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Steagul roșu
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a revenit în Capitală de la Moscova, 
unde a participat la întîlnirea de lucru 

a conducătorilor partidelor comuniste și 
muncitorești din țările membre ale C.A.E.R9
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Activitatea din prima decadă a lunii noiembrieCu planul anual 
îndeplinit 

4 Brigada minerului
Gheorghe Păduraru,

de la l.M. Vulcan
• In primele zece 

luni, plus 12061 tone de 
cărbune. • Prima de
cadă din noiembrie a 
fost încheiată cu o de
pășire de 500 tone. 
• Utilizînd tehnologii 
noi, brigada a realizat 
vîrfuri de pînă la 9 to
ne pe post la producti
vitatea muncii.încă de la sfîrșitul lunii trecute, brigada condusă de Gheorghe Păduraru, din sectorul III al minei Vulcan, raporta un fapt . de muncă deosebit : realiza
rea înainte de termen a 
planului pe 1986. Muncind cu spor, beneficiind de avantajele pe care le .oferă tehnologia de lucru cu tavan de rezistență, minerii acestei formații (îi a- mintim pe Iuliu Roman Lupaș, Andrei Dănilă, Va- sile Tîrșa, Ion CiubotarU, Vasile Covalgiuc și Dumitru Bucur), au obținut depășiri constante de peste 1500 kg cărbune pe post

j (Continuare în "pag. a 2-a)

Eforturi susținute pentru 
creșterea producției de cărbune

■ întreprinderile miniere Paroșeni, Cîm
pu lui Neag, Lupeni și Lonea au extras aproa
pe 17000 tone de cărbune peste plan în pri
ma decadă din noiembrie.

■ Colectivul minei Paroșeni se menține 
în frunte, realizînd zilnic producții suplimenta
re, în medie, cu 1400 tone de cărbune.

■ Harnicii mineri de la Lupeni au 
nit printre fruntași, 
cinile de producție.Prima decadă a lunii noiembrie s-a încheiat prin consemnarea unui succes de prestigiu în activitatea minieră a municipiului. 

Colectivul minei Paroșeni 
a raportat îndeplinirea sar
cinilor de plan realizînd anului o montară cărbune, înscrie turilor t.ivclor cii din rilor Combinatului Valea Jiului pentru sporirea producției de cărbune cocsificabil și energetic.Bilanțul primei decade consemnează faptul că 
patru întreprinderi minie
re ; PAROȘENI, CIMPU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a revenit, marți .seara, în Capitală de la Moscova, unde a participat la întîlnirea de lucru a conducătorilor partidelor comuniste și muncitorești din țărilor membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.La sosire, pe aeroportul Otopeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întâmpinat de membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comi-

telului Central al partidului, de ’ ‘P.C.R.,Stat și reprezentanți ai st.ituții centrale, ții de masă și obștești.Cu • deosebităun g r up de a oferi t. șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori.Au fost de față ambasadorul Uniunii la București și ambasadei.

membri ai C.C. ai Consiliului ai guvernului, unor organiza-
al de de in-dragoste, pionieri tovară-

Sovietice membri ai

depășindu-și ritmic

*Tovarășul N Ceaușescu, secretari ,c ol a e gene-

ral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost salutat la plecarea de pe Vnukovo clin E.A. aeroportul Moscova de Șervardnadze, membru al Biroului Politic al C.C, al P.C.U.S., ministrul afacerilor externe alU.R.S.S., de G-H. Sahnaza- rov, prim-adjunct al Secției relații externe al P.C.U.S., dc alte oficiale sovietice.Erau prezenți dorul țării noastre nea Sovietică și ambasadei.
C.C. alpersoaneambasu- in Uniu- mcmbrii

pe 1986, de la începutul producție supli- de 87 000 tone de Acest succes se în contextul efor- susținute ale colecție oameni ai niun- cadrul întreprinde- minier

LUI NEAG, LUPENI 
LONEA au realizat, 
preună, o producție supli
mentară de aproape 17 000 
tone de cărbune. Mina Paroșcni se menține pe primul loc în întrecere, depășindu-și sarcinile de plan, zi de zi, în medie cu 1400 tone de cărbune, pe baza unor sporuri de productivitate obținute constant în abatajele dotate cu susținere și tăiere mecanizată. Pe locul al doilea se situează colectivul l.M. Cîmpu lui Neag, care a raportat în prima decadă 2894 tone de cărbune peste sarcinile de plan. Un. puternic reviriment se

Viorel STRĂl’T

reve-
sar-

(Continuare în pag. a 2-a)

Cînd sînt mobilizate toate resursele colectivuluiAvînd în față, spre comparație, cifrele planului de recondiționări și ale „realizatului**, cele concluzia este că, la l.M. Li- ■vezeni, acțiunii înscrise sub genericul „3 R“ i se acordă importanța cuvenită. Să ne referim, pentru exemplificare, doar la ' situația ultimelor luni' — iulie, august, septembrie și octombrie — cîrid planul a fost depășit cu 30 962, 322 448, £45 900 și, respectiv, 128 102 . lei. O mențiune : dacă am fi ales oricare lună a anului, depășirile sînt tot Ordinul sutelor de mii

ECUPERARE 
KONNȚMMME 
EFOLOSIRE

Lăcătușul loan ionica, ce face oficiul de gazdă în lipsa maistrului Vasile Trifoi, șeful atelierului mecanic, aflat la un curs de perfecționare, vine cu o serie de precizări referitoare la aspectul supus discuției.— Efectuăm recondițio- nări la toate utilajele mari, Ia reductoare în primul-

Semnificațiile majore ale referendumului
de la 23 noiembrie,

în inima și conștiința tuturor

Un pas important Votul nostru
pe caleaNoua inițiativă de pace secretarului general al tovarășul

destinderii pentru paceStrălucita inițiativă de pace a/României socialiste, • a președintelui Nicolae Ceaușescu, iubitul, si înțeleptul nostru conducător, este debsebit de bogată în semnificații, corespunde pe deplin, aspirațiilor și idealurilor națiunii noastre de a se face totul pentru triumful cauzei păcii, pentru dezarmarea nucleară.- 'îmi desfășor activitatea în coloana nr.. 1 auto SUCT Petroșani. Muncim, alături de toți ceilalți oameni ai muncii clin țara noastră, pentru a contribui cu realizările economico-sociale la înfăptuirea obiectivelor . programatice stabilite de Congresul al XlII-lea
Aurelian GEORGESCU, 

conducător auto — 
SUCT Petroșani ;

tjcă politica externă partidului și statului a nostru prin efortul neîntrerupt de a spori producția de cărbune, pentru întărirea economică a patriei.In cadrul referendumului care va avea loc peste puțin timp împreună cu ortacii din brigada pe care o conduc vom susține prin- tr-un „DA !“ hotărît politica de pace a României socialiste, avînd nestrămutată convingerea că pe această cale vom contribui la întărirea prestigiului țării noastre pe plan mondial, la progresul multilateral al patriei noastre socialiste.

apartidului,Nicolae Ceaușescu, privind reducerea de noastră cu 5 mamențelor, cheltuielilor fost primităsectorului nostru cu deosebită satisfacție, cu deplină aprobare. Sîntem conșiienți că această măsură nu pune în nici un fel în pericol capacitatea de apărare a țării. In schimb, ea constituie un păs important pe calea destinderii, ea oferă o strălucită dovadă că politica noastră externă se bazează pe fapte concrete, și tocmai aceste fapte ilustrează realismul, umanismul ei.Colectiv.ul sectorului T, în cadrul căruia muncesc, susține cu mîndrie patrio-

către țara la sută a ar- efectivelor și militare a și de minerii

riad — ne spune interlocutorulpiese ale acestora se teazăAșa sînt, de pildă, carcasele de pinion pentru TR3, capacele reductoarelor. carcasele. Ce nu putem recondiționa de la ele sînt doar roțile dințate, care ar trebuie redanturate, ceea ce depășește posibilitățile atelierului mecanic al minei.In schimb, reținem din cele relatate de lăcătușul Ionică, faptul că operațiunii do recondiționară îi sînt supuse, în procent de sută la sută, toate componentele utilajelor pneumatice (coloane telescopice ale
Gheorghe OLTEANU

deoarece multe preia recondiționare. Ion NEICU, 
miner, șef de brigadă,

I.M. Uricani

al

(Continuare în pag. a 2-a)

DA limpede pentru viitorul fericit 
al noștri

Cîțiva dintre harnicii meseriași ai atelieruiui me
canic de la mina Livezeni.

Foto : O. GEORGESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

In vatra părinților și strămoșilor noștri jieni — odinioară doar plai al pădurilor seculare și pășunilor— păstrîndu-le cu-sfințenie tradiția de iubitori ai vieții și înțelegerii între oameni, noi, generația de azi ne-am legat destinul de izvoarele de lumină și căldură ale patriei, de căr-

bunele Văii Jiului, noastră este menită tribuie la fericirea Munca să con- și prosperitatea întregului popor, ale familiilor noastre, în acest sens raportăm, cu mîndrie patriotică, că mina noastră și-a depășit sarcinile de plan, pe . perioada scursă din acest

prim an al celui de-al optulea cincinal, cir 1 a- proape 28 000 tone de cărbune. Iată de ce, pentru noi, minerii Lonei, noua și strălucita inițiativă de
Sing, Gheorghe BUNEA, 

șeful sectorului II, 
l.M. Lonea

(Continuare în pag. a 2-a)

întreprinderea de tricotaje

Preocupări stăruitoare pentru realizarea
sarcinilor la export, a indicatorilorgamei sortimentale, determinată de neritmicitatea livrării materiei prime, Dar, pe lingă această cauză o- tenția consiliului oamenilor muncii, au vorbit, intr-un autentic spirit muncitoresc, < r i t i c

economiciCalitatea tricotajelor, ca sinteză a în'tregii activități — începînd cu aprovizionarea, capacitatea creatoare a tricolorelor și confec-ționerelor, buna întreținere a utilajelor și utilizarea lor la întreaga capacitate —, a fost problema principală analizată în adunarea generală a oamenilor muncii din întreprinderea de tricotaje/ Petroșani. In condițiile realizării productivității muncii și a producției fizice, valoarea producției marfă n-a fost îndeplinită în primul rînd diii cauza nerespecturii

Adunări generale ale oamenilor munciibiectivă, s-au manifestat, și neajunsuri cartj aparțin colectivului, adică întreruperi în funcționarea utilajelor, neajunsuri în gospodărirea permanentă a materiei "prime sau absențe nemotivate. Despre aceste aspecte, asupra cărora va trebui -Să se concentreze a-

și autocritic. Dumitru Moară, Grigoraș Hajnal, Lindner Dezideriu, Cristina Ba- leia, Ana Coțofan, Lindner Sanda, Ion Bucălaie, Margareta Ionescu, ing. Rodica Bodescu, care au remarcat, pocnind de la capacitatea creatoare a colectivului, posibilitățile de realizare a sarcinilor de plan din

acest, an și. pregătirea temeinică a producției din anul 1987. Calificarea muncitorilor, așa cum spunea Ana Cosma, confecțione-- ră, determină întreaga activitate de producție,, atît economisirea materiei prime cu spirit gospodăresc, cit și calitatea produselor destinate exportului ; sau pielii interne. In vederea recuperării restanțelor înregistrate, realizarea indicatorilor economici din. a-
T. SPĂTARU

(Continuare în pag. a 2-a)
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La Petrila
(Urmare dio pag, i)Amplă mobilizare la acțiunile 

de gospodărire

pes- par- - gos-De de '

La sfîrșitul săptămînii trecute și în orașul Petrila s-au desfășurat ample acțiuni de muncă patriotică, menite să transforme . cartierele în oaze de curățenie. Ne-a oferit amănunte tovarășul loan Bunea, de la Consiliul popular orășe-■ nesc. ; _ ‘— Mobilizați de lucrătorii consiliului popular ’și deputați, de președinții a- soeiațiiîor de locatari, 
te 1000 de cetățeni au ticipat ,1a acțiunile de podărire a orașului, fapt, prin asbeiațiilelocatari există o evidență strictă a contribuției în muncă a cetățenilor, obligație prevăzută prin Legea 
I din 1985. Cetățenii — cărora li s-au adăugat peste 500 de elevi din școlile generale ale orașului și. de 
la Liceul industrial — au participat la acțiunile de descongestionare a containerelor, de curățire a zonelor verzi din fața blocurilor, precum și a șanțurilor și rigolelor,

— Ce> întreprinderi v-au 
sprijinit, în mod deosebit 
cu mașini și utilaje ?— Sîmbătă și duminică— pe lingă mașinile și utilajele EGCL — am lucrat cu două utilaje IFRON șipatru autobasculante. Am Discuție consemnată de ■’.'primit un substan- Mircea BUJORESCU

țial din partea întreprinde
rilor miniere Petrila și Ldi nea, a populației și a IACMM. In paralel cu acțiunile de gospodărire, a- ceste întreprinderi ne-au sprijinit și lâ organizarea transporturilor în vederea completării unor stocuri de cărbune la centralele termice de pe raza orașului.

— Concret, ce acțiuni 
mai importante sînt în des
fășurare ?— In afara curățeniei din cartiere și a pregătirilor pentru iarnă, se va lucra și în această săptămînă la repararea drumurilor și podurilor din satele Taia și Burdești, lucrări executate în exclusivitate contribuția în muncă cetățenilor.

— Fiind vorba de ----
țeni, evidențiați cîțiva din
tre cei harnici ? ' -— La acțiunile de sîmbă- •tă și duminică, s-au evidențiat cetățenii Nicolae Ru- san, Ion Cojocaru și Nicolae Brînzea, din cartierul „Minerul", Aurelia Eugenia Bolunduț, Brăilă, de la blocul 12, din cartierul 8 Martie și multi alții. Acțiunile de gospodărire, atît cît timpul permite, vor continua toată luna noiembrie.

prina
cctă-

Kiss,Mihai
ne 
în

DA limpede 
pentru viitorul 

fericit al 
copiilor noștri

(Urmare din pag. I)’ (Slice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, devenită lege, prin votul unanim al Marii Adunări Naționale, reducerea eu 5 la sută a armamentelor, e- fectivelor și cheltuielilor militare au constituit un prilej de profundă satisfacție și adeziune, întrucît . exprimă,; dorința unui întreg popor de a trăi în liniște și pace, în libertate și demnitate, de a-și făuri destinul socialist, în colaborare pașnică și bună înțelegere cu toate popoarele lumii,In lumina acestui înalt deziderat umanist, în numele celor șapte copii ai mei, asemenea tuturor or- , tarilor și întregii noastre națiuni socialiste, voi spune un „DA“ limpede și ferm la referendumul din 23 noiembrie. Pentru pace'; pentru dezarmare, cu speranța că România deschide o cale fertilă spre Era păcii universale, că popoa- ; fele lumii vor prețui și urma această strălucitoare pildă de înțelepciune și luciditate politică, cu speranța că războiul și. coșmarul pericolului nuclear' vor dispare pe veci din istoria planetei noastre.

mașinii de perforat în rocă dură, corpurile de distribuție ale acestei mașini, componentele lămpilor de aer etc). Pe parcurs, gîndi- rea colectivă a Soluționat o serie de probleme legate de bunul mers al .activității de recondiționare. Așa , este cazul mînerelor de la ciocanul . de abataj CA14. Mînerele fiind confecționate din material plastic, nu o dată acesta ajungea la stadiul în care — din cauză că se spărgeau — Unealta nu mai putea fi folosiȚ

tă, Strungarul Cristinel Mihăileșcu, lăcătușii Iosif Keller, Daniel Neacșu cel cu care discutăm găsit soluția. Aceasta numește matriță turnat minere din niu. Asta a fost doar începutul, precizează tovarășul Ionică. „Lista" ar putea continua cu instalația pentru presat și depresat rulmenții de pe axe sau cu matrița pentru îngulerat burghie hexagonale. Acum „ne frămîntă" ideea realizării unei matrițe pentru tăiat guriflex necesar con-

Și au se pentru alumi-
fecționarn garniturilor. Materialul pentru garnituri îl recuperăm de la benzile transportoare uzate. Sperăm ca, în curînd, mat i ița sa fie gata.Desigur, o acțiune circumscrisă recuperării, re- condiționării și refotastrii care prezintă numeroase valențe, cum este la mina Livezeni, lează bine numai meni temeinic profesional. Lăcătușii loan Moșu, Alin Cazan, Ileana Brădeanu, Andrei Szasz, Constantin Lupîilescu, strungarii Vasile Molodeț,

cea de se deru- 
cu oa- 
pregătiți

Carol Phol, Ioan Mărginea, nu, Dorica Drăgan, Ionel Anastasescu, Florin Cri> ceru, forjorul Gheorghe Muntean sau Ioan Vlad și Cornel Făgaș, de la reparații mecanice, sînt numai cîțiva dintre, cei care, prin modul conștiincios în care își îndeplinesc atribuțiu- nile de serviciu, fac cinste colectivului în care muncesc.Un colectiv în care dorința de continuă autode- pășire, colaborarea și disciplina în muncă își spun cuvîntul și în importantul 
domeniu al celor „3 R".

Eforturi
(Urmare din pag. I)constată și în activitatea de producție a minei Lupeni. Din abatajele acestei mine au fost extrase zilnic producții mai mari decît cele prevăzute în preliminar, totalizînd la sfîrșitul decadei 933 tone peste plan. Continuă să se mențină printre colectivele fruntașe și cel de la Lo- nea, Care, de asemenea a raportat zilnic producții suplimentare.Analiza activității din această decadă pune în e- vidență că, în comparație cu aceeași perioadă din luna trecută, producția I.M. Petrila a crescut cu aproape 4000 tone de cărbune.. Aceasta demonstrează posibilitățile reale ale colectivului de a se ridica la nivelul exigențelor și ce-

Votul nostru
(Urmare din pag. I)partidului, la edificarea socialismului pe pămîntul patriei. Lună de lună, colectivul nostru și-a realizat și depășit sarcinile de plan. Prin aceasta, ne exprimăm dorința noastră de pace, conștiința patriotică, ho- tărîrea de a ne consacra toate forțele unei activități rodnice, în interesul bunăstării întregului popor, al progresului pe calea civilizației socialiste. Sîntem pe deplin conștienți că îndepl ini rea programelor de dezvoltare, a oricărui popor nu este posibilă de- cît în pace. Iar în condiți-’ ile ' vieții internaționale . noiembrie f

pentru pace actuale, atît de strălucit ilustrată în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la înalta tribună a Marii .Adunări Naționale, trecerea de la vorbe la fapte se impune ‘ ca una din condițiile esențiale ale realizării dezarmării și păcii. Măsura de re-, ducere a cheltuielilor militare luată de România — constituie un pas concret făcut în acest sens. Convinși că exemplul țării noastre va fi o pildă vie, demnă de urmat pentru alte popoare ale lumii, vom spune împreună cu colegii de muncă un „DA“ hotărît la referendumul de la 23

susținuterințelor planului producției fizice. Cîteva zile la rînd, din abatajele minei Aninoasa au fost extrase producții suplimentare. Dar au fost și unele „căderi" sub plan, care s-au soldat, Ia sfîrșitul decadei, cu Un minus de 817 tone față de prevederi. Desigur, prim tr-o mai bună mobilizare, minusul poate fi recuperat pînă la încheierea următoarei decade.Pe lîngă rezultatele pozitive, trebuie să spunem că în activitatea altor întreprinderi, nu s-a semnalat revirimentul așteptat. Minele Dîlja, Bărbăteni, Vulcan; Livezeni, Uricani și Valea de Brazi au înregistrat serioase rămîneri în urmă, care totalizează un minus de producție de peste 36 000 de tone de cărbune. Aceste rezultate se situează sub posibilitățile reale ale colectivelor miniere respective, dacă se iau în calcul dotarea tehnică de care și linia de front existentă în cărbune. Sub îndrumarea organizațiilor de partid, conducerile tehnice ale întreprinderilor respective trebuie să acționeze cu răspundere sporită, în lumina sarcinilor și indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pentru mai buna mobilizare a resurselor umane, tehnice și materiale de care dispun, pentru recuperarea restanțelor și înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan, fără să se piardă din vedere activitatea de pregătire a producției din primul, trimestru al anului viitor.

Cu planul anual îndeplinit
(Urmare din pag. I)

Ia productivitatea muncii, vîrfurile realizate Ia acest indicator situîndu-se pînă la 9 tone pe post.— Brigada muncește deja în contul anului viitor, mai precis se află cu realizarea sarcinilor de plan pe la mijlocul lunii ianuarie 1987, menționa ing. Andrei Fodor, șeftll sectorului III. Pînă la finele acestui an, producția extrasă suplimentar ortacii lui Păduraru totaliza 15 000 tone cărbune.In cadrul sectorului sector fruntaș pe mină cu. un plus de 6400 tone de cărbune pe acest an, muncesc o serie de brigăzi care 
se 'mîndresc cu realizarea 
inainte de termen a planu
lui pe 11 luni. Am numit

III,

aici formațiile coordonate de Petru Bălan și loan Bud, care înregistrează depășiri de 4040 și, respectiv, 3000 de tone de cărbune peste sarcinile de plan.— Rezultatele tuturor, precizează șeful de sector, sînt rezultatul atenției pe care brigăzile o acordă depășirii randamentelor planificate, Subliniez, în acest sens; că pe sector, indicatorul de productivitate este mai. mare cu 100 kg cărbune pe post docil cel planificat. ; . ’Prin faptele de muncă, prin activitatea lor responsabilă, minerii „de la trei" își materializează ho- tărîrea de a da țării cît mai mult cărbune și de a menține sectorul pe locul I în întrecerea socialistă desfășurată în întreprindere, . (Gh. OLTEANU)

Preocu
(Urmare din pag. I)cest an și din anul 1987, colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de tricotaje își va spori atenția pentru perfecționarea și policalificarea tuturor muncitorilor, integrarea rapidă a încadrați- lor noi și creșterea : răspunderii, a autoexigență) fiecărui comunist.In întreprindere se nifes’tă o preocuparetinuă pentru modernizarea mașinilor și perfecționarea mecanismelor, a procesului de producție, odată cu formarea muncitorilor care să întrețină mașinile în perfectă stare de func-

ma- con-

ari stăruitoareționare. Pentru încadrarea in normativele de consum și realizarea în continuare a indicelui de calitate, oamenii muncii, din fiecare compartiment s-au angajat să-și sporească eforturile de a respecta riguros tehnologia și disciplina la fiecare loc de muncă, pre- văzîndu-se o îmbunătățire a activității de concepție și pregătire a fabricației prin includerea în colecția proprie a unor .produse cu î- nalt grad de . competitivitate. Printr-o susținută munca politică și educativă, desfășurată de organizațiile U.T.C. și de sindicat, sub îndrumarea permanentă a organizației de partid, harnicele tricotoare și con-

dispun ‘

stafiaPetro-
: Ga-

CUza 
43239. 

In 
Petro-

fecționere, ale căror duse sînt apreciate pe piața externă și internă, și-au sporit eforturile creatoare pentru a răspunde, împreună; cu toți oamenii muncii din Valea Jiului, vibrantelor chemări, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general’ al partidului, la Congresul al Ill-lea al oamenilor muncii.In adunare s-a adoptat un judicios program de măsuri tehnico-economice și politico-organizatorice a' cărui materializare va determina îndeplinirea importantelor sarcini de plan, îndeosebi la export, ce le va avea’ întreprinderea de tricotaje din Petroșani 1987..filmele emoțiile examenului teoretic și practic de conducere, uimind câ, a doua Zi, să fie inaugurate cursu- noiembrie — decembrie. (V-L)... GUPA 45 de ani munciți în activitatea de preparare, în care și-a cîștigat un binemeritat prestigiu profesional, recent a ieșit -. Ia pensie, fiind felicitat de- întregul colectiv de muncă al IPCVJ, metrologul ; Andrei Loy. (Gh. O.) TESTER. Conducătorii de autoturisme pot procura, de Ia magazinul nr. 74

panți au. vizionat documentare „Ocultismul și religia" și „Alergînd după vedenii". (subredacția „Cutezătorii" — Lupeni) rile serieiȘCOALA. In fiecare zila , ■deACȚIUNI CU FILMUL. . ........................ .Clubul „Prietenii adevăru- de marți, incepfnd de lui științific", al Casei.pio- ora; 9, ia sediul Școlii nierilor și șoimilor patriei șoferi amatori din reședința noastră de municipiu- se desfășoară, concursuluirare constau din teste ă- supra cunoașterii regulilor de circulație, tn ziuă de 19 noiembrie, absolvenții seriei octombrie — noiembrie și restanțicrii trăiesc

din Lupeni, a organizat de curînd, în colaborare cu cinematograful „Cultural" din localitate, o dezbatere cu tema „Rolul educației științifice în dezvoltarea conștiinței tinerei generații". Cu acest prilej, cei peste 400 de elevi partici-
preliffljnariileele admitere

Automoto d.in Petroșani, utilul Tester pentru bujii auto, produs de Cooperativa „Tehnica nouă" din Sibiu. Testerul se utilizează pentru depistarea bujiilor defecte, pentru măsurarea și reglarea distanței dintre electrozii bujiilor și a pla- tinelor. (I.V.)VREMEA. De la meteorologică din șani,. prin intermediul meteorologului Aurica Voicu- lescu, aflăm că, ieri dimineață, la orele 8 și 9, temperatura era de minus 7 grade în Petroșani și nii-

nus 2 grade în Paring, pentru astăzi se prevede o zi frumoasă, dar rece, fără precipitații, valoarea maximă pînă. la care vâ urca mercurul termometrului fiind de 10 grade.CINE-I PĂGUBAȘUL ? Pe strada Vasile Alecsan- dri din Petroșani a fost găsită o legătură de chei. Păgubașul poate să reintre în posesia lor adrcsîndu-se cetățeanului Francisc linschi, din strada Vodâ nr. 10, telefon
SISTEMATIZARE zona noului cartier 1

Și-șani-Nord au fost finalizate lucrările de sistematizare a bulevardului Republicii. Au fost turnate însemnate suprafețe de trotuare, iar la parterele blocurilor, constructorii din brigada 10 a ACM au predat beneficiarilor noi spații comerciale și pentru prestări de servicii către populație.
Rubrică realizată de 
Gheorghe OLTEANU



MIERCURI, 12 NOIEMBRIE 1986 S t ea g uI roșu 3Debut promițător /Sîmbătă, în sala clubului din Petrila, au pășit în e- tapa orășenească a concursului, primele formații artistice din municipiu. Timp de aproape 80 de minute am ascultat piese corale, recitări,. montaje de versuri, muzică și coregrafie, prezentate de artiști amatori care activează în formațiile celor două așezăminte sindicale din o- raș, cluburile I.M. Lonea și I.M. Petrila.Pi im 1 torn ție in rată în concurs a fost corul de femei al sindicatului în- vățămîrit din oraș, dirijat de prof. Ecaterina Nieder- maver ; o formație care, la ediția a III-a a festivalului, cucerea lauri republicani, alcătuită din artiste toare cu experiență că, multe dintre eleabsolvente de liceu pedagogic, dar care, datorită deselor schimbări ale dirijorului, a intrat în anonimat. De data aceasta corul S-a prezentat bine pregătit, dovedindu-și largile posibilități muzicale. Pe scenă au fost interpretate piesele „Românie, din străbuni" de Mircea Stan „Dorule, de unde Vii“, George March, lucrări rale atractive, cîntate vigoare, exactitate ritmică și intonațlonală. Pentru e- tapa municipală se însă îmbogățirea șia

ama- sceni- fiind

Și de co- cuimpun diver- reper-sificarea tematică loriului abordat.In concursul de au urcat pe scenă zentanții clubului trila, Melania Ilina, driana Sava, Monica graru. S-au impus, Monica Negraru — experiența scenică de la Teatrul de stat

recitări repre- I.M. Pe- A- Ne-

spus cuvîntul — pre- 
și Adriana Sava, o

și-a cum tînără cu multă sensibilitate artistică, dar care mai are multe amănunte de cizelat ; respirație, pronunție corectă a consoanelor finale, legare logică a versurilor în fraze, acest lucru cu atît mai necesar, cu cît a fost recitată poezia „Trebuiau să poarte un nume" de Marin Sorescu. Frumos s-au prezentat și Adriana Hlușcu, într-un moment poetic de largă reș- pii ație Iii ă
Festivalul national 

„Cîntarea României"Un moment deosebit, prin formula inedită de prezentare. l-a constituit micro- «pectacolul tematic la care și-au adus contribuția montajul literar-muzical- coregrafic al clubului I.M. Petrila, corul „Freamătul adîncului", grupul de dansuri populare — fete, taraful clubului și solistul de muzică populară Nico- lae Curcă. Micro-specta- colul, regizat de George Negraru, s-a constituit ca 
o vibrantă odă adusă muncii minerilor. Am remarcat întinerirea masivă a corului „Freamătul adîncului", dovadă că factorii de decizie din domeniul culturii s-au preocupat ca din formație să facă parte oameni ai muncii, în majoritatea lor de la I.M, Petrila, renunțîndu-se „împrumuturi" din afară,

fapt apreciat de toți cei prezenți în sală.Corul a dovedit, prin prezența scenică si muzicală, ca poate reveni, cu forțe proprii, la nivelul la care era cunoscut pînă de curînd. Am apreciat de asemenea, ideea prezenței în concurs, în cadrul unui micro-spectacol unitar, a formațiilor clubului I.M. Petrila, prezență în. spiri- 
tui în cai î Fes! va ui n i țional „Cîntarea României" a fost creat.Din f. •’ ite pi ? ■» nt 11- ții clubului I.M. Lonea nu au fost si nl ătă la nivelul așteptat, nivelul lor artistic în concurs ' lăsînd impresia unei... repetiții, și încă nu a uneia generale. Semnal serios de alarmă pentru partea a doua a etapei orășenești, care va avea loc tot în această lună, în concurs urmînd a se prezenta celelalte genuri artistice.Spectacolul care a deschis etapa orășenească, cel de la Petrila, -s-a dovedit promițător, dovadă că e- xistă ambiții și speranțe, multe din ele, pe deplin justificate.

Horia DOBROGEANU

I

*

Cînd cade un mesteacăn,
sub de secure...

Monumentalitatea sculpturii mici
însemnări din expozițieUn eveniment revelator pentru posibi litățile infinite de exprimare artistică <? fost expoziția de sculptură mică (sat; miniaturală) a juristului bucureștea. Panait Badiu, deschisă la Institutul de mine din Petroșani. Subtilitatea exprimării, proprie temperamentului și pro blematicii sale, perfecțiunea formelor — trimițînd la Păsările lui Brâncuși — sînt semnele profunzimii implicațiilor idea tice. Eternul feminin îl inspiră și pe Panait Badiu (Maternitate sau Invocație; însă originalitatea lui constă în depășirea sau împletirea unei viziuni realiști cu semnul cu valoare simbolică. Pentrv a înțelege sculptura este necesar un o fort de pătrundere dincolo dc aparențe. Joc cu virgule, Ondulație, I 

luzie optică, Zoritul sînt sculpturi mic în eare se află ideea care . sugerează ceea ce este definitoriu. Iată, de pildă

Un litățile fost expoziția miniaturală) a Panait
Panait însă
însculptura Noroc bait care simbolizeaz însuși mineritul, adică acțiunea de disloca, de a smulge cărbunele din dineurile, pămîntului. Prin puritatea foi mei expresive și profunzimea implicr țiilor, dincolo de dimensiunea redus sculptura va fi realizată la proporții numentale la Institutul care a și fost creată deLa a Badiu de cărui ascunsă, tor ,și fluiditate a

a șasea expoziție personală, Panaf este un artist eare și-a găsit cale? primare în sculptura în lemn, alt fibre le cunoaște, intuind formr >ă, eliberată printr-un efort crea fluiditate a modelajului.
T.

Din realizările meritorii ale colectivului de feroviari

Pentru siguranța circulației

Lacrimile băiețelului, solzi lichizi de durere, da, lacrimile lui, ca sevă crenguțelor smulse de mesteacăn, șiroiesc ,pe obraji.— Ce ai făcut, mamă ? ' Cornelia Țene privește absentă scena, pe pat, o fe-: împietrită, „s-o ajute".ani, la tensiunea^seie tînără, Venise la ea, .., Avea aproape 27 de ultimii, trăiți unor întîmplări dureroase, triste. Se despărțise în. fapt de soț, deși aveau uh copil. A reconstitui o biografie anonimă, .fără coordonate certe, e greu. Se știe doar că Ioana V. a întîlnit un alt bărbat.■ Dragostea i-a complicat e- xistența, n-a dorit să mai aibă un copil. Aflase că o femeie din Vulcan, care trăiește în concubinaj cu un bărbat din Petroșani, s-ar pricepe să facă avorturi. Că și sora acestei femei suportase o lungă condamnare tot pen- tn lucrul Coihelia Țene, nici măcar nu pretențioasă, pentru îte- va sute, îți. face „bine"...Manevre avortive mentare, grosolane, secerate, două vieți — ființă care nu văzuse mina zilei, o alta care merita să se bucure de izvorul de lumină plămădit. în . ea. Cornelia Țene nu cerea mult, între 30.0 și *800 lei. Cercetările . ayeâu să dezvăluie că mai provocase alte șapte avorturi unor femei, care, cu riscul vieții lor, au acceptat să le fie smulși mugurii rostului lor firesc. „Copilul — măr
turisea cu tandrețe și. cu profundă satisfacție a Împlinirii, o celebră cotată printre planetei — mi-a adevăratul sens alMirifica și esențiala me

pe- as- in- u- de tre- Aspect din cadrul

Luna octombrie .s-a înscris cu rezultate superioare și în activitatea laboratorului de revizie a sistemelor de centralizare și bloc din Petroșani.In acest; sens trebuie menționat faptul că au fost reglate și verificate 3216 relee, cu 47.7 peste plan, componente de bază ale instalațiilor de centralizare și comandă din stațiile de pe secțiile Petroșani — Lupeni și Petroșani — Peștera. Bolii. Totodată, personalul format din Teodor Bogdan, șef laborator, sabeta Șerban și Schwarcz Eli-Maria electrome-

a participat la da- folosință a tron- feratăcanici rea în sonului de cale dublă dintre stațiile Baru și Băiești.Cu acest prilej au fost efectuate măsurători, rectificări și reglaje la toate sistemele, și instalațiile de centralizare și comandă drn cele două stații. In perioada .care a mai rămas din acest an, personalul laboratorului va efectua revizii periodice în stațiile Vulcan, Iscroni si Livezeni asigurând, în același timp, .verificarea releelor scoase din funcțiune. (T. ALEXANDRU)
nire a femeii, de a prolifera seminția umană, fulgerată, cu sînge rece, pentru cîțiva „arginți". Codul nai prevede pedepse pre_ pentru astfel de fracțiuni. Dar, mîna, nealta morții, strunită o inumană pornire, arbui să sufere blestemele pruncilor nenăscuți. Și cît * vi me va misa sîn -> în această mînă, remușcă- rile și obsesia faptelor ina- bominabile să i zguduie bruma de conștiință !împietrită, Ioana V. nu vorbi. Cornelia . Țene recunoaște faptele, confirmă doar după lungi ezitări și negări celelalte probe administrate. Lacrimile propriului ei copil o acuză pe aceea care își alesese premeditai „meseria" de ucigașă.— Ce-ai făcut, mamă ? — hohotește băiețelul din clasa a III-a.Mai poațe fi numită mamă cea care a înfierat,i ui una <i > ți su iii na minune i firi i ma i f ■ inimă poate să aibă o asemenea femeie ? Ioana V.cuz 1 >>: ref > n* i >i tot • odată, avertizează pe acele femei iresponsabile care, din motive meschine sau fortuite, refuză responsabilitatea și bucuria maternității. Cînd cade un mesteacăn, sub nemilosul ger al securii, plînge seva tulpinii. Cînd se cearcă uciderea unui bet, a unei lacrimi nenăs- eute în mîna ce ei ire poartă unealta crimei ar trebui să-și risipească scrumul în viforul remușcării, în noaptea doliului inimilor împietrite sau îndurerate.— Ce-ai făcut, mamă?...

Tratamentul nemedicamentos al hipertensiunii arteriale
maj poate

Anchetă socială

rudi- Cad, o lu
ful- doar în- zîm-

actriță, 
vedetele 

relevat 
vieții".

Ion VULPE

Aproximativ 20 la sută din populația adultă suferă de hipertensiune arterială (H.T.A.). incidența crescînd cu vîrsta. Este bine cunoscut rolul eredității și al factorilor de mediu în apariția bolii. •Principalii factori de mediu implicați șînt consumul alimentar bogat în sare, stressul, obezitatea etc. Defectul ereditar care duce la H.T.A. ar fi reprezentat de reducerea eliminării renale de sodiu, de perturbări ale sistemului nervos și de diverse tulburări hormonale.Tratamentul ncmedica- mentos constă din mijloace igieno-dietetice care constituie elemente obligatorii în tratamentul bolii. Pot fi recomandate singure în formele. ușoare de boală cu presiune diasto- lică (minimă) sub 100 mm de Hg și fără complicații cel puțin pentru 3—6 luni. Atunci T.A. nu se este necesar medicamentos, nemedicamentoase i zintă un adjuvant al dicației. în formele de boală cu presiune dias- tolică peste 100 . mm sau con plic ată ; ele mit re 1U<erea dc. zeloi rcu . i. • mte ș a r fecteloi lor neplăcute.Principalele mijloace iem< lie miei t lase m.mdute u H.1 , dietetice. Primul — cerea aportului Jr

(sare de bucătărie). In ultimii 100 de ani, sarea a devenit condimentul principal, iar consumul ei' a înregistrat o creștere marcantă. Necesarul minim de sare al Unei persoane normale este de 1 g/24 ore ; chiar în condiții de suprasolicitare, nevoile nu par șă depășească 3 g/24 ore. In Europa, inclusiv în țara noastră, se consumă 10- g, deci cu mult peste cesar. Scăderea de sare reduce -12 ne- aportului valorile

scăzută a H.T.A. la populațiile cu hrană nant vegetală, bogată potasiu. Scăderea nii arteriale prin Se datorează creșterii minării de sare pe renală. Organismul are nevoie de 5—8 g potasiu pe 24 ore, pe care îl obține din sarea fără sodiu sau legume și fructe — roșii, caise, mazăre, piersici, fasole.
Suplimentarea calc că are acțiune antihiperten-

predomi- in tensiu- potasiu eli- eale uman

Sfatul medicului

de toate vîrstele. Tresă fie lent, progresiv, perioadă

primele cînd normalizează . tratamentul Măsurile repre- me- sovereHg per- . de
reeo- sînt 

redu- 
sodiu

tensionare la aproximativ 50—70 la sută dintre hipertensivi. Este important să se evite utilizarea de sare în timpul mesei și al preparării alimentelor ca și al mîneărurilor mai bogate în sare (afumătuii, mezeluri, brînzeturi sărate etc). Rcstrîngerea moderată a aportului de sare impune și la persoanele normotensive, dar cu risc de a dezvolta H.T.A. (de ex. părinți hipertensivi) ; ' indiferent de antecedente, alimentația Națională elude un aport redus sare -sub 6 g/24 ore copilărie. Restricția severă este contraindicată la gravide, vârstnici și u- nele boli de rinichi.
Suplimentarea pot as i că este antihipertensivâ ' așa cum o dovedește incidența

in- de din prea

sivă și se poate face sub formă de lapte, lactate, cai bonat și gluconat do calciu, cantitatea optimă de calciu nefiind fixă.
Reducerea grăsimilor a- 

limentare de origine animală, folosirea cu precădere a grăsimilor vegetale reduce valorile tensionale independent de scăderea in greutate. Obezitatea se asociază frecvent cu H.T.A., colesterolul crescut și diabetul zaharat. Regimul sărac în calorii, eu reducerea zaharurilor duce ța scăderea tensiunii arteriale paralel cu creșterea e- liminării de sare. Scăderea greutății corporale este însoțită de scăderea cifrelor tensionare. In plus, regi, mul sărac în calorii scade < e.,t< roiul, , < > . . -dat,. deci, la supraponde-

ralii buie echilibrat, pe o îndelungată. Este de dorit ca slăbirea să șe facă pînă la valori cît mai apropiate de greutatea ideală. Cafeaua trebuie în general evitată ; restricția se recomandă mai ales la persoanele La care consumul de cafea produce tahicardie, insomnii, instabilitate.Alcoolul in garat cronic crește presiunea arterială proporțional cu cantitatea consumată. Ingestia a g de alcool/24 ore (de xemplu : 1 litru, de crește tensiunea cu 2,4 mm, Hg. treruperea consumului, tensiunea arterială se normalizează. Intr-un studiu s-a arătat că peste 50 la sută din persoanele care consumau cel; puț in 80. g alcool pe zi, erau hipertensivi. Fumatul, unul dintre factorii de risc cardiovascular, trebuie exclus.Exercițiile fizice (plimbări, alergare lejeră, nata- ție, ciclism 3 x 50 minute pe săptămână) scad, după un anumit timp tensiunea arterială în formele ușoare ,și necomplicate. Efectul favorabil al combaterii se- . dentarismului se obține prin scăderea greutății corporale, sudarea psihică activă. pierderea sărurilor prin transpirație, și corectarea perturbărilor glicemice. , .'

40 e- bcre) arterială După în-

»r. tea DIȚOU,
Spitalul municipal PetroșaHi
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9
■In zilele de 10 și 11 noiembrie 1986, la Moscova a avut loc o întîlnire de lucru a conducătorilor partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste membre ale C.A.E.R.La întîlnire au participat și au luat cuvîntul: Todor 

jivkov, secretar general al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulga
ria, Gustav Husak, secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, Fidel Castro, prim- secretar al C.C. al Partidului Comunist din Cuba, președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba, Erich Honecker, secretar general al C C. al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane, Jambîn Batmunh, secretar general al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole, Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al

Partidului Muncitoresc U- adîncirii pe mai departe a relațiilor în domeniul economic, folosirii celor mai avansate forme noi, de conlucrare economică și tehnico-științifică, în interesul accelerării dezvoltării economico-sociale a țărilor frățești, al ridicării bunăstării popoarelor lor.A avut loc un schimb de păreri în probleme actuale ale situației internaționale contemporane. Sprijinind poziția principială a Uniunii Sovietice la Reyk j a vik, participau ții la întîlnire au subliniat necesitatea intensificării eforturilor comune în interesul luptei pentru lichidarea armelor nucleare și convenționale, pentru întărirea păcii și securității internaționale.Intîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și sinceritate, de înțelegere reciprocă și unitate în toate problemele discutate.

nit Polonez, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone, 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Janos secretar general al Partidului Muncitoresc list Ungar, Mihail 
ciov, C.C. . _nist al Uniunii Sovietice, 
Truong Chinh, secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Vietnam, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Vietnam.Conducătorii partidelor comuniste și muncitorești au examinat problemele cardinale ale dezvoltării 
și perfecționării rii dintre țările posibilitățile punerii în valoare cît mai depline a potențialului constructiv al socialismului. O atenție deosebită a fost acordată

Kadar,Socia- Gorba- secretar general al al Partidului Comu-

Manifestări 
culturale 
dedicate 

RomânieiMANILA 11 (Agerpres). 
— In capitala Filipinelor a avut loc o seară românească. In acest cadru a fost relevată dezvoltarea economică, precum și pe plan social și cultural a României în anii socialismului, în special în epoca de mari împliniri de cînd la conducerea statului și partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.

colaboră- socialiste,
fost deIoc

Un autentic derbydau o replică dîrză gazdelor și sînt pe punctul de a înscrie de cîteva ori prin Tașcă, Dupir și Ghib I, dar masivul apărător I- rode și portarul Popescu își fac bine datoria.Totuși superioritatea ju-
PARÎNGUL LONEÂ — - PREPARATORUL PETRI- LA 2—0 (1—0). Pîriă în min. 45 asistăm la un joc frumos și echilibrat. De- monstrînd forță și tehnică, toți jucătorii fac risipă de energie obținerea celor multă pentru două cătorilor de la Parîngul își puncte. Se remarcă ^upe-. . . .... / spune cuvîntuî prin com-rioritatea gazdelor prin ce- binații mai bune în com-le 4 ocazii de gol din minutele 5, 10, 12, 15, dar ratate de Mareș, Preda, canților Mare.ș, Preda și Bădău. ------ —Golul vine în ultimul, minut al primei reprize, autor Năcreală care execută o lovitură de la circa 25 de metri, mingea primește o traiectorie ciudată obligîndu-l pe apărătorul buturilor preparatorilor să-și introducă mingea în propria poartă.La reluare, preparatorii

i.partimentele de mijloc , și atac, prin penetrația ata. .. _ . ( ș. Bădău. Apărarea oaspeților începe să se clatine, lă- sînd deseori culoare libere Pe un asemenea culoar tînărul Bădău, care a primit o pasă bună de la Ker- tesz, pătrunde (min. 84) și înscrie, pecetluind scorul de 2—0.La juniori : 1—0.
Vasile BELDIE

TELEX TELEX • TELEX

Ample manifestații 
de protest ale 

populației arabe 
din teritoriile 

ocupate de IsraelIn ultimele 24 de'ore în teritoriile arabe ocupate de Israel de pe malul vestic 
al Iordanului și în Gaza au avut loc ample manifestații ale populației a- rabe împotriva represiunilor la care este supusă de către autoritățile de ocupație. împotriva demonstranților au fost dislocate puternice forțe polițienești și ale armatei, avut loc ciocniri între monstranți și poliție Bethleem, Ierusalimul

O viitoare reuniune a grupărilor 
palestiniene pentru negocieri în vederea 

reconcilieriiEliberarea Palestinei(FDLP), Partidul Comunist Palestinian, Frontul Arab de Eliberare (FLA) și Frontul de Eliberare a Palestinei. Reuniunea, a subliniat Mahmoun Abass, urmează să analizeze diferite propuneri în vederea creării unui climat propice pentru realizarea unității, relevă agenția China Nouă, care citează WAFA.

.TUNIS II (Agerpres). — Reprezentanții a cinci grupări palestiniene urmează să se reunească la Alger pentru negocieri în vederea reconcilierii, a anunțat la Tunis Mahmoun Abass, membru al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OEP). El a relevat că în ultimele luni au avut loc contacte între grupările palestiniene Al Fatali, Frontul Democratic pentruPLENARA. La Copenhaga s-au desfășurat lucrările. plenarei C.C. al P.O. din Danemarca. După cum relatează agenția TASS, au fost dezbătute probleme legate de situația economică internă și ale activității comuniștilor pentru apărarea intereselor vitale ale oamenilor muncii danezi.

TOKIO 11 (Agerpres). — Ini localitatea Ise-Shima din prefectura Mie —Japonia, a fost organizată • o seară culturală româneas
că. Au participat reprezentanți ai prefecturii, membri ai Asociației de Prietenie Japonia — România, un numeros public.Cu acest prilej, a deschisă o expoziție carte românească, lade frunte fiind prezentate opere ale președintelui Nicolae Ceaușescu. Sînt expuse, de asemenea, lucrări științifice ale tovarășei academician " doctor inginer Elena Ceaușescu. La manifestare a fost evidențiată, continuitatea poporului român pe teritoriul țării. Au fost, totodată, prezentate principalele aspecte ale dezvoltării eco- nomico-sociale a României, ale politicii externe românești.

Pe stadionul „Benito Vil- Iamarin" din Sevilla se va disputa astăzi meciul dintre selecționatele României și Spaniei,.contînd pentru preliminariile campionatului european de fotbal (grupa I).Din lotul României fac parte Lung', lovan, dedici, lescu, Stoica, Boloni, Balint, Hagi Klein, Mateuț (mijlocași) Lăcătuș, Pițurcă,

In formația Spaniei evolua, prințre alții, noscuții internaționali macho, Sanchis, Munoz, Gallego, Gonzalez, Butra - gueno și Rincon.Partida, care va începe la ora 21,30 (ora României), va fi transmisă la radio și televiziune.
$Tot astăzi, la Cordoba, în cadrul campionatului european de fotbal rezervat echipelor de tineret, selecționata României va întîlni formația Spaniei.

(Agerpres)

vor cuCa-
următorii jucători:Cristian (portari); Bumbescu, Belo- Ungureanu, Iorgu- Jlednic (fundași);.... . ,____ , Cămăta-ru, Geolgău (atacanți).

••■urat »•■>«■■•■■■■■■>>>■•■■•■•>■■■••
V.

Au de- la _______  . . de est, Ramallah și El Khalil. Au fost efectuate per* cheziții în locuințe, zeci de demonstranți fiind arestați.Totodată, ca urmare a confiscării de către autoritățile de ocupație a 450 de hectare terenuri arabile, în apropierea orașului Tulkarm, aparținînd populației arabe de pe malul vestic al Iordanului, în această zonă continuă acțiunile de protest ale locuitorilor.
(Agerpres)

le pe baza dialogului și a respectului reciproc. El a reafirmat sprijinul față de eforturile prinse de „Grupul de la Contadora" în vederea so- REUNIUNE. La Ciudad de luționării pașnice a situa- Guatemala s-au deschis lu- ției din America Centrală, crările celei de-a XVI-a . sesiuni a Adunării Generale a Organizației Statelor Americane (OSA), care dezbate criza datoriei externe a regiunii, situația din America Centrală și problema Insulelor Mal- vine (FALKLAND). In discursul inaugural, secretarul general al OSA, Jose Clemente Baena Soares, a relevat importanța actualei reuniuni pentru ca organizația să devină un forum de rezolvare efectivă a problemelor regiona-

crările celei de-a XVI-a

rl

OSA între-
Intr-oCUVINTARE.cuvîntare rostită în Adunarea Poporului (parlament), președintele egiptean, Hosni Mubarak, a subliniat că, în fața dificultăților cu care este confruntată economia națională, poporului i se cer eforturi deosebite pentru depășirea situației și creșterea producției. Președintele Egiptului a relevat necesitatea imperioasă a dezvoltării econom ico-sociale a țării și a creșterii nivelului de trai al populației, a

apărării libertății și democrației.UNIVERSITATE. In O- man ‘ a fost inaugurată de curînd prima universitate în capitala țării, Mascat. In alocuțiunea rostită cu acest prilej, șeful statului, Sultan Qabus Bin Said, a subliniat că deschiderea noului for de educație și cultură constituie un pas însemnat înainte în promovarea dezvoltării țării, care va contribui la for
marea-de cadre necesare în domeniul apărării sănătății, științei, educației, diverselor sectoare ale tehnicii, agriculturii, științelor sociale și economice.EXERCIȚII. La 11 noiembrie ău început primele exerciții internaționale pentru verificarea siguranței de funcționare. .și a 
eficienței sistemuluiCASPAR-SARSAT destinat descoperirii navelor și a- vionelor aflate în pericol din cauza unor accidente. Exercițiile vor dura 13 zile, relatează agenția TASS.

încadrează direct sau prin transfer : *
- inginer geolog pentru ocuparea postu

lui de geolog șef
- 3 paznici obiective speciale

. încadrarea și retribuirea se fac conform 
Legii nr. 57/1974.

cu sediul în Petroșani, str. 30 Decembrie nr. IA 

încadrează de urgență, direct sau prin 
transfer, personal calificat în următoarele 

meserii :

- zidari, faianțari, sobari-feracotiști

• parchetari

- tîmplari
- zugravi - vopsitori

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
Legea

memento
FILMEPETROȘANI — 7 No

iembrie: Spartacus, I-II; 
Unirea: Stigmatul; Parîn
gul: Căutătorii de aur, I-II. .PETR1LA : Moștenirea.LONEA : Urma castorului.VULCAN — Luceafărul: Hotel Central.

LUPENI — Cultural :Confruntarea decisivă.URICANI : Munții albaștri.N.R. Eventualele 'modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara,
20,30
20,40

TV.20,00 Telejurnal.20,15 Pentru dezarmare și. pace. ■ 21,30

Un viitor pentru fiecare — documentar (color).Cîntecul și poezia care ne-au însoții, istoria.Românie, țară eroi, (color).Film serial „Ambulanța", (color).Fotbal. Spania România, în preli-

de

minariile Campionatului european. Transmisiune directă de la Sevillâ. .Repriza 1.22,15 Telejurnal.22,30 Fotbal. Spania — România.Repriza a 2-a.23,20 închiderea programului.
memento
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