 
aminti eă, în septembrie, 
cenușa sterilului evacuat 
este mai mare cu 1,2 la 
sută, iar pe luna în curs, 
a crescut cu 3,1 la sută. în
tărirea ordinii și discipli
nei, respectarea strictă a 
tehnologiei de exploatare a 
utilajelor, alături de aten
ția acordată urmăririi stric, 
te a rețetelor de dozare 
a sorturilor de cărbune

cele cinci puncte de des
facere au fost vîndule 
populației 20 tone ardei, 
35 tone vinete, 10 tone var
ză, 25 tone roșii Și peste 
40 tone tie struguri. In 
acest mod, Elena Păpușă, 
Aurelia Busuioc, Valerică 
Popescu și Dorina Scripca- 
ru, ca să-i amintim doar 
pe cîțiva dintre lucrătorii 
unității, au ridicat ștache
ta vânzărilor, numai în 
septembrie depășirea de 
plan înregistrîn 1 300 000
lei

Alături, la unitatea nr. 
1, l-am întîlnit pe respon
sabilul Petre Roiban, care 
tocmai sosise cu marfă. 
„Am fost după gogoșari, ne 
spune dumnealui. Vrem 
să-i descărcăm și. imediat, 
după amiază să-i punem 
in vinzare".

Detalii privind modul 
în care se derulează acti
vitatea de aprovizionare cu 
legume și fructe ne-a ofe
rit, în încheiere, tovarășul 
Aurel Amza, șef de su
cursală în cadrul ICSLF 
Petroșani.

— La nivelul orașului, 
aprovizionarea este asigu-

spălat la încărcarea lor în 
vagoane, sînt alte elemen
te care ne-au permis spo
rul de producție din «cest 
an. "

Toate acestea — după 
cum sublinia ing. Ciocan 
— se datorează profesiona
lismului ridicat, permanen
tei creșteri a gradului de 

P r e părătorii
pregătire al celor angrenați 
direct în procesul de pro
ducție., responsabilității lor 
muncitorești. De un real 
folos în activitatea coti
diană se dovedesc rapoar
tele. zilnice ia care parti
cipă toți factorii de răs
pundere din secțiile uzinei. 
In cadrul acestora se ana
lizează temeinic rezulta
tele obținute și se propun 
nci soluții de îmbunătăți
re a calității, și recuperării 
cărbunelui din „brutul" 
provenit de la întreprinde
rile miniere.

Oprindu-ne la acest im
portant indicator din acti

rată prin tranzit, de către 
lucrătorii ICSLF care aduc 
produsele din mutații adi
că de la furnizorii noștri 
din județele Olt, Dolj și 
Teleorman. Aș putea să 
menționez faptul că, doar 
în cadrul acțiunii „Tîrgul 
de toamnă", de duminică, 
întregul municipiu a fost 
aprovizionat cu 140 tone 
de struguri, 30 tone car
tofi, 10 tone ceapă uscată, 
20 tone vinete și alte pro
duse de sezon. Ne preocu
păm pentru aducerea, în 
continuare, a altor canti
tăți de la furnizori, res
pectiv’ v a r z ă, „al
bitură" (pătrunjel, mor
covi), vinete, stru
guri, produse de seră (cas
traveți, fasole verde). Pa
ralel, unitățile sînt aprovi
zionate. la cerere, cu pro
duse. existente în depozitul 
din Iscroni : cartofi, fasole 
uscată, rădăcinoase, gulii, 
mere. Și în următoarea pe
rioadă „vom prelua rădă
cinoase de la CAP-Urile 
din județ, astfel încît scon
tăm pe o aprovizionare rit
mică a populației

Gheorghe OLTEANU

vitatea de preparare a 
cărbunelui — recuperarea 
în cocs -— nu putem trece 
cu vederea creșterea de 
5,6 la sută înregistrată în 
septembrie, și de 6,1 la 
sută în această lună.

Am insistat asupra aces
tui aspect, deoarece creș
terile amintite se regăsesc 

atît în calitatea cărbunelui 
pentru cocs livrat indus
triei siderurgice, cît și în 
mixtele care iau drumul 
termocentralelor. Referi
tor la acestea, reținem un 
fapt- demn de luat în sea
mă : în ultimele două luni, 
puterea calorifică a cărbu
nelui expediat termocen
tralelor din Mintia și Pa- 
roșeni a crescut cu 100 
Kcal/kg față de cifra pla
nificată de 2750 Kcal/kg.

Unul din obiectivele ce 
urinează să fie finalizate 
încă în acest an — 
cum am aflat de la 
locutoarea noastră

Mai buna organizare 
a muncii conduce la
creșterea producției

(Urmare din pag. I)

clemente de care sînt strîns 
legate nivelurile superioa
re ale randamentelor — 
în special mai buna des
fășurare a activității de 
aprovizionare. Pentru a- 
ceasta ei au solicitat — și 
sînt în execuție — lucrări 
care să conducă la ușura
rea traseelor — este vorba, 
in primul rînd, de săparea 
unei galerii de legătură și 
de amenajarea unui plan 
'nclinat t .

Colectivul de muncă ai 
sectorului a pășit în tri
mestrul al IV-lea al anu
lui cu o linie de from bu
nă, suficientă, dar ea va 
fi, pîriă la finele lui 1986, 
staționară. Așadar, nece
sarele și doritele creșteri 
de producție nu pot fi ob
ținute decît pe seama ri
dicării nivelului randa
mentelor. In această pri
vință, bilanțul lunii sep
tembrie este concludent: 
el consemnează o depășire 
a sarcinilor de plan cifra
tă la 919 tone. Iar angaja
mentul — și posibilitățile 
— pentru octombrie nu 
sînt mai prejos

In actualitate, în vede
rea realizării scopului pro
pus, se află și lucrări hotă- 
rîtoare pentru bunul mers 
al activității de extragere 
a cărbunelui. Printre cele 

, de la care se așteaptă e- 
fecte imediate se numără 
și tubarea unui suitor, mon
tarea și punerea în func
țiune a unui monorai, care 
va ușura munca minerilor 
din abatajul frontal din 
panoul 1—2, blocul 6, stra
tul 15 — unde se află bri
gada condusă de Traian 
Motocu.

Cum este și firesc, para
lel cu eforturile pentru 
mărirea producției curente, 
minerii sectorului acțio- 

‘ncază și în vederea pregă
tirii producției anului 
viitor. In acest sens, ei e- 
xecută două lucrări im
portante ; un plan înclmat 

constituie mărirea capaci
tății de descărcare și pre
luare operativă a cărbu
nelui brut. Pentru aceasta 
se va da în funcțiune o a 
treia linie de separație, lu
crările noii linii fiind e- 
fectuate de echipele con
duse de Andrei Becheanu 
și Marin Chivu. O altă e- 
chipă de meseriași, cea a 
maistrului Aristică Lățea, 
montează 100 metri de 
conductă de la punctul de 
distribuire de la iazul 
vechi și pînă la uzină, o- 
perațiune care, în final 
va însemna dublarea cir
cuitului de apă caldă ne
cesară preparației.

La Uzina . de preparai^ 
din Coroești sînt create 
toate condițiile pentru ca 
activitatea să se desfășoa
re ritmic, pentru ca planul 
anual la producția de cocs 
să fie realizat. Ceea ce 
se așteaptă, și în conti
nuare, este livrarea — de 
către întreprinderile mi
niere — a cărbunelui brut 
în cantitățile planificate, 

corespunză- 
după

inter- la o calitate
— îl toare.

de cercetare în stratul 
17—18, în vederea contu
rării blocului 7, care ur
mează să fie exploatat pian 
abataje frontale. Ritmurile 
de înaintare, de peste 2 
metri pe zi, atinse de mi
nerii de sub conducerea 
brigadierului Dumitru Bor- 
noiu vor permite ca inter
ceptarea zăcămîntului să 
se facă Ia termenele pla
nificate. Cea de-a doua 
lucrare este tot una de 
cercetare — de data aceas
ta într-o zonă a stratului 
15 — blocul 7. Și aici, e- 
forturile depuse în pre
zent de brigada de pregă
tiri, coordonată de Ghcor- 
ghe Bofezatu, vor da posi
bilitatea conturării unor 
noi capacități de produc
ție. a unor abataje fron
tale.

O altă preocupare a sec
torului pornește de la o 
necesitate resimțită în ac
tivitatea de producție. Este 
vorba de calificarea perso- 
nalulu-' muncitor. In bri
găzile de producție, mai 
cu seamă în ultimul timp, 
au sosit mai mulți ncu în
cadrați Iar pentru rapida 
lor integrare în specificul 
muncii din subteran se 
manifestă preocupare la 
toate nivelurile — ince
pted cu brigada însăși și 
sfîrșind cu comp.j,'imen- 
tele de specialitate ale în
treprinderii. Pentru că este 
Un adevăr evident : cotele 
superioare ale producției 
nu pot fi atinse decît cu 
mineri bine pregătiți, cu 
oameni avînd cunoștințe te
meinice de specialitate.. V

In actualitate, 
la obiect

. Aflată mereu în atenția 
organizației de partid, a 
secretarului acesteia, gaze
ta de perete „Constructo
rul minier*, așezată în- 
trun loc vizibil al incintei 
Brigăzii nr. 4 Lupeni — 
Valea de Brazi a IACMM, 
la sediul șantierului, de 
unde pornesc zi de zi for
țele, indicațiile „ordinele 
de front" spre zecile de e- 
chipe și puncte de lucru, 
se dovedește o cronică vie 
a muncii și vieții construc
torilor și montorilor mi
nieri din vestul bazinului.

Ediția actuală a gazetei 
constructorilor minieri are 
o tematică semnificativă 
în acest sens. Ediția evi
dențiază fruntașii în între
cerea socialistă pe trimes
trul recent încheiat, res
pectiv echipele conduse 
de Ion Popa, Ion Mănără- 
zan și Iosif Borșodi, iar la 
individuali pe Constantin 
Anofie, Ilie Stingă și Con
stantin Jianu. Intr-o altă 
rubrică sînt definite obiec
tivele cu termen de pre
dare în ultimul trimestru 
al anului, iar a treia ru
brică — intitulată „Rușine 
lor 1“ — constituie o criti
că aspră la adresa celor 
care prin absențele ne
motivate dezorganizează 
munca formațiilor de lu
cru.. ,

O tematică complexă, la 
obiect, in actualitate! (I.D.)

MASA ROTUNDA.
TPCVj a avut loc ieri o 
interesantă masă rotundă 
cu tema „Căi și 
pentru creșterea producției 
de cărbune destinat 
rurgiei, prin utilizarea 
nologiilor moderne de 

| parare". Au participat 
I cialiști din domeniul 
I parării . cărbunelui 
r CMVJ și IPCVJ. (Al.

VERNISAJ. O prezență 
artistică remarcabilă a 
Văii Jiului. Intr-un salon 
expozițional din județul 
Gorj, astăzi la ora 17, Mu
zeul județean din Tg. Jiu 
organizează vernisajul ex
poziției deschisă, de Maria 

mijloace Dincă, Olga Șteți și Eliza 
Hirean. Expoziția va 
prinde lucrări expuse 
la Muzeul 
Petroșani.

duminică, .19 octombrie cu- 
pa „ .
întrecerile, care 
loc între orele 9- 
terenul CSȘ 
sînt rezervate
13—14 ani.

.Utilajul" la handbal, 
vor avea 
—13, pe
Petroșani, 

copiilor de

SCĂRI După mai multe 
sesizări, la. piața agroali
mentară din Petroșani se 
efectuează lucrări intense 
la turnarea scărilor de ac
ces spre hala mare. Cele 
vechi erau inutilizabile...

side- 
teh- 
pre_ 
s.pe- 
pre- 
din

IE)

,CUPA

Mineritului
(T.A.) '

cu-
Și 

din

A-UTILAJUL' 
sociația sportivă „Utilajul" 
Petroșani, care funcționea
ză la IUMP, organizează

Săptămîna
Șo-
va

CURSURI, 
viitoare, la Școala de 
feri amatori Petroșani 
începe un nou curs. După
cum sîntem informați, vor 
participa peste 60 cursanți, 
repartizați la cei 9 instruc
tori ai școlii.

TRENURI.' • Informăm 
conducerea stației CFR 
Petroșani că trenurile spre 
Lupeni pleacă întotdeau
na cu cel puțm 10 minute 
întîrziere. Ținînd cont de 
faptul că se formează din 
Petroșani, întîrzierea este 
total nejusțificată. Nu-i 
așa ? ,/d

zinului universal „Jiul" 
formați că la ( Spectacolul chioșc aparținînd restau

rantului cu același nume. 
Aici se desfac sandviciuri 

presată 
dul-

Lucră-

ARTISTICĂ. Sîntem in-

,..Succesele revistei", sus
ținut de Teatrul de estradă 
dm Deva, sîmbătă, 18 
tombrie, la ora 20, ' afișul 
mai cuprinde și participa
rea cunoscuților actori Ste-

oc- cu brînză, șuncă 
și cașcaval, răcîturi, 
citiri, răcoritoare, 
toarea comercială . Monica 

la Popescu și Silviu Stan- Borhină realizează 
mai. vînzări de peste 5000 lei..culescu. Biletele se 

pot procura la agenția 
sei de cultură. Rubrică realizată de 

Mircea BUJORESCU

zilnic

EFICIENȚĂ. Foarte 
cientă este activitatea co- 
metcială la chioșcul de in 
cintă de la parterul magii

Petrila.au
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i Cu sentimentul datoriei}
i împlinite

în 
în-

Este un om în putere, 
hotărît în priviri și 
gesturi. Nu știe ce 
seamnă să dai.înapoi. Nu 
pare să aibă 50 de ani, 
deși, chiăr în ziua cînd 
ne-am cunoscut, îi împli
nise., Dintre aceștia,. 42 
i-a petrecut în Valea 
Jiului. Vorbește puțin și 
rar, lungind vorbele,, 
în dulcele grai de pe ma
lurile Tîrnavelor.

In anii de urgie ai răz
boiului, părinții lui din 
Mogoș — Alba, goniți de 
nevoi, și-au urcat copiii 

'ț la 
s-a

s-au 
sus".

*
*

*

l

țx-ciu LULCIL UĂ 
în căruță și au venit 
Aninoasa. Bătrînul 
încadrat la mină, 
mutat pe „Vale în 
In 1956, i-a venit rîndul 
lui Nicolae să-și urmeze 
tatăl la mină. Pe vre
mea aceea era destul de 
greu. Acum 30 de ani, în 
mină erau „la modă" ciii 
și rîznuța, lopata, r «aba 
și.. cam atît. Timpul a 
adus modificări în mine
rit. Nicolae Onea a rămas 
la mină, s-a „stabilizat", 
cum se spune, a devenit 
locuitor al Văii Jiului. 
S-a căsătorit cu Maria, 
fiica unui miner, Vasile 
Bacinschi, tată a 5 copii. 
Stăm de vorbă despre a- 
eești 30 de ani de mină, 
cu bucuriile și greutăți
le lor. A lucrat aproape 
cu aceiași ortaci. S-au 
mai schimbat șefii de 
brigadă, de sectoare, con
ducerea minei. Dar ei, 
cei vechi, care s-au for
mat ca oameni aici, la 
mina Aninoasa, au rămas 
aceiași.

In ultimul timp, Nico
lae Onea a muncit la 
sectorul II al minei Ani
noasa, în brigada lui Mi
hai Iura. Au avut un loc 
de muncă în care condi
țiile erau mai deosebite, 
tocmai de aceea era ne
voie de oameni cu ve- 

chime și experiență. Lu
crarea este acum spre fi
nalizare, așa că Nicolae 
Onea „merge în pensie" 
liniștit, cu sentimentul 
datoriei împlinite.

—" Minerul Nicolae O- 
nea — ne spune sing. Do- , 
rin Pălimaru — adjunc- i 
tul șefului de sector, este ■ 
un om calm, modest, pe 
care întotdeauna t 
bizuit. Atît de modest în- 
cît pînă în ultima zi c„ 
lucru și-a văzut de trea
bă, la locul lui de muncă. 
Nici măcar mie, care 
sînt vecin de scară cu el.

... I 
ne-am i 

în- i 
de ’

(

nu mi-a vorbit despre fap- t 
tul că o să se pensioneze.
Asta dovedește mult 
pentru că sînt destule e- i 
xemple, în care unii își / 
numără prea din vreme ) 
lunile sau zilele pînă la i 
pensionare. ’

Festivitatea de pensio- . 
nare n-a avut mare „fast". i 
a fost lipsită de conve- • 
niențe. Modest, așa cum . 
a fost 30 de ani la mină, i 
în mijlocul celor dragi, t 
un om care și_a făcut ’ 
cinstit și demn datoria, 
un miner de la Aninoa- t 
sa, Nicolae Onea a in- / 
trat în rîndul pensionari- ) 
lor cu promisiunea că se i 
va întoarce la mină, ea? 
Ia o dragoste mai veche... 1

Mircea BUJORESCU i

celor dragi, t 
-a făcut. J

La Institutul de mine
Ca în fiecare an, Insti

tutul ele mine din Petro
șani organizează cursuri 
de pregătire pentru ti
nerii care vor participa 
la concursul de admitere 
în învățăniîntul superior 
minier. Prima etapă a 
acestei forme de pregăti
re se va deschide în 19 
octombrie 198.6 Și se va 
încheia în 15 februarie 
1987, cursurile desfășu- 
rîndu-se în fiecare du-

Economisirea severă a energiei electrice
(Urmare din pag. I)

nomisire a energiei electri
ce, Mai apar, însă, unele 
aspecte de nedorit, referi
toare la încadrarea în pu
terile aprobate la vîrfurile 
energetice de dimineață și 
de seară, respectiv între o-. 
rele 7-—10 și 19—22. Ne ex
primăm speranța că și în 
acest sens se vor lua mă
suri pentru respectarea 
prevederilor.

După cum se constată, 
la consumul casnic depă
șirile sînt exagerat de 
mari. Aceasta înseamnă că 
fiecare cetățean trebuie să 
ia măsuri, în gospodăria, în 
apartamentul său, pentru 
a economisi, cît se poate 
de sever, kilowații/orâ pe 
care, prin reglementările 
în vigoare, îi are „la dispo
ziție", în decursul unui an. 
Reamintim cotele alocate: 
la o garsonieră, repartiția 
este de 450 de kilowați/oră, 
la un apartament cu două 
camere, de 650 kWh, 
la cel cu trei camere, de 
700 kWh, la cel cu patru 
camere, de 850 kWh, la 
apartamentul cu cinci ca
mere — de 900 kWh. Din 
păcate, în evidențele noas
tre figurează cetățeni care 
ajung la consumuri de jcîte 
6000 de kilowați/oră, și 
chiar mai mări. Este cît se

Cursuri
nimica, între orele 9—12. 
Cursurile vor avea loc 
în amfiteatrul 101 din
corpul nou de învăță- 
mînt al Institutului de 
mine și. Sînt organizate la 
următoarele discipline : 
algebră, trigonometric, 
geometrie și fizică, cu 
participarea cadrelor di
dactice din învățămîntul 
superior. In curînd pro
gramul de desfășurare a 
cursurilor va fi comu-

'poate de exagerat, este, 
aș spune, chiar imo
ral— pentru că mulți din
tre ei .sînt- beneficiari ai e- 
forturilor financiare ale sta
tului, plătind kilowatul cu 
25 de bani, deci mult mai 
ieftin decît costurile cu
rente. Pentru a înțelege am
ploarea acestui efort, este 
suficient să arătăm că am. 
încasat, de la începutul a- 
nului, ca diferență de preț, 
la plata energiei electrice, 
de la unitățile Combinatu
lui minier, pentru încadra
ți! acestora, mai bine de 
14 milioane de lei. In con
secință, și cetățenii respec
tivi ar trebui să răspundă, 
printr-o mai mare preocu
pare pentru economisirea 
energiei electrice.

— Ne aflăm, tovarășe in
giner, în pragul apropiatu
lui vîrf energetic de iarnă. 
Ce măsuri considerați a 
fi oportune pentru această 
perioadă ?
— Se știe, sezonul rece, 

reprezintă, pentru siste
mul energetic național, o 
perioadă deosebit de soli
citantă. De aceea, trebuie 
luate din timp măsuri a- 
decvate în acest sens. 
In ce privește marile uni
tăți economice, au fost de
ja alcătuite programe spe
ciale, ele urmind să fie de
finitivate și respectate — 
în acest scop comisiilor e-

de pregătire
nicat liceelor din Valea 
Jiului și din județul Hu
nedoara. încă din această 
toamnă elevii din ultima 
clasă a liceelor și tinerii 
muncitori care s-au decis 
să-.și continue studiile la 
Institutul de mine din 
Petroșani vor avea posi
bilitatea . să-.și aprofun
deze cunoștințele pentru 
admiterea în în
vățămîntul superior mi
nier.

nergetrfe din fiecare uni
tate revenindu-le îndato
riri sporite. Referitor 
la consumul casnic : le re
comandăm cetățenilor să 
înlocuiască becurile de pu
teri mai mari, să 
folosească mai 
cu seamă, iluminatul de la 
veioză, atunci cînd este ca
zul. Pentru păstrarea ali
mentelor, cînd afară mercu
rul termometrelor se apro
pie de zero grade, este mai 
bine să utilizeze frigul na
tural. In coridoare, în că
mări, să instaleze becuri 
de 20—40 de wați. Tn curți 
Să folosească iluminatul 
pe timpul nopții, numai cît 
este necesar. De asemenea, 
le reamintim o prevedere 
legală : în perioada vîrfu- 
rilor energetice de . dimi
neață (între orele. 7—10) și 
de seară (19—22) este in
terzis să folosească apăra
te electrocasnice — radia
toare, mașini de spălat, boi
lere etc. Contravenienții 
riscă să fie amendați și să 
fie întrerupți de la rețeaua 
de. distribuire a energiei 
electrice.

Așadar, facem, încă o 
dată, apel către toți cetă
țenii de a economisi ener
gia electrică, de a gospo
dări judicios, fiecare kilo-» 
wat/oră — acestea fiind; 
îndatoriri ale noastre, ale 
tuturor !

Aflăm 
de la organele 

de stat
SPECULĂ

In piața agrdalimentară 
din Petroșani au fost de
pistați, recent, Marin și 
Jean Hau, din Calicea Ma
te (Dolj), Oare ofereau spre 

' vînzare roșii la un preț 
superior mercurialului cu 
11 lei per kilogram. Li s-au 
confiscat banii rezultați 
din vînzări și marfa răma
să, urmînd a răspunde în 
fața legii, conform preve
derilor Decretului nr. 
96/1983, pentru infracțiu
nea de speculă.

TRATAMENT .

La vir.sta de 54 de arii, 
minerii sînt în pensie de 
aproape 4 ani. La aceeași 
vîrstă, Mihail Ersek din 
Lupeni se mai întreabă 
ce meserie să-și aleagă. 
Pentru â-i veni în ajutor, 
mai bine zis pentru a-1 
vindeca de parazitism, oa
menii legii i-au prescris 
un tratament, să sperăm, 
eficace — patru luni de... 
meditație în penitenciar.

PAZNICI ?

Cum își fac datoria unii 
pâznici ? Intr-una din nop
țile trecute, Ion Bogdan și 
Nicolae Cornescu dormeau 
lingă obiectivul „păzit" — 
secția turnătorie a JUMP. 
Colega lor de breaslă, Eș- 
tera Olani a întîrziaț ,1a 
serviciu, în același schimb, 
cu două ore. De acum toți 
trei cunosc' bine prevede
rile Decretului nr. 477/1983, 
mai ales capitolul despre 
sancțiuni

Rubrică realizată cu 
sprijinul Miliției 

municipiului Petroșani

______FĂRĂ SUPĂRARE Despre gosDodarii de la I. M. Dîh’a
Gospodarii minei Dîlja 

n_aU uitat că în toamna 
trecută timpul i-a cam... 
depășit, aparatul foto
grafic găsindu-i, atunci, 
în dezordine cu materia
lele și utilajele. Raidul 
pe care l-am făcut acum 
a oferit dovezi certe că 
în acest an pregătirile au 
început mai repede și mai 
bine.

Am parcurs incinta mi
nei, însoțiți de tovarășul 
Dumitru Voican, șeful 
serviciului administrativ. 
In general, ordine și cu
rățenie — se vede bine 
că mîini harnice și spiri
tul gospodăresc și-au lă
sat amprenta asupra a 
ceea ce s-a făcut. Asta 
nu înseamnă că nu mai 
este dc lucru ! Cele două 

imagini sînt nu numai 
dovezi certe în acest sens, 
dar și un îndemn pentru 
ca la mina Dîlja lucrul 
început să fie dus pînă. la 
sfîrșit, cu aceeași dovadă 
a spiritului gospodăresc 
regăsit în marea majori
tate a locurilor controla
te.

In imaginile din aceas
tă fotoanchetă, consta
tările noastre de la I.M. 
Dîlja :

e O primă imagine pro
mițătoare : lingă pavilio
nul administrativ utila
jele ce urmează să fie in
troduse în subteran au 
fost aranjate ordonat, 
(dreapta, sus).

• Motoarele scoase din 
uz nu șînt aruncate, car
casele acestora urmînd

Text și foto : 
Al. TĂTAR

a fi trimise la retopit. 
In acest scop ele au fost 
aranjate, stivuite, (stînga, 
jos).

• Lingă magazia de 
materiale, însă, deficien
țele au rămas de... anul 
trecut. „Aranjate” astfel, 
piesele metalice (suporți 
de bandă, role, scocuri și 
altele) au „șanse" să a_ 
jungă cu îjitîfziere în 
subteran, (mijloc).

• Privind această ima
gine, veți înțelege.-.. în
verșunarea (I?) cu care 
șeful depozitului de lem
ne. Claudiu Stuparu, a 
vrut să ne împiedice să 
fotografiem !... (dreapta, 
jos).
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Vizita oficială de prietenie a președintelui 
Republicii Liberia, Samuel Kanyon Doe

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)

Cei doi șefi de stat și-au 
exprimat satisfacția de a 
se întîlni și a avea un 
schimb de păreri în pro
bleme de interes reciproc, 
manifestîndu-și încrederea 
că actualul dialog la nivel 
înalt, înțelegerile la care se 
va ajunge vor conferi 
dimensiuni colaborării 
mâno-liberiene.

Președinții Nicol 
Ceaușescu și Samuel 
nyon Doe au continuat, a- 
poi, convorbirile în> pre
zența celor două delegații.

In acest cadru, au fost 
examinate stadiul și per
spectivele relațiilor româ
no-liberiene.

In timpul convorbirilor 
au fost relevate raporturi
le prietenești care s-au 
statornicit între România 
și Liberia pe multiple 
planuri. S-a apreciat că 
există premise favorabile 
pentru dezvoltarea mai in
tensă a colaborării bilate-

noi
ro-

a e 
Ka-

rale, îndeosebi în domeniul 
economic. In acest sens, 
a tost afirmată dorința de 
a se imprima un ritm mai 
susținut conlucrării reci
proc avantajoase, prin ex
tinderea cooperării în pro
ducție, creșterea și diversi_ 
ficarea schimburilor comer
ciale, pe baza unor acor
duri de lungă durată; ceea 
ce va asigura stabilitate 
și o largă perspectivă co
laborării româno-liberiene.

4fc-
Președinții Nicolae 

Ceaușescu și Samuel Ka
nyon Doe au hotărît ca 
membrii celor două delega
ții să analizeze, în timpul 
vizitei, căile și modalități
le concrete de intensifica
re a colaborării și coope
rării economice și tehnico- 
științifice dintre România și 
Liberia, potrivit orientări
lor și înțelegerilor 
bilite la nivel înalt.

Convorbirile au loc 
tr-o atmosferă de caldă 
prietenie, înțelegere și sti
mă reciprocă.

sta-

în-

★

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Li
beria, Samuel Kanyon Doe, 
s-au reîntîluit, miercuri 
după-amiază, la Palatul 
Consiliului de Stat.

Desfășurată în aceeași at
mosferă de prietenie, înțe
legere și stimă reciprocă, 
noua rundă de convorbiri a 
fost consacrată îndeosebi 
examinării unor aspecte 
ale -vieții politice mondiale.

Sosirea în Capitală
(Urmare din pag. I)

în .Piața Republicii, au 
făcut președinților Nicolae 
Ceaușescu și Samuel Ka
nyon Doe o călduroasă ma
nifestare de stimă și pre
țuire. Prin puternice a_ 
plauze, cei prezenți au dat 
expresie convingerii că 
actuala întîlnire la nivel 
înalt româno-liberiană va 
deschide o etapă calitativ 
superioară în evoluția re
lațiilor dintre popoarele 
român și liberian, animate 
de dorința de a se cunoaș
te mai bine și de a strînge 
legăturile între ele.

In aplauzele celor pre
zenți, , tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a salutat cu 
prietenie și cordialitate pe 
președintele Republicii Li
beria, Samuel Kanyon Doe.

Cei doi șefi de stat și-au 
strîns cu căldură mîinile.

In întîmpinarea înaltu
lui oaspete se aflau, de a- 
semenea, membri ai Consi
liului de Stat și ai guver
nului, generali, alte 
soane oficiale.

O gardă militară, alinia
tă în cinstea sosirii pre
ședintelui Liberiei, a pre
zentat onorul. Au fost in-

tona te imnurile de stat ale 
celor două țări. ■

In continuarea ceremo
niei,. președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Samuel Kanyon Doe au 
trecut în revistă garda de 
cnoare.

Președintele Samuel Ka
nyon Doe a salutat apoi 
pe celelalte persoane ofi
ciale române prezente la 
ceremonia primirii oficia
le.

Un 
mâni 
lului 
riene
rit buchete de flori 
ședinților . N i c o 
Ceaușescu și Samuel 
nyon Doe.

Bucureștenii aflați 
Piața Republicii au
plaudat din nou pe cei doi 
președinți, ovaționînd pen
tru continua întărire a 
prieteniei dintre cele două 
țări și popoare.

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Samuel 
nyon Doe au răspuns
căldură manifestărilor de 
stimă și prețuire ale oame
nilor muncii veniți în în- 
tîmpinare.

grup de pionieri ro
și copii ai persona- 

ambasadei libe- 
la București au ofe- 

pre- 
1 a e

Ka-

m
a-

per- Ka-
cu

Programul unităților comerciale
După cum ne informea- neri 8—16, duminica în-

ză economistul Ion Fio- chis. • Debitele de tutun 
rea, de la Direcția corner- și chioșcurile de difuzare 
cială, începînd cu data a presei, zilnic, 6,30—19; 
d# 15 octombrie, unitățile în zilele de miercuri (Lu- 
comerciale din Valea peni și Petrila), joi (Uri- 
Jiului vor funcționa după câni, Vulcan și Petroșani 
următorul program :

• Magazinele alimen
tare și de legume și fruc
te pe două schimburi, 
zilnic, între orele 6,30— 
19, iar duminica . 7—11.
• Magazinele alimentare servesc 
de legume și fructe pe 
un schimb, zilnic 8—16, 
duminica 7—11, prin ro
tație. * Chioșcurile de in
cintă, zilnic 6—Ș; 11,30— 
16,30. • Unitățile ncali- 
mentare, librării, zilnic 
11,30—17,30, duminica în
chis. • Magazinele „Jiul" 
Petroșani și General Pe
trila, zilnic, 10—18, vi-

claia, începînd cu data

— Aeroport) și vineri (Pe
troșani și Aninoasa) uni
tățile vor funcționa între 
orele 8 și 16. • Unitățile 
de alimentație publică, 
cofetării și patiserii care 

: micul dejun,
6,30—19. • cofetării, pa
tiserii, zilnic, 9—19. 
Restaurantele cu linie de

zilnic, 6,30- 
rantele clasice,
• bufete, bodegi, baruri, 
birturi, zilnic,
• Halele și piețele agro- . 
alimentare, zilnic, 6,30— 
19.

autoservire și gospodina,
* “1—-20. • restau.

10—22.

10—21.

TV.

memento

Cei
Parîn-

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
oferit, miercuri, un dineu 
oficial în onoarea președin
telui Republicii Liberia, 
Samuel Kanyon Doe, 
Palatul Consiliului

. Stat.
La dineu au participat ;

oficial

la 
de

membri și membri 
anți ai Comitetului 
tic Executiv al C.C.
P.C.R., secretari ai Comite
tului Central al partidului, 
membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, con-

suple-
Poli- 

al

ducători 
centrale, 
ficiale.

Au luat parte persoane
le oficiale care îl însoțesc 
pe președintele Republi
cii Liberia în țara noastră.

In timpul dineului, des-

ai unor instituții 
alte persoane o-

fășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Samuel Kanyon Doe ău 

' rostit toasturi, urmărite cu 
atenție și subliniate de a- 
plăuze.

. Au fost intonate imnu
rile de stat ale celor două 
țări.

FILME
PETROȘANI — 7 

iembrie : Vînătorul 
căprioare ; Unirea: 
șapte magnifici ; 
gul: Ca_n filme.

PETRILA: Superpoli-
țistul.

LONEA: Noi, cei din 
linia toții, I-II.

VULCAN — Luceafărul: 
Artista, dolarii și. ardele
nii.

LUPENI — Cultural : 
O floare și doi grădinari.

URICANI: Furtună în 
Pacific.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR ȘEDINȚEI COMITETULUI MINIȘTRILOR AFACERILOR 
EXTERNE Al - -STATELOR PARTICIPANTE LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA

Miercuri s-au încheiat la 
București lucrările ședin
ței Comitetului miniștrilor 
afacerilor externe ai state- 
lor participante la Trata
tul de la Varșovia. \

Ea ședință au participat:

B. Chnoupek, ministrul a- 
facerilor externe al R.S. 
Cehoslovace, O. Fischer, 
ministrul afacerilor exter
ne al R.D. Germane, M. 
Orzechowski, ministrul a- 
facerilor externe al R.P.

Polone, I. Totu, ministrul 
afacerilor externe al R.S. 
România, P. Varkonyi, mi
nistrul afacerilor externe 
al R.P. Ungare, E.A. Șe- 
vardnadze, ministrul a- 
fa cerilor externe al URSS,

M. Ivanov, prim-adjunct al 
. ministrului afacerilor ex
terne al R.P. Bulgaria.

La încheierea lucrărilor 
a fost adoptat un comuni
cat. : : u

SPORT ® SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT ’ SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionatul județean de fotbal
seria I, seniori

REZULTATE TEHNICE: Preparatorul Petrila 
— Măgura Minerul Pui 5—1, Avîntul Hațeg('— Mine
rul Certej 1—0, Minerul Aninoasa — CFR 'Petro
șani 3—0, Voința ILF Ilia — Minerul Uricani 1—0, 
Minerul Teliuc — Rapid Simeria Triaj 3—0, Con
structorul Hunedoara —- Parîngul Lonea 2-*-l, Inox 
Hunedoara — Metalul Crișcior 1—0, AUTO RMR — 
Utilajul Petroșani 2—4.

CLASAMENT

HANDBAL, DIVIZIA B TINERET
: . CLASAMENT

ETAPA URMĂTOARE (joi) : Utilajul

1. Avîntul Hațeg 8 7 0 1 16— 7 14
2. Voința ILF Ilia 8 6 1 1 24—10 13
3. Inox Hunedoara 8 6 I 1 17— 6 13
4. Minerul Teliuc 8 5 2 1 28— 5 12
5. Minerul Certej 8 6 0 2 21— 7 12
6. Minerul Uricani 8 4 2 2 14— 3 10
7. Utilajul Petroșani 8 4 2 2 19—10 10
8. Minerul Aninoasa 8 3 1 4 20—10 7
9. Constructorul Huned. 8 3 1 4 14—16 7.

10. Parîngul Lonea 8 3 1 4 15—19 7
11. Metalul Crișcior 8 2 2 :4". 16—19 6
12. Preparatorul Petrila 8 1 3 3 9—18 5
13. Rapid Simeria T. 8 1 2 5 3—15 4
14. Măgura M. Pui 8 2 0 6 12—29 4
15. CFR Petroșani 8 1 1 6 4—22 3
16. AUTO RMR 8 0 1 .-7-. 7—43 1

Echipă penalizată cu un punct.

1. „U“—C.U.G. Cluj-N. 9 7 0 2 210—147 23
2. „Unio" Satu Mare 9 6 0 3 225—214 21
3. „Constructorul" Arad 9 4 1 3 248—219 20
4. „Autoturisme" Tim. 9 5 0 4 234—213 19
5. „Utilajul-Șt." Petroșani 9 5 0 4 201—224 19
6. „Comerțul" Sîn.-M. 9 4 ■ 1 ■ 4 225—205 18
7. CSM Reșița 9 4 0 0 185—183 17
8. „Minaur II" Baia Mare * 9 4 0 5 218—227 17
9. „Metalul" Huned. 9 3 1 .5 227—227 16

10. „Metalul" Lugoj 9 3 1 5 198—225 16
11. „Metalul" Copșa Mică* 9 3 1 5 196—216 15
12. „Mecanica" Oradea 9 2 1 6 176—216 14

TELEX • TELEX TELEX

ETAPA URMĂTOARE (joi) : Utilajul Petroșani - 
— Preparatorul Petrila, Metalul Crișcior AUTO 
RMR, Parîngul Lonea — Inox Hunedoara, Rapid Si
meria Triaj — Constructorul Hunedoara, Minerul 
Uricani — Minerul Teliuc, CFR Petroșani — Voința 
ILF Ilia, Minerul .Certej — Minerul Aninoasa, Mă
gura Minerul Pui — Avîntul Hațeg.

TOKIO 15 (Agerpres). — 
După cum anunță Federa
ția niponă de fotbal, cea 
de-a 7-a ediție a „Cupei in
tercontinentale" se va dis
puta la 14 decembrie la 
Tokio, între echipa Steaua 
București, cîștigătoarea din 
acest an a „Cupei campi
onilor europeni" și învin- 
gătoarea dintre River Pla
ta Buenos Aires și formația poneze de automobile „To- 
colurnbiană America din yota".

Caii, finalistele „Cupei 
Libertadores", competiția 
sud-americană similară 
„CCE".

Meciul de la Tokio va 
avea loc pe stadionul „Yo- 
yogi", unde s-a disputat fi
nala turneului olimpic de 
fotbal în 1964 și se va des
fășura sub egida firmei ja-

COLEGIUL DE REDACȚIE. Iosif BALAN 
MUSTAȚA 
Hberiu SPAIARU.

loan Dl BEK. Dorm GUIȚA. Iun 
Siniion POP — redactor set feerie f RGSU — redactor șef adjunct.

20,00 Telejurnal.
20,20' Pe druinul înfăp

tuirii noii revoluții 
agrare (color).

— Experiența, frunta
șilor s-o cUnoaștem, 
s-o generalizăm I 

20,35 Statornici în stră
buna vatră dacică, 
(color).

— Milenii de istorie în 
străluciri de aur și 
argint.
Invitație în studio
urile Radiotelevizi- 
unii. (color).
Controlul oameni
lor muncii — ope
rativitate, răspun
dere, eficiență. 
Telejurnal.

20,55

21,30

21,50
22,00 închiderea progra

mului.

MEMENTO

Liceul de matematică-fizică 
Petroșani

anunță următoarele posturi vacante s

- 2 posturi profesor informatică

- 1 post profesor discipline electrotehnice 

-1 post Idborant
Informații suplimentare la secretariatul li

ceului, strada Slătinioara nr. 10, telefon 42683.

M i că publicitate
picioare

numă- -
VIND blană 

astrahan comandă, 
rul 50, telefon 43163. (9085)

PIERDUT legitimație pe
riodice nr. 4205, eliberată 
de Institutul de mine Pe-

troșani. O declar nulă. 
(9090)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Hărdăuț 
Liana, eliberată de IUM 
Petroșani, O declar nulă. 
(9088)

ANUNȚURI DE FAMILIE

CU adîncă durere în suflet, soți» Florica și fi
ica Edith anunță încetarea din viată a scumpului lor 

KOCSIS LEVENTE (48 ani)
Cortegiul funerar pleacă vineri, 1,7 octombrie, 

ora 16 de la domiciliu. (9089) ■-

COLECTIVUL oamenilor muncii de la I.M. Pe- 
printrila este alături de familia greu încercată 

pierderea celui cape ă fost
Tehnician KOCSIS LEVENTE (9092

COLECTIVUL biroului topografie și programare 
de la l.M. Petrila aduce un ultim omagiu celui care 
a fost ■ . : ■ • ■

Tehnician KOCSIS LEVENTE
Condoleanțe familiei îndoliate. (9091)

: .FAMILIA mulțumește tuturor celor care au
fost alături de noi la încercarea grea suferită prin 
pierderea celui care a fost

ȚIBICHI COSTACHE (9087)

Redacția și administrația: Petroșani, sir. Nicolae Bălcescu ar. 2. Telefoane, secre 
tarial: 41662. secții: 41663. 42464.
fi pârtii : Țipogiafia Petroșani, stf. Nicolae Bălcescu, nr. 2, telefon 41365.


