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Realizarea integrală a planului pe acest an, 
pregătirea temeinică a producției pe 1987In atmosfera de puternică angajare patriotică, revoluționară a întregului nostru popor pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XlII-Iea al partidului, a orientărilor și indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, la Congresul al III- lea al oamenilor muncii, în unitățile economice au loc în această perioadă a- dunările generale ale oamenilor muncii consacrate dezbaterii sarcinilor ce revin fiecărui colectiv , de muncă din Planul național unic de dezvoltare economico socială a țării pentru anul 1987. Forurile auto- conducerii muncitorești sînt chemate să mobilizeze și mai puternic colectivele de oameni ai muncii, eforturile creatoare ale acestora la realizarea exempla
ră a sarcinilor de plan pe 
acest an și să asigure dezbaterea, într-un spirit de înaltă exigență și răspundere revoluționară, a sar
cinilor de plan pe 1987, să 
stabilească măsurile 
respunzătoare pentru
făptuirea acestora încă din 
primele zile ale viitorului
an.

In concordanță cu strategia dezvoltării intensive, calitative a tuturor ramurilor și sectoarelor economice în actualul cincinal, adunările generale vor a- dopta programe unitare care vor prevedea, în capitole distincte, măsuri pentru creșterea mai ac
centuată a productivității

In dezbaterea 
adunărilor generale 

ale oamenilor muncii

co
in

muncii, ținînd seama de sarcina dublării acesteia pînă în 1990, precum și cele privind îmbunătățirea substanțială a nivelului tehnic și calitativ al producției, cu consumuri reduse de materii prime, materiale, combustibil și e- nergie, în concordanță cu sarcinile izvorîte din Programele speciale aprobate de Marea Adunare Națională.Realizarea sarcinilor sporite ce revin unităților noastre economice în 1987, îndeosebi celor din industria extractivi, meumbă cu ne-

cesitate, îndeplinire;! integrală a obiectivelor econo- mico-sociale prevăzute pe 1986, încheierea cu rezultate cît mai bune a primului an al actualului cincinal. Este deci firesc ca dezbaterile din adunările generale ale oamenilor muncii să abordeze în spirit, profund analitic, critic și autocritic, rezultatele obținute în cele 3 trimestre, și, pe baza acestora, să stabilească direcțiile de acțiune, măsurile necesare pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor pe întregul an, recuperare;! restanțelor și atingerea sarcinilor ' sporite ale anului 1987. Q atenție deosebită se va acorda realizării la nivelele prevăzute a producției de cărbune pentru satisfacerea integrală a cerințelor de cărbune cocsificabil și energetic necesar siderurgici și centralelor electrice, inclusiv pentru asigurarea stocurilor necesare pe timpul iernii. In acest scop trebuie avute în vedere, mai ales, finalizarea măsurilor pentru folosirea intensivă și

(Continuare în pag. a 2-a)
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Imagine relevantă a înnoirilor din Petrila.
Foto : Ion BARBU

Cu planul pe zece luni îndeplinitBrigada nr. 6 Uricani monta je-instalațiiUn colectiv harnic, raportează în aceste îndeplinirea sarcinilor care zile de plan pe zece luni este și cel al brigăzii nr. 6 montaje — instalații a Antreprizei de montaje instalații Cluj-Napoca. Acest harnic colectiv, care montează, în principal, instalațiile și u- tilajele de pe fluxul de producție al viitoarei prepara- ții pentru cărbune a realizat un volum de lucrări în valoare de peste 46 milioane lei, cu 3 milioane mai mult decît. se prevede în plan.După cum ne-a informat ing. Octavian Goguță. șeful brigăzii, întreaga producție suplimentară a fost obținută prin creșterea pro-

ductivității muncii, mai buna folosire a utilajelor și efectivelor. Printre cei ce și-au depășit lună de lună sarcinile de plan, avînd astfel o contribuție însemnată la dobîndirea acestui succes, se numără meseriașii din formațiile complexe conduse de sing., Teodor Cantoș, maiștrii Gheorghe Magda, Sabău, IgnatLazâr. muncă, ai aces-expri ină a. realiza la
Iosif Kaly, AlexandruPrin faptele lor de montorii-instalatori tui colectiv își hotărîrea determen lucrările ce le sînt încreonțate, de a contribui la apropierea termenului de puneți în funcțiune a pie- parației din Uricani, (V.S.)

LA I.U.M. PETROȘANI

de 
înalt randamentColectivul de muncă de la întreprinderea de utilaj minier Petroșani a început în devans, livrarea unui nou complex de mare randament, tip SMA2, destinat minerilor de la Lupeni. Acesta este cel de-al patrulea utilaj fabricat pentru abatajele celei mai mari mine de cărbune din. Valea Jiului .—- și. deja au fost trimise beneficiarilor reperele de hidraulică și bolțurile. In prezent, pe fluxul de producție al în- trepiinderii •— la secțiile susțineri miniere și MAP — se află aJte importante componente ale utilajului, care vor fi expediate eșa- Lonat, in așa fel încî.t în prima decadă a lunii noiembrie să se închșie livrarea înffegulu: complex mecanizat (S.B.)

Nopțile la Regulatorul de circulație și mișcare CFR. din Petroșani sînt aceleași. Indiferent de anotimp. A- șa că nu are importanță că am ales pentru documentarea noastră o noapte de mijloc de octombrie.Șeful de tură Ion Licurici face oficiul de gazdă. înregistrează trenuri sosite, pișcate, compuse, descompuse; răspunde la cele trei (!) telefoane, parcă... deodată I Comunică cu im- piegații din secțiile Petroșani—LUpeni și Petroșani—■ Subcetate. Avem ocazia să mai schimbăm o vorbă cu ceilalți operatori din tura a Il-a : Mihail Florescu și Petru Botezatu (fir RC), A- ’ lexandru Abrudan (tracțiune), Gheorghe. Luțaș (RVS), Vasile Condoiu. (analizator). Ei înregistrează „tot ce mișcă" în această noapte pe calea ferată, de la Lupeni la Subcetate. Totul sub un control minuțios, sever.In stația CFR Petroșani este o activitate totală. De la impiegatul „de turn" E- mil Polhak și șeful de tură Aildronic Munteanu ordinele circulă prin firul telefonic la impiegații Dumitru Iepure (peron), Constantin Dănilă (cabină), Ion Balea (triaj) și Franeisc Stancai (Petrila). Sosesc și pleacă trenuri, se compun trenuri
Alexandru TATAR

I Rezultatele obținute după două decade impun
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Mobilizare, fermitate și răspundere 
în creșterea producției de cărbune !

• PATRU ÎNTREPRINDERI MINIERE 
— LONEA, PAROȘENI, VALEA DE 
BRAZI ȘI CIMPU LUI NEAG — au ex
tras suplimentar la sfîrșitul celei de a 
doua decade, PESTE 33 000 TONE DE 
CĂRBUNE.La încheierea celei de a doua decade eforturile depuse de minerii de la 1,0- nea, Paroșeni, Valea de vBrazi și Cîmpu lui Neag au dat rod bogat, cele patru unități depășind sarcinile de plan stabilite pentru această perioadă. Constanța realizărilor și ritmicitatea depășirilor înregistrate de minerii de la Lonea, și mai ales de la Paroșeni,I

mare depășire a sarcinilor• Cea mai 
planificate au obținut-o minerii de la 
Paroșeni 
bune —
realizări și

— aproape 29 000 tone de căr- 
minerii cu cele mai constante 

depășiri ritmice.cu prîsosin--cu care s-adeniohstrează ță temeinicia acționat, în permanență, la aceste două întreprinderi miniere pentru asigurarea liniei de front active, pentru folosirea judicioasă și eficientă a forței' de muncă și a utilajelor din dotare, pentru organizarea la un înalt nivel calitativ a procesului de producție, pentru întărirea ordinii și disciplinei. La mina Parc-

șeni, din nou, mecanizarea și-a spus cuvîntul prin rezultatele obținute. Aproape in întregime producția realizată la această unitate este obținută mecanizat. Rezultatele înregistrate, plus 28 803 tone, sînt cea mai grăitoare dovadă a avantajelor oferite de folosirea
Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Învățămînlul superior minier- 
modern, de înaltă calitate 

științificăO preocupare de bază a organelor și organizațiilor de partid, a conducerilor Institutului de. mine și ale facultăților în acest nou an ■ de învățămînt este modernizarea 'bazei materiale, înțeleasă tare cesului de formare a viitorilor specialiști în minerit printr-o legătură nemijlocită cu viața economică și socială din Valea Jiului. In această perioadă activitatea din institutul nostru se desfășoară pe trei coordonate: creșterea calității învăță- mîntului, ca dezvoltare continuă a aptitudinii studenților care să aplice în viață, activ și creator, cunoștințele ; participarea studenților, pînă în 22 noiembrie, în serii de două săp- la procesul de pro- al întreprinderilor ; cercetarea științifică ce se.finalizează prin noi tehnici și tehnologii destinate valorificării superioare a bazei de materii prime. Prin continua atenție manifestată pentru perfecționarea de conținui a învăț "uniatului superior mi-

ca 1 osuperioară

tămîni, ducție miniere

nier răspundem îndemnurilor și orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la Congresul al 111-lea al oamenilor muncii și în cuvântarea rostită cu prilejul deschiderii noului an de înVă- țămînt : „Este necesar să 
perfecționăm continuu în- 
vățămîntul, să se întărească 
legătura acestuia cu știința 
și producția, în vederea a- 
sigurării cadrelor necesare 
de muncitori și specialiști 
pentru toate sectoarele de 
activitate".îmbogățirea și perfecționarea bazei materiale a Institutului de mine reprezintă atît un mijloc prin care se realizează un învă- țămînt pracțic-aplicativ, cît și suportul tehnic necesar cercetării științifice. Dotarea celor 39 de laboratoare de specialitate sau aferente

Prof. univ. dr. ing.
Dumitru FODOR, 

rectorul Institutului de 
mine

(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuări- in pag. a 2-a)

IN ZIARUL DE AZI

(In pag. a 3-a)I.M. Lupeni. Minerii sectorului IV acționează în mod susținut pentru 
creșterea producției și realizarea în avans a lucrărilor de pregătire, in imagi
ne, ortaci din brigada condusă de Ioan luga. Foto; Al. TĂTAR

• I,a ordinea zilei în întreprinderile miniere — 
Pregătirile de iarnă. • Vă informăm.

(In pag. a 2-a)

• Viață lungă și multă sănătate pentru un mi
ner deosebit • Din scrisorile sosite la redacție 
• Pe urmele materialelor publicate • Pe banca 
acuzării — Bișnițarul • Sport.
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PREGĂTIRILE PENTRU IARNĂȘi la mina Petrila, în a- ceastă perioadă, activitatea este orientată în vederea finalizării unor lucrări la suprafață și în subteran, menite să asigure desfășurarea în bune condiții a procesului de producție în sezonul rece. „Am tras învățăminte din greutățile în- tîmpinate iernile trecute. Cerul a făcut să înghețe diferite instalații, determi- nînd stagnări în alimentația cu apă 'potabilă și apă caldă industrială. Căile de lines nepuse din timp la punct au creat greutăți în aprovizionarea cu materiale la unele locuri de muncă" Relatarea aparține maistrului principal Vasile Biter, din cadrul brigăzii de lucrări de la suprafață. „Ne prezentăm mai bine anul acesta cu pregătirile în vederea întîinpiiîării frigului'. Am finalizat unele hicrări de importanță mare pentru bunul mers al activității, pe altele le avem in atenție", completează interlocutorul.Conducerea unității a întocmit din timp un cuprinzător program de măsuri în acest sens. Cum sînt respectate termenele? In rândurile ce urmează.In prim plan se află 

măsurile tehnico-orgănizd- 
tgriee. Dintre acestea se evidențiază: repararea cărucioarelor și vagonetelor din subteran și de la su
Învățămîntul superior minier

(Urmare din pag. I)disciplinelor fundamentale cu aparate, mașini și dispozitive, este o necesitate izvorîtă din continua, modernizare a tehnicii și tehnologiilor din minerii, prin introducerea largă a mecanizării și automatizării. I’rin autodotare sau transfer de la unitățile economice, laboratoarele noastre au acum posibilități sporite de desfășurare a unei pregătiri aplicative a studenților. Printre cele mai importante realizări sint standurile (legarea in serie 
și în paralel a ventilatoare lot, automatizarea pompelor centrifuge, determinarea capacității portante a roților dințate etc.) din laboratoarele de instalații mecanice miniere, de organe de mașini sau mecanica fluidelor. Au fost montate și puse în funcțiune agregatul AH75/350 în laboratorul de hidromccanizare. împreună cu un stand pentru tăiere hidraulică, alte aparate, instalații și machete didactice la disciplinele mecanica rocilor, topografie minieră, preparare i substanțelor minerale utile.Activitatea de dotare și autodotare nu s-a limitat numai la laboratoarele e- xistente, ci s-au amenajat altele noi (flotație, dislocare hidraulică, hidromecani- 'zare, cabinet de protecția munca) ori s-au extins altele determinate de continua modernizare a mineritului Ca urmare a acestor realizări în', procesul de pregătire a studenților s-au introdus lucrări de prelu

prafață, revizuirea și repararea căii de rulare a macaralei în depozitul de lemne — lucrări bine executate sau pe cale de finalizare. In cadrul măsurilor de natură organizatorică se înscrie și amenajarea căilor de acces. Ih rampa puțului centru, spre exemplu, este curățenie și ordipe. Și totuși, mai este de lucru.
La ordinea zilei 
in întreprinderile 

miniere

In depozitul de lemne, mai sînt stive de bușteni și cherestea „așezate11 ca... finul. Așteptăm zăpada să le acopere ?De o importanță deosebită sînt și măsurile menite să ducă la îmbunătățirea 
condițiilor sociale. Astfel, s-au finalizat lucrările de reparații capitale planificate la unul dintre cele trei cazane care asigură .. apa caldă și aburul pentru încălzire. In vestiare și în baia minerilor este cald. In. altă ordine de idei se remarcă verificarea și repararea instalaților dh apă caldă și completarea luminatoarelor cu geam armat. Nici la acest capitol însă nu s-a făcut totul. Primim asigurări din partea gospodarului minei că sînt ma
crare prin electroeroziUne, metalizare prin pulverizare, analiza imediată. a cărbunilor și gazelor de ardere, determinări de puteri calorice a' combustibililor, termometrie, analiză spectrală calitativă a” rocilor în raze X, analiză cantitativă prin termodiferenție- re etc. Toate aceste posibilități ale laboratoarelor deosebit ele semnificative pentru profun zimea tehn i că a pregătirii studenților, cu o importantă valoare în domeniul cercetării științifice. Avem un program de perfecționare și în acest an iin'verșitar (stand pentru studiul comportării în exploatare a susținerilor miniere. montarea unui trom- mel-concasor etc). Modernizarea laboratoarelor evidențiază conținutul științi- fic-aplicativ al învățămîn- tului superior minier, prin continua legătură cu viața economică în etapele de practică ă studenților și în cercetarea științifică aplicativă. Studenții noștri — viitori specialiști carp vor contribui cu spirit creator la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XllI-lea al partidului, a mărețelor o- biective de dezvoltare eco- ficm'că și socială a patriei — sint formați print.r-o tot mai p'afundă și complexă implicare în muncă. Prin toate preocupările noastre vom întări și mai puternic conlucrarea Institutului de mine cu cercetarea și producția, reducînd durata dintre cercetare și valorificarea ci în practica economică pregătind specialiști minieri cu un înalt nivel teoretic și practic. 

teriale suficiente pentru i- zolarca conductelor dar lucrarea se amină. Cum ră- mîne cu învățămintele din anii trecuți ? La căminul de nefamiliști din strada Tudor Vladimirescu încă nu s-au făcut reparații la instalațiile sanitare. Intr-adevăr această lucrare depinde de gospodarii o- rașului (EC.CL) care au o comandă fermă (și veche!) rămasă, din păcate, undeva intr-un dosar...
Asigurarea stocurilor de 

materiale pentru o aprovizionare ritmică în perioada de. iarnă este un capitol căruia i s-a acordat o deosebită atenție. Din programul de măsuri se remarcă asigurarea la puțul 2 Est a stocului necesar de lemn, de mină, aprovizionarea cu bolțari, nisip, cherestea, balast și alte materiale necesare în subteran;Toate aceste măsuri, finalizate la termen și executate cu responsabilitate, vor crea cadrul desfășurării în bune condiții a procesului. de extracție a cărbunelui, și pregătirea cot răspunzătoare a producției anului viitor.
llie ȘERB AN

Magazinul „Roniarta" unitate etalon a rețelei comerciale din Vulcan. 
Foto : Șt NEMECSEK

MOBILIZARE, FERMITATE SI RĂSPUNDERE
(Urmare din pag. I) eficientă a utilajelor moderne, de mare productivitate.Vești îmbucurătoare și din vestul bazinului nostru carbonifer — minerii de la întreprinderile Valea de Brazi și Cîmpu lui Neag și-au depășit, la rîndul lor, sarcinile de plan ale'celor două decade, la Cîmpu lui Neag obținîndu-se o producție suplimentară de a- proape 4 000 tone de cărbune.Dar, cu aceste întreprinderi, numărul unităților miniere cu sarcinile de plan

Realizarea integrală 
a planului pe acest an

(Urmare din pag,. 1)

extensivă a utilajelor mo
derne din dotare, a complexelor mecanizate, a capacităților de producție, 
promovarea tehnologiilor 
moderne, perfecționarea or
ganizării producției și a 
muncii, a pregătirii forței 
de muncă, întărirea ordinii 
și disciplinei în fiecare cdmpartiriient, la toate nivelele, pentru a realiza o producție ritmică pe baza unor productivități sporite în toate abatajele — cale sigură a sporirii producției de cărbune. Aceeași atenție se va acorda îmbunătățirii caii; i p i producției, atît în procesul extracției, cît și al preparării.Dezbaterile din adunările generale trebuie să aibă Un pronunțat caracter de lucru, să analizeze în spirit revoluționar activitatea desfășurată pentru întărirea și dezvoltarea autoconduce- rij muncitorești și autoges- tiunii economico-financia- re, creșterea ’răspunderii organelor de cohducere colectivă, a fiecărui om al 

realizate și depășite s-a terminat. Toate celelalte u- 'nități miniere au .înregistrat minusuri cuprinse între 2 941 tone (Aninoasa) și 25 413 tone (Dîlja). Ca să spunem lucrurilor mai direct— doar două mine, din rîndul celor cu sancinile nerealizate, au depășit procentul de 90 la sută de îndeplinire a planului, acestea fiind Aninoasa și Lupeni. Chiar și în aceste condiții evidențiem eforturile minerilor de la Petrila, care, în aceste două decade, au crescut media realizărilor zilnice față de aceeași perioadă a lunii precedente, ceea cedenotă o măi fer

muncii pentru realizarea tuturor indicatorilor de plan și sporirea eficienței economice.Sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid, sindicatele, împreună cu consiliile oamenilor muncii, poartă direct răspunderea pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a adunărilor generale ale oamenilor muncii. Temeinic pregătite, adunările generale ale oamenilor muncii se vor manifesta ca tribune puternice ale democrației muncitorești, de angajare plenară a colectivelor muncitorești pentru îndeplinirea exemplară a planului pe trimestrul IV, pe întregul an 1986 și pregătirea temeinică a producției a- nului viitor. Ele vor exprima hotărârea fermă pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin colectivelor de muncă din istoricele hotărîri ale Congresului al XllI-lea al partidului și din Hotărî- rca — chemare a Congresului al IlI-lea al oamenilor muncii.

mă angajare a întregului colectiv pe calea redresării producției de cărbune.Minele cu o situație mai dificilă în îndeplinirea prevederilor de plan și unde trebuie sâ se intensifice mai mult acțiunile menite să conducă . la Creșterea producției de cărbune rămîn : Dîlja, Livezeni, Bărbăteni, Vulcan și Uricani. In acest trimestru, hotărâtor pentru realizarea sarcinilor de plan pe acest an și pentru pregătirea producției anului viitor sînt necesare eforturi susținute pentru creșterea producției de cărbune prin valorificarea integrală și eficientă a tuturor resurselor și rezervelor de care

Pe magistrala 
feroviară a 
cărbunelui

(Urmare din pag. I)directe și locale de marfă, se descompun trenuri de diferite tonaje și încărcături.’Echipele de manevră conduse de Gheorghe David și Petru Alicu, r.a- nevranții Vaier Sălăjan, Romulus Făgaș, Ion Păli și Ion poenaru acționează cu o dexteritate'și rapiditate uimitoare. Șă dezlegi, să cuplezi sute de vagoane în plină noapte, să le îndrumi pe calea ferată, cere multă pasiune. Dar, în primul rînd răspundere.Un tren de „goale1’ pornește spre Lupeni. In trei etape cele 50 de vagoane urmează să fie remorcate de trei echipaje pe ruta Is- croni — Vulcan. La bordul locomotivelor EA.-156, EC- 063 și DA-888, mecanicii Iosif Luca, Sorin Faur, Ton Marinescu, Alexandru Marilă, Marin Popa și Gheorghe Cureleac, traversează în noaptea luminoasă de octombrie un traseu devenit demult familiar. Spunem acest lucru pentru că sutele de mii de tone de încărcătură, miile de vagoane goale au fost însoțite întotdeauna, ca și în aceas tă noapte, de veghea permanentă a impiegaților de secție. La Livezeni, Serghei Mecioaica și Teodora Dro- su, la Iscroni, Costică Brus- tan, la Vulcan, Vergică Va- silescu și la Lupeni, Ioan Borca și Ion Sîrbu erau pre_ zenți cu lumina verde a lanternelor acordînd „calt- liberă11 vagoanelor spre preparați ile de cărbune unde rodul muncii minerilor era pregătit pentru drum.La ivirea zorilor am întâmpinat o nouă zi, alături de ceferiști, făcînd bilanțul unei nopți de activitate intensă. Cele 10 trenuri de cărbune și alte 12 trenuri cu încărcătură diversă, în- sumînd peste 50 ooo tone, ca și cele circa 280 vagoane goale cuprinse în 12 trenuri sînt o oglindă fidelă a responsabilității cu care au acționat ceferiștii turei a Ii-a. Cu perseverență și abnegație, dăruire și pasiune ei au conturat o nouă pagină în raportul de muncă al colectivului.
dispune fiecare colectiv minier, fiecare formație de lupru. Condiții sînt, așa au afirmat, și nu o singură dată, majoritatea conducătorilor de unități miniere. Numai întocmirea de planuri și programe nu este însă suficientă pentru realizarea sarcinilor de plan. Ele trebuie și realizate, urmărite îndeaproape, altfel, rămîn în dosare IOr, acum, mai mult ca oricînd este necesară o mobilizare amplă a tuturor foi telor pentru creșterea producției de cărbune extras și pregătirea temeinică a producției anului viitor. :i

vc informăm
DEZBATERE. Ăstăzi, la căminul de nefamiliști al IACMM, începînd cu ora 18,30, sub genericul ' și echitate socialistă11 avea loc o dezbatere tema „Disciplina în muncă. factor de importanță majoră în realizarea sarcinilor de plan11 Dezbaterea este organizată de Casa de cultură, în colaborare cu

Biroul colectiv de asistență .juridică. (Al. H.)IN PRIMA DECADA a lunii noiembrie, 32 de familii ale ' minefilor din Petrila se vor muta în casă * nouă. Este vorba despre blocul 60 (din imediata a- ,Etică propiere a Magazinului ge- vă neral) având apartamente Pe cu 2,3 și 4 camere, la care constructorii efectuează finisajele exterioare și interioare. (T.S.jCOMPLEXUL sportiv „Constructorul hiinier11 din incinta IACMM Petroșani

nou spectacol pentru copii. Este vorba de lucrarea dramatică „Puterea luminii11 de D.N. Niță, montat în regia artistică a lui Nico- lae Gherghe. Spectacolul se j adresează atît celor mici i cît și elevilor din învăță- mîntul primar și gimnazial, ( Al. II.) - -

CURIOZITATE FLORALA. Pe spațiul verde din fața blocului 22, din strada Independenței Petroșani a înflorit din nou, că primăvara, cu gingașe petale galbene, un arbust ornamental. Amenajat cu dragoste și pasiune, . spațiul verde din fața acestui bloc are și câțiva trandafiri înfloriți, în pofida brumelor și zilelor reci. (V.S.)TEATRU. Se află în fa- milia și loan Cîmpeăn, din ză, de finalizare, la Teatrul de stat „Valea Jiului”, Un

și-a redeschis porțile după fluenței circulației în zona ample lucrări de reparații centrală a reședinței de și igienizări. Bazinul de municipiu. Drumul de tran- înot, sauna, sala de popice zit face parte dintr-un am- și gimnastică stau, mineața pînâ seara poziția amatorilor. piu program de amenajări care vizează îmbunătățirea Circulației rutiere din municipiu. (V.S.)13001, La Starea civilă a municipiului a fost înregistrat Cel de-al 1300-lea nou născut de Ia începutul re. Este vorba de.drumul anului. Este vorba de Bog- de tranzit prin care se rea- dan Andrei Câmpean, al lizează devierea trafieu- doilea copil al familiei E- luî autovehiculelor de ma- . , .re tonaj, pentru asigurarea Uricani. (Al. H.)

de di- la dis- (I.D.)zonaAMENAJĂRI. In pasajului de nivel de lingă IPSRUEEM Petroșani au început lucrările de asfaltare a unei noi artere rutie.
I
I
I

Rubrică realizată de 
Dorin GHEȚA
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divizia cpentru
S P ORT

Liniștea și seninul zilei de sfîrșit de octombrie sînt destrămate de Imnul minerilor. Copii cu flori în brațe, minerii și conducerea unității î.și îndreaptă privirile spre colivia care urcă încet, solemn spre rampa puțului. Moment emoționant. U- nul_ dintre cei mai destoinici mineri ai Paro.șen'U- lui, ai Văii Jiului, încheia ultimul șut, Kalman Ge- za este așteptat cu emoția firească unor momente unice în viața unui om.Strângeri de mîini viguroase, asprite de noblețea muncii, îmbrățișări, cuvinte calde, izvorî te din aclîncul inimilor, flori, gingașe flori de toamna, zîmbete și urări de bine și sănătate. Foarte puțini sînt cei care să-și fi pu- • tut imagina — de fapt, avem convingerea .să nimeni nu ar fi putut-o face — ca acest om și acum în stare să îndrepte o potcoavă cu mîinile goale, poate fi atît de emoționat. Vocea răsunătoare care împărțea sarcini în subteran, cu claritate și convingere, vibra molcom mulțumind celor ca- re-i urau viață lungă și sănătate, iar ochii care-i fulgerau prin mină atunci cînd treburile nugeau cum ar fi dorit cum era firesc, înotau lacrimile, despărțirii ortacii cu care timp
mer- el, în. de de aproape 20 de ani, numai la Paroșeni, au creat drumuri de peste 20 000 de metri spre inima de cărbune ă muntelui.— Kalman și-a cucerit dreptul la binemeritata odihnă cu vigoarea brațelor și agerimea minții

Din scrisorile sosite
la redacție

Cine ne poate ajuta?Mă numesc Ghizela Pop și sînt muncitoare la Uzina de preparare Coroești. Locuiesc în orașul Vulcan, Aleea Muncii bloc C7 ap. 28. Locatarii de la ultimul nivel al blocului au un necaz : de mai mult timp terasa necesită a fi izolată. Timp de 3 ani, am făcut mai multe cereri, prin ca
re solicitam acest lucru la EGCL -Vulcan. Situația a fost adusă și la cunoștința , consiliului popular, a fost, chiar 
de la atîtea

Ne

trimisă și o comisie Deva care ne-a făcut promisiuni, dar...gtadim, cu părere de rău, că o să vină timpul ploios care va face să se degradeze tot mai mult a- partamentele. Cine ne poate ajuta ?
Ghizela POP.

Vulcan

w muită sănătate
un miner deosebit

sale iscoditoare. Cine este Kalman ? Un OM, un MI
NER cu calități deosebite. Dovezi ? Nenumărate. Una : în cei peste 17 ani cît a fost șef de. brigadă nu a avut lună în care să nu-.și realizeze sarcinile de plan. Alta. A crescut oameni de care este mîndru și cu care ne mîn- drim. Un singur exemplu, convingător — Nicolae Popa, care era miner șef de schimb la Kalman, la numai două luni după ce i s-a încredințat conducerea unei formații a obținut recordul Văii Jiului la avansări în lucrările de pregătiri.Cu toate strădaniile, directorul minei, ing. loan Beșerman nu-și poate ascunde regretul care-1 încearcă vorbind de Kalman Geza, regretul că mina nu-1 va mai avea șef de brigadă.Inginerul Ionel Coroiesc, adjunctul șefului de sector preciza : „Kalman și formația lui nu au realizat performanțe dar au avut, de-a lungul anilor, cele mai constante realizări,

realizări care s-au situat mereu peste nivelul sarcinilor de plan".Sing. Constantin Rădu- țoiu, șef birou mecano-e- nergetic : „Greu îritîlnești oameni care să aibă atîta grijă de utilaje cum are Kalman și brigada lui. Folosește combine de înaintări — și a lucrat cu aproape toate, tipurile e- xistente în Valea Jiului — de prin 1971 și în toate aceste perioade nu am a- vut nici lin fel de probleme cu utilajele de la locul său de muncă".Cuvirte de laudă meritată pentru un OM, un MINER care cu citate și îndîrjire a sfredelit munții ani și ani de zile, care nu a știut ce înseamnă sâ facă un pas înapoi nici chiar în fața îndărătniciei pietrei și cărbunelui.Ii urăm, alături de întregul colectiv al minei Paroșeni, eroului reportajelor noastre. VIAȚĂ 
LUNGA SI MULTĂ SĂ
NĂTATE !

bine-tena-

Dorin GIIEȚA

I
I
I
I
I
!

I

ț 
V

Pe urmele materialelor publicate
Masuri eficienteConducerea Stației de u- tilaje pentru construcții și transport, unitate aparținătoare Combinatului minier Valea Jiului — Petroșani, a trimis redacției următorul răspuns : In urina publicării în ziarul „Steagul roșu“ a articolului „Un 

sfîrșit de săptămînă bogat 
în... contravenienți", a fost verificată activitatea conducătorilor- auto menționați. Informăm redacția că s-a dispus sancționarea cu diminuarea retribuțiilor conducătorilor auto Ion Bocșițan și Rudolf Stcpa- nek, iar șoferii Romică Mănucă și Iosif Simonfi au primit avertisment pentru actele de indisciplină să-

vîrșite. Cazurile de indisciplină au fost prelucrate în ședințele săptămânale de analize ce au loc în cadrul autobazei. Pentru evitarea parcării autobasculantelor, în curțile gospodăriilor de la Cîmpu lui Neag au fost luate măsuri de amenajare a unor spații de parcare".

S P O R T ■ S PORTFOTBAL,
MINERUL ȘTIINȚA 

VULCAN — VAGONUL 
ARAD 2—1 (0—0). Mai rămăseseră de jucat 8 minute și suporterilor combinatei din Vulcan nu le venea să creadă, deoarece scorul era 1—1, în acest. îneci care1 a fost tot timpul sub semnul echilibrului. Gazdele au ținut cu tot dinadinsul să cîștige și să confirme de la gonul piuă

victoria din meciul. Călan, iar echipa Va- din Arad, neînvinsă duminică, î.și făcuse calculul, așa cum declara conducătorul ei, exhunedo- reanul Mercea, pentru cel puțin un meci egal. In min. 53 a venit și golul mult așteptat, înscris de Topor care urmărind o pasă în

adtacîme, de la Modreanu, a săltat balonul peste portarul Eutaru. Nu trec de- cît 7 minute șl, după; două greșeli consecutive ale fundașului Tănăselea și portarului Bîrsan, puținii, dar fidelii spectatori amuțesc, întrucît. Căsuț înscrie, ega- lînd. In final, gazdele atacă furibund poarta apărată de Butaru și -«înscrie golul min. 82, prin
MINERUL

VULCAN : Bîrsan — Izsak, Fiățilă, Chițac, Tănăselea —: F.ne, Modreanu, (Constantul). Burdulean — Topor, .Milenovici, Negruț, (Dordea).
Iustin STOENESCU

Concurs de 
orientare turistică

reușesc sa victoriei, în Burdulean.
ȘTIINȚA

Masivul Paring a găzduit duminică o amplă acțiune tinerească — un concurs de orientare turistică organizat -de Comitetul municipal U.T.C. si comitetul U/T.C. de la ICITPMH. Au participat tineri de ,1a liceele industrial minier, economic și de matematică- fizică, precum și un grup de elevi de la C.S.Ș. Petroșani.Concursul a avut următorul traseu: incinta bazei Școlii sportive — platoul fostei cabane — șeaua Parîngul Mic — pîrtia B și, sosirea, tot la baza Școlii sportive, fete,Marinei aRodica Filimon, Munteanu ; băla 19 ani : Cristi Ștefan. Ghiura,

l KICANI

Acțiuni în sprijinul producțieiIn organizarea Comitetului orășenesc al U.T.C., în cursul săptămînii trecute la Uricani au avut loc ample acțiuni de muncă patrioti
că ale tineretului în sprijinul producției.

La Preparația de cuarț s-au sortat 3 tone de piatră șl s-au concasat 10 tone. S-au evidențiat tinerii Dîngă Ion, Adrian Tocsen, Florina Călușaru, Ion Popescu, Anuța Andone, Hilda Gado, Marcela Vicol. 
La I.M. Uricani uteciștii din organizațiile nr. 1, 2, 
5 și ȚESA au coborît în subteran în cadrul sectoru
lui I, unde au curățat, pe o porțiune de 120 rn, cărbunele de pe lîngâ benzile

transportoare și au evacuat 60 tone de cărbune. De a- semeriea, tinerii, au dat ajutor brigăzii conduse de minerul Gheorghe Văsîi în aprovizionarea cu materiale nrai ales lemn de mină. La această acțiune s-au e- vidențiat Costel . Bogătoiu, sing. Marina Rad, Ioana Stoi, Mitică Mîndru, TUdor Nedelcu, Iosif Făgaș, Relu r'inaru. .Asemenea acțiuni în sprijinul producției continuă și în săptămîna aceasta, ele fiind programate de organizațiile U.T.C. din alte -ectoare.
Florin BEJ AN, 

Uricani

Figură insolită în peisajul nostru social, cu gîn- dul mereu la pricopseala obținută prin cîștigUri u- șoare, fără muncă, își face în ultima vreme, tot mai simțită prezența ta fața instanței de judecată. Practi- cînd, cu veleități de afacerist, un comerț „la negru" și mărunt (în jargon: „la mica ciupeală"), de predilecție cu bunuri de proveniență străină, în afara circuitului comercial organizat, bișnițarul prezintă o periculozitate nu rareori ignorată sau chiar tolerată, deși, așa cum se va vedea, implicațiile speculei, ordin social, economic moral, sînt din cele serioase....Numai o iluzie a pricopselii— cu gustul ei înșelător de miere obținută fără hărnicia albinei —, a putut face din Dumitru H. vagonetar la I.M. Uricani (și, din caracterizarea uni. tații, bun muncitor), un speculant-bișnițar, iar din fapta sa antisocială, un nuli ■ dc dc «... pt nai R z •' tâ. astfel, din actul de . acuzare și din sentința penală 91/86 a u le< it u r< troșani, că începînd din 1985, în mai multe rînduri, Dumitru li. — după ce-și primea retribuția — se deplasa in orașul Grav ița do

deși mai

MINERUL LUPENI — 
C.F.R. SIMBRIA 2—0 (2—0). Duminică, la Lupeni, cei peste 1 000 de spectatori au urmărit o partidă atractivă de bun nivel tehnic, în care gazdele s-au aflat tot timpul la cîrma jocului. Dominarea accentuată a gazdelor din debutul partidei a fost concretizată de în min. 30, cînd, la o trare a lui Nechimiș, ceag reia spectaculos capul : 1—0. Urmează șir de ratări ale Minerului, în prim plan situîndu-se Colceag, Nechimiș, Petre Popa, Mitrea. In ultimul minut al reprizei, la o lovitură liberă executată de Colceag, Oaidă șutează printre apărătorii C.F.R.- ului,. Vaidașigan . urmărește

abia cen- Col- cu un

faza atent și înscrie : 2—0.In repriza a doua, dominarea Minerului continuă, dar-imprecizia în finalizare face ca presiunea echipei din Lupeni să nu fie concretizată pe tabela de scor. Ratările au culminat, în min. 65 cînd, ta urma unui fault în careu asupra lui Păuna, gazdele beneficiază de un penalty, pe care Voiau îl irosește, trimițând balonul în bară.
MINERUL LUPENI : 1.Grigore — Tereche (Leor- dean min. 40), Voicu, Vai- 

dasigan, Oaidă — Postelnicii, Tudorache (Păuna, din min. 60), Petre Popa — Nechimiș, Mitrea, Col
ceag.

II. ĂLEXANDRESCU
- ----------------------——-------- 1Campionatul

MINERUL URICANI — 
MINERUL TELIUC 1—0.Partida debutează intr-o notă ușoară de dominare a gazdelor, care, în min. 10, (prin Ciorîia), .11 și 12 (Gî- tan și Dandreiaj ratează din poziții favorabile cele mai mari ocazii ale reprizei de a deschide scorul. Apoi partida se echilibrează Gazdele fac risipă de energie, dar jocul practicat nu aduce satisfacții.Repriza a doua este caracterizată prin același joc lipsit de concepție, gazdele năpustindu-se spre poarta oaspeților, înghesuind jocul pe centru. Se părea că partida se va termina cu . un scor alb, dar la o centrare de pe dreapta, în min. 75, Ciorîiâ trimite din a-unde cumpăra diferite mărfuri de proveniență străină, ca: gumă de mestecat — în cantități însemnate —, ceasuri de mînă electronice, țigări, brelocuri, baterii de ceas, carpete ș.a., pe care apoi, personal sau prin intermediul fiului său Ghi-

Iată și c'îștigătorii : pînă la 19 ani :MurarU, Valentina ieți, pînă Ceaușu,Marcel Tătar. Peste 19 ani: Alexandru „Niculescu și Andrei Anger. .iPe echipe, pe primele locuri s-au clasat Liceul Economie și Liceul de matematică-fizică. La participant sub 14 ani s-au departajat cele două echipe ale C.Ș.Ș. Petroșani.Cîștigătorilor li s-au în- mînat cupe, medalii, diplome și premii în obiecte.
Adrian MARINICĂ, 

ICTTPMHdețeanpropicre, cu capul, în plasă : 1—0 pentru gazde. La juniori 3—1 pentru oaspeți.
11 ie CO ANDREȘ, 

corespondent

☆
PARINGUL LONEA — 

INOX HUNEDOARA 3—0 
(1-0). Un meci în care componenții echipei locale au jucat foarte bine, cele trei compariiimente ale e- chipei funcționînd ca un mecanism bine reglat. Datorită jocului colectiv și bine gîndit, localnicii reușesc să deschidă scorul în min. 27, prin Mareș, care înscrie cu capul un gol de toată frumusețea. Pînă la

p.iuză, dominarea aparține echipei locale ; de .notat cele două faze frumoase realizate în această primă parte, cînd -Bădău și Preda au ratat de puținLa reluare asis-tăm la a- celași joc vioi, aerisit al minerilor din Lonea, care atacă succesiv echipa oaspete făcînd față tot mai greu iureșului. Localnicii mai înscriu de două ori în minutele 55 și 70 prin . Simian și Irode, ultimul' gol din lovitură de la 11 m. Marea ocazie a oaspeților de a înscrie punctul de o- noare este ratată in minutul 80, prin Bîrsan : o lovitură de la 11 m executată defectuos.
Vasile BELDIE, 

coresp.prin sentința penală susa- tății serioase prejudicii de mintită, la șapte luni închisoare, prin obligarea la ‘ muncă corecțîonală și confiscarea sumei investite în procurarea bunurilor, în valoare de 3500 lei, ca și a sumei de 1482 lei. proveniți din' bișniță. Față de
Pe banca acuzării

ță H. și a nepotului său, Iulian N. — ambii elevi, ai Școlii generale nr. 1 Uricani — le revindea, cu pi'ofit, mai ales unor colegi de serviciu și elevi. Cităm cîțiva dintre clienții săi: electricienii Constantin V. și Elvira V.. elevii A- drian U., Marian K., Adriana B„ Ibolya V„ Cristian O. etc. Semnificativ este faptul că la percheziția do- micilială a inculpatului, cît și asupra . intermediarilor sâi-eompliei, s-au . găsit cantități mari de mărfuri comercializate astfel, precun și bani proveniți din vîn-■ zarea acestora Recunoscând faptele reținute în sarcina sa, instanța de judecată l-a condamnat pe Dumitru H.,

minorii în cauză urmează a se lua măsuri cu caracter preventiv-educativ. Un bilanț, marcat de nu „pasiv* care. nu-sesă recunoaștem, mai... pricopseală nu poate numi !
☆Deși în ierarhia speculanților, bișnițarul ocupă — cel puțin aparent — un loc mai „modest", totuși negoțul său mărunt (de tarabagiu) nu este, prin a- ceasta, mai puțin dăunător socialmente. Rămășiță a unui mod de viață apus — în care profitul fără muncă era legalizat, ierarliizînd bunăstarea pe criterii străine meritului personal — bișnița (ca orice altă formă de speculă) aduce colectivi-

ordin economic, social și moral. Pe de o parte, întrunit prin negoțul său „la negru", el produce perturbări în aplicarea dirijată a legii valorii și, deci, în politica prețurilor. Pe de altă parte, vehieultad-bunuri ce scapă acțiunii legii repartiției după cantitatea și calitatea muncii, bișnițarul cultivă — prin veniturile ilicit dobîndite — parazitismul social, în disprețul e- ticii și echității socialiste și al unui mod de viață al cărui criteriu moral fundamental este munca. Nu poate fi ignorat, însă, și un alt aspect: folosindu-se de „instrumentele" sale docile — intermediarul complice Și aliatul său, clientul, față de care activitatea oricărui speculant fi posibilă — specula, fenomen antisocial, prozeliți, mai ales în rândul tinerilor (ca în cazul . relatat) — ceea ce înseamnă, desigur, un minus pentru. colectivitate și un plus pentru delincventă.De aceea, o prezență mai activă în conștiința opiniei publice și o poziție mai ho- tărîtă față de acest rău social, ar avea, și trebuie sa aibă, un efect salutar.

n-arca ■ face

David MAN'IU
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.Luanda 0 nouă apariție editorială din opera președintelui României socialiste
,,Nicolae Ceaușescu — Pagini alese11

. „Decada cărții românești

LUANDA (Agerpres). La Luanda a fost publicat volumul „Nicolae Ceaușescu — Pagini alese", o nouă și elocventă mărturie ă. maltei prețuiri de care se buciiia activitatea secre- t'arifțu]' general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, opera sa teoretică și practică.Editat în condiții grafice deosebite, volumul se deschide cu o amplă prezentare a personalității conducătorului statului român, 
a vieții sale de militant revoluționar, consacrată progresului multilateralal patriei, împlinirii idealurilor de pace, colaborare și înțelegere internațională a poporului nostru.Publicarea volumului — Se arată în prefață — reflectă raporturile de prietenie dintre Angola și România, dintre MPLA—• Partidul Muncii și Partidul Comunist Român, și exprimă dorința de a prezenta gîndirea președintelui Nicolae Ceaușescu, ilustră personalitate a timpului nostru, pentru a asimila ideile teoretice. ale eminentului om de stat cu privire la problemele contemporane care preocupă întreaga omenire.Evidențiind activitatea multilaterală a' tovarășului Nicolae Ceaușescu, militant neobosit pentru pacea lumii, editorul prezintă semnificația selecției făcute la alcătuirea lucrării, subliniind că volumul contribuie la cunoașterea trecutului strălucit de luptă al președintelui României, strîns . legat de istoria patriei sale, de mișcarea muncitorească internațională. Sub condu
în dezbatere, la Națiunile Unite„Criza datoriei externe și dezvoltarea"NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). N. Chilie transmite : Comitetul pentru probleme economice și financiare al Adunării Generale a O.N.U. examinează punctul de pe ordinea de zi a actualei sesiuni intitulat „Criza datoriei externe și dezvoltarea". A- ceastă problemă figurează pentru prima dată ca punct distinct pe agenda sesiunii Adunării Generale, fiind înscrisă la cererea Grupului celor 77. Se apreciază că dezbaterea acestei problematici la Națiunile U- nite constituie o recunoaștere a gravității deosebite a problemei datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare, care reprezintă o povară tot mai greu de suportat, un factor serios de subminare a eforturilor lor de progres și prosperitate și, concomitent, de perturbare a relațiilor economice și financiare internaționale.In cuvîntui SăU; Ț reprezentantul român a înfățișat: poziția țării ifbastre privind cauzele profunde care au generat datoria externă împovărătoare a statelor in curs de dezvoltare. precum și propunerile" realiste, concrete ale României privind soluțio

cerea /directă și cu participarea sa hotărîtoare — se arată — a fost elaborat Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și î- naintare a României spre comunism, adoptat de către cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.In conducerea partidului și a statului -— relevă prezentarea — Nicolae Ceaușescu promovează o politjcă vizînd accelerarea progresului economic și social al României, dezvoltarea și modernizarea într-un ritm ridicat a forțelor de producție, înflorirea științei, învățămîntu- lui și culturii, perfecționarea continuă a relațiilor de producție, a organizării și conducerii societății, dezvoltarea democrației socialiste, aplicarea în viață a principiilor eticii și e- chității socialiste, creșterea continuă a nivelului de viață materială și spirituală a întregului popor.Președintele Nicolae Ceaușescu a imprimat un puternic dinamism politicii externe a României, pusă în slujba păcii și a bunei înțelegeri între popoare, a promovării consecvente a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în «drepturi, neamestecului în treburile interne, și avantajului reciproc, dezvoltării prieteniei și cooperării cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, extinderii . relațiilor cu celelalte state, fără deosebire de sistemul lor politic, întăririi solidarității militante cu partidele comuniste și cu toate forțele progresiste, antiimperialiste. din în

nai ea echitabilă a acestei probleme.România- — a declarat vorbitorul — se pronunță pentru o abordare globală, sub toate aspectele, a problemei datoriei externe, cu participarea tuturor părților interesate care să determine o soluție cuprinzătoare pe calea -anulării datoriilor țărilor celor mai sărace,, reducerii substanțiale a datoriei celorlalte țări în curs de dezvoltare, reeșalonării pe termen lung și cu dobîndă scăzută a restului datori-' ilor externe ale acestor state, stabilirii unui plafon maxim pentru plățile anuale in contul serviciului datoriei externe, care să nu depășească o anumită limită din încasările lor din exporturi, fixării unui nivel maxim al .ratei dobînzilor și acordării de noi credite în condiții a- vantajoase pentru țările în curs de dezvoltare. La acordarea de noi credite — a arătat el — ar trebui să se țină seama de programele de' dezvoltare, e- conomică și socială ale țărilor în curs de dezvoltare, de prioritățile în domeniul valorificării resurselor lor naturale, între care un Joc de frunte ar trebui să-l ocupe agricultura. 

treaga lume se subliniază în continuare. Este evidențiat faptul că. președintele Nicolae Ceaușescu a efectuat numeroase vizite în : țări din Europa, .Africa, Asia și America, a : avut îritîlniri cu șefi de stat, conducători de partid, de organizații și mișcări progresiste, democratice și de eliberare națională.Prezentarea relevă că rapoartele, cuvîntările, articolele și interviurile tovarășului Nicolae Ceaușescu, editate amplu în România, au apărut în străinătate în numeroase volume, în culegeri de texte și alte lucrări consacrate activității politice și personalității președintelui Nicolae Ceaușescu.Președintele Nicolae Ceaușescu — se subliniază în prefață — promovează o cooperare multilaterală cu toate țările lumii, acționează în mod ferm și consecvent pentru instaurarea unui climat de pace și înțelegere între popoare. Se citează aprecierea conducătorului partidului și statului nostru în care se arată că omenirea cunoaște un moment hotărî- tor pentru soarta sa, pentru însăși existența planetei, ceea ce face necesar, pînă cînd nu este prea tîr- ziu, să se acționeze pentru a salva umanitatea de la o catastrofă nucleară, de la distrugere, să fie apărat dreptul suprem al națiunilor, âl oamenilor la existență, libertate și independență, la .viață și la pace.Prezentarea personalității și activității președintelui Nicolae Ceaușescu, poartă semnătura Departamentului de Informații și Propagandă al Comite-...tului Central al MPLA— Partidul Muncii.
ițffi .w/

MINISTRUL afacerilor externe al U.R.S.S., E- duard Șevardnadze, l-a primit pe ambasadorul țării noastre în Uniunea Sovietică, Traian Dudaș, în legătură cu încheierea misiunii sale în această țară. In. cursul convorbirii, a fost exprimată satisfacția față de dezvoltarea consecventă a relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre U.R.S.S. și Republica Socialistă România. Cu acest prilej, Eduard Șevardnadze. a o- ferit un dejun.
BANCA CENTRALĂ a Boliviei a aprobat un nou program de credite destinate agriculturii care urmărește sprijinirea campaniei semănăturilor din a- ceastă perioadă. Creditele, în valoare de peste 68 milioane, de dolari, depășesc de trei ori sumele a- cordate anul trecut pentru "dezvoltarea " . acestuisector al economiei naționale. . . ’ .
TERITORIUL dintre Volga și regiunile estice ale Kazahstahului —■ Prikaspia —, care se întinde pe a- proape 1000 km, va deveni în următorii ani una dintre cele mai importante regiuni petroliere din țară, Potrivit agenției TASS, geologii sovietici au descoperit aici, la o adîncime de 4—5 km, zăcăminte de

Cele peste 200 de pagini ale lucrării cuprind texte grupate tematic în cinci capitole ce înfățișează dezvoltarea României în anii socialismului, coordonatele politicii externe românești, poziția constructivă a țării noastre privind instaurarea unei noi ordini economice internaționale, relațiile cu statele africane și cu mișcarea de nealiniere, un capitol aparte fiind consacrat solidarității ro- mâno-angoleze.Volumul „N i c o 1. a e Ceaușescu — Pagini alese" a lost prezentat publicului la Luanda, în cadrul unei manifestări la care au fost prezenți membri ai conducerii MPLA — Partidul Muncii, reprezentanți ai guvernului angolez, membri ai corpului diplomatic, oameni de cultură, ziariști, un numeros public.Interesul deosebit manifestat în Angola față de personalitatea președintelui României Socialiste, față de opera sa teoretică și practică, de realitățile românești înfățișate în lucrarea ilustrînd gîndirea conducătorului partidului și statului nostru a fost reflectat pe larg de presa ango'eză, de posturile naționale de radio și televiziune, care au înfățișat conținutul volumului și au prezentat festivitatea consacrată evenimentului editorial.Apariția lucrării „Nicolae Ceaușescu — Pagini alese", este apreciată în Angola ca o contribuție deosebit de importantă la mai buna cunoaștere reciprocă, la întărirea colaborării dintre cele două partide, țări și popoare.petrol, gaze naturale și condensat de gaze, care vor pune bazele unei mari industrii. '
DUPĂ CERCETĂRI intense, geologii chinezi au descoperit noi zăcăminte de uraniu, al căror volum este suficient pentru a satisface necesarul intern al dezvoltării energiei nucleare în viitorii ani. Ministerul Industriei Nucleare din R.P. Chineză a construit în 17 provincii numeroase exploatări de U- raniu și combinate pentru valorificarea minereului.
FIRMA AMERICANA constructoare de automobile „General Motors" — ceă mai mare din lume în acest domeniu — a hotărît să-și înceteze activitatea 

în R.S.A, a anunțat, la Detroit, președintele companiei, Roger B. Smith, informează agenția France Pfesșe.
O PUTERNICA furtună a . afectat întreg teritoriul Olandei, provocînd importante pagube materiale în principalele centre urbane. Pe șosele se semnalează numeroase accidente și blocări ale circulației. Vîn- tul puternic — viteza sa a depășit 100 km la oră — a rupt cablurile de alimentare la rețelele electrifica-

Manifestare intrată în tradiția vieții noastre culturale, „Decada cărții românești" se desfășoară ă- nul acesta între 21 și 30 octombrie. Programul decadei cuprinde prezentarea unor volume semnificative pentru producția noastră editorială, simpozioane, mese rotunde, întîlniri ale cititorilor cu scriitori și editori, menite să contribuie la o largă popularizare a noutăților editoriale ale anului, la stimularea activității de cunoaștere și răspîndire a cărții sccial-politice, științifice, tehnice, beletristice, de artă și sport-turism. Pînă la sfîrșitul lunii, în. întreprinderi, instituții, biblioteci, școli, cămine culturale se organizează expoziții tematice și vitrine de cărți, prilej de confruntare a activității editoriale cu exigențele și. cerințele publicului cititor. Ansamblul acestor acțiuni va fi completat cu numeroase manifestări, ca zile ale e- diturilor, recitaluri de poezie, spectacole de poezie; și muzică.Deschiderea festivă a „Decadei cărții românești" ă avut loc, marți, la Clubul muncitoresc al întreprinderii „Electromagnetica" din București, cu expunerea „Opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucit exemplu de gîndire
mama

FILME• - - ■PETROȘANI — 7 No
iembrie : Declarație de dragoste ; Unirea ; La răspîntie ; Parîngul : Misterul statuii de aur.PETRII-A : Doi sub o umbrelă.LONEA : Ora zero.VULCAN — Luceafă
rul : Doctorițele.LUPENI — Cultural: Dispariție misterioasă. .URICANI ; Căsătorie legală.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii cinematografice Județene Hunedoara.

Mica publicitateCU ocazia împlinirii a 30 de ani de căsnicie, dorim scumpilor noștri părinți Nicolae și Ileana Stoica multă sănătate și fericire. Nicușor și Maria. (9099)SCFIIMB garsonieră confort I Vulcan, Aleea Muncii nr. 5/26 cu apartament două camere. După ora 19. (9126)'PIERDUT abonament CFR pe numele Burlacu Alexandru, eliberat deAQCF Petroșani. II ' declar nul. (9127)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Gon- ciulea Elisabeta, eliberată de Fabrica de mobilă. Pe- trila. O declar nulă. (9125)PIERDUT legitimație de. serviciu pe numele Miclea Maria, eliberată de FMP Petroșani. O declar nulă. (9123)-PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Truș- culescu Ioana, eliberată de IUM Petroșani. O declar nulă. (9121) 

creatoare, de patriotism revoluționai-, de luptă pentru pace și progres". Cu aces prilej au fost reliefate excepționala însemnătate a operei tovarășului Nicolae Ceaușescu, contribuția sa inestimabilă la, fundamentarea teoriei.? șt practicii construcției socialiste în patria noastră, la cauza progresului și. păcii în lume. In continuare, a avut loc dezbaterea c.u tema: „Rolul cărții de istorie în înfăptuirea hotărî- riîor Congresului al XIII- lea al partidului, în educarea revoluționar-patrio- tică a oamenilor , muncii", precum și prezentarea lucrărilor „Istoria militară 
a poporului român" voi. II, „Independența poporului român — obiectiv fundamental al politicii P.C.R." și „De din vale de Rovine".O ilustrare sugestivă a activității editoriale românești — concretizată, anul trecut, în 2 359 de titluri, apărute într-un tiraj de peste 48 000 000 de exemplare — a constituit-o și expoziția de carte social- politică, tehnico-științifi- că și beletristică deschisă cu acest prilej la clubul întreprinderii.Acțiuni similare au avut loc în județele Teleorman și Vaslui. ;

(Agerpres)

TV.20,00 Telejurnal.20,20 Pe drumul înfăptuirii noii revoluții agrare (color).20,35 Copiii României doresc pacea (color).— Cîntece și versuri pionierești.20,45 Tribuna TV :— Emisiune de dezbateri politico-ideolo- gice.21,00 Film serial (color).
— Casă pentru copiii 

noștri.-;;,Episodul 4..21,50 Telejurnal.22,00 închiderea programului.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Costo- iu Maria, eliberată de IUM Petroșani. O declar nulă, (9122)PIERDUT certificat de absolvire a 8 clase, pe numele Cozma Dominica, e- liberat de Școala generală Filipeni — Bacău, în anUl 1975. II declar nu). (9128)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele peak loșif, eliberată de IUM Petroșani. O declar nulă. (9131)’PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) pe numele Hadîmbu Gheorghe, eliberată de Institutul de mine Petroșani? O declar nulă. (9136)PIERDUT legitimație de serviciu, pe numele Gheorghe Mafia, eliberată de I.U.M.P. O declar nulă.(9134)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Tănă- soiu Vasile, eliberată de I.U.M.P. O declar nulă.(9133)__ _   . .. . _ __________ ,_____' ___________-____________________i __________
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