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ȚARII CIT MAI MULT CĂRBUNE

înalta productivitate probează 
tehnică și organizatorică a c

4 PAGINI — 50 BANI

urbanisticii în reședința de municipiu

„Degeaba ai' linie front suficientă, dacă ■de nu o exploatezi așa cum- trebuie", sintetizează subingi- nerul Hodor Zian o deviză a activității celui mai mare sector al minei Aninoa- sa, pe care îl conduce. Și această valorificare „cum trebuie" înseamnă, în primul rînd, randamente superioare.Experiența sectorului I este, în mare, și a întregii mine. Creșterea producției de cărbune, în cele zece luni din acest an, cu aproape 60 000 de tone față de perioada corespunzătoare din 1985, ă fost posibilă tocmai datorită sporirii productivității muncii. In intervalul acesta de timp, randamentele în abatajele dotate cu complexe mecanizate s-au mărit de la 7,741 tone pe post la 14,609 tone pe post, iar în frontalele exploatate după metodele clasice au a- juns, de la 4,424 de tone pe post la 6,098 de tone pe post-,: Sînt salturi impor

tante, Care, așa cum sublinia inginerul Ion Dăbu- Ieanu, directorul întreprinderii, probează capacitatea colectivului de muncă din unitate de a-.și organiza mai bine activitatea, de a folosi, cu pricepere, zestrea tehnică din
La I.M. Aninoasa

dotare. In acest sens, cifrele la care ne-am referit sînt mai mult decît elocvente ele demonstrează că la mina Aninoasa ■ încrederea în virtuțile mecanizării a început să-și arate roadele în producție.Desigur, acest drum ascendent al creșterii productivității muncii nu a fost și nu este ușor. „Sectorul nostru, singurul care la ora getuală dispune de complexe mecanizate, s-a străduit să fie la înălțimea încrederii ce s-a investit în

el, prin dotarea cu utilaje de înalt randament. începutul a fost mai dificil, cu căutări, cu greșeli chiar. Dar am fost ajutați și de conducerea mjnei, de specialiștii unității. Iar cel mai. mare ajutor ni l-am dat noi înșine. Așa îneît, la ora actuală, putem spune, cu: îndreptățire, c.ă folosirea- mecanizării a. devenit o tradiție. Brigada condusă de Vasile Florea, care exploatează un complex SMA 2 a devenit un nume deja cunoscut în mineritul nu numai alAninoasei, ci al Văii Jiului". Iar tradiția obligă : la începutul lunii noiembrie, un al doilea complex de mare randament i-a urmat celui încredințat brigăzii Vasile Florea. I-a urmat nu numai ca poziție în stratul exploatat, ::ci și ca rezultate. Era și fi-
C.T. DIACONU

DISCUȚIILE INDIVIDUALE 
important mijloc de dinamizare a vieții de partidS-au încheiat de curînd discuțiile individuale a- nuale ale biroului organizațiilor de bază cu toți membrii de partid, inclusiv adunările generale pentru dezbaterea conclu- . ziilor acestora. Aflată, în prini-planu! preocupărilor organelor și organizațiilor de partid, pentru a li se asigura o pregătire temeinică și o desfășurare optimă, această amplă acțiune de dinamizare a vieții de partid a avut ! și în acest an un rol determinant în creșterea . exigenței și spiritului deresponsabilitate în muncă, întărirea disciplinei, a combativității revoluționare a membrilor de partid, în creșterea aportului comuniștilor în realizarea sarcinilor economico-sociale cuprinse în planul de dezvoltare în profil teritorial.Discuțiile individuale cu

ROMULUS DRAGOȘ, 
secretar al 
Comitetului 

municipal de partidmembrii de partid s-au desfășurat în toate organizațiile: -de partid din municipiu pe baza graficelor întocmite, eșalonate pe 10 luni, cu participarea directă a ■ activiștilor de partid și a altor cadre care au asigurat un climat de exigență revoluționară corespunzător. Cu prilejul discuțiilor, membrii de partid au ridicat în fața birourilor organizațiilor de bază atît probleme vizînd activitatea de producție, viața internă de organizație cit și probleme sociale.Ca. urmare a preocupărilor statornice ale orga- nelor. de partid, la discuțiile individuale au fost cuprinși peste 24 000 mem-

bri | de partid, adică totalul comuniștilor existenți in evidența organizației municipale. O atenție deosebită a fost acordată desfășurării discuțiilor individuale în domeniul mineritului și alte domenii prioritare ale vieții economico-sociale, evidehțiin - du-se prin calitatea acestora comitetele de partid de la minele Lupeni, Pe- trila, Vulcan, Uricani și A n i n o a s. a, IUMP, IPSRUEEM, Uzina de preparare Lupeni, Institutul de mine și altele. Din desfășurarea discuțiilor in do- meniul mineritului au reieșit preocupările comuniștilor pentru creșterea producției, de cărbune, a productivității muncii. întărirea ordinii și disciplinei, a responsabilității . îrt muncă a tuturor colectivelor. x /
(Continuare în pag. a 2-a)

Vibrantă adeziune la noua inițiativă 
de pace a României socialiste

Aspirația noastră supremă

Schimbul condus de Foto : Ion BARBU

Poporul nostru cunoaște din propria . istorie cit de "importantă și de neînlocuit este pacea. De aceea consider că inițiativa țării noastre, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a reduce cu 5 la sută cheltuielile militare, efectivele militare și armamentul, constituie o dovadă e- loeventă a responsabilită- iții eu Care poporul nostru acționează pentru asigurarea unei păci trainice.In concepția partidului nostru, a tovarășului .Nicolae, Ceaușescu, o lume a păcii, înseamnă ca toate statele, indiferen t de orînduirea lor socială, să-și rezolve conflictele și neînțelegerile pe calea tratativelor, pe cale pașnică. In lume, între state, mai există anumite neînțelegeri, puncte de vedere diferi

te. Ele însă, pot fi rezol- , vate diplomatic, fără a submina paceaț Politica noastră de pace' iși are izvorul în însuși Programul partidului, acest vast program de construcție a societății noi, socialist®, in- ' dependente, democratice și multilateral dezvoltate.Pentru a traduce în viață acest program, avem ne- -voie de pace, de o pace sigură, De aceea, eu și întregul colectiv de muncă din care fac parte,, alături de întregul popor, vom spune, la 23 noiembrie, în cadrul referendumului care va avea loc, un „DA" ferm instaurării unui climat de pace și înțelegere între toți locuitorii Terrei.
Vatica DOGARU. 

șef formație de lucru, 
întreprinderea de confecții 

Vulcan

Fapta — semnul de marcă al demnității minereștisine. In fruntea brigăzii,, un conducător relativ tî- năr, care deși dispunea de competență, nu ăcu- mulase experiența, matu- ritateâ necesară pentru
Prima lună a acestui ul-t tim trimestru al anului a i consemnat două eveni- ’ mente de excepție în rîn- t dul colectivului din sectorul IV, al marilorîn rm-a-i bată'je mecanizate, db la

două luni, care au marcat reușite de valoare sporirea vitezelor >de > vansare — 31—33 nil mai și în iunie — . producției și pi o ' ■
în a- în

mina Lupeni. Două eveni- 
l mente; două făpte mine- ? rești autentice care sem- 
ț nifică materializarea an- 
i gajării responsabile a cestui colectiv rh ”, 
1 state de serviciu pe frc 
l tul cărbunelui, fruct if i i rea bogatei: •-’ nice, dar și _ . -______.___ț zestre minerești de ejfpe-

i a-cestui colectiv cu vechi ’pe fron- ' licărea bogatei zestre teh- i a valoroasei
Exemplul tonic al 

responsabilității cpțnunisre
tații, la brigada din iron- . a se impune, pentru talul complexului . me- ...............canizat nr. 14 au scăzut realizările în pofida unor condiții geotectonice deosebit de favorabile, la jumătate, la abia 14 ml avansare. Cauza — în- ___________fumurarea și derivatul ei producție. De aici și — mentalitatea că lueru- bataje, mecanizate. După rile pot merge și de la

riență, de profeslonâlitate 
și voință de afirmare.O DOVADA CA REUȘITELE NU VIN DE LA ȘINE a. fost demonstrată într-unul din marile ■ a-

a acționa în vederea menținerii climatului de emulație, de muncă asiduă, premisă _ sine qua non a uiior . ndî reușite. De aici delăsarea și consecința ei — însemnate pierderi de rientarea conducerii minei. a organizației

I I î parțid, de a apela la u- )■nul din cei’ mai vajnici. * brigadieri ai sectorului, i comunistul Constantin Po- • ; pa, pentru a..]gadă, abatajul și a I roa’inia la ritmul general, al brigăzilor de frunte.Și răspunsul brigadierului fruntaș nu putea fi decît cel firesc. Iși pară- . șise brigada fruntașă, a- batăjul complexului nr. 17, cu care acumulase de la începutul anului o . producție suplimentară de peste 22 300 tone de cărbune și a trecut la clima formației . care și-ăi pierdut cadența.
loan DIIIFK

nstannn ro- ,prelua bri- 1 leȚ
î
A
I
I 
i 
î
I
I 
V

<de (Continuare în pag. a 2-a)

încununare a voinței 
oamenilor de bine.mân. .Muncesc ■, păniîntul, cresc animale, Incepînd de ... .. la colțul firului de grîunia, cu 5 la sută a arma- și pînă la culesul recoltei, mentelor, efectivelor și cheltuielilor militare face ca glasul românesc de pace să se facă auzit cu și mai mare putere în rîndul tuturor popoarelor lumii. Sînt țăran și mă trag din țăranii acestui ridăm destoinic și doritor de pace. Strămoșii noștri au luptat în . războaie numai pentru a-șl apăra hotarele și țară, numai pentru a păstra neatinsă ființa poporului . rp-

Legea cu privire la reducerea unilaterală, de către Republica Socialistă Romă. toamna,, truda noastră, a țăranilor, de a obține roade de la pămînt cște« poate cea mai pașnică', activitate. De aceea mai presus de orice dorim ca și de j: acum încolo sa muncim tot în pace, nu să trăim mereu
Dan STOICA, 

țăran, 
comuna Bănită

(Continuare in pag.- a .2-a)
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PE AGENDA CONSILIILOR POPULARE

Preocupări pentru 
realizarea planului în 

profil teritorialToate eforturile lucrătorilor Consiliului popular orășenesc Petrjla, ale deputaților și cetățenilor Sînt orientate. în această perioadă, spre realizarea în bune condiții a sarcinilor planului în profil teritorial pe anul 1986 și pregătirea anului 1987. Despreaceste preocupări actualene-a oferit, detalii tovarășul Ion Împărat Gîngu, secretar al consiliului popular orășenesc. ; d -...— In prirn-planul strădaniilor noastre se află desfășurarea unei acțiuni de mare importanță economică : încheierea contractelor pentru produsele agricole animale și vegetale, pe care țăranii cu gospodării individuale de pe raza orașului urmează să le predea la fondul centralizat al statului în anul 1987. Pînă la această dată, s-au încheiat contracte pentru 63 capete bovine,' 105 capete ovine, 72 capete porcine, 131 hectolitri lapte de vacă, 86 hectolitri lapte de oaie și 3,1 tone de lină. Acțiunea, pentru care sînt mobilizați toți lucrătorii consiliului popular, precum și deputății din circumscripțiile electorale Tain, Jieț, Cirnpa și Răscoala, continuă în. ritm .susținut, ■urinînd a fi finalizată în luna februarie a anului viitor.
— Ce alte direcții de 

acțiune se mai află pe a- 
genda de lucru a consiliu
lui popular ?—- Acționăm insistent

pentru realizarea lucrărilor de investiții planificate să fie executate din fondurile încasate prin contribuția în bani a cetățenilor.. La nivelul orașului, pînă în noiembrie 1986 s-a încasat 85 l;i suflă din contribuția în bani planificată. De asemenea, tot pînă la data de 1 noiembrie, mobilizați de depu- tați și președinții asociațiilor de locatari, cetățenii orașului au efectuat 70 la sută din lucrările prevăzute .a fi realizate prin contribuția în muncă. In cadrul acestor acțiuni, s-au evidențiat, cu rezultate bune, în unele cazuri prin realizarea integrală a contribuțiilor în ; bani și muncă, cetățenii din circumscripțiile electorale nr. 5 și 6, din cartierul Tudor Vladimirescu, nr. 20 — Taia și 31 — Jieț.

încununarea voinței oamenilor
(Urmare din pag. 0cu teama izbucnirii unui nou război.Iată de ce, noua inițiativă de pace a României, a secretarului general al partidului nostru, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, este încununarea gîndurilor și voinței noastre, a tuturor oamenilor de bine din lume. Pentru a da roade bogate, ogorul are nevoie de a- pă, aer ș’i soare. Dar, ca cerul să fie senin trebuie să îndepărtăm norii amenințători ai unui război nuclear distrugător a tot ce există pe pămînt. Altfel, o. gorul nu. Vă mai rodi. Cînd semănăm, noi semănăm ca să și recoltării. Nu vrem să semănăm în urma noastră pustiul radioactiv! De aceea, la referendumul din 23 noiembrie vom spune un „DA" hotărît, sperîndcă dorința noastră de pace va constitui o . chemare la chibzuință și luciditate a- ,dresată oamenilor din întreaga lume.

DISCUȚIILE INDIVIDUALE
(Urmare din pag. I)

Aspect de muncă din 
secția metrologie a 
IPSRUEEMP.

I olo: Gh. OLTEAN!

Discuție consemnată de 
Mircea BUJORESCU

Cu ocazia discuțiilor individuale, birourile organizațiilor de bază au încredințat membrilor de partid sarcini ce vizează atît îmbunătățirea activității organizațiilor de partid, cît și creșterea răspunderii și exigenței individuale a comuniștilor în activitatea de zi cu zi.Eficiența discuțiilor individuale constă în faptul că în urma acestora s-a îmbunătățit substanțial participarea comuniștilor la viața internă de organizație, a crescut combativitatea revoluționară a membrilor -de partid. In cadrul discuțiilor individuale, membrii de partid au făcut observații critice la adresa unor b.o.b., formulînd numeroase propuneri privind perfecționarea activității membrilor birourilor. Au fost făcute 1750 propuneri vizînd în special aprovizionarea locurilor de muncă cu materii prime, materiale și piese de schimb, îmbunătățirea organizării producției și a muncii, precum și o serie de propuneri care vizează aprovizionarea populației, înfruniu- sețareă și gospodărirea localităților, îmbunătățirea transportului în comun. Propunerile, formulate de comuniști în cadrul discuțiilor sînt înscrise încaietele de procese verbale ale birourilor, urmărin- du-șe îndeaproape .modul în care sînt soluționate, O bună preocupare pentru desfășurarea discuțiilor individuale și soluționarea propunerilor comuniștilor au dovedit organizațiile de bază IA, 1B, IC, 4B, 5B, SC. de la I.M. Petrila; 1D, 4A, 4B, ■ 4C, 10 și. 14 TESA de ia I.M. Lupeni; ID, 2D, 3A. 6B și 7 de la I.M. U-- rieani ; Spălare, 60, 7 și 8 Uzina de preparare Lupeni; 1 preparare, 2, 3 de la Uzina de preparare Petrila; Forje, Hidraulică și Mecanic șef IUMP;In desfășurarea discuțiilor individuale s-au con

statat și unele neajunsuri, mai ales în ceea ce privește organizarea acestora, respectarea metodologiei și prevederilor în a- ceastă direcție. Astfel, în unele organizații de bază discuțiile individuale nu s-au ridicat la gradul de exigență cerut, fiind tratate de multe ori cu super- ficiiilitate, atît. din partea birourilor cît și a membrilor de partid. Așa s-a în- lîmplat în organizațiile de bază 2A, 2C, 3A, 5C, 5D, 7B, 12A, 12C și 12D I.M. Lupeni; 3 și 4 Uzina de preparare Lupeni; nr. 21. M. Valea de Brazi; 1,2, 3, 41 I.M. Uricani; nr.2, 6, 7j 9 12 Aeraj I.M.Petrila; IA și 2 I.M. Bărbă- teni; î, ’2 Tricotaje' Petroșani; 3, .4 SUCȚ Petroșani; Cercetare, Service, MAP, IUMP; Reparații mecanice Livezeni, IPSRUEEM, IACCVJ, Depou nr. 3, Revizie 3 CFR Petroșani, 1, 2, 3 din cadrul ICITPMH și altele. Un alt neajuns constă în faptul că nu peste tot sînt urmărite propunerile formulate de comuniști. unele birouri nu manifestă preocupare suficientă pentru soluționarea lor.Remedierea, neajunsurilor constatate impune din partea organelor și orgații-, zațiilor de partid o activitate mai susținută pentru ridicarea continuă a calității acestor discuții, pentru creșterea gradului de exigență și responsabilitate a tuturor comuniștilor, în vederea obținerii unor rezultate superioare în activitatea de producție și de organizație. Ele,

trebuie să sprijine efectiv birourile organizațiilor de bază în rezolvarea tuturor propunerilor formulate de comuniști.Este necesar, totodată, ca organele și organizațiile de partid să întreprindă încă din acest trimestru toate măsurile pentru pregătirea temeinica a reluării. în 1987 a discuțiilor individuale cu membri de partid, în mod eșalonat, pentru asigurarea tuturor condițiilor ca această importantă formă de activizare a comuniștilor, să contribuie nemijlocit la afirmarea rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid. Dată fiind valoarea deosebită a discuțiilor individuale pentru întărirea vieții de partid, ieste necesar ca birourile organizațiilor de bază să permanentizeze această metodă a dialogului cu membrii de partid, să _ o folosească întotdeauna cînd o cere, viața. Este bine, de asemenea, ca asupra concluziilor desprinse din dialogurile purtate Cu comuniștii, a modului cum se înfăptuiesc sarcinile trasate membrilor de partid, propunerile făcute de a- ceștia, birourile să programeze dezbateri în adunările generale, iar organele de partid să inițieze schimburi de experiență menite să determine îrnbu nătățirea calitativă a a- cestei acțiuni de mare importanță pentru întărirea continuă a vieții interne de partid și creșterea rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid,
înalta productivitate
(Urmare din pag. I)

Fapta - semnul de marcă a! demnității minerești
(Urmare din pag. !)AUTORITATEA COMPETENTEI ȘI-A SPUS CUVIN TUL. Brigadierul Constantin Popa a trecut in noua formație cu singur șef de schimb fosta brigadă, Mihai cătaru, și un miner, gore Pop, pe care puș tot șef de

lonesc, șeful comunistul sectorului — Constantin Popa a reușit să insufle încrederea în forțele proprii ale brigăzii, să impună rigoare și exi- . geriță în respectarea tehnologiei, să-și alinieze pe ' șefii de schimb Gheorghe Murăruș și Gheorghe Bejan, pe toți minerii din brigada preluată și să-i conducă spre realizări de prestigiu, RECORD MINERESC. In Cele trei luni care au trecut de cînd minerul Constantin Popa .și-a părăsit fosta brigadă, și a-

brigăzii conduse de brigadierul Flifrea Ionescu, să obțină randamente superioare celor planificate, deși capacitatea de producție respectivă se află în stratul II, exploatat în premieră la mina Aninoasa și deci constituind o zonă mai puțin cunoscută, cu toate aspectele ce decurg de aici.Rezultatele obținute de mina Âhtaoasa în ce privește creșterea randamen telor pe post sînt meritorii. Ele se înscriu pe un drum ascendent al împlinirilor, ce nu a epuizat resursele de care dispune acest colectiv. Iată de ce, atît pentru perioada care a mai rămas ptaă la sfîrșitul an.uluî, cît și pentru 1987, s-au inițiat măsuri speciale referitoare la sporirea productivității muncii. Programul respectiv s-a conturat, mai amplu, în cadrul dezbaterilor din recenta adunare generală a oamenilor muncii de la mină Aninoasa și, fără îndoială, materializarea lui va conduce la sporurile de producție scontate.

resc, devreme ce utilajul este mînuit de oameni cu pricepere în meserie — este vorba de ortacii lui Mihai Grijuc— aceeași care l-au și montat. ,Dacă „secretul" creșterii productivității muncii, a randamentelor pe post fia abatajele mecanizate îl constituie competența profesională a minerilor, exploatarea corectă a utilajului, condiția esențială, cînd este vorba de frontalele ta care se lucrează după metode clasice, devine buna organizare a activității de aprovizionare cu materiale. Strădaniile în această direcție ți-au arătat efectele, chiar și în zonele mai dificile, în care munca este îngreunată de condițiile de zăcămînt sau de efectele unor foste focuri endogene. Un exemplu concludent: faptul că beneficiază la lucrări miniere cu profil mare, care permit o mai bună activitate de întreținere și garează activitatea de transport, a dat posibilitatea

N-a fost luna cea mai fericită pentru proaspătul brigadier; în august . brigada trebuia- să se mai înfrunte cu condiții de zăcămînt dificile, , determinate de o laminare a stratului. Dar. ajutat de ortaci, de șefii de schimb G li e o r g h e Solomon, Gheorghe Cristea, Istvan Kovacs și loan Nistor, noul brigadier și-a confirmat competența, spiritul de inițiativă, capacitatea de bun organizator. Dar adevărata confirmare a înseninat luna octombrie, cînd brigada a atins o viteză . de avansare fără precedent în marile . abataje mecanizate ale sectorului — 40,3 ml, cu un 'plus . de producție de 3500 tone, dublu față de lunile precedente. Recordul a fost

. un din Bu- Gri-1-a puș tot șef de schimb. Dar a mai trecut eu autoritatea competenței sale, a experienței și puterea sa de mobilizare, prin exemplul profesiona- lității sale înalte și a voinței ferme de a-și face de a-și îndeplini ' ceasta a trăit evenimente de excepție. Conducerea brigăzii a fost eeda- . tă unui tînăr miner specialist, șeful de schimb Ioan luga, despre care Constantin Popa susținuse mai demult că bricînd poate să-i ia locul.l-a luat, tot ta august, cînd acesta a trecut la posibil atît prin poziția . complexul 14.

datoria,angajamentul. Aceasta a fost in august. După trei luni, vitezele de avansare ale frontalului, productivitatea muncii, producția abatajului s-au dublat, ajungînd din nou la cota realizărilor superioare.La baza redresării — ne spune ing. Ion Pave-

dar mai ales prin priceperea și dăruirea membrilor brigăzii, prin strădaniile lor pentru a pre- întîmptaa orice avarie și defecțiune electromecanică în funcționarea complexului și pe fluxul de transport, pentru folosirea cu eficiență maximă a timpului de lucru.Gradul de responsabilitate a brigăzii a fost demonstrat și de faptul că în' această perioadă nu a înregistrat nici o nemo- posturile presta abataj la 30 la

î-a luat, Și favorabilă a abatajului,

tivată, că fate zilnic crescut de 39.-40.Brigada „ tunitatea, dar mai dezideratul de a-și în valoare întregul tențîal pentru a cuceri <3 realizare de vîrf. A reușit. A demonstrat prin ; faptă demnitatea brigăzii, a angajării minerești.

a înțeles
auciteoperates pune po MO Gt A MUL

Universității politice și de conducere 
- filiala Petroșani -

Cursurile uni verși tă- luni, 10 noiembrie a.c., 
ții pentru anii I și III ora 16, la Cabinetul mu
se desfășoară in ziua de nicipal de partid.

I 
I I 
II
I

NOI APARTAMENTE. In orașul Uricani au fost date în folosință, în perioada care a frecut din a- cest an, 156 de noi apar- ___________ Constructorii tamente. Pînă la sfîrșitul din brigada hr. 4 Lupeni- anului, constructorii Valea de Brazi a IACMM au predat, beneficiarilor două noi obiective de înde
DOTĂRI. i din brigada nr. 50 Uricani a AC'M vor mai preda beneficiarului alte 94 de noi a- partamente care se află tran- in faze avansate de execuție.

ICRA Petroșani au început repetițiile la noul program de brigadă artistică, formație înscrisă pentru concurs în actuala ediție a Festivalului național „Cîn- tarea României". (M.B.)CINEGETICA. De la filiala din Petroșani, a AGVPA aflăm că vînăto-vestiții. Este vorba funicularul pentru sportul zgurei de la noua centrală termică din in-. o mâglzte pTnt™a depozte BRIGADA ARTISTICA, tarea materialelor la noua inițiativa comitetelormină Lupeni Sud. UTC și de sindicat, la

de 16 lupi. Odată cu a- ceasta a fost îndeplinit planul de vînătoare a lupilor pe .anul 1986, Pînă 
la sfîrșitul anului mai sînt 
programate și alte ieșiri la „la activ1 vînătoare de lupi, care, " sperăm, vor fi la fel reușite.

prin deviere prin această 
variantă. (A.T.) , »

UI c, 
decu la rii au făcut un adevărat varianta nouă a șoselei Lu- gol între lupi. La 0 ieșire peni —. Vulcan (pe lîrigă colectivă ta teren pentru puțul est), circulația auto- vînătoare au căzut în bă-, vehiculelor în și din ora- taia armelor nu mai puțin șui Lupeni se desfășoară,

DEVIERE. Odată terminarea reparațiilor

. FILM. Semnalăm cinefililor o peliculă care are 
4 „Oscar“-Uri. Este vorba de „Spartacus", film ta regia lui Stanley Kurbrick, care rulează la cinema „Cultural" din Lupeni, pînă la data de’ 9 noiembrie. (A.H.)

ora 6,30, la Petroșani, minima înregistrată era de minus 7 grade Celsius, iar ta Paring de minus «gra
de. Și în următorul interval de timp, vremea va fi rece, cu cer acoperit, fiind posibile precipitații sub formă de ninsoare". (Gh.O.)

EVOLUȚIA VREMII. 
Gheorghe Paca, meteoro
log de serviciu, ne comu
nică : „Ieri dimineață, ta

Rubrică realizată te 
Viorel STRÂUȚ

yq informăm
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Sirguință, pe băncile Liceului industrial din Vulcan. l oto : O. GEORGESCU

„Sînfetn aproape ca la început"

Am revenit cu plăcere la grădinița nr. 2 cu program prelungit, cuplată cu cre- șă din cartierul „Aeroport" — Petroșani. Și cu o oarecare emoție. Ăm ajuns tocmai la ora prînzului, cînd micuții „locatari" serveau masa. Mîncau friptură de rață și nedumerirea ne-a fost spulberată de educatoarea Mia Grunean- țu, directoarea grădiniței.— Da, este friptură de rață. Zilele trecute au servit friptură de gîscă. Sînt din gospodăria anexă a întreprinderii noastre patro- natoare, IGCL Petroșani, care ne Sprijină foarte mult în toate problemele gospodărești și de aprovi
zionare.Curiozitatea ne-a fost răsplătită și cu alte date privitoare la grija pentru cei 300 de copii care frecventează această grădiniță. Au fost făcute, cu sprijinul IGCL, toate pregătirile pentru iarnă — bucătăreasă șefă Constanța Dră- gulescu ne spune că au

Tn această perioadă, în unitățile de pionieri din Valea Jiului se desfășoară ample acțiuni organiza
torice. Cu responsabilitate și maturitate, în cadrul organizațiilor noastre de pionieri au loc adunări de alegeri la nivelul Unităților. Sînt aleși cei mai destoinici pionieri, care au obținut rezultate bune la învățătură și în activități-.; le de muncă patriotică, cultural-artistice și sporti- 
ve. 

fost însilozați . cartofii, cămările sînt pline de murături, legume conservate și toate cele trebuitoare pentru ca, la iarnă, , micuții „beneficiari" să aibă la masă mîncare gustoasă și consistentă ca să crească mari și frumoși....Grija pentru copii — bucuria vieții noastre și temeiul viitorului — este aici profesiunea . de credință pentru cele 20 cadre din grădiniță. Administratoarea Viorica Dumitrescu nu-și mai vede capul de ațîtea treburi. Comitetul de partid și conducerea IGCL au hotărît ca sediul grădiniței să fie împrejmuit eu un gard. Spre sfârșitul lunii noiembrie, grădinița va găzdui un schimb de experiență, la care vor participa cadre din toate unitățile similare din Valea Jiului, precum și cadre din conducerile întreprinderilor patronatoare. Schimbul de experiență urmărește stimularea colaborării între unitățile de învățămînt
Jurnal pionieresc

• In toate școlile generale din municipiu se desfășoară în aceste zile adunări ale asociațiilor sportive din cadrul organizațiilor de pionieri. Cu acest prilej, sînt analizate rezultatele Obținute în anul sportiv școlar 1985—1986 și se stabilesc programele de activitate pentru anul școlar 1986—1987, privind participarea pionierilor la competițiile sportive din cadrul „Daciadei". 

preșcolar și întreprinderile patronatoare. Faptul că este organizat la grădinița nr. 2 denotă . că unitatea poate constitui un exemplu.. Dar. să revenim lă sprijinul și colaborarea cu IGCL. Luna trecută grădinița a primit din partea întreprinderii patronatoare suma de 50 000 lei, fonduri alocate în exclusivitate pentru dotări funcționale.Vizităm- sălile de clasă. Cunoaștem copii frumoși și intefigenți, timizi sau plini de temperament, zîmbitori zburdalnici sau melancolici. Carmela Răvășilă și Bogdan Răcliițeanu vor să se distingă. Iată o veche cunoștință, micuțul Victor Mocanii, care a mai fost în acest an unul din e- roii reportajelor noastre.Copii, .copiii de azi, oamenii de mîin«s care vor să trăiască sub cerul senin al păcii...
Mircea BUJORLSt U

• Și, o informație privind activitatea colegilor noștri mai mici. La nivelul școlilor generale, sînt în plină desfășurare adunările de constituire a comisiilor „Șoimii patriei", comisii în cadrul cărora vor activa peste 7000 de copii. ; ■ ■, .
Diana LAZAR, 

clasa a VIII-a, Șc. gen. nr. 5 
Subredacția „Cutezătorii" 

Petroșani

„Dosarul deficiențelor este impresionant, dar nu ajută la nimic. Timpul este încă favorabil. Se poate lucra la remedierea acestor deficiențe, iar noi și-iubitorii teatrului așteptăm un răspuns, nu neapărat încă un răspuns în scris sau încă o minută, ci unul concret. Nu-i păcat să se distrugă frumusețe de clădire ?“. Așa încheiam articolul „Cînd se face un lucru de mîntuială...", apărut în numărul din 14 august al ziarului nostru, în care prezentam semne de degradare a clădirii tca- tru'ui.Firesc, materialul apărut a stîrnit discuții. Pe adresă redacției au sositpînă în prezent — au trecut aproape trei luni, — trei scrisori de răspuns. Prima dintre ele, aparține Institutului de proiectare Hunedoara — Deva, poartă numărul 2807 din 16 septembrie a.c. și se -referă la deficiențele instalației de încălzire. Printre altele, adresa — semnată de directorul IPII — arh. Constantin Iaremschi, menționează faptul că, în septembrie, proiectanții s-au deplasat la fața locului, în vederea soluționării problemelor semnalate. Dintre constatările proiectanților amintim faptul că „instalația de ventilație nu a fost modificată conform planșelor întocmite de IPH și că s-au făcut modificări ale im stalației de încălzire fără avizul proiectantului, ceea ce a duș la inversarea cir- . cultelor de aer.-Sintern informați, de asemenea, că s-a stabilit o convocare la. fața locului a tuturor celor implicați în reparațiile capitale din 1983, pentru soluționarea deficiențelor.;'.' . ■
Q altă adresă, cu nr. 101, din, 22 septembrie a.c,^ venită din partea GIGCL. și semnată de directorul general —■ Viorel Răcea- nu — ne informează că, în urma articolului apărut s-au remediat toate profi- lele deteriorate de pe fațadele de sud și est ale clădirii vechi, s-au remediat tavanele din atelierele de croitorie, precum și cele din grupul sanitar parter, cabine actrițe și atelier perucherie.Consiliul popular al județului Hunedoara, prin, adresa nr. 5127 se referă larg la situația imobilului teatrului, menționând că problemele ridicate de starea necorespunzătoare a instalației de încâlzțre precuhl și cele legate de infiltrațiile de la subsolul clădirii’ trebuie rezolvate chiar de teatru, din fondurile realizate la capitolul beneficii, precum și, în condițiile Legii 1/1985, 

din contribuția bănească a cetățenilor. I nițiatiVa realizării lucrărilor. cade — potrivit adresei — în sarcina Teatrului de stat „Valea Jiului".Documentele amintite, dovadă a faptului că articolul nostru a fost citit și înțeles în spiritul său, i idică și unele nedumeriri.Pentru clarificarea lor. am făcut o nouă vizită la teatru.Ni s-a prezentai apoi procesul verbal de recepție finală din 7 decembrie 1984, m care se spune: „1. In le
gătură cu alimentarea cu 
căldură a sălii de specta
cole, se propune studierea 
înlocuirii actualului sis
tem de încălzire cu un alt

Pe urmele 
materialelor 

publicate

sistem, eficient, în funcție 
de agentul termic furnizat 
de termoficarea Văii Jiu
lui; corespunzător, să se 
asigure proiectul și fondu
rile pentru executarea lu
crării. 2. Pentru eliminarea 
apelor pluviale pe ultimul 
palier al scării principale, 
traversa din mijloc, a că
rei pantă este spre hol, se 
propune a se executa un 
recipient între cei doi stîlpi, 
cu scurgere în prima con- 
trapantă a scării. De ase
menea, se va completa chi
tuirea între placajul de 
travertin al stîlpilor și mar
mura de la pardoseală... 4. 
Pentru soluționarea apei 
din canalele de sub pardo
seala subsolului este ne
cesar să se facă un studiu 
pentru depistarea prove
nienței apei".Tovarășul Vasile Chir- culcseu directorul adjunct al instituției ne-a spus : ,',O echipă condusă de inginerul Vanea Bucur, alcătuită din muncitori zidari, a efectuat într-adevăr reparațiile amintite în a- dresa GIGCL. La 8 septembrie, lucrările au fost terminate. Am făcut, de asemenea, o comandă, pentru o echipă de zugravi. In ziua de 26 septembrie am invitat la sediu, înti-un 
comandament „ad-hoc", proiectantul, adică Trustul Antrepriză Generală Construcții Montaje, titularul de investiție — sectorul specializat al Consiliului popular județean, precum și reprezentanți ai Consiliului popular municipal, ai secției Livezeni a IPL — Deva și beneficiarul — Teatrul de stat. Constructorul a fost reprezentat printr-un colectiv de trei specialiști —. Avram To- muș, Grigore Purcaru, 

Romulus Groza, care au menționat că imobilul a ieșit din garanție, că infiltrarea apei prin acoperiș în foaier se datorează calității proaste a materialelor folosite și unei greșeli de proiect ce permite acumularea apei. Cei trei constructori au declarat .că vor puica ajuta teatrul a- tunci cînd vor deschide lucrările dc reparații ale a- roperișului magazinului u- nivcrsal „Jiul". Reprezentantul IJ’L Deva — secția Livezeni, Constantin Gurlup, șef secție tîmplă- rie, s-a angajat să rezolve problemele ivite la tîmplăria noii săli de spectacole cauzate de infiltrațiile apei, după repararea acoperișului.Au lipsit de la întîlnire atit titularul de investiție, cil și proiectantul. Nu putem înțelege de ee a lipsit chiar dirigintele de șantier, ludith Pădureanu. Oare titularul de investiție nu se interesează deloc de propria avere ? < Proiectantul, arhitectul Nicolae Gru- escu, însoțit de un : specialist în probleme de instalații, au venit ulterior, au cerut , să se scoată apa din subsol pentru a vedea care este defecțiunea, au studiat proiectul, nu au propus nici o soluție și au spus că vor reveni. N-au mai apărut, Intre timp, toată instalația de încălzire a ajuns din nou sub apă. Adică am ajuns de unde am plecat".Deci : la un an și jumătate după darea în folosință, recepția găsea încă deficiențe. In articolul nostru din 14 august a.c. menționam aceleași lipsuri, semn că actul din 7 decembrie a rămas un petic de hîrtie. timp de încă un an și jumătate. La redacție au sosit alte hîrt.ii — justificări în scris, care spun aceleași lucruri ca actul din ziiici de 7 decebrie 1984. Crede oare cineva că se va face căldură în teatru. că se. vof rezolva infiltrațiile de apă cu hîrtii de acoperire ?Toată munca GIGCL-ului efectuată prompt, în urma articolului nostru, se va duce și ea pe apa sîmbe- tei dacă nu vor fi înlăturate cauzele degradărilor la care este supusă clădirea teatrului. Am ajuns în noiembrie. „Și sîntem a- proape ca la început".Adresa Consiliului popular județean nr. 5127 se încheie cu precizarea : „Pentru efectuarea remedierilor înscrise în procesul verbal. de recepție finală, s-a constituit un colectiv care va analiza și va lua măsuri de executare a a- cestor remedieri". E bine. Dar cînd ?
Ilorațiu ALEXANDRESCU

Duminică, 9 noiembrie11.30 Telex.11,35 Lumea copiilor.— Telefilmoteca de ghioz. dan.
Gemenii in vacanță.Producție a Studiourilor poloneze. Premie
ră TV. Episodul 
1. (e).12,40 Din cununa cîntecu- lui românesc — melodii populare.13,00 Album duminical.— Cîntec de pace — moment poetic.':— Raliul (II).— Ritmurile tinereții.— Desene animate. 
„Oblio".— Cotidianul în 600 de secunde.— Teatru scurt :
„O vizită de neuitat".
Adaptare TV după
Ring Lardner.

—- Premieră muzicală cu 
formația ^Evolutiv".

— Telesport.
— Lumea minunată a

— Secvența telespectatorului.14,45 Tinerii, mereu în linia întîi.19,00 Telejurnal.19.20 Țara mea azi — județul Teleorman (color) .19,40 Cîntarea României (color).20.20 Film artistic.
Disputa.21.50 Telejurnal.

Luni, 10 noiembrie20,00 Telejurnal.20.20 Orizont telinico-ști- ințific. (color)20,35 Tezaur folcloric (color).20.50 Roman foileton.
Calvarul (color).21.50 Telejurnal.

Marți, 11 noiembrie

20,00 Telejurnal.
20.20 Viața economica. ;
20,30 In numele vieții.

(pentru dezarmare si 20,35 Pacea la orizontulpace). visului și al faptei20,40 Teatru TV. (color).
Profesoara 20.50 Invitație în studioul
de Natașa Tanska. de concerte al Radio-21.50 Telejurnal. televiziunii.

PROGRAMUL TV
..- • B I • « • » M • » ■ ■ * • W * * ■ » • .»*"* » >

Miercuri, 12 noiembrie — Selecțiuni din concer-tul „Vă place opera?"20,00 Telejurnal. (color).20,20 Viața economică. 21,30 Universul familiei.20,35 Cin tecul și poezia 21.50 Telejurnal.care ne-au însoțit is-
tona, Vineri, 14 noiembrie20,45 lin viitor pentru fie-care (color), 20,00 Telejurnal.21,00 Film serial. 20,20 Viața economică.
Ambulanta. 20,35 Cadran mondial —Episodul 2 (col or). O nouă și Strălucită21,50 Telejurnal. inițiativă a președin-

Joi, 13 noiembrie tclui N i c o 1 a eCeaușescu (color).
20,00 Telejurnal. 20.55 Glasul României. Glas
20,20 Viața economică. dc pace.

- Cîntece și versuri pa- nat păcii.— Melodie în primă autfiotice..21,10 Film serial științific. diție.
Din tainele măritor. — Mărturii ale culturii. (color). și civilizației româ21,35 Experiența înainta nești : Exponate dintă — inițiative, z efi muzeul craiovean.ciență. — Telesport.; •21,50 Telejurnal. — Tablouri din GaleriaNațională.

Sîmbătă, 15 noiembrie — Autograf muzical t‘ Eva Kiss.. .;13.00 Telex. 14,45 Săptămîna politică.13.05 țLa sfîrșit de săptă- 19.00 Telejurnal.mînă (parțial color). 19,20 Țeleenciclopedia.
Din sumar : (color). .— Melodii muntenești. 19,45 Toamna... la varieGala desenului . ani tăți (color).mat. — Spectacol cu publicTot ce are țara mai înregistrat la Palatulfrumos. Sporturilor și CulturiiNoi înregistrări din din Capitală.festivaluri internațio 20,25 Film artistic.nale. „Succesul".Marile momente ale (color).baletului. 22,05 Telejurnal.— Aveți griji, oameni ♦ 22,15 Romanțe și inelpdii

Moment poetic înelii- . de heuitat. .... .
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CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL

întflnirea-dezbatere parlamentară 
româno-francezăIn intervenția sa, șeful delegației române a evidențiat importanța deosebită pe care România, președintele Nicolae Ceaușescu o acordă lărgirii ■ și diversificării raporturilor de prietenie și colaborare cu Franța.Relevînd rolul determinant al dialogului româno- vut loc la Paris cea de-a francez la cel mai înalt ni-treia întîlnire-dezbatere vel, care a influențat pozitiv relațiile’ bilaterale în ansamblul lor, șeful delegației române a subliniat însemnătatea acestei bune experiențe, a continuării ei.De asemenea, au prezentate pe larg țiile întreprinse de partea română pentru a se imprima mai multă consistență schimburilor- științifice și culturale dintre cele două țări.Au. fost subliniate inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu în problemele păcii, înțelegerii și .colaborării în lume, pentru realizarea dezarmării nucleare și 'convenționale, semnificația recentei legi a- doptate de Marea Adunare Națională privind reducerea unilaterală de către România, cu 5 la sută, a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare și consultarea în legătură cu aceasta a poporului în cadrul unui referendum.

PARIS 6 (Agerpres). Cu prilejul vizitei oficiale de prietenie în Franța a delegației parlamentare române, condusă' de tovarășul Marin Ivașcu, vicepreședinte al Mă-rii Adu- hări Naționale, președintele Grupului parlamentar pentru relațiile de prietenie România-Franța, a a-. „ întîlnire-dezbatere vel,parlamentară româno-fran- ceză; Concepută că o nouă modalitate de sporire a contribuției parlamentarilor români și francezi ' la întărirea continuă a prieteniei și colaborării strînse dintre cele două popoare, .întîlnirea-dezbatere a pus în evidență rolul dialogului deschis și constructiv în- vederea unor acțiuni parlamentare comune pentru realizarea acestui o-. biectiv.Desfășurată sub patronajul președintelui Senatului Republicii Franceze, Alain - Poher, întîlnirea a avut ca temă „Stadiul actual al relațiilor româno- franceze și căile de amplificare a acestora", a prilejuit un I ntîlnirea _ ,____ ___________ fructuosschimb de păreri privind ; evoluția raporturilor bilaterale, pe plan politic, e- conbmic, tehnico-științific și cultural, de la ultima acțiune similară care a avut loc la București în 1984.

fost acțiu-

Pe calea extinderii relațiilor de cooperare dintre tineretul român și tineretul iordanian ciprocă direcția telor și operare mân și în spiritul ‘ convenite întreNicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și Hussein Ibn Talal, suveranul Regatului Hașemit al Iordaniei. A fost evidențiată necesitatea sporirii aportului tinerei generații de pretutindeni la lupta pentru pace, independență și late, prosperitate și greș, pentru' o lume bună și mai dreaptă.

AMMAN 6 (Agerpres). A- flată în vizită în Iordania, la invitația Ministerului tineretului din această țară, delegația condusă de tovarășul Nicu Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministrul pentru problemele tineretului, s-a întîlnit. cu Hassan Ibn Ta- lal, prințul moștenitor al Iordaniei, și cu Eid Al Dahiyat, ministrul tineretului din Iordania.In cadrul întrevederilor s-a procedat la un schimb de informații privind preocupările actuale ale tineretului din cele două țări, subliniindu-se dorința re-

de a se acționa în extinderii contac- legăturilor de co- dintre tineretul ro- tineretul iordanian, înțelegerilor tovarășul

liber-'pro- mai
VIENA

Convorbiri sovieto-americaneVIENA 6 (Agerpres). Joi, la Viena, Eduard Șevard- nadze, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., a avut o nouă întrevedere cu secretarul de stat al S.U.A.,
George Shultz, relatează a- genția ȚASS. Cu acest prilej a fost continuat schimbul de păreri privind probleme de interes reciproc.

A ni versarea Mari i Revoluții Socialiste din Octombrie

Adunarea festivă de la MoscovaMOSCOVA 6 (Agerpres).M. Chebeleu transmite: LaPalatul Congreselor din Kremlin a avut, loc. joi, adunarea festivă a reprezentanților oamenilor muncii și ai forțelor armate sovietice din garnizoana Moscova, consacrată celei de-â, 69-a aniversări a Ma- - rii Revoluții. Socialiste din Octombrie. -In prezidiul adunării au luat loc M. S. Gorbaciov, secretar .general al C.C. al P.C.U.S., membru al Biroului tic al președintele Prezidiului So" vietului Suprem al U.R.S.S.,N. I. Rîjkov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., alți conducători de partid și de stat sovie-

A. A. Gromîko,Police. al P.C.U.S.,

Mediterana — 
de arme

o zonă liberă 
nucleare

tici, veterani ai partidului, fruntași în muncă, oameni de știință și cultură, .generali și ofițeri ai forțelor armate sovietice. > ' .In raportul prezentat de E.K. Ligaciov, membru al Biroulu; Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., au fost evidențiate succesele marcabile obținute de poarele sovietice în

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). Desfășurarea unei conferințe internaționale consacrate examinării problemelor bazinului Mării Mediterane, în scopul creării unei*ătmosfere de pace și securitate în zonă, ar putea contribui la îmbunătățirea climatului politic general — se arată în raportul secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, referitor la această regiune. Documentul menționează că. o serie de state mediterane-

ene au formulat propuneri referitoare la încheierea unui acord privind ne- amplasarea de arme nucleare pe teritoriul lor, la angajamentul puterilor nucleare de a nu recurge la folosirea forței nucleare împotriva vreunei țări din regiune, la retragerea din Mediterana a tuturor navelor purtătoare de arme nucleare și la extinderea asupra zonei a măsurilor de îffcredere, în domeniul militar, relatează agenția tass. . wre-po- dez- voltarea șocial-economică a țării în anii care au trecut de la victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, în ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului sovietic, în dezvoltarea științei, culturii, învățămîntuiui.O parte însemnată a raportului a fost consacrată principalelor orientări ale politicii externe a U.R.S.S.

REZULTATELE UNUI SONDAJ „GALLUP"LONDRA 6 (Agerpres). Un sondaj de opinie „Gallup" întreprins în Mrfrea Britanic relevă că o mare parte ă tineretului britanic se opune înarmărilor nucleare. Astfel, 51 la sută dintre persoanele chestionate — în vîrstă de 16—29 de ani —- consideră că Marea Britanic trebuie să ceară eliminarea bazelor .

militare americane de teritoriul său. -: In ceea ce privește op-; țiunile lor electorale, 47 la sută dintre tineri sprijină Partidul Laburist (de opoziție), 31 la sută — Partidul conservator (de gu- vernămînt), iar 19 la sută — alianța dintre social-de- mocrați și liberali.

pe

Gazdele, învingătoare la scorMINERUL URICANI — INOX HUNEDOARA 7—0 (4—0). In etapa intermediară a campionatului județean, echipa gazdă, Minerul Uricani, sub bagheta noului antrenor Truică, a obținut o moașă victorie, dînd tisfacție deplină propriilor suporteri. Victoria ia scor, obținută ,de gazde, se datorește faptului că,echipa a (practicat un joc colectiv, cu o mai bună legătură între compartimente.Partida a început în nota de dominare a gazdelor. Minerii au înscris primul gol în min. 2, anulat, deși a fost perfect valabil. Gazdele combină frumos în cîmp și în min. 14, Gîtan este faultat în suprafața de pedeapsă ; unsprezece metri clar pe care Nicu Ștefan îl .transformă. In min. 24, G'îtan înscrie cel

Paul fru-sa-

ma'i frumos gol al partidei, cu un șut violent de la circa 20 m. In min. 32; Nicu . Ștefan, cu o săritură speo taculoasă, trimite cu capul peste portar mingea în plasă, 3—0. Nu trec decît două minute și Nagy, tot. cu capul, ridică scorul la ;4— 0. In repriza a doua oaspeții echilibrează jocul, căutînd să stăvilească evoluția scorului, dar în min. 6& Nagy ridică scorul la5— 0 pentru gazde. Asistăm la o dominare copioasă a gazdelor care în min. 76, prin fundașul central Busan, urcat în atac, înscriu spectaculos la un șut din voie al șaselea gol. Nu trece decît un minut și Gîtan transformă o lovitură de la circa 25 m direct în gol, pecetluind scorul final ăl partidei, 7—0.
Ilie COANDRE.Ș, 

coresp.

Bucurie, dar numai o repriză.PE-A- Lo- for-
PREPARATORUL TRILA — MINERUL NINOASA 1—1 (0—1). calnicii, au cunoscut ma bună a minerilor și capacitatea în a-și organiza bine jocul, mai cu seamă în apărare, dar în același timp creîndu-și numeroase faze de gol, au fost precauți în atac. Dintr-o a- șemenea fază ei deschid scorul în min. 20 prin Tașcă. Pînă la pauză, jocul este deci de tatonare. La reluare, reprezentativa pre-

părătorilor slăbește ritmul jocului ofensiv neglijînd, astfel:., apărarea. Situația este speculată de oaspeți și în min. 60, el reușesc să aducă egalarea prin Chiri- țoiu. Dar gazdele se' dezmeticesc; nu trec nici cinci minute și localnicii beneficiază de o lovitură de la 11 m, însă Tașcă trage în bară și rezultatul rămîne cel stabilit în min. 60. A- șadar, spectatorii au fost bucuroși doar o reprizăl..
Vasile BELDIE

FILMEFILME
7 No-PETROȘANI 

iembrie: Din prea multă dragoste ; Unirea : șitul nopții; Parîngul: Lupii mărilor.LONEA : Artista, larii și ardelenii.VULCAN —- Luceafărul; Căutătorii de aur, I—II.LUPENI — Cultural: Spartacus, I—II.URICANI ; Ca-n

Sfîr-
do-

filme.
„Rivalitatea yen-dolar : o nouă fază ?“Reducerea taxei de scont anunțată de Japonia este considerată ca făcînd parte dintr-un nou pact de cooperare economică, menită să stimuleze accesul pe piața niponă al unui număr sporit de produse a- mericane — potrivit aprecierii unor observatori din Washington. O oficialitate a Ministerului de. Finanțe al SUA a declarat însă că aceasta nu presupune, implicit, o măsură corespunzătoare din partea Oficiului Federal de Rezerve. cu atit mai mult cu cit banca centrală americană a procedat, anul acesta, la reduceri succesive, aducînd rata taxei le de scont la nivelul oricum ridicat — de la sută.Cu toate că oficial se confirmă acest j. unii specialiști în probleme financiare sugerează că noul acord cu Japonia cuprinde și . un angajament

N.R. Eventualele dificări intervenite programarea filmelor parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
mo- în a.

sa-5,51 nulucru,

prin concentrarea e- . forturilor către modernizarea tehnologiilor și a utilajelor. 20,35 Seara., televiziunii, sovietice. (color). 
f— Cincinalul XII : — dezvoltare intensivă, productivitate, eficiență ;— Mari ansambluri sovietice de cîntece și - 'D : dansuri. ' ■ .— Moscova cotidiană —— Reportaj..'- '— Frumusețea lui popular. Muzee în aer Novgorod și grad.— Pagini de balet.— Artă și tradiție: dantelele din Balahovsk.— Melodii... melodii. 21,25 Serial științific (color).
— Din tainele mărilor. Episodul 22.21,50 Telejurnal. 22,00 închiderea programului.

dansuliber Lenin-

TV.vest-germană nu : este dispusă să urmeze exemplul respectiv dobînda pe care Japoniei, în vederea corectării ■deficitului comer-centrală din Tokio cțe a reduce taxă de scont —din partea Statelor Unite de a renunța la eforturile pe care le întreprinde de 13 luni de a reduce cursul dolarului în raport cu moneda japoneză. Totodată, în cercuri foarte largi se emite opinia că înțelegerea
DIN PRESA STRĂINA

aceasta o percepe pentrucreditele acordate . băncilor cial din relațiile bilaterale, comerciale — de la 3,5 la3 la sută, justificată oficial ca fiind menită să
(ASSOCIATED PRESS)

••■•■■••a••••••»••»intervenită la Tokio la 31 octombrie poate fi considerată și ca o încercare a Administrației americane de a atenua, în contextul alegerilor legislative, cri- ticile aspre formulate de opoziția democrată din Congres la adresa politicii comerciale a Administrației.La baza noului „pact." americano-japonez se află măsura adoptată de banca

stimuleze ritmul creșterii economiei japoneze, în realitate o decizie asupra căreia se insista de multă vreme la Washington. De altfel, ministrul american al finanțelor, James Baker, care a perfectat a- cordul la Tokio cu omologul său nipon, Kiichi Mi- yazawa, depune .eforturi în aceeași direcție și în raporturile cu RF Germania, deși se pare că partea

Există și sceptici, în privința efectelor miraculoase ale recentului acord americano-nipQn. David Wyss, expert în probleme economice, afirma, de pildă, că această convenție ar putea avea un anume rol în sensul -dorit, dar „nU •este de așteptat ca ea să ducă la eradicarea dezechilibrului balanței comerciale dintre SUA și Japonia. La rîndul său, Michael Evans, președintele unui organism economic consultativ din Washington, exprimă părerea că japonezii, îngrijorați de posibilitatea unei victorii . a democraților în alegerile pentru Senat, care ar profila. adoptarea unei politici comerciale și mai protec- ționiste, preferă menținerea ștatu-quo-ului.

20,00 Telejurnal.20,20 Viața economică.Priorități ale cincinalului ■— Creșterea e- ficienței investițiilor MEMENTO

Mi c aVIND blănuri argăsțte.' Lupeni, î dul Păcii, bloc 2, ap. 57. (9223)VIND caroserie
nutrie Bulevar- sc. HI,Dacia1300 completă, stare bună, ... .. . ; oreiGtelefon 42221, între14—18. (9242)PIERDUT legitimație bi-

ANUNȚ DE

bliotecă pe numele Cîm- pan Dorin, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (9242) PIERDUT legitimație ser- . viciu pe numele Ignat Petru, eliberată de IUM Pe- , troșani. O declar nulă.■ (9240) ' /a .
FAMILIE

PĂRINȚII, fratele și rudele, cu nemărginită du- - 
rere, anunță împlinirea unui an de la trecerea în 
neființă, ia numai 20 de ani, a iubitei lor

BABAN AURELIA GABRIELA (GABI)
Nu te vom uita niciodată. (9241)

»■

COLEGIUL DE REDACȚIE : losif BĂLAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef, Teodor RUSU — redactor șef adjunct, 

. Țjberiu SPĂTARU. ' \ . ... - i/■ / : : ■.■

Redacția și administrația : Petroșani, str. Nicolae Bâlcescu hr. 2. Telefoane: secreta
riat : 41662L secții : 41663, 42464.
Tiparul : Tipografia Petroșani, str. NicoIaeBdlcescunr. 2, telefon 41635.


