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< . ■ ■■ • Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
delegația guvernamentală a Uniunii Sovietice, 

condusă de tovarășul Nikolai Rîjkov, 
membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
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promițător 
în luna 

noiembrie
■ Intr-o singură zi, 

noiembrie, minerii de la 
Paroșeni au extras a- 
proape 900 tone de căr
bune peste sarcinile pla
nificate. ■ La rîndul lor, 
minerii de la Lonea 
raportează o depășire, 
în același interval de 
timp, de aproape 100 
de tone. ■ Din abata
jele minei Aninoasa, 
63 tone de cărbune pes
te preliminarul zilei.

Pășind în penultima lu
nă a celui de-al patrulea 
trimestru, colectivele de 
mineri. s_au mobilizat pu
ternic, folosind la întrea
ga capacitate utilajele din 
dotare în vederea creșterii 
productivității muncii •— 
factor decisiv pentru ono
rarea angajamentelor asu
mate în întrecerea socia
listă. Exemplificăm cele a- 
firmate prin prezentarea si
tuației din ziua de 2 no
iembrie, cînd patru 
prinderi miniere — Lonea, 
Aninoasa, Paroșeni 
Cîmpu lui Neag —

între-

și 
au ra

portat, împreună, depăși
rea preliminarului cu 
1089 tone de cărbune. Mun
cind cu spor, ca și în 
luna precedentă, harnicii 
MINERI DE I.A PARO. 
ȘENI au acumulat,. deja, 
în două zile, o depășire a 
sarcinilor de plan de 2048 
tone de cărbune. Tot în 
două zile, producția reali
zată suplimentar de co
lectivul I.M. CIMPU LUI 
NEAG se ridică la 452 de 
tone, iar la I.M. LONEA la 
200 tone de cărbune, 
(Gh.O.)

DE LA

Minerii din brigada 
lui Samoilă Covaci din 
sectorul XI investiții — 
o formație cu rezultate 
bune Ia I.M. L.upeni.
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2HE
ÎNTREPRINDERILOR MINIERE

1) Cum apreciațî că veți încheia pro
ducția anului 1986?

2) Ce măsuri întreprindeți pentru crea
rea condițiilor necesare îndeplinirii planu
lui pe 1987, încă din prima lună a anului.?

Azi, răspunde inq. ALEXANDRU BLAJ, 
directorul I.M. Uricani

„Incâ din prima luna a anului 
viitor, ne vom îndeplini 
ritmic sarcinile de plan**

1986—producții cît mal mari
1987—pregătit cît mai bine

H La mina Uricani, pro.
I ducția extrasă în a_ 

cest an este cu 150 000 to
ne de cărbune mai mare 
dccît cea a anului trecut. 
Această realizare a fost 
posibilă datorită punerii în 
funcție a capacităților de 
producție din stratul 13. 
bloc VI, din stratul 18, 
blocul III Nord și, mai a- 
les, creșterii productivită
ții muncii. Amintesc, în 
acest sens, depășirile con
stante de 2 tone pe post 
înregistrate de brigada lui 
Gheorghc Durlă, care ex
ploatează un complex me
canizat SMA PH2 în’stra
tul 18, blocul 1 Sud.

Ce s.ar mai putea men
ționa este faptul că, în 
acest an, s_au înregistrat 
viteze sporite de înainta- 

Comuniștii - în fruntea eforturilor de înnoire, 
de modernizare a tehnologiei

— Resursele muncii cre
atoare nu sînt limitate,-to
tul este ca inițiativa, e- 
fortul creator al oameni
lor să fie canalizate spre 
țeluri de maximă actuali
tate. Precizarea aparține 
secretarului comitetului de 
partid al uzinei de pre
parare din Petrila, maistrul 
principal Constantin Miu, 
de la care am aflat că a- 
ccastă orientare spre nou, ■ niștii prilejuite de discu

țiile individuale încheiate 
nu demult, dezbaterile din 
adunările generale ale or
ganizațiilor de partid și 
grupele sindicale, în 
drul cursurilor de învăță-

spre perfecționarea insta
lației de preparare, in ve
derea creșterii siguranței de 
funcționare a utilajelor și 
recuperării în cărbune spe
cial constituie adevărate
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re la lucrările de pregă
tiri și de deschideri, atît 
la cele în care se lucrează cu 
combina de mare produc
tivitate, cît și la cele exe
cutate cu tehnologii clasi
ce. Dacă în 1985 se reali
zau între 40—60 ml pe bri
gadă, în 1986, brigăzi cum 
sînt cele conduse de Ion 
Nlchițelea, Aurel Șoșoi și 
Petru Vreme au executat.

Acest 
să

îqtre, £(J și. 420 ml.
’lucru ne.a permis 
conturăm Ia timp noile ca
pacități care să preia 
cele terminate.

Una dintre problemele 
care continuă să ne ere.

Interviu realizat de 
Gheorghc OLTEANU

Pe ,

(Continuare în pag. a 2-a) 

coordonate ale muncii po
litico-educative desfășura
tă de organizația de partid 
a preparației.

■ Prioritățile produc
ției - priorități'e muncii 
politice.

Dialogurile cu comu-

. Tovarășul Nicola e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului .Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
ă primii, luni dimineața, 
delegația guvernamentală 
a Uniunii Sovietice, con. 
dusă de tovarășul Nikolai 
Rîjkov, membru al Birou
lui Politic al C.C.
P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri 
U.R.S.S., aflată în 
noastră cu j^ilcjul parti
cipării la ședința a 42-a a 
Sesiunii Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc.

al

al 
țara

Deschiderea lucrărilor celei de-a 
42-a ședințe a Sesiunii C.A.E.R.
In Capitală s.au deschis, 

luni, lucrările celei de_a 
42-a ședințe ti Sesiunii 
Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

La lucrări participă de
legațiile conduse de Gheor- 
ghi Atanasov, președin
tele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Bulgaria; Lubo. 
mir Strougal, președintele 
Guvernului R.S. Ceho
slovace ; Carlos Rafael Ro-

Vibrantă adeziune la noua inițiativă de pace
a României socialiste

Pentru liniștea planetei
Am primit cu emoție și 

mândrie cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
la sesiunea Marii Adunări 
Naționale. Ideile din ma
gistrala cuvîntare a secre
tarului general al partidu
lui, președintele României, 
au stîrnit un ecou puter
nic în inimile și cugetele 
noastre, fiind primite cu 
unanimă aprobare, cu deo
sebită satisfacție și 
drie. Cu aprobare și 
tisfacție, pentru că 
găsit în cuvîntare 
ile noastre gînduri 
timente, dorința 
fierbinte de a trăi

min- 
sa- 

am re- 
propri- 
și sen- 
noastră 

într-o

_ nările

de preparare
mint, 
toate
tico-ideologice, 

cu consecvență 
rea inițiativei și a pasiunii 
pentru nou, pentru per
fecționarea tehnologiei, pen. 
tru autoperfecționarc pro
fesională, Și ca toate aces
te cerințe să nu rămînă 
doar de domeniul opțiuni- 

' lor, simple deziderate’, din 
toate propunerile și ideile 
novatoare ale specialiști
lor și formațiilor de lu
cru s-a născut un amplu 
program de lucrări prio- 
tare ale căror prevederi 
vizează direct perfecțio- 

ce condiționează 
creșterea siguranței în 
funcționare a instalației de 
preparare; a recuperării în 
special, atingerea para
metrilor superiori pe care 
îi prevăd sarcinile de plan- 
pe anul viitor. Finaliza
rea acestor lucrări, strin
gente pentru producție, 
este tocmai terenul de a- 
firmare a spiritului cre
ator, a pasiunii pentru 
nou, rpentrli modernizarea 
tehnologiei și crearea pre
miselor ridicării calitative 
a procesului de preparare 
la nivelul exigențelor 
nului viitor.

Cît sînt de reale și 
sânte aceste exigențe,

Ioan DI BEK

propaganda vizuală, 
formele muncii poli- 

urmăresc 
stimula

a-

p re
am

(Continuare in pag. a 2-a)

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.
a transmis tovarășului
Nicolae, Ceaușescu un cor
dial salut și cele mai bune 
urări din partea tovarășu
lui Mihail Gorbaciov, se. 
cretar general al Comitetu
lui Central al P.C.U.S.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit și 
a adresat tovarășului 
Mihail Gorbaciov un salut 
călduros, împreună cu ce
le mai bune urăni.

In timpul convorbirii, au 
fost subliniate bunele ra
porturi de prietenie și co

driguez, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Cuba ; Willi 
Stoph, președintele Consi
liului de Miniștri al R.D. 
Germane ; Duniaaghiin 
Sodnom, președintele Con
siliului de Miniștri al 
R.P. Mongole ; Zbigniew 
Messner, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. 
Polone ; Constantin Dăs_ 

lume a păcii și destinderii, 
fără amenințarea ororilor 
unui război nuclear ; cu 
mîndrie pentru că țara al 
cărui cetățean sînt, prin 
glasul președintelui ei, o- 
feră un exemplu strălucit, 
concret și cohvingător tu
turor statelor pentru în
făptuirea dezarmării. .

Noua inițiativă de pace 
a României, a președintelui 
ei, chemarea adresată tu
turor popoarelor și state
lor lumii, îndeosebi celor 
din Europa, am dori clin 
toată inima să găsească e- 
cou în toată lumea, să de-

Adunări generale ale oamenilor muncii

dezvoltă- 
de pro- 

in. 
ale

In , contextul 
rii capacităților 
ducție din unitățile 
dust riale, de extracție 
municipiului, sarcini deo
sebite revin colectivului 
întreprinderii de antre
priză construcții și montaje 
miniere Petroșani, lată de 
ce adunarea generală , a 
reprezentanților oameni
lor muncii din cadrul a- 
cestei întreprinderi de an
trepriză a pus în centrul 
dezbaterilor măsurile care 
se impun pentru realizarea 
obiectivelor de investiții 
miniere la termenele pre
văzute. Analiza stadiului 

alizări planulu . _
neri în funcțiune în peri, 
oada care a trecut din a- 
cest ah a pus în eviden
ță unele 
mă. Din 
obiective 
văzute în
se în funcțiune 
Din cele patrii 
antreprizei, doar 
Lupeni .— Valea de 
și-a realizat și depăși pta- 
tiul fizic de punc-r- 1(1 
funcțiune. Printre obiee. 
1 ivole puce in funețume ce

rămîneri în 
totalul de 86 
de investiții. j 
plan au fpst

doar

laborare multilaterală din-. 
tre partidele, țările și -po
poarele noastre, care cu
nosc o dezvoltare conți, 
nuă, în spiritul convorbiri- ■ 

cel 
fost 
po-

lor și înțelegerilor la 
mai înalt nivel. Au 

. evidențiate, totodată, 
sibilitățile existente pentru 
extinderea pe mai departe 
a conlucrării româno-so- 
vietiee pe plan politic, e- 
conomic. tehnico-științifie 
și in alte sfere de activi- 

’ tate.; ' - ' m '

(Continuare în pag. a 4-a) *

România; Gyorgy 
președintele . Con
de Miniștri al R.P. 
; Nikolai Rîjkov,

călescu, prim.ministru a! 
Guvernului Republicii So
cialiste — - ■
Lazar, 
siliului
Ungare 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.;
Chi Gong, 
ședințe al
Miniștri al R.S. Vietnam.

Vo
prim-vicepre- 

Consiliului de

(Continuare în pag. a 4 a)

termine realizarea, și de 
către alte guverne, a unor 
.pași concreți pe calea re
ducerii armamentelor și 
cheltuielilor militare.

Noi
„NU !“ 
hem. cu un „DA !“ 
pornit din inimă, 
le de reducere cu 
sută de către țara 
tră a armamentelor, 
fectivelor și

Constantin COSMA, 
miner șef de brigadă - 

I.M. Petrila

oi, minerii, spunem un 
războiului și susți- 

hotărît, 
măsu ri- 
5 la 

noas- 
.. e_ 

cheltuielilor

(Continuare în pag, a 2-a)

numără stația de ventila
toare de pe Valea Stermi- 
nos, stația de compresoare 
de la puțul nr. 5 Uricani, 
stația de degazare prea
labilă a zăcămîntului de 
cărbune la I.M. Bărbăteni, 
magazia de materiale de 
la Lupeni-Sud și altețe.

La nivelul antreprizei 
s-au înregistrat rămîneri în 
urmă față de sarcinile d- 
plan la producția global 
industrială, la produc' 
vitatea muncii, la r 
ducția marfă și la pi’’ 
propriu de investiții dl® 
faptul că la chepro. 
materiale la lOOQjk.pno- 
ducție s_au obțjr he
rnii de 54,18 lțo valoa- 
neficii s-a'r^ - ae peste ■ 

șuplime^ pane în 
'1Oa’surs'ele leale 
dispune colectivul 

" eficiente'.

re
13
i'V 
de

pemtru sporirea 
economice.

.Realizările noaste - pu
tem fi <u mu'* mai man,

v.wl STRĂUȚ

(Contimiare in pag. a 2-.1)
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Pionierii—în pregătirea prestigioasei confruntări artistice
De fiecare dată, pe sce

na Festivalului. național 
al muncii și creației, și-au 
dat întîlnire, prin glasul 
tinerilor, int^rpreți, pasiu
nea pentru frumos, hăr
nicia, bucuria de a trăi 
și munci feriți de griji, 
într-o lume pe care pă
rinții lor 0 edifică prin 
înălțătoare fapte de 
muncă și pe care: ei, cre
atorii ce poartă astăzi 
eu mîndrie cravata roșie 
cu tricolor, sînt chemați 
în anii ce vin, spre a o 
ridica pe noi culmi de 
progres, și civilizație.

„Fiecare prezență pe 
scenă a creatorilor de 
vîrstă școlară — ne spu
nea prof. Virginia Roșea, 
directoare a Casei pionie
rilor și .șoimilor patriei 
din Petroșani — este pli
nă de entuziasm, anima
tă de vibrante sen.timen- 
te de patriotism, pionie
rii făcind și pe plan ar

tistic: dovadă acelorași 
înalte virtuți care îi în
deamnă a munci, cu dă
ruire, a cerceta cu pasi
une. a învăța eu sîrguin.

ile de dans clasic, pregă
tite de . prof. Nicolae 
Zablău, cu o formație de 
teatru condusă de prof. 
Drăghița lliuță. Acestora 
li se adaugă soliștii de

Festivalul național „Cîntarea României"

ță, zi de zi în : clase, la
boratoare, atcliere-școală".

La Casa pionierilor și 
șoimilor patriei din Pe
troșani am asistat, în
soțiți de profesorul A- 
drian lliuță, la o repeti
ție a grupului de jhter- 
preți de muzică ușoară și 
folk. Pionieri din școli
le orașului vin aici, pen
tru a pătrunde în lumea 
artei, a deprinde un in
strument muzical. „Vom 
participa în etapele de 
concurs ale festivalului 
cu grupul folk, formați

muzică ușoară și folk, re
citatori—ne spune A- 
drian lliuță. Dincolo de 
număr, dorim ea partici
pările noastre să aibă un 
înalt nivel calitativ. A- 
d ăugăm creatorii literari 
— membri ai cenaclului 
..Columnă Jiurilor" a) 
Consiliului municipal al 
organizației pionierilor.

Prezența în Festivalul 
național „Cîntarea Roma- 
nici" a casei pionierilor 
din reședința de muni
cipiu va fi completată. în 
acest an de expozția

„Muncă și creație", la 
realizarea căreia își vor 
aduce contribuția mem. 
brii cercurilor „Atelie
rul fanteziei" și „Confec
ții — artizanat", condu
se de Maria. Pavel și 
Hermina Drăgan. '.; -

„La ediția a VI-a a Fes
tivalului național „Cîn
tarea României", după 
cum afirma la încheierea 
vizitei noastre prof. Dra
ghi ța lliuță, mîinile di
bace și glasurile crista
line ale copiilor —- mem
bri ai cercurilor din Casa 
pionierilor și șoimilor pa
triei din Petroșani — se 
vor situa în fruntea com
petiției așa, cum, zi de zi, 
fiecare pionier,:: în clase, 
cabinete școlare, ateliere 
și laboratoare se strădu
iește să fie printre pri
mii la învățătură".

H. ALEXANDRESCU

„Ne vom îndeplini ritmic 
sarcinile de plan“

(Urmare din pag. I)

Realizarea la termen a
obiectivelor de investiții

% s?w
,v.

■

1

(Urmare din pag. I)

j spus printre; altele, în 
cadrul discuțiilor, Ca
rol Ridzi, șeful brigăzii nr. 
4 Lupeni — Valea de Brazi. 
Pâr rie-au< lipsit agregate. 

; Ie, Cimentul și alte mate
riale, fapt. care a încetinit 
.ritmul de lucru. Se impU- 

.’ ne și o activă prezență, pe 
faze de lucru, a reprezen
tanților beneficiarului, pen
tru rezolvarea mai opera
tivă a 
care depind calitatea 
eficiența obiectivelor

complex CM A 511 în stra
iele 17—18, blocul 0, ur- 
mînd ca, în luna februarie 
1986, în același sector — 
III A — să intre în func
ție o a doua mare capa
citate de producție, fîeea-, 
re din abatajele mențio
nate urmînd să livreze zil
nic 600—800 tone de căr
bune. Acestea vor fi,, deci, 
cele două capacități ce vor 
prelua sarcinile trimestrului 
I din 1987 și în continua, 
re

In același timp, vom in
tensifica lucrările de cer
cetare în stratul 3, blocul 
VI, pentru punerea în ex
ploatare a primei capaci
tăți din acest strat, pre
văzută pentru trimestrul 
al If-Iea din 1987. Ne vom 
axa, și pe mai departe, pe 
realizarea și depășirea vo
lumului de lucrări de des
chideri și pregătiri de la 
orizontul 300, Viitorul ori. 
zont de bază al minei. In 
această mobilizare a colec
tivelor tuturor unităților 

- miniere privind producția 
anului viitor, apare ea o 
necesitate stringentă — re
pet — implicarea mai ac- 

t ti vă a constructorilor de 
utilaje. Sistemul de lucru 
în activitate continuă ne 
obligă la revizii :și repara
ții executate la timp, de 
calitate, cu piese avînd o 
fiabilitate ridicată. Aces
tor ăarcinl vor trebui să 
li se adauge creșterea nu
merică a forței de muncă, 
stabilizarea, ' calificarea și 
policalificarea ei, rezolva
rea tuturor . problemelor ce 
țin de aspectele enumera
te. Prin tot ceea ce noi 
întreprindem, I.M- Uricani .. 
își va onora, încă din pri
ma lună, sarcinile de 

■plan ale anului viitor.
' I ■ I B BR R■ IBM BBBB ■■-■ ■■ BI ■

Cine poate da

eze greutăți este aceea a 
tectonicii, care nu ne-a 
dat posibilitatea contură
rii unor cîmpuri de aba
taj cu capacități mari. Dim
potrivă, au fost situații 
cînd, din acest motiv, 
tectonicii, am executat lu
crările de pregătiri fă-ră 
a pune în funcțiune capa- 
citați de producție. Dar, cu 
toate acestea, putem să a. 
ratăm că realizarea indica
torilor de eficiență econo
mică este superioară, com
parativ cu anul trecut.

Profitfnd de ocazie, aș 
aminti problemele crea
te de nelivrarea la timp a 
utilajelor, îndeosebi tran
sportoare cu raclete și 
transportoare cu bandă. 
Din 15 transportoare TR 4 
n-am primit, în 1986, nici , 
unul I Dorim ca și con
structorii de utilaj minier 
să se implice mai mult în 
eforturile noastre, ale mi
nerilor, pe linia sporirii 
producției de cărbune — 
prin livrarea la timp și 
de calitate a utilajelor. 
Accentuez pe calitate, 
deoarece este inadmisibil ca 
un reductor de TR 6, care 
cîntărește trei tone, să.l 
transporți în subteran și 
să funcționeze doar două 
zile I Privind retrospectiv 
munca desfășurată de noi 
în acest an, nu pot spune 
că a fost întru totul efi
cientă;. am mai avut une- 

: le „scăpări" la activitatea 
de revizii și reparații, nu 
am stăpînit corespunzător 

: problema întăririi discipli
nei, >■?;

2 Sarcinile de plan din 
1987 sînt deosebit de 

mobilizatoare, ceea ce, de
sigur, ne obligă la măsuri 
care șă vizeze creșterea,în 
continuare, a productivi
tății muncii, îndeosebi îri 
abatajele dotate cu com
plexe mecanizate. Pentru 
asigurarea producției a_ 
nulul viitor, ne preocupăm 
încă de pe acum. In decem
brie, vom pune în funcțiu
ne un abataj echipat

al

generală 
aseme

nea, necesitatea ca, în ce
le'două luni care au mai 
rămas din acest an, efor
turile colectivului să fie 
concentrate asupra lichidă
rii întîrzierilor la obiec
tivele cu termen de pune
re în funcțiune. diminu
ării stocului de utilaje a- 
chiziționate pentru mon
taj, sporirii producției se
cundare, îndeosebi din ca
rierele de produse balasti
ere' din Valea Mureșului 
și realizării planului pro. 
priu de locuințe..

Adunarea generală a a_ 
probat, pentru lanul viitor 
un plan de. lucrări de in
vestiții în valoare de 540 
milioane lei și un program 
unitar de măsuri tehnico- 
economice șj politico_orga- 
nizatoriee menit să asigu
re condițiile de realizare 
a sarcinilor de construcții- 
montaj la un .nivel ridicat 

• «e eficiență economică.

In adunarea 
s_a subliniat, de

99

si

i
i

unor probleme de 
și 

,_______________  de
investiții. O cerință deose
bită este corelarea mai 
strictă, la nivelul condu. ;

: cerii antreprizei, a sarci
nilor cu., planul fizic, de 
puneri în funcțiune, iar 
proiectele și documentați
ile de execuție, ’ pe obiec
tive, să nu fie acceptate 
fără a avea soluții de con
strucție care .să asigure re
alizarea unor productivități - 
înaltey ta nivelul sarcini- . 1 
lor care stau în fața eon- 
stfuctorilor".: „Dispunem de 
suficiente resurse pentru a 
realiza planul de puneri în 
funcțiune, a subliniat în 
cuvîntul său, pe bună drep
tate Adrian Ciureă, șeful 
brigăzii hr. 3 Vulcan. De 
ce nu ne-am realizat sar
cinile? Din lipsa docu
mentațiilor de execuție, a 
forței de .muncă și am
plasamentelor. iată de 
ce. pentru crearea condiți
ilor de realizare a sarcini
lor sporite din anul viitor, 
se impune, la nivelul con
ducerii colective a antre. 
prizei, o preocupare spo
rită pentru asigurarea din 
timp a documentațiilor, 
sporirea efectivelor și 
berarea operativă a 
plasamentelor- noilor 
biective de investiții”,

Propuneri valoroase 
»înd sporirea eficienței, 
îmbunătățirea stilului și 
metodelor de muncă ale 
consiliului oamenilor
muncii au mai făcut în 
'ivîntul lor tovarășii Ioan 

pa. Mihai Murgeșcu, Ni_ 
■e' Bogdan, Constantin 
jfcușelu, Traian Vasiu, 
He Dragomir, Oswald 
ea. ' și Constantin Din-

(Urmare din pag. I)
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Secția metrologie a IPSREEEM Petroșani — lo

cul unde își spun cuvîntul înaltul profesionalism, 
competența în a face lucru de precizie.

Foto : O.‘ GEORGESCU

eli-
am_

O-

vi.

înțeles din precizările di. 
rectorului uzinei, ’ , ing. 
Victor. Chiaburu, din fap. 
tul că în ’87 preparația 
Petrila va trebui să su
pună spălării eu 20 la su
tă mai mult cărbune brut 
și să realizeze un indice 
constant de recuperare în 
semicocs de 36 la sută. A- 
ceasta înseamnă că cel 

: puțin o linie tie spălare 
să funcționeze zi de zi. în 
deplină siguranță, cel pu
țin 20 din 24, de ore.

Acesta fiind comanda
mentul pentru aborda
rea sarcinilor de plan pen
tru nbul en, acestui dezi, 
derat îi sînt . consacrate 
eforturile, strădaniile co
muniștilor, ale formațiilor 
de elită din preparație. E- 
lectromeeanîciî din.. echipa 
comunistului loan Ciur 
au înlocuit înainte de ter
men compartimentele de 
steril și mixte Ia mașinile 
de zețaj ale 1...........
spălare. Noile 
mente, realizate 
concepția cadrelor 
ce din conducerea

și ale brigăzii electronie-
Mărin Ilcea 

Constantin 
îmbunătă

țite față de cele realizate 
după proiectul inițial, pre
zintă. avantaje ' nete 'din 
punct de vedere construc
tiv, funcțional și ergonb-

canice (ing. 
și tehnicianul 
Bodescu), mult

liniei T de 
compărti- 

chipă 
tehni- 
uzinei

Pe"!‘ liniștea 
n p,a-tei 

CUrniare
I) - 

silitei te, ITlnklirii "

rim proJucHa™. “ ?a, SP°- 
sporim contribm" "a 

&v”"s. ba”‘

partimentele și Ia mașina 
de zețaj de la liniă II.

Pentru funcționarea ne_ 
' •întreruptă a instalației de 
spălare și alimentarea 
continuă a celor 3 decan- Ursa. Se află în curs 

alte lucrări 
modificarea acționărilor 
la unele transportoare cu 
benzi, a unor conducte din 
fluxul de spălare cu jghea
buri faianțate tocmai pen
tru prelungirea duratei de 
funcționare, preînlîmpina- 
rea întreruperilor tehno
logice și altele. Pentru fi
nalizarea. lor acționează 
asiduu, zi de zi,- cu răs
pundere și competență, for. 
mâții complexe. Imbold aj 
strădaniilor colective este 
tocmai exemplul comuniș
tilor Aureli Niculescu, Ioan 
Iroftc, loan Hedeșan, Lu
dovic Kiss, Liviu Chiș, 
Alexandru Bardoșan și 
mulți alții.

Oameni a căror profesii 
onalitate, competență și 
responsabilitate decid în 
mod hotărîtor finalizarea 
amplelor lucrări de mo
dernizare și perfecționare, 
a tehnologiei de prepara
re a cărbunelui.

toare care, Ia rîndul lor, 
asigură funcționarea flo- 
fației, s-a trecut la înlo-

înlocuit roata elevatorii, 
lui cuvei DISA, o lucrare 
tot urgentă, executată tot 
înainte de termen, de e- 
chipa condusă de Cornel 

și 
— cum ar fi

Comuniștii — în fruntea 
eforturilor de înnoire

mic. Ele au fost concepute 
după măsurătorile. pro- ță cu o uzură 
prii, realizate de tehnicia
nul Ernest 
rea noilor 
ale mașinii 
spală clasa 
0—14 mm, 
din cărbunele supus spă
lării, înseamnă nici mai 
mult și nici mai puțin de- 
cît depășirea frecventelor 
avarii cauzate de compar, 
timentele vechi. In prezent, 
aceeași echipă condusă de 
loan Ciur înlocuiește, corn-.

Zabor. Monta- 
compartimente 
de zețaj, care 
măruntă de 
peste jumătate

de muncă din subteran. 
(S.B.)

Hi

DOTARE. In cadrul do
tărilor sociale de la mina 
Aninoasa, este în curs de 
amenajare un punct de 
producere a apei carboga. 
zoașe.l in felul acesta, mi
nerii din abatajele în care 
i^mperațura este mai ridi
cată vor fi aprovizionați 
țț apă bogată în săruri 
minerale v — contribuin- I - J1?0 acest fel . la

l îmbunătățirea condițiilor

APROVIZIONARE. Pen
tru sezonul de iarnă, uni
tățile de croitorie pentru 
bărbați și femei din orașul 
Petrila au fost . aprovizio
nate cu stofe pentru pal, 
toane și pardesie. Deși cam 
tîrziu, doritorii se pot ă_ 
dresa cu încredere... (M.B.)

C APTARE, Pe pîrîul Ma_ 
leia, din Petroșani, au 
fost' încheiate lucrările Ia 

o nouă captare pentru a-

cuirea coloanei (conduc- 
avansată) 

de alimentare cu apă con. 
centrată, montîndu_se 
jgheaburi bazaltate. Deși e 
vorba de un traseu lung, 
de un volum de manope
ră mare, lucrarea se află 
în curs de finalizare, e- 
xecuția ei este realizată în 
regim de „foc continuu" 
de o echipă complexă, 
condusă de comunistul Va
ier Toma. Tot pentru creș
terea siguranței de. func
ționare a instalației, s-a

A <1 ispărut de acasă în 
data de 28 octombrie, ora 
10, copilul Florin Anghel 
în vîrstă de 12 ani. Este 
elev, în clasa a VH-a la 
Școala generală nr. 2 din 
Lupeni. Părinții săi locu
iesc în Lupeni, strada Băr- 
bătehi nr. 3, bloc A2, a- 
partament 61. In ziua cînd 
a plecat de acasă, copilul 
(în imagine) purta panta
loni de uniformă, cămașă 
vișinie, pantofi tip adidas 
și o bluză de trening. Este 
un copil solid, are 1,20 in 
înălțime și deasupra o- 
chiului string are o cica
trice. Cine poate da rela
ții, să se adreseze familiei 
sau organelor de miliție. ,

pă. Prin finalizarea acestei 
lucrări, efectuată de con
structorii din brigada nr. 
2 Livezeni a IACMM, se

eu sejur între 3 și 20 de 
zile. Cei interesați în
procurarea de bilete pen
tru anul viitor se pot

asigură, printr-o conduc- deja înscrie la filiala din 
tă cu Un debit de 40 1/sec., 
apă industrială pentru 
platforma industrială Li- 
vezeni. (S.V.)

odihna si 
MENT. La filala 
din Petroșani 
bilete pentru 
tratament, în 
nile din țară, 
le noiembrie și decembrie,

TRATA-
OJT 

s.au primit 
odihnă și 
toate stațiu- 
pentru luni-

Petroșani. Cu această oca
zie, amintim și orarul de 
iarnă al filialei: zilnic, în
tre orele 8—16, sîmbătă în
tre 8—13, iar duminica în
chis.

SPRIJIN. De la autoba
za 4 a ITA Petroșani au 
fost dislocate, în aceste 
zile, la Rîul Mare, zece 
autobasculante de 16 tone.

Mita- 
Gro-

Condueătorii auto 
ehe Bugeac, lacob 
șan. Petre Munteanu, Du
mitru Dîrțu și colegii tor 
vor contribui astfel, din 
pi’n, la continuarea acti
vității desfășurate la a- 
cest important complex 
hidroenergetic din munții 
Retezat.

Rubrică realizată de 
Gheorghe OLTEANU

vo infomom

.£ I 
I I

I
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Marginalii la o etapă... in „serial" nedecis
Desfășurată pe parcursul 

a mai multor zile, etapa 
a Xl-a a diviziei A și-a 
încheiat jocurile dumini
că, cu o surpriză de pro
porții: înfrîngerea „șepci
lor roșii** chiar pe malu
rile Someșului în fața Vic
toriei București. Dar eta
pa a oferit și semisurpri- 
ze : un nou punct cucerit 
în deplasare de Petrolul 
(egal pe malurile Bistri
ței, la S.C. Bacău), o vic
torie a steliștilor la F.C. 
Olt, două puncte deosebit 
de prețioase cîștigate de 

Jiul, în partida pe care 
a susținut.o joi, la Petro
șani, cu Sportul studen
țesc.

Partida susținută de Jiul 
a dovedit că echipa antre
nată de trio.ul Angelo Ni- 
culescu, Gheorghe Mul- 
țescu și Gogu Tonca dis
pune de multe rezerve 
tehnico-tactice și moral- 
volitive. Jucătorii Jiului 
au.îneîntat spectatorii prin 
dăruire, prin spiritul co
lectiv, prin disciplină, dar 
mai ales prin tăria psiho
logică (să nu uităm că 
ratarea cu prea multă ușu
rință a penalty-ului de 
către Vancea a însemnat 
Un ascendent moral pen
tru oaspeți)..; Forța atacu
lui „Sportului" a însem

In imagine, golul spectaculos, marcat de tînărul Timofte, în partida cu stu
denții bucureșteni, sub privirile Iui Lăsconi.

nat o importantă piatră de 
încercare pentru apărarea 
Jiului. Gîrjoabă s_a dove
dit nu numai un portar 
curajos, dar și inspirat, in
tervențiile sale „blocîndu-i 
pe atacanții bucureșteni. 
Benone Popescu a fost 
altul decît părea în meciu
rile cu Petrolul, Oțelul sau 
F.C. Argeș ; Vasile Popa,

FOTBAL, DIVIZIA A

sobru și sigur, în timp ce 
Neagu a demonstrat prin 
jocul său eficient și... dis
ciplinat că locul lui este 
în teren și nu în... dosa
rele comisiei de disciplină; 
Stana a fost, util echipei 
în ambele faze. Cu o linie 
de mijloc elastică, forma
tă din Mulțescu, Timofte 
și Szekely, cu un atac ra
pid și percutant, cu Lăs. 
eoni bătăios, cu Henzel — 
neoprit decît prin faultu
ri, cu Vancea laborios (dar 
încă insuficient de inspi
rat și... eficient!) Jiul s-a 
zbătut pentru o victorie 
fără de care șansele de r.ă- 
ininere în A s-ar fi a- 
pi opiat de cota zero. Așa 
însă, prin apeastă victo
rie tonică, meritată, a_ 

supra „Sportului" (și- prin 
cîte mijloace au încercat 
Ilagi, lorgulescu, Coraș, 

Cazan și ceilalți să plece 
, neînvinși de la Petroșani !), 
echipa noastră se relan
sează spre locurile mai 
luminoase ale clasamen
tului primei divizii.

Campionatul se întreru
pe pînă în data de 16 no
iembrie. Timp suficient, nu 
numai pentru analiza slă
biciunilor și gravelor gre
șeli care au adus echipa 
la minus 6 Ia „adevăr", 
dar și pentru : pregătirea 
unui reviriment care să 
se declanșeze odată cu 
prima partidă, în 16 noiem
brie, la Craiova. Avem do
vada că echipa noastră este 
în stare de mai mult. A 
demonstrat-o singură în 
meciul din 30 octombrie. 
Așteptăm, așadar, cu în
credere revenirea Jiului 
acolo unde îi este locul ; 
în centrul atenției ’ și pa
siunii noastre fotbalistice, 
ceea ce se traduce — fi
resc — într-'un loc ferit de 
emoții în clasamentul pri
mei divizii. Este și acest 
lucru un îndemn la o mo
bilizare totală, exempla
ră a tuturor — jucători, 
antrenori, -conducători, su
porteri — de a continua ■ 
ceea ce echipa noastră a 
început. Succes I

‘ . At. -TĂTAR

FOTBAL, DIVIZIA B

Derby-ul promovatelor,
UNIO SATU MARE — 

A.S. PAROȘENI VULCAN 
0—0. Un meci de miză la 
Satu Mare, dacă avem în 
vedere . faptul că se în Iii. 
neau două echipe recent 
promovate în cea de_a do
ua divizie. Partida avea 
însă să se desfășoare in
tr-un climat de deplină 
sportivitate, cele două e- 
chipe înțelegînd că fotba
lul de calitate impune at
mosferă de fair-play.

Mobilizîndu.se exem
plar, echipa din Paroșeni, 
pregătită de prof. Tiberiu 
Benea și Cornel Sălăgean, 
a prestat un joc deosebit 
de spectaculos, in final 
evoluția . lor fiind răsplă
tită cu un egal prețios.

FOTBAL, DIVIZIA C

Tir nereglat
MINERUL LUPENI — 

UNIREA TOMNATIC 2—1 
(2—0). Min. 5: lovitură de 
cap Mitrea, portarul scoa
te de la vinclu; min. 12 : 
șut Postelnicii (a împlinit 
27 de ani în ziua meciu
lui I) balonul „șterge" ba
ra; min. 28 — bară Col- 
ceag, la centrarea lui Voi. 
cu; min. 30: același Col- 
ceag. șlltează imprecis de 
la... 10 metri de poartă; 
min. 33: șutul lui Postel
nicii întîlnește bara trans
versală; min. 36 Bejan 
(prestație foarte slabă 1) șe 
incurdă în minge, la nu
mai 8 metri de poartă; 
min. 52 șut Nichimiș și a... 
patra bară; min. 68: din 
nou șut din apropiere Be
jan. în... bară !.'?" ?

V-am prezentat aceste 
faze pentru a ilustră ex
plicația paradoxului, parti
dei de duminică de la Lu_ 
peni. Deși au condus la 
pauză cu 2—0 (primul gol, 
Nichimiș — o frumoasă lo
vitură cu capul la vinciul 
porții lui Hoffman — min. 
7, al doilea din penalty, 
Voicu — min. 40), deși au 
avui nu mai puțin de 12(1) 
situații favorabile, jucă
torii de la Minerul s-au 
aflat în pericolul de a fi 
egalați în min. 88. Aceasta, 
după ce în min. 63 Mate- 
fi a profitat de o bîlbîială 
a tipăririi gazdelor și a 
înscris, redueînd din han
dicap.

Concluzia este elară și 

Punct prin care diviziona
ra B din Vulcan se află 
acum — din nou — la plus 
1 în „clasamentul adevă
rului*'.

Cu o linie de fundași 
formată ■ din Hădărean, 
Buzduga, lieleșăn și Gri- 
gore Petre, bine dirijați de 
portarul Homan, cu o li
nie de mijloc mobilă și 
clarvăzătoare, Bîrsan, JLi- 
xandru (înlocuit de Do- 
denciu), Lăzăroiu și Qris- 
tea, atacul format din 
Sălăgean și Băltaru (înlo
cuit apoi de Matula) și_a 
permis să hârțuiască de
fensiva sătmăreariă. De 
altfel, intr-un bilanț - ge
neral al partidei, raportul 
ocaziilor de gol irosite

al atacanții or

uioi o ocazie ratată de atacanții Minerului Lu_ 
pt-ni, în partida de duminică, in imagine, a treia bară!

trebuie reținută de tan
dem ui Romulus Leca — 
Com’taiîtin Cotroază, an
trenorii formației din
Lupeni: să urmărească îm
bunătățirea pregătirii tac. 
tice a partidelor. Cele cî_ 
deva erori din apărare șînt 
ine rente, dacă avem în 
vedere faptul că forma
ția din Tomnatic dispune 
de jucători valoroși, cu 
o bună tehnică individu
ală. Dar, în condițiile, în 
care, ca și în partida de 
duminică — travaliul lui 
Postelnicu, Voicu. Mitrea, 
Nichimiș — în atac nu este 
dublat de concen trarea u- 

este favorabil oaspeților 
(5—3).

Reprezentând cu cinste 
'fotbalul din Valea Jiului, 
in cel de-a! doilea, eșalon, 
echipa minerilor din Pa
roșeni, continuă prin 
a c.* s t ț rezultat do- 
bîndit în deplasare, se
ria bunelor comportări, 
datorită cărora este ■ nu
mită de comentatorii de 
specialitate — pe drept 
euvînt — revelația seriei a 
Hl-a în actualul campio
nat al diviziei B.

Se I cuvine să ijjenționăm 
arbitrajul foarte bun al 
brigăzii craiovene, forma
tă 'din Fierea. Drăeea și 
Popescu.

T.t ALEXANDRU 

nui Colceag său Bejan (au 
irosit multe mingi utile 1) 
rezultatele nu pot fi de
cît în detrimentul echipei. 
Duminică spectatorii ' au 
plecat mulțumiți doar de 
victoria echipei, nu și de 
evoluția ei de, ansaniblu. 
Formația din Lupeni poa
te mai mult, a.șa cum a- 
ceiași jucători ne-au mai. 
demon strat, o. Acum tre
buie să se facă simțită 
priceperea celor doig an
trenori de a-i mobiliza I

La juniori : Minerul — 
Unirea Tomnatic 9—0. .

Claudiu BUKILEANU

DIVIZIA A
REZULTATE TEHNICE, etapa a Xl-a : FC Olt

— Steaua 0—3, SC Bacău—.Petrolul 1—1, „U" 
Cluj-Napoca — Victoria 0—1, Dinamo — FC Argeș 
3—0, Jiul — Sportul studențesc 1—0, Rapid — Fla
căra Moreni 3—1, Chimia — „U“ Crăiova 1—0, 
FCM Brașov — Oțelul Galați 4—1, Gloria Buzău
— Corvinul 2—1.

C L A S A M E N T U L

1. Steaua ■; 10 9 1 0 25?- 3 19
2. Dinamo 9 6 3 0 30— 5 15
3. FC Argeș H 6 1 4 13— 9 13?
4. FC Olt '10 6 1 3 12— 9 13
5. Petrolul 11 4 4 3 12— 8 12
6. Victoria 11 5 2 4 14—11 12
7. SC Bacău 11 5 2 4 15—16 12
8. Sportul studențesc 10 4 2 TF 14— 9 10
9. Corvinul 11 4 2 5 15—15 10

10. FCM Brașov 11 5 0 '6 10—14 10
11. Rapid 11 4 .2' 5 10—16 10
12. Oțelul Galați 11 2 5 4 10—10 9
13 „U“ Cluj-Napoca 11 4 1 6 12—14 9
14. Chimia n 4 1 6 16—23 9
15. „U“ Craiova 10 2 4 4 9—11 8
16. Gloria Buzău ii 4 0 . 7 11—32 8
17. Flacăra Moreni ii 3 1 1 8—22 7 ~
18. JIUL Petroșani ii 2 2 1 9—18 6

ETAPA VIITOARE, a XII- 
iembrie : Corvinul — Dinamo, 
FCM Brașov, FC Argeș — FC 
—Gloria Buzău, Petrolui — ,.U‘ 
SC Bacău, Sportul studențesc - 
iova — Jiul, Victoria București —

a, duminică, 16 no. 
Flacăra Moreni — 
Olt, Oțelul Galați 
Cluj-N., Steaua —

- Rapid, Univ. Cra-
- Chimia Rni. Vîlcea.

DIVIZIA B 3
REZULTATE TEHNICE, etapa a XI_a :- Dacia 

iMecaniea Orăștie -— FC Bihor 0—1, Aurul Brad — 
CS UT Arad 4—0, Armătura Zalău — FC Olimpia 
4—0, Mureșul Explorări Deva — CIL Sighet 1—1, 
UNIO Satu Mare — Minerul Paroșeni 0—0, Steaua 
CFR Cluj.Napoca — CSM Reșița 2—0, Politehnica 
Timișoara — Metalul Bocșa 4—2, Strungul Arad
— FC Maramureș 1—0, 
Cava ic 2— 0.

.. C L A S A

Gloria Bistrița

M E N TUL

---- Minerul

1. .J’oli" Timișoara 11 7 4 0 28—13 18
2. Gloria Bistrița 11 6 2 3 15— 9 14
3. CS UT Arad 11 6 1 4 12—14 13
4. F.C. Bihor Oradea*) 11 6 3 2 19— 6 12
5. FC Maramureș 11 5 2 4 17— 9 12
6. Aiinătura Zalău 11 5 2 4 20—14 12
7. CSM Reșița 11 5 _2 4 11—10 12
8. Strungul Arad 11 4 4 3 11—11 12
9. A.S. Paroșeni Vulcan 11 4 3 4 12—11 11

10. Steaua CFR Cluj-N. 11 4 2 5 12—15 10
11. Aurul Brad 11 4 2 5 13—16 10
12; UNIO Satu Mare. 11 4 2 5 10—14 10
13. Olimpia Satu Mare 11 4 2 5 14—19 10
14. Metalul Bocșa 11 4 1 6 15—17 9
15. Dacia Mec. Orăștie 11 4 1 6 16—19 9

.16. CIL Sighet H 3 3 ' &. 12—17 9
17. Minerul Cavnie 11 3 1 7 14—19 7
18. Mureșul Expl. Deva 11 2 1 8 6—24 5 ?
*) Echipă penalizată cu rei puncte.

ETAPA VIITOARE, a XII-a. duminică, 9 no-
iembrie : Minerul Cavnie — Mureșul Deva, CSM .
Reșița — Strungul Arad CIL Sighet Dacia Mec.
Orăștie, FC Maramureș — Gloria Bistrița. CS UT
Arad — Armătura Zalău , FC Bihor -- Aurul Brad.
AS Paroșeni Vulcan — Steaua CFR Cluj. Metalul
Bocșa — UNIO Satu Mare, Olimpia Sa tu Mare _ ■
„Poli" Timișoara.

DIVIZIA C 8
REZULTATE TEHNICE, etapa a X-a: Minerul 

Lupeni — Unirea Tomnatic 2—1; U.M. Timișoara — 
Metalurgistul Cugir 2—1, Unirea Sînnicolau Mare. 
— CSM Vagonul Arad 0—0, Victoria Călan —.Pro» 
greșul Timișoara 1—3, Obilici — Minerul Ghelar 
5-—0, CFR Simeria — CSM Lugoj 3—2, Șoimii Ljpo_ 
va — CFR Timișoara 1—0, Strungul — Minerul St. 
Vulcan 2—1.

*) Echipă penalizată eu un punct. 
*•) Echipă penalizată ett două puncte.

C L A 'S A M E N T u L
1. Unirea Sînnicolau Mare 10 7 1 2 14— 6 22
2. Progresul Timișoara 10 7 0 3 19—11 21
3. CSM Vagonul Arad 10 5 4 1 17— 8 19
4. Șoimii Lipova 10 6 0 4 20—15 18
5. Minerul Șt. Vulcan 10 6 0 4 16—15 18
6. CFR Timișoara .10 5 1 4 16—. 7 16
7. Minerul Lupeni») 10 5 1 4 16—12 15
8. Strungul Chișineu Criș 10 5? 0 5 12—17 15
9. UM Timișoara 10 4 2' 4 10-16 14

10. Metalurgistul ‘ Cugir / 10 4 1 5 16—13 13
11. CFR Simeria 10 4 1 5 16—19 13
12. Unirea Tomnatic . 10 4 0 .18—17 12
13. Obilici S. Sîrbesc**) 10 ' Ă-. 1 5 14—12 11
14. CSM Lugoj,, 10 .3 0 7 13—21 9
15. Victoria Călan 10 2 1 7 8—18 7
16. Minerul Ghelari 10 2 1 7 9—24 7

.-ETAPA VIITOARE, a Xl-a, dumincă, 9 noiem
brie: CSM — Obilici, Metalurgistul Cugir — Strun
gul, CFR Simeria ;— Unirea SM. Minerul Șt. Vul
can — Minerul Lupeni, CFR Timișoara; — UM Ti
mișoara, Unirea Tomnatic — Victoria Călan,; Mine
rul Ghelar — Șoimii Lipoyă? Progresul Timișoara 
— CSM Vagonul Arad.

Mobiliz%25c3%25aendu.se
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TV.

f (Urmare din pag. I)

parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
«delegația guvernamentală a Uniunii Sovietice 

condusă de tovarășul Nikolai Rîjkov
EHESlS

FILME
ce actuale; tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat 
că țara noastră sprijină 
ferm orice măsură îndrep
tată; spre obțiiierea unor
acorduri reale, ; concrete, 
pentru oprirea cursei î- 
narmărilor nucleare și cla
sice, pentru trecerea efec
tivă- la dezarmare. Secre
tarul general al partidului 
nostru a reliefat necesita, 
tea de a se face totul pen. 
tru ca înțelegerile la care 

unele s~a aJuns in timpul întîl- 
popoarelor român și sovie. aspecte ale situației politi- mrii la;nivel înalt sovieto-

Convorbirile au pus îh 
evidență necesitatea, conți, 
nuăfii eforturilor în vede
rea creșterii și diversifi
cării schimburilor de măr
furi, amplificării cooperă
rii și specializării în pro
ducție. S-a apreciat că 
dezvoltarea pe nfi.il tipic
planuri a colaborării reci, 
proc avantajoase dintre 
cele două țări vecine și 
prietene este în interesul.

, tic,al cauzei generale a 
socialismului și păcii.

Ni c o T a c 
succes 

actualei 
CAER,

Tovarășul
• Ceaușescu a urat 

deplin lucrărilor 
ședințe a sesiunii 
reafirmînd convingerea că 
perfecționarea continuă a 
activității organizației cre
ează condiții pentru ex
tinderea specializării și co
operării în producție, pen
tru înfăptuirea acordului 
de lungă durată, precum 
și a Programului . complex- 

Refei'indu_se la

americane din Islanda 
fie finalizate.

A fost exprimată hotă- 
rîiea celor două țări de a 
amplifica în continuare 
conlucrarea româno-sovie. 
tică pe plan internațional, 
pentru soluționarea pro
blemelor cu care se con
fruntă astăzi omenirea, în 
folosul cauzei dezarmării; 
destinderii, colaborării și 
păcii în lume.

Convorbirile s-au lesfă- 
șurat într-o atmosferă 
prieteneasca, de lucru.

Deschiderea lucrărilor celei de-a 42-a
ședințe a Sesiunii C.A.E.R.

■ :-T (Urmare difi pag. I) pleni-
Laos

SI

4 Ia parte, de asemenea, 
delegația guvernamentală 
ă Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, con
dusă de Ianez Zemliarici, 
vicepreședinte al Consiliu
lui Executiv Federal, în 
conformitate cu convenția 
încheiată între CAER 
guvernul acestei țări.

In calitate de observa
tori, participă delegațiile 
conduse de Sultan Aii 
Keshtmand, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.D. Afganistan ; Henry 
Ruiz Herhandez, ministrul 
colaborării economice ex. 
terne, reprezentantul Re
publicii Nicaragua în Co
misia mixtă CAER — Ni
caragua ; Faraj Bin Gha- 
nem, ministrul planificării 
al R.D.P, Yemen ; Addi- 
sour Tedla, vicepreședinte 
al Comitetului Național 
pentru Planificare Centra
lizată al Etiopiei Socialis
te ; Thongsavațh Kliayk. 
hamphithoun, ambasado-

spus, _ între altele, primul 
ministru al guvernului ro
mân — este chemată să 
examineze temeinic modul 
cum se înfăptuiesc hotărî- 
rile Consfătuirii economi
ce la nivel înalt a țărilor 
membre ale CAER, clin 
iunie 1984, care a deschis 
perspectivele ridicării la 

in- un nivel superior a cola
borării reciproc avanta
joase dintre țările noastre 
și, pe această bază, să 
stabilească acțiunile nece
sare pentru intensificarea, 
pe mai departe, a conlu
crării în toate domeniile 
activității economice și 
tehnico.științifice, pentru

rul extraordinar și 
potențial' al R.D.P. 
în "România.

La lucrări sînt prezenți 
secretarul Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, 
V.V. Sîciov, locțiitorii se
cretarului și specialiști ai 
Secretariatului CAER, pre
cum și reprezentanții unor 
organizații economice 
ternaționale create de ță
rile membre ale CAER.

Din , partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, . pre. 
ședințele Republicii Socia
liste România, ■ paxTicipan- 
ților la ședința Sesiunii .
Consiliului de Ajutor Eco. soluționarea, cu : forțe uni- 
nomic Reciproc le.au fost 
transmise, ,de către tovară
șul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al guvernu
lui, un salut călduros, îm
preună cu cele mai bune 
urări de succes în desfășu
rarea lucrărilor sesiunii.

Actuala ședință a Sesiu. 
nii Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc — a

te, a unor probleme ma
jore ale progresului econo
mic și social al țărilor 
membre, în vederea creș
terii forței și prestigiului 
socialismului în lume.

S-au adoptat, apoi, or
dinea de zi și regulamen
tul . de desfășurare a lu
crărilor.

Pe agenda de' lucru sînt 
înscrise probleme privind 
activitatea Consiliului -de 
Ajutor Economic Reciproc 
între ședințele a 40-a și 
a 42-a ale Sesiunii Consi
liului pentru realizarea ho- 
tărîrilor consfătuirii eco
nomice la nivel înalt a 
țărilor membre ale CAER, 
rezultatele tratativelor din
tre organele centrale de 
planificare ale țărilor 
membre privind acțiunile 
de cooperare și. colaborare 
economică pe perioada 
1986—1990, proiectul Pro
gramului privind construi, 
rea de centrale nuclearo, 
electrice și centrale nu
cleare pentru termoficare 
pînă în anul 2000, precum 
și proiectul programului 
de lucru al Sesiunii Con
siliului pe anii 1987—1988.

Pe marginea probleme
lor aflate pe ordinea de zi 
au luat cuvîntul conducă
torii delegațiilor țârilor 
participante la sesiune.

Lucrările continuă.

ACTUALITATEA iN LU/ME
Sesiunea Adunării Generale a O.N.U

Adoptarea unui proiect 
de rezoluție în problemele 

tineretului, inițiat de România
NAȚIUNILE UNITE 3 

(Agerpres). N. Chilie trans
mite ; Comitetul pentru 
probleme sociale, cultura
le și umanitare al Adună
rii Generale a O.N.U. a 
adoptat prin consens un 
proiect de rezoluție inițiat 
de România, la care s_au 
alăturat în calitate de co
autoare 90 de state de pe 
toate continentele, repre- 
zentînd toate sistemele 
politice. Documentul, inti
tulat „Politici și programe 
pentru tineret. — pârtiei* 
pare, dezvoltare, pace", 
are la origine cunoscuta 
acțiune politică a României, 
de largă rezonanță mon.

- dială, privind inițierea, 
pregătirea și marcarea în 
1985, în întreaga lume, a 
Anului Internațional ai 
Tineretului sub deviza 
„Participare, dezvoltqre, 
pace". Această rezoluție 
are ca temă principală 
evaluarea rezultatelor una
nim apreciate ale procesu
lui de pregătire și desfășu
rare a Anului Internațio
nal al Tineretului, precum 
și stabilirea de măsuri me
nite să asigure înfăptuirea 
liniilor directoare pentru 
programe de viitor în do
meniul tineretului și ur
mărirea punerii lot în a- 
plicare. Acest document, 
platformă reprezintă lini
ile directoare, constituie

Forumul general-european

rodul activității politice 
și organizatorice întreprin
se de Comitetul Consulta
tiv al O.N.U. pentru AIT, 
care a funcționat în pe
rioada 1981—1985 avînd ca 

tovarășul 
prim-se- 

al U.T.C., 
proble-

adoptată 
de-a ■■

Adunării 
fie 
zi 

.Politici

președinte pe 
Nicu Ceaușescu, 
cretar ăl C.C. 
ministrul, pentru 
mele tineretului.

Prin rezoluția 
s-a decis ca la cea 
42-a sesiune a 
Generale a O.N.U. să 
înscris pe ordinea de 
punctul intitulat „7 
și programe pentru tîriăra 
generație", cerîndu-șe în 
acest scop secretarului ge
neral să prezinte un raport 
axat pe tematica impor
tantă a documentului pro
pus de țara noastră și în
sușit prin consens de co
mitetul de resort. al Adu
nării Generale.

Dezbaterile care au avut 
loc în acest an la Națiu
nile Unite privind evalua
rea rezultatelor AIT, nu
mărul mare de țări coau
toare la rezoluția propusă 
de România și consensul 
realizat Ia adoptarea aces
teia au evidențiat încă o 
dată aprecierea pe care 

/ statele membre, organiza
țiile internaționale și orga
nizațiile de tineret o dau 
inițiativei României.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Oaia cu cinci 
picioare ; Unirea : Ulti
mul mohican; Pai'îngul: 
B.D, în alertă. '

PETRILA: Barajul.
LONEA: Jandar.mil 

extraterestrii.
VULCAN — 

rul: Și viață, 
ș'î .dragoste.

LUPENI . —
Lupii albi.

URICANf: Legenda dra
gostei,

N.R. Eventualele 
difjcări - intervenite 
programarea

La Viena se deschid, azi, 
lucrările reuniunii statelor 
participante la Conferința 
pentru Securitate și Coope
rare în Europa. Chemată 
să efectueze un bilanț al 
rezultatelor obținute pînă 
acum în cadrul procesului 
CSCE, reuniunea de la 
Viena urmează, totodată, 
să examineze noi măsuri toate statele europene, în 
și mijloace pentru întări
rea, în perspectivă, a secu
rității și pentru dezvolta
rea cooperării între state
le continentului. Repre
zentanții a 33 de țări eu
ropene, Statele Unite ale 
Americii și Canadei — se 
reunesc la Palatul Hofburg 
din centrul Vienei, ordi
nea de zi, cadrul organiza
toric, programul și siste- ’ 
mul de lucru ale acestui 
forum fiind adoptate la 
întîlnirea pregătitoare a 
reuniunii general-europe. 
ne, desfășurată în perioada 

octorn-2.3 septembrie — 6 
brie. ? 7 i' K-:

Referinclu.se, în 
tarea rostită la 
sesiune a Marii 
Naționale a Republicii So
cialiste România, la foru_. 
mul general-european,

cuvîn- 
reccnta 

Adunări

președintele N i c o 1 a e 
Ceaușescu evidenția nece
sitatea ca, încă de la înce
putul lucrărilor, să se ac
ționeze pentru desfășura
rea în cele mai bune con
diții a reuniunii, astfel în. 
cît ea să marcheze noi pași 
în direcția întăririi cola
borării și cooperării între 

direcția dezarmării, a unei 
Europe unite, a păcii șl 
colaborării.

Interesul față de aceas
tă nouă întîlnire este de
terminat de faptul că în 
centrul dezbaterilor se vor 
afla probleme de deosebi
tă actualitate. Astfel, ur
mează să fie examinate 
probleme privind securi
tatea în Europa, cooperarea 
în domeniile economiei, 
științei, tehnologiei și me
diului înconjurător, coope
rarea în domeniile culturii, 
educației și în rezolvarea 
problemelor umanitare, 
securitatea și cooperarea în 
Mediterana, asigurarea con. 
tinuității procesului ge
neral-european prin con
vocarea de noi reuniuni ale 
reprezentanților statelor 
participante.

NOUL PREȘEDINTE AL MOZAMBICULUI
genția mozambicana : de 
știri AIM. Potrivit preve
derilor constituționale, 
Joaquim Chissano îndepli. 
nește și funcțiile de pre. 
ședințe al Republicii Popu
lare Mozambic și coman
dant suprem ăl forțelor 
annate ale statului.

MAPUTO 3 (Ager- 
preș). Plenara extraordina
ră a Comitetului Central 
al Partidului FREL1MO 
din R.P. Mozambic î_a a_ 
Ies în unanimitate pe Joa
quim Chissano, președinte 
al FRELIMO, anunță a-

20.00 Telejurnal.
20,20 Viața economică.
20,35 In oglinda Dunării:

1— Reportaj realizat la
- Orșova (color). ■ '

20,50 Seară de balet (c).
- Romeo și Julieta 

de S. Prokofiev. ■
Dansează ansamblul 

Teatrului de balet din
Londra. Selecțiuni.

și .

Lucea fă. 
și lacrimi,

Cultural:21-50 Telejurnal.
22.00 închiderea progra

mului.

mo- 
în 

filmelor a-
MEMENTO

» A

întreprinderea minieră Dilja
Petroșani

strada Cărbunelui nr. 20

încadrează direct sau prin transfer

- un paznic (bărbat) cu autorizație port
arma

UM

I.R.I.D.C.M. Tg. Mureș
Regionala gaz metan Deva

încadrează de urgență 
direct sau prin transfer

- un tractorist
pentru formația de lucru Livezeni.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute în Legea nr. 57H974, republi
cată.

Cei- interesați se pot adresa la telefon 
41321 SRM Livezeni și 956/15522 PIR, sediul 
Regionalei gaz metan Deva.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Piciu 
Doina, eliberată de UE Pa- 
roșeni. O declar nulă. 
(9218)

PIERDUT carnet CAR 
nr. 521 și legitimație de 
serviciu pe numele Cioca- 
zan Paula, eliberate 
Preparația
declar nule. (9214)

CU ocazia împlinirii vîr- 
stei de 50 de ani și a pen
sionării, familia urează 
scumpului lor Iacob Costi- 
că multă sănătate și „La 
multi ani (9216)

VIND Dacia 1300. 
fon 43310, după ora 
(9220)

VIND Dacia 1300, 
dos Petru, strada 
bal, nr. 
fon 70648. (9219)

Tele-
16.

. Par- 
Dece- 

27, Vulcan, tele.
de

Coroești. Le

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA Florica, fiul Petrică, nora Ileana și ne
poata Alina anunță cu adîncă durere încetarea ful
gerătoare din viață a scumpului lor soț, tată, socru 
și bunic ' - . ’ . .

ȘAUCĂ IOAN (NUȚU) .
Inmormîntarea are loc miercuri, 5 noiembrie 

1986, ora 13. Cortegiul funerar pleacă de Ia domici
liul din Iscroni. ' ' ■ -

COLEGII de la Cooperativa „Unirea" sînt ala-- 
turi de colega lor Bobean Ana în marea durere pri- 
cinută de pierderea «tatălui său și îi transmit since
re condoleanțe. (9217)

■— . 1 1 " . .. — *~ 1 ■
S-AU ÎMPLINIT' îl ani de cînd ne-a părăsit 

pentru totdeauna cel care a fost un bun soț, tată și 
bunic.. " ta, A

ȘEREȘ IOSIF (Petrila)
Ii vom păstra o veșnică amintire. (9215)

■ - --------------- --- --------—•—----- —------- --------- -----------T——----- ---- --------- ----------- --------- --—-- -------------------- ----------- ta—--------—---- ta——ta--------------------—----- ,, .....----------------------- -------------------------- -------- ---------------- --------- ----- ta,—..ta, ,, ,M;,^,ta.-.  .......................... . —

COLEGIUL DE REDACȚIE: Iosif BALAN, loanDUBEK, Dorin GHEȚA. Ion 
MUSTAȚA, Simlon POP — redactor șef. Teodor RUSU — redactor șef adjunct, 
Tiberin SPATARU.

Redacția și administrația t Petroșani, str. Nicolae Bălcescu nr. ,2, Telefoane: secreta- 
riat41662, secții: 41663, 42464.
Tiparul: Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, telefon 41365.

Jandar.mil
Referinclu.se

