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Chemările și îndemnurile secretarului general al partidului,

tovarășuI NICOLAE CEAUȘESCU, de la înalta tribună a celui ■

de-al lll-lea Congres al oamenilor muncii

Mobilizator program de muncă și acțiune revoluționară

Înaltă răspundere în activitatea 
fiecărui organ de conducere, a tuturor 

colectivelor de muncătregul cincinal. Una principalele direcții
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Tot ce oferă frumos, orașul Vulcan.

COMUNISTUL, vocația de a fi mereu în frunte

MUNCA RODNICA

c

111

Foto: O. PARAIANU

Prin problematica majoră abordată în cadrul ordinii de zi. prin anali- acțiune, subliniată 
za ■ aprofundată și multi- cuvîntarea. tovarășuluilaterală asupra rezulta- Nicolae Ceau.șescu constătelor obținute în dezvoltarea economico-socială, cel de-al lll-lea Con - greș al oameniloi- muncii a identificat noi căi și direcții de acțiune pentru perfecționarea activității organelor de conducere colectivă, a tuturor colectivelor de muncă pentru dezvoltarea intensivă, în ritm susținut, a. economiei naționale. Din cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu, din dezbaterile ce au avut loc și documentele adoptate de congres, se _ __ _________desprind o feamă de idei gospodărirea judicioasă de <? deosebită însemnata- ............... - "te principială și practică pentru perfecționarea de ansamblu a activității productive, realizarea integrală a sarcinilor de plan pe acest an și pe în-
de o deosebită însemnăta-

I.M. LUPENI

din de
ÎJ1în creșterea răspunderii 

organelor de conducere 
Colectivă față de asigu
rarea bunei funcționări a 
întregului sistem demo
cratic al autoconducerii 
muncitorești, perfecțio
narea stilului și metode
lor de muncă în activita
tea tuturor consiliilor oa- 

: menilor muncii. Aceasta presupune concentrarea eforturilor pentru o mai bună organizare a muncii în toate sectoarele, la toate nivelele, în fiecare colectiv ’ de muncă, condiție hotărîtoare pentruși eficientă a părții din avuția națională încredințată de societate.„In cei 15 ani de act!-’ vitate consiliile oamenilor muncii, ca Wgane

de conducere colectivă a proprietarilor, producătorilor și beneficiarilor și-au dovedit.din plin viabilitatea — sc subliniază în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu. In industrie, în alte sectoare economice, în. cercetare, învățămînt, cultură și alte sectoare sociale funcționează peste 26 600 consilii de conducere din care fac parte peste 418 000 muncitori, tehnicieni, ingineri, profesori, oameni de știință, economiști, alți oameni de cultură, medici, funcționari și alții. Mai mult de 40 la sută din totalul membrilor acestor silii sînt muncitori, nicieni și muncitori rect din producție...ganismele democratice pe care le-am realizat a-

adevărata mîndrie

con- teli- di-Or-

SCHIȚA DE PORTRET. Eduard Feneș. Muncitor preparator. A intrat în al 30-lea an de muncă în același loc, la preparația de cărbune. Din 1962, membru de partid. Astăzi este șef de echipă în flotație. Așa l-am cunoscut la „cota 25“ a clădirii principale a Uzinei de preparare din Petrila.— Cînd am venit la pre- parație eram copil. Nici nu-mi vine să cred cii a- cum muncesc alături de fiică și de soțul ci, tot aici, în preparațic. I.a uzina de preparare am învățat a- cum trei decenii, așa cum învață ei astăzi, ce înseamnă a munci cu dăruire.
— Sînteți deci o familie 

de preparatori.— Da, soția mea. Constanța. este confectioner •S.A., fiica. Ana Troi, muncitoare preparatoare, iar ginerele, Jon Troi. vulca- nizator, toți aici, în paratie.

Cărbune peste planȘase unități miniere din cadrul CMV.I au raportat, împreună, depășirea sarcinilor de plan ale zilei de 1.1 septembrie cu 738 tone dc cărbune.
a cărbunelui
cînd venim privirile to-

CALITATEA FORȚEI DE MUNCA 
pe măsura cerințelor 
producției moderneDinamica extracției de cărbune la mina Lupeni, ca șt satisfacerea cerințelor calitative ale producției, determinate de modernizarea cbntinuă a tehnologiilor de extracție, ridică exigențe deosebite în ceea ce privește calitatea forței de muncă. Adică, realizarea integrală a sarcinilor de plan ce. revin Colectivului minei în cincinalul actual privind dezvoltarea și modernizarea extracției de cărbune — așa cum s-a relevat în- tr-o recentă analiză pe tema forței, de muncă, făcută în organul colectiv de conducere — este posibilă doar prin dublarea efortului în domeniul tehnico- organizatoric, respectiv prin -asigurarea unei înal-

tc tehnicități a producției, perfecționarea organizării producției și a muncii, ridicarea competenței întregului colectiv. Sînt premise ■stfîn.ș legate toc- ' mai de ceea ce a dezbătut organul de conducere colectivă — asigurarea, pregătirea și folosirea rațională a forței de muncă. Deși a avut loc cu puțin timp înainte de înaltul forum al democrației muncitorești revoluționare, analiza s-ă dovedit deosebit de u+ilă, iar finalizarea măsurilor ce le-a stabilit capătă o însemnătate deosebită, în- trUcît Congresul al lll-lea

(Conținuare în pag. a 2-a)

Produse pentru
export

Diinineața, la șut, simt vară.șilor de muncă ațintite asupra noastră, cu vădită admirație. De fapt, cuvîntul familie se potrivește î colectiv
— Ce 

munist“ 
Feneș ?— Inițiativă, djrzenie în muncă, să ai puterea de a-i educa pe ceilalți, mai tineri, să-i înveți meserie și să știi să modelezi conștiințe. Noi nu formăm doar cxeeutanți, în sensul simplist al cuvîntului. In munca de. zi cu zi se formează oameni, se voințe. Este ceea ce spun tovarășilor mei

nostruîntregului muncitoresc.
• înseamnă „a fi co-
1 pentru Eduard

O Cele mai înseninate 
cantități de căfbune extras 
suplimentar — 206 și, res
pectiv, 204 tone — au fost 
realizate de minele URI- ■ 
CÂNI: și LUPENI. Inre- gistrînd, de la începutul lunii, ritmicitate și constanță în realizarea și depășirea minerii majorat cărbune tembrie.

sarcinilor de din Lupeni la 3594 tone plusul lunii
• Zi aba

120 preli- minei
călesc

rodnică și în 
tajele minei „LQNEA: fcne peste niveluT minat. Colectivulmărește, astfel, la. 1212 to- ne producția extrasă, suplimentar pe luna în curs.

Ioan DWEK

(Continuare în pag. a 2-a)
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O brigadă cu bune re
zultate în muncă — 
cea condusă de minerul 
Mihai Grijuc, din sec
torul I al I.M. Aninoa 
sa. In imagine, ortaci 
din schimbul lui Ale
xandru Diaconescu.

Foto: Al. TATAR

de c&K^ibtță j

tovarășilor mei totdeauna. Să știți că de cînd lucrez la flotație, nimeni din echipa pe care o conduc
H. ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

_• In aceeași zi, între
prinderile miniere PA-" 
ROȘI INI. . ANINOASA . și 
CIMPU LUI NEAG au extras, împreună, 208 tone dej cărbune peste nivelul preliminat. (Gh.O.)

Școlile»
Ain

din Valea Jiului

de învățămînt, se poate spune, este pre-

la i.m. vulcan Q stare de permanentă 
acțiune pe fluxul producțieiRaportate la luna august, rezultatele înregistrate de I.M.. Vulcan pelinia îmbunătățirii calității cărbunelui, sînt bune: procentul de cenușă a fost cu 0.3 la sută’ mai' mic decît norma planificată, singurul inconvenient fiind o depășire de 1sută înregistrată la umiditate. Faptul că la umidita-, te avem depășiri se datorează înnămolirilor preventive pe care' le facem

in strateie 3—5, ne relatează ing. Mitică Nicoles- cu, directorul tehnic al minei. Practicăm această metodă de vreo trei luni și ceva în vederea prevenirii focurilor endogene.Desigur, calitatea

atenția cu care este urmărită respectarea programului special întocmit înacest scop. Măsuri cum sînt crearea de posibilități pentru evacuarea separată a cărbunelui și sterilului la lucrările miniere de deschidere și pregătiri ,a Desigur, calitatea bună înregistrată în luna a opta cit și in primele zile din septembrie -- cînd ce-... ‘ . situat cu . J la . șută mai . jos7denotănușa cărbunelui s-a
sau respectarea monografiilor de armare și executarea corespunzătoare . a podjrii abatajelor cameră și 

’ O. GEORGESCU ■față de nbruia (Continuare în pag.'» 2-a)

zilescc-Li- teh- Constantin

O activitate rodnică, rientată spre onorarea la timp a contractelor înche-, iote cu beneficiari i externi, desfășoară, în aceste colectivul de muncă al ției de tîmplărie din vezeni. Din relatarea tiicianuluiGurlup, șeful secției, reținem că se lucrează intens la 1500 cuiere tip „Malta", ce vor fi livrate, în a- ■ coastă lună, partenerilor de peste hotare. De notat că acestea se adaugă .celor.: 4300 produse de acest .gen opt terni.In același timp, formațiile de meseriași — dintre care le amintim pe cele conduse de maiștrii Gheor- ghe Sireanu, Eva Petru si Ludovic Nagy — continuă producția de serie a garniturii de mobilă . pentru tineret „Alin", deosebit de apreciată în țară, din. dare în septembrie, vor fi reaiizate 50 de btlcăti.' (Udi.o.). . .

expediate, în primele luni, solicitauților cx-

Noul an 
zent deja în toate școlile din Valea Jiului care, în 
virtutea tradiției, s-au pregătit, prin grija cadrelor 
didactice, a elevilor și întreprinderilor patronatoa- 
re, pentru a asigura condiții optime procesului de 
instruire și educație: a tinerei generații. Iată -consta
tările unui sondaj întreprins în ultimele două zile 
în unități de învățămînt din municipiu.După .încheierea lucră- . de împrospătare a atmosferei în spațiile de învățămînt, ne spunea 

prof. Miron Fiuieraș, directorul Școlii generale nr. 2 din Uricani, ne-am o- ricutat atenția spre pregătirea manualelor distribu- ile la nivelul claselor. a laboratoarelor. începem noul an de învățămînt cu peste 850 elevi în clasele 1 —X. In clasa a IX-a avem trei clase (cu profil de mecanică, electrotehnică minieră și mine) iar în clasa a X-a sînt tot trei clase (de mecanică). In. întreaga perioadă de vacanță la desfășurarea lucrărilor (școala strălucește de curățenie și prospețime — n.n.) au participat un mare număr

de elevi .și am avut sprijinul larg al comitetului cetățenesc al părinților. încă din prima zi de cursuri tic vom orienta spre calitatea lecțiilor și eficiența educației la fiecare disciplină de învățămînt. .— In această vară „ _ amenajat un laborator de microcalculatoare profesionale de tipul „a MIC", ne mărturisea prof. Cornel 
Platen directorul
lui- din Petroșani, Am fost dotat'

s-a

Liceu-
de matematică-fizicăcu 19 microcalculatoa- Șîntem pregătiți pentru noul an de învățămînt

TiberiU SPĂTARE, 
Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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DE ZIUA POMPIERILOR
(Urmare din pag. I)

Astăzi, în a 13-a zi din septembrie, sărbătorim Ziua pompierilor, zi care ne reamintește de înaltul patriotism al pompierilor cristalizat în evenimentele istorice din Dealul Spirii îh 1848.Integrată cu abnegație i și responsabilitate comunistă și civică în viața economică și socială din Valea Jiului, Compania de pompieri din Petro- șani întîmpină această zi cu rezultate de prestigiu, sintetizate în cuce- . Firea, pentru a 19-a oară’ astfel spiritul de inițiati- : consecutiv, a titlului de ”” ~ .. ........ ' '1:„Subunitate de frunte" la încheierea ciclului de in- ■ strucție. Este cea mai expresivă dovadă a modului exemplar și eficient în care ne-am îndeplinit sarcinile de a apăra mărețele obiective econo- . mico-sociale construite în Valea Jiului în anii socialismului, cu deosebire în perioada inaugu- ; rată de Congresul ălIX-lea al partidului, numită cu mîndrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu". In acest fel. îndeplinindUrne exemplar toate misiunile, răspundem cu energie sarcinilor trasate de Comandantul nostru suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu.însuflețiți de îndemnurile și orientările’ cuprinse

în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, de la înalta tribună a Congresului al IlI-lea al oamenilor muncii, pompierii din Petroșani sînt angajați plenar în atmosfera de muncă și responsabilitate a minerilor din Valea Jiului. Ne îndeplinim " eficient și sarcinile din domeniul autogospodăririi și auto- aprovizionării, ostașii pompieri dovedindu-și,vă, educația moral-poli- tîcă* exigența și continuitatea muncii de pregătii e. ca oameni de nădejde ai societății noas- tie socialiste.In aceste zile am primit un nou contingent de ostași care cunosc semnificațiile istorice ale luminoaselor tradiții de luptă și muncă ale pompierilor din țara noastră, ale Companiei pompierilor din Petroșani, exprimîndu-și. în 'cadrul multiplelor manifestări politico-educative și cul- tural-ărtistice consacrate Zilei pompierilor, ho- tărîrea de a contribui cu elan tineresc la prestigiul subunității noastre.
Lt. major

Constantin MÎRZA, x 
comandantul Companiei 

de pompieri, Petroșani

sigură participarea la conducerea țării, a întregului popor, a tuturor categoriilor sociale care leași interese și urmăresc aceleași scopuri econom ico-sociale".a valorifica pe deplin, cu eficiență maximă cadru democratic se pune perfecționarea tinuă a conducerii și nificării economiei.

au acc-politice șî Pentrunoul im- con- pla- în raport cu noua etapa de dezvoltare, în concordanță cu legile obiective, ceea ce trebuie să ducă la creșterea răspunderii, a participării active a oamenilor muncii, a întregului po- por la conducerea societății- / , .

Aprecierile făcute detovarășul Nicolas Ceaușescu la marele forum ăl democrației noastre muncitorești revoluționare cu privire ]a nece-
te.rnică a răspunderii pentru întărirea ordinii și disciplinei, lichidarea cu hotărîre a birocratismului, a formalismului, a spiritului de automulțumire.

înaltă răspunderesitatea ca marile transformări petrecute în dezvoltarea forțelor de producție să fie însoțite de efeșterea răspunderii, de realizarea unei adevărate revoluții în gîndirea și acțiunea oamenilor, au o deplină valabilitate și în organizarea muncii, domeniu în care trebuie să se afirme creșterea mai pw

Este o cerință pe deplin valabilă și pentru organele de conducere, pentru colectivele de oameni ai muncii din Valea Jiului, mai ales în acele unități care, deși dispun de o dotare tehnică modernă, de toate, condițiile tehnico- materiale și umane, nu obțin realizări pe măsura cerințelor, tocmai din cau-

za unui slab spirit de răspundere în activitatea u- r.or cadre, preocupate mai mult de justificarea ne- realizărilor decît de găsirea soluțiilor viabile pentru valorificarea potențialului creator al colectivelor. Pentru depășirea acestor situații, fiecare organ de conducere, fiecare colectiv, toți oamenii muncii trebuie să acționeze în spiritul dezideratului subliniat în magistrala cuvîn- tare a secretarului gene
ral al partidului : „să nu 
uităm nici un moment că 
dezvoltarea intensivă, o 
nouă calitate, o nouă efi
ciență, o înaltă producti
vitate nu se pot realiza de
cît cu oameni ai muncii de 
înaltă calificare, cu înaltă 
răspundere".

0 stare de permanentă acțiune
(Urmare din pag. I)frontale, în vederea evi- : tării surpărilor și pătrun- - derii sterilului tlin spațiul exploatat.Cu . rezultate , pozitive pe linia încadrării m normele de calitate se soldează și metoda aplicată în straiele 3—5: sterilul existent în front este depozitat pe poditură, de unde este preluat de 6 comisie de recepție din cadrul sectorului. Sterilul de la lucrările de atacări și baionete se evacuează pe o secție separată, iar la suprafa-

ță, prin plasarea a patru posturi pe zi la stația de claubaj, se asigură o activitate continuă.— La toate acestea, menționează directorul tehnic, se mai adaugă prevederile cuprinse în programele de exploatare trimestriale și lunare, stabilesc ponderea ducției pe strate și blocuri capabile să asigure încadrarea producției extrase în norma de cenușă stabilită pe întreprindere, precum și schemele de exploatare și împușcare se- ' lectivă a găurilor, practicate la executarea lucrărilor de pregătire în mixt, care ne dau posibilitatea evacuării separate a cărbunelui.Bonificațiile primite de către mină datorite încadrării în normele de calitate sînt, pînâ acum, de aproape 100 de tone. La siîr.șitul lunii cantitatea va fi. desigur, mult mai mare.— zăceasta pentru că a- vcm măsuri bine gîndite, intervine — din nou — ing. Nicol eseu. Exploatarea stratului 13, blocul IV, strat cu un conținut redus de cenușă, va începe luna viitoare. Dorim ca producția de circa 4000 de tone pe care o vom extrage din acest strat în octombrie, să fie de calitate,

care pro-

(Urmare din pag. I)

aal oamenilor muncii readus într-o stringentă actualitate imperativul formării și perfecționării forței de muncă, de împlinirea căreia depinde intr-un mod hofărîtor realizarea sarcinilor din actualul cincinal și în perspectivă.La mina Lupeni asigurarea, pregătirea și folosirea forței de muncă au constituit în permanență obiectul unor dezbateri în adunările generăle de partid, în ședințele de lucru ale c.o.m. și sindicat, cu prilejul fiecărei analize stabi- lindu-se programe de măsuri care au direcțional activitatea ' tuturor factorilor implicați în asigurarea . forței de muncă. S-a acționat. prin recrutori trimiși în diferite județe, prin minerii șefi de brigadă și de schimb solicitați să aducă tineri din regiunile de unde provin pe care să-i integreze în propriile formații. S-au editat foi vo- lan’e, pliante pentru popu-

Im 'zarea întreprinderii, s a ținut o legătură permanență cu liceul industrial minier. Acțiunile desfășurate au drept efect asigurarea integrală a forței de muncă necesare minei, tuturor : sectoarelor sale. S-au obținut, totodată, re-

percusiuni directe asupra forței de muncă, asupra puntului productiv, denotă deficiențe multiple în procesul integrării nou- îneadraților; in colectivul minei. Nu se asigură întotdeauna repartizarea a-
Calitatea forței de muncă»

Adevărata mîndrie
(Urmare din pag. I)nu a avut absențe tivate. Aceste două cuvinte ne lipsesc din vocabular. La noi se muncește eu spor, cu dăruire, în armonie și disciplină. A fi comunist înseamnă să lupți ' permanent pentru mai bine, să te dăruiești muncii pentru ca, la rîndul tău, să te bucuri de roadele ei.

— Ce simțiți cînd vedeți 
vagoanele încărcate cu căr
bune preparat pentru side
rurgia sau termocentrale ?— Noi, preparația, sîntem doar Un popas în drumul cărbunelui spre lumină. Adevărata mîndrie a

muncii noastre începe a- tunei cînd, seara, se a- nemo- prind luminile orașului.Sclipirea unui bec sau strălucirea oțelului înseamnă, de fapt, înnobilare^ muncii a mii și mii de oameni. Iar în fruntea lor, purtînd în priviri o lumină, muniștii. oamenii acestui timp brant, oamenii care vrem să fim mereu în primele rînduri, în drumul Rom r.iei spre comunism. A- eeasta este dealtfel chemarea noastră, a celor ee purtăm în inimă și gînd calitatea de membru al partidului comunist.

altă a viitorului, co- Eu, noi sîntem vi-

(Urmare din pag. I)

ușite meritorii în calificarea _și perfecționarea forței de muncă. De la începutul anului au fost cuprinși în cursurile de calificare 480 de muncitori din care 152, în majoritate mineri, au absolvit deja cursurile.Ceea ce constituie un fapt negativ în acțiunea' de. asigurare șr pregătire a forței de muncă este fluctuația; de la începutul anului s-a .dpșfăcut contractul de muncă la un mare număr de persoane pentru absențe nemotivate. Feno- menul fluctuației, cu re-

cestora îh brigăzile unor mineri cu experiență, cu un profil moral-profesio- nal integru. Nu toți șefii de brigadă, de schimb, maiștrii, cadre ’tehnice din conducerea sectoarelor urmăresc cu răspundere și tactul necesar adaptarea tinerilor la cerințele muncii din subteran. Sînt , neajunsuri ale muncii politice de Ia om la om, ce denotă implicarea' insuficientă â acesteia în acțiunea de stabilizare a forței de muncă tinere. în combaterea actelor de- in-

disciplină frecvente mai ales Ia această categorie de personal.In spiritul sarcinilor și indicațiilor cuprinse în cuvîntarea secretarului general al partidului la Congresul oamenilor muncii, comitetul de partid, or- .ganul de conducere colectivă din fiecare întreprindere trebuie să completeze ' programul de măsuri pentru asigurarea și pregătirea forței de mun- . că. Trebuie acționat mai ales pentru creșterea răspunderii tuturor factorilor față de asigurarea, pregătirea, perfecționarea și utilizarea forței de muncă, pentru întărirea colaborării ~ condu ăfori- lor de sectoare cu școala de calificare. Se cere manifestată întreaga răspundere din partea șefilor de brigadă și de schimb, a maiștrilor, față de modul cum se integrează forța de muncă tînără, cum se formează pe măsura exigențelor producției moderne, a tehnicii avansate.

de reparații efectuate de meseriași ai EGCL Petri- pregătiți așa cum se cuvine pentru primul clopoțel din noul an școlar 1986—1987.Și. la Aninoasa, cele două școli din comună sînt pregătite, să-și primească, de luni, elevii. Directoarea școlii generale din Aninoasa, prof. Ileana Sichi- t iu, ne-a asigurat că totul este pregătit în vederea începerii unui nou an de învățămînt. Cu sprijinii' consiliului popular, cel două școli; din Aninoasa și Iscroni, au fost aprovizionate cu - combustibilul necesar încălzirii pentru pe- rioada de iarnă.— încă de la începutul vacanței de vară, ne spunea prof. Maria Șimonfi, inspector ia inspectoratul școlar al județului Hunedoara, în toate unitățile de învățămînt s-au desfășurat lucrări de pregătire temeinice a spațiilor școlare. Odată încheiate s-ă trecut la amenajarea claselor, laboratoarelor și cabinetelor, la rea manualelor .și rialului didactic, țiți de indicațiile țările cuprinse în rea tovarășului Ceaușescu, secretarul neral al partidului, la IlI-lea Congres ăl oamenilor muncii, cadrele didactice din Valea Jiului vor începe noul an școlar cu hotărîrea de a obține o calitate superioară a procesului de învățămînt prin-

fiind hotărîți să obținem la. Sîntem rezultate superioare lui școlar precedent, apropiatul an școlar vera un număr sporit de clase cu 3 profile (informatică; electrotehnică și industrie ușoară) în care cuprinși copii aiminerilor, ai oamenilor muncii din Valea Jiului. La câteva zile după deschiderea noului an școlar, în perioada 22—25 septem-, trie, elevii Ioana Ceaușu, Alisa Rusu și Alin Isâe vor reprezenta liceul la manifestarea științifică lNFOTEC-86. Ei, coordonați de prof. Teodora Pe- tras, au realizat lucrarea „Aplicații ale microcalculatoarelor în predarea fizicii", selecționată pentru această. manifestare.— Ca îh fiecare an, ne spune prof. Ion Roșea, di
rectorul Școlii generale 
nr. 2 din Lonea, am pregătit noul an școlar i multă responsabilitate sîntem gata încă de începutul lunii septembrie. La reparațiile curente, ă- menajarea sălilor de clasă și laboratoarelor am beneficiat. de sprijinul concret al comitetelor de părinți. Practic, reparațiile au fost, finalizate încă din 15 august. La acestea s-au adăugat și cîteva a- menajări în curtea școlii, precum și necesarele pregătiri pentru iarnă.— La Școala generală nr. 
5 din Petrila, s-au efectuat — după cum ne informează noul director al șeo- ' tr-o integrare armonioasă Iii, prof. Gheorghe Boantă, eu producția, cu viața e- au avut loc ample lucrări cononiică și socială.

a n u-Ina-

cu șiIa pregătî- 
a mate- Insufle- și orien- cuvînta- Nicolaegoal

câni — Petroșani cu combustie mixtă (motorină și gaz). Reușita experimentărilor, desfășurate în Ultimii ani la AUTL, face deci posibilă o însemnată și constantă economie combustibil.

sumatorii de energie electrică. vor trebui să-și a- chite datoriile pe lunile a- prilie — iulie.TESTE. Viitorii cursanți ai Școlii de conducători auto din Petroșani (str. M. Emineseu nr. 15) pot da testul psihologie la sediul școlii, îh zilele de 17 și 18 septembrie.POPICARIE. Se lucrează re de la Uricani, facilitînd intens la pregătirea popi- astfel, cariei din Uricani, I sportivă destinată a oferi clipe de destindere minerilor aflați în zi de odihnă. Prima competiție va

cirul reședinței noastre de municipiu, se va redeschide unitatea nr. 1 Reparații radio-tv, casetofOane, magnetbfoane și pickupuri.Același personal (șef, Ion lialei, ne anunță că, Sanda) va asigura, pentru cetățenii din Aninoasa, servirea în unitatea nr. 1 B a Cooperativei meșteșugă-
I CLUB. Prin muncă patri- I otică, lucrătorii secției Vul- I can a SUCT Petroșani au | înălțat un modern și spa- . țlos club în incinta unită-A ții. Noul așezămînt, . aflat rești „Unirea", în . după- amiezele zilelor de marți și joi. .. <DEZBATERI. După scurta vacanță de vară, Filiala USȘM din cadrul Spitalului municipal Petroșani

I
I
I
I în faza finalizării, a fost deja dotat cu jocuri sportive și instrumente muzi- . . cale.
I REPARAȚII. La parte-I ml blocului 1 de pe Bule- l vardul Republicii, din ca-

va relua tradiționalele în- tîlniri de lucru de sîmbă- ta ale personalului medical. Dr. Petru Turcu, președintele comitetului fi- .. ..această toamnă se vor desfășura, odată pe’ lună, dezbateri pe teme profesionale rezervate cadrelor medii din spital.PRECIZARE. Aflăm de la CDEE Petroșani că, de la 1 octombrie, va începe în- mînarea facturilor de plată a energiei electrice, e- mise pe calculator. După „citirea" contoarelor, con

avea loc în ziua de 27 șep- i cutembrie și va fi dotată cupa „Flori de mină". (AI.H.)GAZ. Recent s-a dat folosință încă o stație alimentare cu gaz metan, de această dată în incinta AUTL Petroșani. In luna următoare va fi inaugurată stația de alimenta-
în de »

I

ne asigură Vale- riu Alecu, șeful secției transport călători a autobazei, alimentarea autobuzelor de pe traseul Uri-
•ț

Rubrică realizată de 
Ion VULPE
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Noi exigențe privind calitatea actului cultural Colective artistice de prescigiu,In trecuta ediție a Festivalului național „Cîntarea României", clubul sindicatelor din Vulcan s-a situat, în întrecerea așezămintelor de cultură sindicale cu statut de club muncitoresc, pe un binemeritat loc II pe județ, după clubul „Siderurgistui" din Hunedoara.Am analizat de curînd, împreună cu tovarășa Ana Popescu, activist al Consiliului municipalul sindicatelor, și tovarășul Gheorghe Udangiu, directorul clubului, stadiul pregătirii formațiilor artistice, acum, în preajma etapelor superioare de concurs cînd, dat fiind rezultatele obținute anterior și potențialul artistic uman și material din Vulcan, se impun exigențe sporite față de prezența interpretativă, creatoare a artiștilor amatori pe scena Festivalului național „Cîntarea României",„Preocuparea noastră fundamentală în faza de masă a stituit-o fiecărei tice" — rectorulghe UdangiU. după modul în care publicul din oraș a răspuns de fiecare dată prezențelor

noastre scenice, se pare că am reușit în bună măsură să satisfacem exigențele. Din dorința artiștilor șma- tori și animatorilor culturali de a fi la înălțimea acestor exigențe s-au născut principalele direcții de acțiune ale noastre în

Jiului, spec- au fost an- dăuga brigada artistică, soliștii de ,muzică populară, grupul vocal folcloric, po-

festivalului a con- ridicarea calității manifestări artis- ne-a declarat di- clubului, Gheor- Apreciind

I
i î

tură din Valea tacole în care trenate toate formațiile artistice și creatorii indivi- emul dramatic, formația de duali din oraș. La mani- dans modern, precum șitestări au asistat peste creatorii literari — membri10 000 . de spectatori.„In Festivalul național „Cîntarea României", e-
Festivalul național

„Cîntar.ea României*4domeniul artei amatorilor. Este vorba de completarea numerică a unor formații, atragerea de noi și 
valoroase talente — îndeosebi tineri ■— pe scena Festivalului național „Cîn
tarea României", înnoirea permanentă a repertoriului, îmbogățirea tematici a acestuia prin permanenta lui ancorare în tradițiile culturale ale orașului și ale Văii Jiului.După cum rezultă evidențele clubului.

tematică
din în 1986 au avut loc peste 30 de spectacole, susținute atît la sediu cît și în întreprinderi, la locurile de agrement său pe scenele altor așezăminte de cul-

diția a Vl-a — ne spunea tovarășa Ana Popescu — clubul din Vulcan s-a înscris, în septembrie 1985, cu 14 formații artistice și soliști. Numărul lor însă s-a mărit, ajungând la 22. Dintre acestea amintim, în primul rînd, pe cele consacrate, formația de teatru scurt, formațiile de muzică ușoară (trei la număr), taraful, formația de dansuri populare, grupurile folk, fanfara, grupul co- - ral în limba maghiară, corul mixt și corul feminin, precum și interpreții in-.... dividuali Claudia Sponor, Cristian Manea, Ileana Berchi, cărora le putem a-

ai cenaclului „Orfeu' membrii cercului de grafică mică și cei ai fotoclu- bului". „La finele ediției a Vi-a a festivalului dorim să avem noi premii în palmaresul clubului. Pentru aceasta ne pregătim continuu, intens. Prestigiul pe care l-am cucerit pe scenă ne obligă să facem totul sub aspect, organizatoric și artistic pentru • a răspunde exigențelor mereu c.rescînde ale noastre spirituale" spus Iată.care
vieții- ne-a directorul clubului, un angajament pe îl dorim împlinit.

II. ALEXANDRESCU

Ileana și Mihai San
du, acompaniați de 
grupul „Armonic", în- 
tr-unul din spectacolele 
organizate Ia clubul din 
Vulcan.

Noutăți editoriale

pe marea scenă a patriei

Tinerețea
„Freamătul

corului 
adîncului“După o perioadă de mai bine de un an de activita- te mas redusă, intrată, ani spune, în anonimat, corul bărbătesc „Freamătul <i- dineului" al l.M Petrila revine, iată, pe scena Festivalului național „Cîntarea României", purtînd a- celași valoros tezaur • de cultură minerească, puternic ancorată în tradițiile muncitorești, revoluționare ale minerilor.Am asistat recent la una dintre repetițiile formației. De la început trebuie afirmat faptul că, urmare a preocupărilor organizatorice susținute ale comitetului de partid, ale organului de sindicat și ale conducerii I.M. Petrila. eît și a unora dintre membrii formației cu îndelungată activitate, în cor au fost cooptați numeroși tineri. Se transmite astfel, concomitent cu lărgirea procesului educațional al tinerilor mineri, pasiunea

pentru artă, dragostea și prețuirea pentru valorile tezaurului nostru spiritual. „Astăzi corul „Freamătul adînculuj“,ne spune tovarășul Gheorghe Șer- ban, președintele comitetului sindical — îmbină experiența eu tinerețea. Departe de a fi eterogenă, formația se compune din oameni dornici de artă, oameni care știu ce înseamnă truda în abataje, dar . șL truda., artistică -pentru a-și împlini idealurile pe marea scenă a’patriei. Este impresionant cum marea lor majoritate, la ieșirea din subteran se grăbesc, în zilele de repetiții, să a- jungă la club unde, prin muncă șl pasiune dau la iveală o altă 1 umină, cea a creației artistice. De altfel, comitetul sindicatului, conducerea minei, sub conducerea comitetului de partid, pun la baza întregii activități necesitatea ridicării pe noi trepte a conștiinței muncitorești. Una dintre căile de atingere a acestui obiectiv, urmărind: sudarea - colectivului în jurul acelorași i- dealuri, este’ și activitatea culturală, unde oamenii, membri ai formațiilor ar- - t stic-e de masă, își' reunesc forțele spre a crea, tot așa cum o fac taje dîiwl Lumină. • * dura patriei .La cei 53 de miitontă. corul bărbătesc „Freamătul adîncului", rămîne aceeași formație de prestigiu a Văii Jiului.

loto: Al. TĂTAR

Contribuție de seamă la 
dezvoltarea matematicii aplicative

i

unor probleme tip, prin care sc asigură unitatea dintre părțile teoretice și cele aplicative.In primul capitol se dau principalele rezultate, cu numeroase exemple din algebra și analiza tensorială. Ecuațiile generale ale mecanicii mediilor continuu deformabile, precum și studiul stării de tensiune și de deformație constituie obiectul celui cle-al doilea capitol. In capitolul 3 se abordează modelul solidului liniar elastic și ecuațiile elastodi- namicii dîndu-se teorema de unicitate pentru problemele la limită formulate. Aspectele aplicative ale teoriei expuse sînt ilustrate prin studiul stării de tensiune și de deformație a tubului cu pereți groși, discul în mișcare circulară uniformă, torsiunea barelor cilindrice, încovoierea simplă și întinderea sau compresiunea barelor datorită greutății proprii. Adoptînd metoda ăxiomatiș că. în capitolul 4 se dau proprietățile definitorii ale solidelor liniar viscoelas- tice, exprimând legea constitutivă - a acestui model cu ajutorul produsului de convoluție în spațiul distribuțiilor................. .. ISe studiază reprezentarea diferenția- l f 4 1 ti tarfi-A rl î fniwi F î n 1 a ■ n 1 txrrî 1 nn cnn ~ •;izo- Y ■
In preajma nouiui an de învățămînt u- niversitar, ziarul minerilor din Valea jiului prezintă în coloanele sale — a treia lucrare în mâi puțin de patru ani *— o nouă carte a prof. univ. dr, Wilhelm Kecs, șef de catedră la Institutul de mine, apărută In Editura tehnică sub titlul „Elasticitate și vîscoelasticita- te“ din ciclul mecanica teoretică și a- plicată,Noua apariție- editorială a prof. W. Kecs reprezintă o contribuție valoroasă, la dezvoltarea mecanicii solidului deformabil; fiind totodată prima sinteză în literatura română care abordează în mod unitar și sistematic, folosind calcului tensorial și teoria distribuțiilor, două largi domenii de actualitate: mecanica corpului elastic și a corpului viscoelastic.Lucrarea, pe parcursul a celor 488 de pagini, împărțite în patru capitole, ne oferă un material prezentat într-0 manieră - riguroasă și originală, înglo- bînd sub o formă armonioasă rezultatele cercetărilor efectuate de_a lungul sinilor în acest domeniu, de către profesorul W. Kecs. Multe exemple date în lucrare constituie modele de tratare a

lă și integro-diferențială a legilor con- . stitutive ale solidului viscoelastic trop și se dau formule pentru determinarea distribuțiilor de fluaj și de relaxare. Datorită aplicațiilor practice, o importanță deosebită s-a acordat modelelor de solide vîscoelastice pentru care se dau reguli privind gruparea a- cestora în serie sau în paralel.De asemenea, trebuie menționate rezultatele originale obținute de autor, ilustrate prin studiul legilor constitutive, determinarea distribuțiilor de fluaj și de relaxare, ecuațiile vîscoclasticită- ții în tensiuni și deplasări, deducerea ecuațiilor de mișcare în coordonate ortogonale și altele.După maniera în care este concepută și realizată, această carte se adresează deopotrivă cercetătorilor din domeniul matematicilor pure și aplicative, inginerilor și cercetătorilor din domeniul mecanicii solidului deformabil, cadrelor dl-ș dactice.: și studenților, a celor care prin preocupările lor își aduc contribuția la 1 promovarea științei și tehnicii. |Apariția acestei lucrări reprezintă o incontestabilă recunoaștere și apreciere a cercetării românești în domeniul matematicii, a prestigiului de care se bucu- ( ră Institutul de mine din Petroșani, pro- , fesorul univ. dr. Wilhelm Kecs în țară ț și peste hotare.
Conf. dr. iug. Ga vrii M.l'ZM'K. 

Institutul de mine Petroșani

) 
ț
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în aba- și căl-de exis-
II. DOBROGEANU

Concurs literar• Astăzi și mîine. tine
rii din municipiu sînt in
vitați de Casa de cultu
ră a sindicatelor, spre a 
participa la ultimele două 
ediții ale „discotecii va
canței". Muzică, dans, voie buni, tinerețe, surprize. Incepînd cu Ora 17, discote- teca își așteaptă prietenii.® Tot astăzi, la Teatrul 
de stat „V alea Jiului", descindere de stagiune. Se va juca „Autorul e în sală", o comedie.de Ion Băicșu. la care regia este semnată .de Radu Băieșu. Spectacolul va începe la ora 19. Și

noi, alături de iubitorii teatrului din municipiu, așteptăm cu nerăbdare primul gong al noii stagiuni teatrale, dornici de a dea numai înalt nivel artistic, cum stâ în puterile îndră- giților noștri actori să o facă.
O Cinematografia ne pro

pune pelicula „Provinci- . alii", ■ pentru cei ce îndrăgesc a 7-a artă, astăzi și mîine, la cinematograful „7 Noiembrie" din Petroșani.

ve-speetacole deașa
.Creatorii literari din Valea Jiului, membri ai cenaclurilor, sînt invitați să participe eu lucrări ja concursul inter- județean de creație literară organizat de miletul județean cultură și Co- dc educație socialistă ăl județului Sibiu și Casa de cultură din orașul Mediaș. Pentru amănunte, cei dornici să participe se pot adresa ziarului nostru, prin telefon 42464. (Al.H.j

,,1/ patrulea gard lingăViața obișnuită a pătruns în film încăizindu-șe. pînă la incandescență, sub flacăra artei. Faptele banale," gesturile obișnuite, replicile „ca-n viață", deș- cojite pînă Ia miez. și-au dezvăluit parfumul, savoarea și. strînse-n ghemul unei povestiri, au devenit capabile să vorbească, zguduitor. înălțător, emoționant. duios ori ironic, chiar despre viață.„Al patrulea gard lângă debarcader" este filmul u- nei întîlniri de adoles-- cenți care descifrează straniul alfabet al iubirii. El. se face parcă din nimic; imaginile sînt sprințare, ritmul vioi, totul freamătă. Din această alertă țîș- nește gravitatea, dar șicomicul. Pentru eroi —elevi de liceu în vacanță — dragostea este. întîi. o joacă, apoi un mic război al sentimentelor contradictorii, pentru ca la sfîr- șit să dispară ca un abur

debarcader66sfios, risipit de vîntul sfîr- ‘ VaFilmul,a- cu are niștii (BogdanManea, Bogdan Rodica llorobeț, lordăchescu) au fotogenie, indiscutabile calități actoricești și contrastează fizic frumos. Partiturile a- dulților (Irina Petrescu, Valentin Uritescu, Val. Pa- rasc.hiv ș.a.) sînt miniaturale, dar efectul, obținut cu simplitate și siguranță, se integrează fără cusur în ambianța filmului.Realizarea Cristianei Ni- eolae, aerisită, curată, luminoasă (operator Florin Paraschiv), este „fotografia" unei insule în realitate, o insulă în care evenimentele din jur ajung a- tît cît este nevoie, atît cît are vîrsta eroilor de

șițului de vacanță, rămîne prietenia. _ . dincolo de radiografia, cestei întîlniri, făcută vizibilă simpatie, nu nimic de povestit. Tmpor- ■ taut este cum se-ntîmplă toate și nu ce se-ntîmplă. Banalul dobîndește stră-

cerilor de firesc, propria lor condiție; își dublează frumusețea frumusețea fică) a vÎJ'stei.morală prin(cinematogra- Protago- Alexandru Uritescu, Raluca
CRONICA 
DE FILMlucire sub focul replicilor, teribiliste uneori, dar niciodată prețioase, generalizatoare fără a fi moraliste, niciodată ridicole. Cotidianul este „rescris" de înzestratul reporter și scenarist Nicolae Cristache, dar varietatea tipologiilor și firescul rămîn.Acest film csfe fel „cine-verite". elevi adevărați, îșidezinvolt și proaspăt,

într-unElevii, joacă, co
nevoie

ele.

C. Iw<>rg he POC AN

comedie.de
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In interesul transformării Balcanilor într-o regiune a stabilității,
păcii și destinderii

HANDBAL, DIVIZIA B TINERETLa încheierea
tratativelor

Declarația de 
colaborare intre

I. ‘ .-3 . . • ' ■" >SOFIA 12 (Âgerpres). —Ieri, la Sofia, Todor Jiv- kov, președintele Consi- . . liului de Stat- al R.P.B., șiAndreas Pâpandreu, primul ministru al Greciei, au semnat Declarația de prietenie, bună. vecinătate și colaborare între R.P. Bulgaria și Republica E- lenă.In Declarație < se subliniază hotărîrea celor două țări ca, împreună cu

prietenie, bună vecinătate și
R.P. Bulgaria și Republica Elenăalte state balcanice, să-și coordoneze eforturile în vederea îmbunătățirii climatului de încredere și înțelegere reciprocă, pentru transformarea Balcanilor într-p regiune a stabilității, păcii și destinde- rii. Bulgaria și Grecia vor contribui prin toate mijloacele la preîntîmpina- rea pericolului de război, cu precădere a unui război nuclear, colaborînd activ

ia vederea încetării cursei in:u mărilor și prevenirea transferării acesteia în spațiul cosmic. Părțile au subliniat că încetarea totală a experiențelor cu arma nucleară constituie un prim pas spre lichidarea armelor nucleare.In Declarație este subliniată hotărîrea celor două state de a extinde relațiile bilaterale în diverse domenii, transmite ă- genția BTA. U

egipteano- 
israeliene

Ratările se răzbunămeci, jucătorii combinatei Utilajul-Știința nu reușesc deeît să limiteze scorul. Rezultat final 22-16 pentru gazde. Arbitrii Cicel și I. Popescu Crfțioya au condus cu șeii o întîlnire care, ansamblu, a plăcut ritmul alert în care jucat. S-au remarcat
care E-

EFECTIVUL 
RINOCERILORPopulația de rinoceri din Kenya și alte țări africane se diminuează rapid exis-' tînd un grav pericol de dispariție a acestei specii. Potrivit ultimelor estimări, numărul rinocerilor din Kenya' este de numai 400—500, fată de '20 000 în 1965.In întreaga Africă, se apreciază că nu există mai mult de 5 000 de rinoceri. Printre cauzele principale se amintesc braconajul pe larg, . stimulat de goana după cornul rinocerului, presupus a fi purtătorul unor însușiri... afrodisia- ce.

întîlnire între președintele Republicii
Nicaragua și premierul Consiliului de Stat 

al R.P. "BEIJING 12 (Âgerpres). — Țările din America Centrală trebuie lăsate să-și rezolve problemele proprii fără amestec din afară, iar diferendele dintre a- ceste țări, precum și cele dintre Nicaragua și Statele Unite trebuie soluționate pe calea negocierilor, fără amenințări sau folosirea forței militare —• a declarat Zhao Ziyang, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, în cadrul

Chinezeședințele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, care efectuează o vizită în China — relatează agenția China Nouă.La rîndul său, șeful statului nicaraguan a spus,între altele, că, pe planextern, Nicaragua respectă principiile politicii de nealiniere și caută să stabilească noi relații economice, financiare și comerciale cu toate statele, in» întiînh'ii^ pe care a avut-o diferent de sistemul lor vineri, la Beijing, cu pre- social-politic.

VINATOARE 
DE LEIDupă o urmărire a durat 30 de zile, un grup de vînători tanzanieni a ucis doi lei care se „specializaseră" în atacarea oamenilor. Felinele semă- naseră panică, în rîndul locuitorilor dintr-o zonă din nordul Tanzaniei, unde zecț de oameni au , fost uciși și devorați. Una dintre ultimele victime a fost un vînător atacat la intrarea intr-un sat unde fusese instalat tocmai pentru a apăra localitatea respectivă de incursiunile leilor.

care

DECLARAȚIE, Delegații reprezentînd țările membre ale Common- wealthului, care au participat la Conferința internațională pentru denUcle- ârizare și pace în Peninsula Coreeană, au adoptat o declarație adresată șefilor de stat ai Commonwealthu- lui, în care aceștia sînt

CAIRO 12 (Âgerpres). — Agențiile internaționale de presă informează eă la încheierea întîlnirii la nivel înalt egipteano-is- raeliene de la Alexandria a fost dat publicității un comunicat comun îngiptul și Israelul dși exprimă „profunda rare în legătură cu prelungirea impasului în procesul de pace" din Orientul Mijlociu. Cele două părți precizează că „își vor concentra eforturile în scopul relansării unui proces global de pace" în regiune.Așa cum anunță agențiile internaționale de presă, președintele Egiptului, Hosni Mubarak, și primul ministru al Israelului, Shimon Peres, au declaraț ziariștilor, la Alexandria, 
că au acceptat „principiul organizării unei conferințe de pace în Orientul Mijlociu și au căzut de acord asupra creării unui comitet pregătitor".

îngrijo-

C.S.M. REȘIȚA — UTILAJUL STUNTA PETROȘANI 22—16 (10—6). Echilibrul meciului , a durat pî- nă în minutul 8, cîhd scorul. era egal, 3—3. A urmat o suită de ratări ale jucătorilor combinatei, in vreme ce gazdele nu ău „iertat" aproape nimic, astfel că la pauză tabela de marcaj a arătat 10 pentiu C.S.M. Reșița.In partea a doua a în- tîlnir i, deși încurajați de un grup de suporteri, ve- niți din Valea Jiului special pentru a asista
■6

E. , din gre- în prin s-a Ti- muș și Grasu — autori a 5 goluri fiecare — de la învingători și Drăgan — 5 goluri și Gheciil —- 4 goluri de la învinși.
Dumitru GÎRJOABĂ,

corespondent

memento
FILMEPETROȘANI — 7 No

iembrie: Provincialii; Uni
rea: Marele premiu; Pă- 
rîngul: O floare grădinari, I—II.LONEA: Pilot de formula unu.VULCAN , rul: Clipa de răgaz.LUPENI Cultural:Al patrulea gard lîngă debarcader.URICANI: Țapinarii.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

și doi
Luceafă-

TV.13,00 Telex.13,05 La sfîrșit de săp- tămînă (parțial color).— „Hai feciori cu toți la joc !“ —• melodii populare.•— Gala desenului animat.

UNUL PE ZI...Mereu la datorie, lucrătorii Biroului municipal de circulație, au surprins, în ultima săptă- mînă, nu mai puțin de' i auto s-au încumetat să la volan sub influ-

tier, cei care o ignoră riscă să intre în conflict cu legea. ; '
IndicatoareMajoritatea indicatoarelor de circulație tate pe marginea mul ui public din na Aninoasa sînt se. Vandalismul certați cu normele bună comportare să fie pedepsit exemplar I Totodată, indicatoarele teriorate trebuie ite cu altele noi, a asigura fluența cului rutier. In context, o atenție bită merită acordată porțiunii de șosea, intens circulată, dintre Uricani

plan- dru- comu- distru- celor deșapte conducători care urce ența băuturilor alcoolice. Dar iată lista celor care s-au făcut vinovați (cîte unul pe zi) de a- ceastă gravă încălcare a regulamentului de circulație: Vasile Hategan (31 HD 8802), Petru’Calvin (31 HD 690), Emanoil și Valea de Brazi, fiind- Istrate (31' HD 7866), Io- că lipsa unor indicatoa- nel Calotă (31 HD 7893), re sau marcaje c]e Rmi- Gheorghe Zeleneac (2 HD 8989), loan Didiu (3 HD 1747) și Vasile Antonie (31 HD 8275); cei șapte... magnifici ai paharului ispășesc acum urmările propriei lor nesocotințe. Atenție, recidiva asigură... cartonaș roșu !
PRIORITATEAutosalvările așezămintelor spitalicești fac parte din categoria autovehiculelor care beneficiază de prioritate de trecere, cînd se deplasează la intervenție, prevedere, care și autovehiculele pompierilor și miliției, respectată de toți parti- cipanții la traficul ru-

de- înlocu- pentru trafi- acest deose-
terii criminalității, relatează agențiile Reuter și France Presse, Au fost ranițe mai multe persoane, iar mașinile poliției - au fost atacate cu sticle incendiare și pietre.GREVĂ. Greva națională pe termen nelimitat a muncitorilor și lucrătorilor din serviciile bancare și ale prevederilor sociale din Brazilia a fost soldată, în prima ei zi de desfășurare, cu rănirea u- nor persoane și arestarea unor greviști la Rio de Janeiro și Șao Paulo,. unde forțele de poliție au intervenit; folosind gloanțe de cauciuc și grenade cu gaze lacrimogene —i; transmite agenția Prensa Latina. Greviștii reclamă ameliorarea condițiilor de

tare a vitezei asigură „frîu liber*' vitezomani- lor de la Secția „Cîmpu lui Neag a. SUCT Petroșani, autori, nu o dată, ai unor grave evenimente d<j circulație.
poneze, transmite agenția Reuter. In document se a- rată că în cazul în care tiu se iau măsuri restrictive, în 1987 deficitul balan- i co- cu cel la

chemați să ceară desființa- țej comerciale a Pieței'........------ --.-4-1- niune în schimburileJappțiia va depăși , pe. din acest an; estimat 15 miliarde dolari. ,INCIDENTE. In orașul britanic Bristol s-au pro-
rea și retragerea instalațiilor militare ale S.U.A. din Peninsula -Coreeană.RECOMANDARE. Parlamentul unit în bourg, ment prin care se recomandă statelor membre ale C.E.E. să impună restricții tarifare în calea importurilor de produse ja-

&

Vest-european, recesiune la Stras-a adoptat, un docu- dus joi violente incidente între poliție și grupuri de tineri, mai ales imigranți, s in cursul unei ■ acțiuni ă autorităților locale menite să ducă la stăvilirea traficului de droguri și a creș- muncă și de viață.'
• ■■■■■■ WBMHi was ■ ■■■■■

Această vizeazătrebuie

Duminică, 14 septem
brie a.c„ au dreptul să 
circule autoturismele pro
prietate personală înma
triculate sub număr I'A- 
RĂ SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circu 
lație al Miliției munici

piului Petroșani

— Reportajul emisiunii: „Trecut de glorii — strălucitor prezent".— Ca o vînt... dans adiereIn pași cu de de grupul ,Wayne . Sleep". „Anotimpuri" — moment poetic.— Ziua pompierilor documentar.—- O paletă de culori. ■— Telesport.— Farmecul muzicii.14,4515,00 Săptămîna politică, închiderea programului.Telejurnal. Teleencicloped i a (color).Mamaia ’86.Seleețiuni din Concursul națiorialde creație și, interpretare de muzică u- șoară românească — Gala laureați- lor.2(1.35 Film artistic 
„Adevărata 
gofte". (color).22,26 Telejurnal.
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- paznici obiective speciale

- macaragii

- fochiști pentru centrala termică

încadrarea și retribuirea se fac conform 
Legii 57/1974.

Exploatarea de gospodărie 
comunală și locativă

Lupeni
cu sediul în Aleea Liliacului nr. 2 

încadrează urgent '
- conducător auto grad B, C
- tractoriști rutieriști

Condițiile de retribuire conform
57/1974 și Legii nr. 1/1986.

Legii

Mica publicitatePIERDUT legitimație de serviciu pe numele Corna- ciu Aneta, eliberată de l’reparația Coroești. O declar nulă. (8831)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Pîrlo- geanu Dumitru, eliberată de I.M. Bărbătehi, O declar nulă. (8799)PIERDUT legitimație de serviciu pe. numele Tîru Maria, eliberată de I.C. Vulcan. O declar nulă. (8830)
ANUNȚURI DE FAMILIE

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cușmi- niuc Crenguța, eliberată de I.C. Vulcan -O declar nulă. (8829)PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) nr. 1829, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (8828)PIERDUT serviciu pe tran Doina, I.C. Vulcan, lă. (8827)
legitimație de numele Che- c liberală de O declar nu

SOȚIA și fiica, profund îndurerate, anunță în- ‘ 
cotarea din viată a iubitului lor

RAȘCA ION
Inmormîntarea, sîmbătă, 13 septembrie, ora 14. 

Cortegiul funerar pleacă de la domiciliu. (8833)

COLECTIVUL biroului PIS și ONR sînt alături 
de colega lor, Daniela, la pierderea dureroasă a 
scumpului ei tată

PAȘCA ION
(8834)

COLECTIVUL sectorului investiții al I.M. Live 
zeni aduce un ultim omagiu celui care a fost 

DALIDIS CONSTANTIN
(8824)

ec,
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