
Ședința Comitetului Politic 
al P.C.R.Executiv al C.C.Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, . vineri, 31 octombrie, a a- vut loc ședința Comitetului Politie Executiv C.C. al P.C.R.In cadrul ședinței, al
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acționeze mai ferm pentru înfăptuirea practică, în viață, a programelor de modernizare a tehnologiilor și produselor, pentru perfecționarea în continuare a acestora, pentru'a- plicarea unor soluții constructiv avansate, de înaltă eficiență, care să asigure fiecărui produs un nivel calitativ ridicat, perfora - mante tehnico-funcționa- le superioare. A fost subliniată necesitatea de ă se acționa cu hotărîre pentru perfecționarea întregii activități de proiectare, pentru o schimbare radicală în gîndirea, conceperea și realizarea tuturor produselor, astfel încât acestea să răspundă, din toate punctele de vedere, exigențelor revoluției tehnico- științifice, să se situeze la nivelul celor mai reușite realizări pe plan mondial.Comitetul Politic Executiv a examinat, in continuare, Raportul 
vind îndeplinirea 
nului de reparații 
tale, modernizări și revi
zii generale ale fonduri
lor fixe în perioada 1 ia
nuarie — 30 septembrie 
1986.. Avind în vedere realiză-- rile obținute, precum și neajunsurile manifestate în acest sector, Comitetul Politic Executiv a cerut să se acționeze cu mai multă . hotărîre pentru perfecționarea activității domeniu, pentru lățirea calității

Comitetului Politic Executiv a analizat Raportul pri
vind asigurarea și contro
lul calității produselor și 
activitatea de metrologie 
în trimestrul III/1986.S-a apreciat că, prin a- \ plicarea măsurilor stabilite, au fost înregistrate o serie de rezultate bune în ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, în întărirea controlului pe toate fazele de fabricație.Pornind de la exigențele tot mai mari privind calitatea produselor se manifestă alît pe pia- m internă, cît și pe externă, Comitetul tic e e r u t ministerelor, ■industriale și întreprinderilor, Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor să ia, în continuare, măsuri hotărîte pentru ridicarea la un nivel superior a întregii activități din acest domeniu, deosebit, necesitatea de a ra respectarea a prevederilor legii vind calitatea lor, a programului de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor. ilor, reducerea . Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul geoneral al partidului, a cerut șă se ia măsuri hotărîte pentru ca preocuparea pentru calitate să se manifeste cu putere pe toate fazele, începînd de la activitatea de cercetare, proiectare și pîriă la reali-1 zarea produsului finit. S-a cerut, în acest sens, să se

cea Poli- E xe ' U t i v a guvernului, centralelor

In moda fost subliniată se asigu- întocmai pri- produse-

pri- 
planu- 

capi-

în acest îmbună- reparați- duratei de executare a acestora, precum și a costurilor lor,Subliniind că toate lucrările de reparații capitale trebui e privite, ca o parte integrantă ă activității de investiții, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se ia măsuri hotărîte pentru ca fiecare reparație câni; t.ală să asigure neapăra. o îmbunătățire a parame-

trilor tchnico-economici ai utilajelor sau instalațiilor respective, ai fiecărei capacități de producție, să ducă, practic, la creșterea producției și productivității muncii, reducerea con-, sumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie, la sporirea eficienței economice. S-a indicat să șe revadă și să se perfecționeze în continuare reglementările și normele de realizare . a lucrăriloi' de reparații capitale, modernizări și revizii generale ale fondurilor fixe. In acest spirit s-a cerut guvernului să analizeze în continuare situația reparațiilor capitale și să prezinte propuneri concrete pentru introducerea unui înalt spirit de• ordine și responsabilitate, îmbunătățirea radicală întregii activități din cest domeniu. -In continuare, Comitetul Politic- Executiv a dezbătut și aprobat Raportul 
cu privire la desfășura
rea învățămîntului

a a-
rea învățămîntului politi
co-ideologic în anul 1985— 
1986 și măsurile ce se 
impun pentru noul an de 
studiu.Anali zînd rezultatele obținute, Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri privind îmbunătățirea, în continuare, a organizării și desfășurării învățămîntului politico-ideologic în anul de studiu 1986—1987. Măsurile stabilite asigură — în lumina exigențelor Programului ideologic al partidului, a orientărilor și sarcinilor stabilite de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — creșterea rolului învățămîntului politico-ideologic în ridicarea nivelului de pregătire a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, în infăptu-

(Continuare in pag. ala)

Plenara Consiliului Culturii
și Educației SocialistePlenara a analizat „Raportul cu privire la modul de aplicare în viață a prevederilor Programului a- doptat de Congresul al Xlll-lea al partidului. a , orientărilor și indicațiilor formulate de secretarul general al partidului, tova- Ceaușescu, cu privire la „formarea o- mului nou, cu o înaltă conștiință socialistă" și o informare privind desfășurarea etapei de masă a

Vineri a avut, loc Plenara Consiliului Culturii și Educației Socialiste.La lucrările plenarei au luat parte membrii consiliului, .președinții comitete-, lor de cultură și educație , socialistă din județe . și municipiul București, reprezentanți ai uniunilor.și rasul Nicolaeasociațiilor de creatori, conducătorii centralelor și instituțiilor subordonate CCEȘ, redactori șefi ăi revistelor culturale, activiști ai consiliului.

celei de-a Vt-a ediții a Festivalului național „Cin- tarea României", precum și măsurile ce se impun pentru pregătirea și rarea etapelor alt> festivalului.In încheierea a fost adoptată mă adresată t Nicolae Ceaușescu, tar general Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.

desfășu- ul teri oareluerărilor, o telegra- tovarășului, socreai PartiduluiRomân,
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Integrarea și perfectionarea forței de muncă 
cerințe cărora munca politică trebuie 

sa leînfăptuirea obiectivelor dezvoltării intensive, calitativ superioare ale economiei naționale incumbă cu necesitate în această perioadă — ultimul trimestru din 1986, etapă ho- tărîtoare pentru pregătirea producției viitorului an — mobilizarea tuturor forțelor creatoare ale fiecărui colectiv de muncă. Ideile, orientările, sarcinile formulate în această privință de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se constituie în programe concrete de acțiune, direcțio- nînd demersurile fiecărei organizații de partid și ale fiecărui organ de conducere.Pentru comuniști, pentru toți minerii Văii Jiului cu- vîntarea secretarului ge-Zi rodnică pe frontul cărbuneluiPenultima zi a lunii octombrie s-a încheiat cu un bilanț rodnic pe frontul cărbunelui. Din abatajele întreprinderilor miniere ale CMVJ au fost extrase 1658 -de tone de cărbune peste preliminarul zilei. La obținerea acestui noU succes, care continuă șirul unor realizări de prestigiu. în e- fortul minerilor de a da țării cit mai mult cărbune energetic și cocsificabil, au contribuit cu producții suplimentare colectivele întreprinderilor miniere Paroșeni, Lupeni, Bărbăteni. Aninoasa, Lonea, Valea de Brazi si• Cel 831 tone raportat lectiv al losind cu competență răspundere tehnica modernă din dotare, minerii din abatajele mecanizate l.M. Paroșeni au în ultimele zile medii de 17 tone bune pe post.

Cîmpu lui Neag. mai mare plus, de de cărbune, a fost de harnicul co-I.M. Paroșeni. Fo-Șiale realizat producții de căf- depășind
(Continuare în pag. a 2-a)

râspundă cu prisosințăncral al partidului, rostită la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., reprezintă o nouă și vibrantă chemare în vederea unirii forțelor și energiilor creatoare pentru încheierea cu rezultate cît mai bune a anului și atingerea unor creșteri substanțiale la producția de cărbune. „In următoarea

■ Sporurile de pro
ducție se realizează cu 
mineri bine pregătiți, 
nu cu „voiajori" și „di- 
letanți".

perioadă din acest an este 
necesar să fie luate mă
suri hotărîte pentru lichi
darea fermă a lipsurilor și 
îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a planului, 
îndeosebi a producției de 
cărbune energetic și cocsi- 
ficabil. ...Se impune ca or
ganizațiile de partid să 
treacă cu mai multă hotă
rîre la realizarea în prac
tică a măsurilor stabilite 
privind buna organizare a 
muncii, a activității în do
meniul minier". Sint cuvinte care se adresează în.comuniștilor,1 - Văiiomod direct < fiecărui miner al Jiului, reprezeritînd nouă chemare la acțiune, la muncă dîrză, responsabilă, la finalizarea eficientă a măsurilor elaborate pentru valorificarea superioară â tuturor condițiilor pentru a ridica extracția

de cărbune la nivelul cerut de dezvoltarea economiei naționale.In definirea priorităților, în concretizarea direcțiilor de acțiune ale organizațiilor de partid și organelor de conducere, dezbaterile din recenta plenară a Comitetului municipal de partid, sublinierile privind măsurile menite să asigure încheierea cu rezultate cît mai bune a anului au o însemnătate deosebită. In cadrul plenarei au foșt accentuate două cerințe ’a căror ‘ însemnătate rezidă tocmai prin faptul că determină, condiționează finalizarea celorlalte acțiuni și. eforturi pentru creșterea producției — stabilirea for
ței de muncă, calificarea 
și perfecționarea pregăti
rii profesionale a persona
lului unităților miniere. Argumentele acestor cerințe au fost relevate și ele, cu prisosință. S-a a- rătat că deși s-a realizat planul de recrutare și calificare a forței de muncă, în perioadei trecută de la începutul anului au părăsit unitățile miniere mii de persoane, efectivele în- registrînd un spor cu doar 461 oameni. Din totalul ă celor plecați, peste 80 la sută au întrerupt contractul de .muncă prin absențe nemotivate.

Ioan DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)
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Un abataj de mare capacitate în pregătire
la mina Uricani

Ritm intens la avansare

Realizînd de la începutul anului o producție suplimentară de peste 70 000 tone de cărbune, colectivul Întreprinderii miniere Pa- ro.șeni se situează pe primul loc în întrecere la Pive,ul CMVJ și își exprimă prin fapte lăudabile liotă- rîrea de a-și onora exemplar sarcinile de plan și angajamentele pe 1986. A- ceastă hotărîre a ieșit puternic în evidență și prilejul adunării a reprezentanților nilor muncii din întreprinderii, prezentat de organul lectiv de conducere, baterile care au avut au demonstrat < .ța tehnică, maturitatea spiritul muncitoresc al nui colectiv ce acționează ferm pentru creșterea con- 1inuă a producției de cărbune I sin i c rusptn- dere, in mod intensiv, tehnica modernă din dotare,

manifestînd o preocupare susținută pentru aplicarea principiilor muncii colective în conducerea activității economice, urmărind îndeaproape continua im-
nomice a pus în rezervele de care colectivul pentru rea unor producțiide -cărbune. Pe bună d rep-

evidență dispune realiza- sporite
Adunări generale 

ale oamenilor munciieu generale oame- cadrul Raportul co- dez- loc, competen- Și u-

bunătățire. a organizării muncii, pe toate schimburile, colectivul î derii a realizat producția suplimentară în de eficiență, marfă,
întreprin-condiții Producția productivitatea muncii, beneficiile au fost nu numai realizate, ci și depășite, în condițiile reducerii cu 45 lei a cheltuielilor la 1000 lei producție marfă și a consumurilor specifice;Analiza activității eco-

ca- dacâ0.4ce-
tate s-a subliniat în drul dezbaterilor că, nu s-ar fi depășit cu puncte conținutul de nu.șă și cu 0,3 puncte umiditatea cărbunelui extras și livrat, realizările puteau fi cu mult mai mari. Par- ticipanții la dezbateri insistat în cuvîntul tocmai asupra de care dispune pentru sporirea și îndeplinirea de plan la toți

au lor rezervelor colectivul eficienței sarcinilor indicatorii.

„împreună cu ortacii mei, realizăm productivități mari în abatajul complet mecanizat, spunea, printre altele, în cuvintul său minerul șef de brigadă Ferencz Fazakas. Dar nu sîntem pe deplin mulțumiți de partea hidraulică a complexului de susținere mecanizată. Furtu- nele de presiune cedează destul de des și ne provoacă greutăți în asigurarea continuității producției pe schimburi. Cerem constructorilor de la IUM Timișoara să fie prezenți la noi, în subteran, pentru a remedia defecțiunile mai operativ ia ' utilajul pe care l-au fabricat, aceeași situație sînt'piesele de schimb livrateIn
Viorel STRAI 'J'
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Brigăzile deale sectorului III A la mina Uricani știu „miza" este mare : bataj mecanizat cu o capacitate de 650—700 de tone pe . zi. De aceea, și-au organizat în așa fel munca incit „să atace", pe mai multe fronturi, blocul zero -lin stratul 17—18, pentru a „deschide linie" înalt randament. Iar fensiva se desfășoară in ritm susținut, pentru acel moment al pornirii șuvoiului de cărbune către suprafață să fie a- dus, în timp, mai aproape.loan Nichițelea și tacii săi și-au dat ma, cît se poate de pede. că vitezele de naintare pe care le obțineau la executarea galeriei de bază, deși erau chiar superioare celor prevăzute pentru tehnologia folosită, nu sînt suficiente pentru grăbirea lucrărilor de conturare a ' cului. Ciocanul de taj, chiar mînuit cu ruință și iscusință, ciocan de abataj rămîne. Și se cheamă că rămîne

pregătiri mult în urma utilajelor de de înalt randament. Cornea parație pe care o făceau, un a- mai cu seamă, aceia din numai ,că văzuseră, dar chiar și 
' j de Matei Și

brigadă care nu
J_CX O, Vtttl . VITAfolosiseră combinele înaintare. Așa că, 1 Mihali, Doru Bălan Constantin Udrescu cei trei combainieri formației — au ajuns, din utilajului de nou. la mai vechea lor pasiune și sub conducerea șefilor de schimb A- nastasiu Fîcă, Ion Haba- ki, Gheorghe Pricop și alături de colegii de șut, obțin, acum, viteze de avansare de aproape trei ori mai mari. Pentru că utilajul de. mare randament, introdus în frontul de lucru al brigăzii, a permis minerilor să realizeze ritmul pe care și-l doreau la executarea galeriei de cap a panoului I.Minerii din brigada lui Aurel Șo.șoi au terminat deja galeria; de ‘ bază, pe porțiunea care le-a fost încredințată. Aceasta și

C.T. DI AGON V
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a României socialisteVibrantă adeziune la noua inițiativă de pace
Alături de întregul popor, am primit eu deplină Satisfacție și mîndrie patriotică cuvîntarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușcscu, rostită în ple- , nul Marii Adunări Naționale — vibrant apel adresat tuturor popoarelor lumii de a face totul pentru asigurarea unui climat de pace . și colaborare pe planeta,! noastră. Cuvîntarea secretarului general al partidului, act politic major, cu profund programatic, ca și privind reducereamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare eu 5

avansarecut-o cit se poate de bine, chiar din primele zile ale executării acestei lucrări, și există certitudinea că vor continua la fel. ■:Se știe că „pulsul" luJ crărilor de pregătiri prevestește ritmul productele secto- mina pro- îneheia

(Urmare din pag. I) dere și tectonica oarecum aparte a zonei respective. Și deoarece la lucrările de pregătiri se gîndește, tehnic, în devans, o a patra brigadă prelungește galeria de bază a panoului I, încă de pe a- cum, în vederea următoarelor capacități care vor ției viitoare, fi amplasate în acest prim bloc din stratul 17—18, ■blocul zero, care se conturează în prezent. Este vorba de brigada coor- _ _______ __________ _________danată de Gheorghe Po- rea blocului zero, stimu- ™ lăți și de faptul că în felul acesta ei devin „autorii" unei premiere: stratul 17—18 va fi pus dinva firoadele 
. . .. ... .............................. j decărbune în plus.

viețiiȘtiința, în slujbala sută constituie noi dovezi ale realismului' politicii noastre externe.Prin glasul președintelui ei, România oferă un nou exemplu de strălucită opțiune politică, arătînd întregii lumi care este calea de urmat pentru asigurarea securității în lume, a instaurării unui climat de încredere și cooperare, ferind astfel civilizația de ororile conflagrației.Pentru noi, oamenii de știință, noile inițiative de pace ale României, reprezintă garanția fermă a progresului întregii omeniri, oferind ji-me . posibilitatea de a pune întreaga capacitate creatoare, științifică și tehnică, în slujba

omului, a vieții, a edificării unei noi lumi, mai bune și mai drepte pe planeta noastră. .........In cadrul referendumului apropiat vom susține ~ " hotărît, țării

caracterI .egea'arma-

printr-un „DA“ 1 ideile de pace ale noastre, ale președintelui României socialiste, cu convingerea că pe această cale susținem întreaga ■ noastră politică de dezvoltare multilaterală, de întrerupt, de colaborare cu rele lumii.
progres neînțelegere și toate popea-

Dr. Petru HADGEA,
cercetător științific 

r principal, 
CCITPSM Petroșani

pentru că ortaci cu experiența și competența profesională a lui Aurel Cușai, Nedescu Munteanu, Grigore Jalbă, Constantin Irimesei au depus toată strădania pentru că ran- I damentele obținute să fie cu cel puțin 50 la su- ! tă mai mari decît cele prevăzute. Au predat, în continuare, ștafeta, brigăzii conduse de Victor Mezambrovschi — și au încredintat-o pe mîini - PbViei, care nici ea. r” bune, cum se spune —. se lașa mai prejos fața pențrti că si această for- realizările ortacilor„din zonă". In sfîrșit, cea de-a cincea formație, con- plin „la treabă", dusă de Georgică Ojoc, silit să-și arate a atacat planul înclinat concretizate în tone pentru aeraj — și a fă- cărbune în plus.

I
4
I
I
I
I .I mație a realizat, lima J trecută, o avansare de a-
1 proape 80' de metri. li- | niari ceea ce nu este | deloc puțin, avînd în ve-

. Iarcinci brigăzi ale rului III A de laUricani au ambiția fesională de achiar în devans contura-

Integrarea și perfecționarea forței de muncă
Pregătiri d e iarnaLa ora cînd apar aceste rînduri, ia depozitul nr. 1 din Iscroni al CLF Petroșani, s-a încheiat cea mai mare parte din acțiunea, începută în iulie,. de însilozare a legumelor și fructelor. Amănunte despre modul în care s-a derulat această importantă activitate primim de la . tovarășul Constantin Toa- der, șeful depozitului, ' — Ce pot să spun acumeste că elevii și studenții ne-au fost de un real folos. Fără aportul lor nu cred să fi terminat, în timp optim, această activitate, mai ales că însilozările din acest : an depășesc cu mult din. punct de vedere cantitativ și calitativ, realizările din anii precedenti.— Intr-adevăr, intervine în discuție Ion Nițuletp, ajutor șef de depozit, comparativ cu 1985, . cantitatea ' în de 5225 tone, cu 1225 tone mai mare decît cea din anul trecut. Situație. similară și la mere : 1400 tone depozitate în septembrie, cu 600 tone mai mult decît acum un an, sau la ceapă, sortiment din care, în c

de cartofi însilozată această toamnă este

lulele silozului, se află 671 tone.— Dacă la sortimentele arătate de colegii mei acțiunea de însilozare s-a încheiat, nu același lucru se poate spune despre ră- dăcinoase, adaugă Costel Călugăriță, pînă în prezent, avem depozitate 120
La depozitul

CLF din Iscroni-tone rădăeinoasc. cantitatea urmînd sa fie completată în cursul acestei luni.A fost. 6 muncă pătrunsă de răspundere. Fiecare cartof, fiecare ceapă, morcov sau pătrunjel au trecut prin mîinile tinerilor : și muncitorilor din depozit. „Deoarece, ne explică ing. tehnolog. Cornelia Breto- iu, pentru â. se păstra bine, timp de 6 luni de zile, tuberculii, albiturile și merele nu trebuie să prezinte mei cea mai mică Urmă de depreciere". In această acțiune de insilo- au fost angrenate, formațiile de lucru

ale depozitului: muncitoarele de la însilozare „toate au lucrat cu spor", ne-a spus șeful depozitului), motostivuitorii Roger ghel. Ileana Cordus Gheorghe Anițas, membrii echipei de tehniști, condusă de Ion iță.— Cu toate, că, în .
An-Și apoi frigo- 

, Ion— Cu toate că, în această toamnă, cantitățile de legume și fructe depozitate sînt cu mult mai mari decît în anii trecuți, apreciez că activitatea de însilozare de Ia depozitul din Iscroni s-a desfășurat în bune condiții, încadrîndu- se, ia cartofi. și mere, în termenele prevăzute, remarca tovarășul Lăscuț Rădoni, directorul Complexului de prelucrare, valorificare și industrializare a. legumelor și fructelor — Petroșani. Doresc să mai adaug că vom mai insiloza, în cursul trimestrului IV. 1000 tone de varză proaspătă și circa 500 tone de rădăcinOase.. In felul acesta vom asigura 6 bună aprovizionare a populației in sezon til de iarnă.
Gheorghe OLTEANU

(Urmare din pag. I) a producției, cu consecințe ---------------------------------- directe asupra realizării Implicațiile fluctuației planului.ale instabilității — feno- La aceste consecințe se men resimțit din plin la nivelul sectoarelor de producție și al formațiilor de lucru — sînt evidente. Din cauza efectivelor incomplete în multe sectoare, a absențelor nemotivate, la care se adaugă deficiențele de ordin organizatoric, în ceea ce privește gospodărirea judicioasă a efectivelor, respectarea programării zilelor de -: odihnă, optimizarea raportului dintre . personalul direct și indirect productiv etc, posturile realizate în cărbune și subteran sînt inferioare celor programate CU 11, respectiv, 7 la sută. Posturile neprestate în cărbune se ridică la peste 100 000, or, echivalînd fiecare post cu productivitatea medie, de 6,1 tone pe post, realizată în prezent, rezultă o pierdere de ducție de sute de mii tone.Acestea sînt efectele stabilității, ale stării indisciplină -cauzate de

lajele din dotare, nu pot fi obținute sporurile prevăzute l-a extracția de cărbune.Organelor și organizațiilor de partid, sindicatelor, organizațiilor de tineret și conducerilor colective le revine îndatorirea să asigure un climat de înaltă răspundere și exigență în fiecare etapă a ■ acestui proces complex, de mare importanță care este asigurarea, integrarea, pregă- tirea și perfecționarea personalului. De optimizarea acestui proces, de asigurarea unor oameni competent, cu o conștiință politică și profesională pe mă- _____ , ............. sura cerințelor mineritu- care se plimbă și „își în- lui modem depinde va- " ’...................................... la lorificarea unor rezervecu hotărîtoare pentru creșterea productivității muncii și, implicit, a producției de cărbune.
*

La aceste consecințe se pot adăuga și cele determinate de întreruperile, avariile în fluxurile tehnologice, defecțiunile e- lectromecanice, abaterile de la normele de lucru, urmare a deficiențelor în întreținerea, exploatarea și repararea Utilajelor» calității slabe a acestora, cauzate de nepriceperea, neglijența, de nivelul scăzut de calificare al unei părți din personal. Coro- . larul acestor neajunsuri a fost exprimat în mod tranșant : cu „voiajori" și „di- letanți", adică eu oamenicearcă doar: norocul “ cite o mină, precum și oameni insuficient pregătiți nu se pot exploata la parametri superiori Uti-
pradeînde- ,. - . -- - a-cele categorii de personal care prin absențe repetate, și plecarea din unitate, reprezintă un factor permanent de dezorganizare

Acțîuni fermetul că toți partîcipanții la dezbateri și-au asumat angajamente sporite, în întrecere, comparativ cu cele de la începutul anului. Pe 'făcute în cadrul rilor, a aprobat în un program de măsuri teh- nico-econoniice și politico- organizatortce a cărui înfăptuire pune baze temeinice realizării exemplare a sarcinilor de plan din 1986 și a celor din anul viitor. In acest context, un , caracter prioritar îl preocuparea pentru lichidarea în cel mai scurt timp a rămînerilor în urmă constatate la planulfizic al lucrărilor de investiții, pentru conturarea noilor capacități de producție la termenele sta- ■■ bilitex - :■

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

r

Valea livrate

Zi rodnică

din Vulcan. PĂȘUNILE pe care pasc

, sugeram

Magazinul alimentar accentuate de pe actuala porțiune a drumului Ja intrarea în orașul Vulcan. (V.S.) . 'i se subredacții

siibstanți':i! sarcinile < plan și propriile angajamente.• Din abatajele I.M. Lupeni' au fost expediate la ziuă 441 tone de cărbune. Întreaga producție suplimentară a fost realizată în abatajele dotate cu complexe de susținere mecanizată și combine.• Un reviriment constatai la I.M. : teni, de unde s-au s-a Bărbă- , —----, ...extrassuplimentar 201 tone de cărbune, fapt care dovedește resursele reale ale colectivului de a spori pro- . ducția zilnică.• De la începutul lunii octombrie pînă ieri, din a- batajele întreprinderilor miniere Paroșeni, Lohea, Cîmpu lui Neag și de Brazi au fost 47 425 tone de cărbune peste sarcinile de plan. (V,S.)

t..
» 4 ÎL

Foto: Ștefan NEMECSEK

SERVICII. După cum ne loanCo- - - „ . laparterul blocului 80 Gin cartierul Petroșani-Nonl,. este în curs de finalizare o nouă unitate prestatoare 
I de servicii pentru popu- 
I lație. Este vorba despre o 
I unitate profilată pc repa-: 
I rații de instalații sanitare 
1 și încălzire, care va presta

informează tovarășul Marcu, președintele operativei „Unirea'1,

servicii in exclu.sivitate lor și șoimilor patriei din pentru cetățeni, la dornici- Lupeni va avea loc o ac- liul acestora. țiune, în cadrul căreiavor constitui .„Cutezătorii" în toate școlile orașului.PREGĂTIRI DE IARNA. Aflăm de la Danii T.uea. șeful biroului comercial de la TCS Mixtă Vulcan, că, .pînă la această dată, pentru unitățile de alimentație publică au fost. însilozate 45 lone de cartofi și toate celelalte legume- planificate. Ieri a sosit un transport de 10 tone de varză.

TELESCAUNUL din masivul Straja Lupeni a fost supus reviziilor și. verificărilor institutului de specialitate, fiind autorizată functionarea instalației A- de tele-
SUBREDACȚII. Luni di. mineața. la Casa pionieri-

DRUM. In orâșul Vulcan au început lucrările de construcție a unui nou drum. Este vorba de va- _ ___ _rianta de deviere a DN 66 pentiu următorul an. A, între Valea Ungurului șădar, după lucrările și stadion, care va asigura reparații și revizii,.1: ,. .. ,. - . scaunul a fost pus de ierio circulațm rutiera . mai din nou u dispozjția a. fluentă, prin eliminarea maiorilor drumețiilor mon- a doua curbe și a pantei tape. (I.D.)

pentru toate tipurile de transportoare din abataje. Acest fapt, care se repetă de ani de zile, impune trecerea la fabricarea pc plan local, la IU MP a acestor piese de schimb, a utilajelor pe care le folosim". La rîndul său, maistrul Constantin Mitroi a subliniat necesitatea urgentării pregătirilor pentru iarnă, pentru a asigura continuitatea producției la cote înalte, zi de zi. Au mai Tăcut/nu- meroâlie propuneri vizînd perfecționarea organizării producției și a muncii, Marin Dobromir, Cornel David, Alexandru Laszlo, Dumitru Stanca, Nicolae Bodescu, Dumitru Avram, Ștefan Toma, Remus Be- cuș, Petre Tudor. Deosebit de "Semnificativ este fap-
Sugerăm Direcției < comereciale a municipiului organizarea u- nei acțiuni de reîmprospătare a aspectului vitrinelor, în ton cu anotimpul. Nu putem expune în vitrine, în luna noiembrie, articole de... plajă I (M.B.)

baza propunerilor dezbate- adunarea generală unanimitate

IMPORTANT !

arescurt

După cum no 
mează serviciul 
lație al Miliției 
cipale, mîine au drept 
de circulație autotu
rismele proprietate
personală înmatricula
te sub număr CU SOȚ.

infor- 
circu- 
muni-

î
■
i

este

-PĂȘUNILE pe care pasc ții ceasuri de pe bulevar- vara cele 800 de oi aflate dul 'Victoriei, (lingă rnaga- al zinele „SCALAR" și ARTI- areîn sectorul zootehnic ... .IACCVJ au fost obiectivul ZANAT-BIJUTERII) obiceiul de a cam... plimba clienții ! Orarul de formă, iar unitatea este cînd închisă, cînd deschisă, după bunul plac al responsabilului I (A.T.)
Rubrică realizată de
Mircea BUJORESCU

care a concentrat ■ atenția oamenilor muncii în aceste luni de toamnă. Dl'pă fertilizarea solului, joi a avut loc o acțiune destinată semănării săniînțer de iarbă îii zona cuprinsă de la plaiul Vulcan spre Șaua lui . Crai. (T.S.)ORAR... DE FORMA ? Mai mulți cetățeni din Vulcan ne sesizează un aspect ; unitatea de repara-
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Festivalul național „Cîntarea României**

Interes sporit pentru calitatea artisticăCu numai o săptamînă înainte de desfășurarea e- tapei ? orășenești a Festivalului național - „Cîntarea României", la Petrila, am poposit la clubul muncitoresc al I.M, Lonea, dornici de a cunoaște amănunte privind pregătirile formațiilor artistice.Reluînd o idee mai veche, publicată la începutul anului 1986 în ziarul nostru, privind aspirațiile artiștilor amatori care activează aici spre o clasare la nivel superior în ierarhia genurilor artistice, față de ediția anterioară, directorul clubului Zoltan ■Pop, a enumerat formațiile care, începînd de sîmbătă vor intra în concurs. „La loc central se află folclorul. Dispunem, de forțe artistice puternice, de bogate resurse folclorice care ne vor permite, prin muncă asiduă, să ]----văm în etapele superioare. Este una dintre direcțiile noastre de acțiune. Formația" de fluierași alcătuită din mineri de la Lonea repetă intens. Sînt, în prezent 26 de fluierași— artiști amatori care vor prezenta cîntece din zona folclorică a Jiului de Est. Ar putea fi mai mulți, dar nu am găsit încă modalitățile de a-i aduce la repetiții și

pe cei care locuiesc în zo
na Maleea. In afară de acest lucru, întîmpinăm greutăți cu instrumentele, care, nefiind confecționate de același meșter popular, nu se acordează. Ceva promisiuni avem mai de mult timp din partea organelor municipale de sindicat cu atribuții în dome-

La Clubul
muncitoresc

al I.M. Lonea

niul culturii, dar faza o- rășenească începe peste 7 zile și nu s-a făcut nimic în acest sens. Membrii tarafului — 10 la număr ■— activează în majoritate atît promo- |a cjub, cît și în ansamblul

OASPEȚI ȚU. VĂII JIULUI

„Parîngul* al Casei de cultură. La fel se poate vorbi de fanfară, de soliștii de muzică populară, compo- nenți ai ansamblurilor reunite, pe fiecare gen : tic, ale Văii Jiului, intra în concurs, de menea, cu un obicei cloric, cu formația de zică ușoară soliști de muzică ușoară și folk, formația de teatru și montajul literar, îndrumate de actorul Doru Zamfirescu, de Ia Teatrul

artis-Vomase- fol-1 mu-„Raîd-rock",

de stat „Valea Jiului", precum și cu brigada artistică;De ce nu și reactiviza- rea corului* cu vechi tradiții la Lonea". :■ Faptul că se repetă intens, l-am constatat și noi. Aprecierile cu privire la calitatea artistică rămîne să le formulăm după prima prezență pe scena de concurs. Pînă atunci, am remarcat dorința inter- prcților și organizatorilor de a se situa printre protagoniștii concursului, deși . greutățile nu lipsesc. Spre exemplu, la capitolul coregrafie nu. există instructor calificat, ceea ce face ca rezultatele obținute de formația de dans modern să fie mult sub așteptări. Ne întrebăm, care este cauza pentru care nici măcar acum, în ultimele zile dinainte de concurs, nu a fost rezolvată problema instructorului specialist ? Să fie vorba numai de Vina conducerii clubului ?Gongul etapei orășenești este pregătit. Luminile rampei ăe vor aprinde în cur î n d. Dorim tuturor interpreților succes, cu speranța că vom viziona evoluții ale unor colective artistice cu o pregătire, ale căror grame să corespundă bună pror exi-

lauri pentru orașul PetrilaL Născut în Petrila (1919), fiu de mi- I her, dramaturgul I.D. Sîrbu a făcut din destinul său o creație. Evoluția acesteia a ajuns Ia maturitatea deplină. In urmă eu doi ani, Uniunea Scriitorilor ii decerna Premiul pentru dramaturgie; a- pol, Academia R.S.R. Premiu] „LL.ragiale". Cariera pieselor sale, începînd din 1967 și desfășurîndu-se atît în țară cit și în străinătate, este încununată a- nul acesta cu două muri premii.La a cîncea ediție a Galei teatrului istoric — Craiova *86 manifestaredusă în Festivalul național ,,©întărea României", obține Marele premiu pentru spectacolul „Iarna lupului cenușiu", prezentat de Naționalul eraiovean. Totodată, scenograful Viorel Peni.șoară-Ste- garu și actrița Leni Lințea-Momeag premiile I, iar Mirela Cioabă care și-a făcut ucenicia pe scena Teatrului din Petroșani) — premiul al II-lca.La recenta Gală de teatru contemporan, ediția a VII-a — Brașov, octombrie ’86, spectacolul prezentat de dramatic din Brașov cu „Arca bunei speranțe", obține Marele Premiu. Un spectacol de excepție, la care nu se putea să nu-și adjudece premii și realizatorii. Adrian . Tatu —- tînărul scenograf al Teatrului de stat „Valea Jiului" Petroșani — realizînd o fructuoasă colaborare cu Teatrul dramatic Brașov, obține Diploma pentru scenografie. Iar interpretul lui Protos, George Tudor — premiul I.

Teatru I
Distincțiile sînt. rodul urmi efort continuu al autorului de a șe implica fn problematica epocii: noastre ■ contemporane. ;■ :I.D. Sîrbu, acest ortac între ortacii spiritului, nu putea fi deeît fiul acestei epoci, după cum mărturisea eîndva.

Dumitru VELEA

!

La IPCVJ, în cadrul 
Universității cultural* 
științifice a avut loc 
recent o masă rotundă 
pe tema calității cărbu
nelui. Aspect din timpul 
dezbaterilor.

Un gînd, . 
pentru mineriPe Silviu Stănculescu cu mare greutate l-am smulge aplauzelor, sfîrșitul recentelor tacole ale Teatruluicomedie din București, ținute în sala Casei cultură a sindicatelor.
— Ce vă atrage la 

troșani ?

pututIa spec- de sus- de
Pe-— Frumusețea oameni- lor .și a locurilor. Inegalabile 1 Am venit pentru prima dată aici, la . Petroșani, în turneu cu Teatrul de comedie în 1977. De a- tunci, cu o singură excepție, am venit an de an, în Valea Jiului. Minerii ne-au primit cu ospeția lor recunoscută. S-a cimentat între noi o prietenie trainică.

— Ce joacă în prezent, 
Silviu Stănculescu ?— „Acești nebuni fâțar- de Theodor Mazilu, ecran, la un lui

III
poetică așternute pe hîrtic de un colaborator și pric- i 
ten al redacției noastre, JACEK DRABEK, redactor |l 

IIIIII

Mesaj de prietenie
Publicăm cîteva giriduri de frumoasă simțire 

poetică așternute pe hîrtic de un colaborator și pric-

la ziarul „Tribuna robotnieza" din Katowice, R.P. 
Polonă, care a vizitat de curînd Valea Jiului.gențelor marelui public. vorbă a păcii, probabilitateExistă o Există o a existenței.Există 6 paceA .vorbelor.Există o fîntînă adîncă și clară în care păsările își udă aripile, înaintea zborului avîntat și înalt.

Pa ringCopacii și-au pus iar haina pastelată a Și sorb însetați ultimele cești de Vor hiberna iar străjuiți de Ursa a cerului.Muntele răsuflă ușor, .sub povara turmelor, așezîndu-și pe-o parte, căciula albă
Traducere de 

Valeria BUTULESCU

Carnet
• Participare interna

țională. Zilele acestea a loc la Banska Bis- frica (Cehoslovacia) vernisajul bienalei' de . gravură în lemn unde țara noastră este reprezentată de trei lucrări ale artistu-

toamneisoare.Mare

plasticlui plaștic lujrcnean I.dsif Tellmann. Tematica lucrărilor a fost inspirată din folclorul românesc.

nici , iar pentru marele am terminat lucrul „Francois Villon" — film realizat îh regiaSergiu Nicolacscu. In proiect, „Liceenii" o continuare laț „Declarație de dragoste".
— Ce înseamnă pentru 

un actor de comedie „sta
rea de voie bună" ?Un fapt de viață care ține de inteligență. Cel ce nu trăiește o astfel de „stare de voie bună", îm- bătrînește repede. Și eu nu vreau să îmbătrînesc.

— Un rol preferat ?-—Ar trebui să vină nul I Poate că noua medie, „Zece hohote u- co- , de rîs" de T. Popescu, în curs de montare la „Comedia" bucureșteană, sau personajul Higgins din „Pigma- lion“ de G.B. Shaw, mi-1 vor oferi.
— Pentru mineri ?— Gîndul meu de bine, pentru a-și vedea strădaniile încununate de succes.

STINDARDULAproape că nu există masivi în Carpații românești (în . Estul. Meditera- nei, o insulă grecească se numește Karpathos și e, bineînțeles, stîncoasă, a- deverihd etimonul indo- european karpa !) fără e- euîibvidențierea toponimică a lupului, mai ales prin substantivul de origine latină (Lupac, Țîlva lupului, în munții Aninei, spre e- a-e-

DACIC (IV)semantice, alternanța fonetică b-p se explică prin desonorizare, iar trecerea la masculin este firească. Barangă însuși este un masculin eu terminația a, lupul-este un generic măs-i — Se zice „a văzut ce sau pașnice bar... bari ? lupul", și nu lupoaica, de. “
• ■ ni ■■■»•■ ■ ■■■ a alta • ■ ■(■••••sil. •■■■»>

Mircea. Eliade) ; geții înșiși au numit regatul lui Dro- michaites drept Țara lupi
lor. Oare întîmplător, grecii antici numeau popoare
le de la nord, cu care veneau în contacte războini-Porecla renume a goților

xemplu) mai mult și cum în, sudul Poloniei xistă. o așezare și un deal 
Lupkovvska și Lupkov, care sînt evident derivate ale substantivului comun românesc cu sufixe slave. 
BarUl, cu sens de lup s-a mai păstrat în munții
Baraolt, dar și în ValeaJiului.-De la barangă (a- tnintim în acest sens și numele propriu al dramaturgului contemporan' la 
Paring este foarte ușor de mare. Bărăganul este locul(pădurea, apoi cîmpia) de cu- lupi, deci țară oame

nilor — lupi (cum explicătrecut, cu condiția cunoașterii legilor de evoluție a limbii române. Sînt d- fapt două variante, identic

Mărturii- ale continuității
«ia iiiiiiiiiniiii imul tiiiiiitiitiiiiii iancineva care vorbește răgușit, deci barangă (parangă) a pierdut terminația greșit înțeleasă de feminin. Fonetic și semantic, Parîngul este „frate ’dulce" cu Bărăganul, toponim de cîmpie, explicat... inexplicabil de unii cercetători ■ grăbiți printr-un etimon fals al . popoarelor pligra-

va fi fost apropiată fonetic, dăr cu schimbarea sensului în barbar, adică de oameni necivilizați, care purtau barbă (optică a grecilor și romanilor, care ignorau cultura și stadiul de civilizație ale altor neamuri contemporane lor). Peste veacuri, vor apare în Țara Hațegului, trei personaje istorice, care pledează în favoarea acestei ipoteze. Fratele Voîevodu lui Litovoi, Bărbat (de la

care,, poate, a rămas și a- mintirea în Rîu Bărbat) a fost capturat de regele ungur și răscumpărat pentru o sumă imensă pentru șfîrșittil veacului XIII. Așa cum e tradiția din vremea dacilor, conducătorii de stat sau de provincii (regi, voievozi, cneji) purtau ori un pronume, ori o poreclă, Bărbat nu poate fi prenume ci un cognomen, cu sensul poate de 
...lup fioros, deci viteaz, 
bărbat. Asupra lui Vîlcan ot Curte (Curtișoara — . Gorj). de la sfîrșitul secolului al XV-lea, am făcut referiri interesante în serialul nostru.La 1571, înțre transilvani la afla un anume dy, desigur fiul unui nobil de origine română, pe românește Lupu Cînde(a), neam de Cîndești, cneji de ia Rîu <le Mori cu vechi •'«late.

• Expoziții. La Deva, s-a deschis Salonul județean de ârță plastică sub egida Filialei UAP Deva — Petroșani. Din Valea Jiului participă cu lucrări trei artiști plastici; Eugen Bencău, Simoncl Bucur și Iosif Tellmann. La Ploiești s-a deschis expoziția republicană de artă plastică a artiștilor a- matori, avînd o tematică contemporană 'Cele șase lucrări care reprezintă județul Hunedoara, sînt semnate de membri ai cercului de arte plastice „Paleta" din Lupenî : Eliodor MibăiJeanu, Ioan Gall și Petre Radu. (I.D.)
Mai apoi, studenții Padova se Farkas Ken"

Prof. Ion \ l LPi.

Pagină realizată de :
11. ALEXANDRESCU

l oto : I. I.ICIU
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Ședința Comitetului Politic
Executiv al C. C. al P. C. Jrolului organizațiilor(Urmare din pag. I)irea hotărîrilor partidului și statului, a legilor țării, în dezvoltarea spiritului revoluționar, a combativității și responsabilității cadrelor de partid și de stat, a fiecărui om al muncii la locul de producție și în societate. In a- cest spirit, s-a stabilit desfășurarea învățămîntului politico-ideologic într-un sistem unitar, atît pentru cadrele și' activul de partid, cît și pentru ceilalți comuniști și oameni ai muncii, urmărindu-se îmbinarea organică a pregătirii ideologice a acestora cu însușirea temeinică a problemelor privind perfecționarea în continuare 

a activității economico-so- ciale, a organizării și conducerii democratice a societății, în cadrul procesului general de dezvoltare socialistă a țării. întreaga desfășurare a în- vățămîntului de partid va trebui să asigure creșterea

NAȚIUNILE UNITE UNIUNEA SOVIETICA

Săptămîna de acțiuni pentru dezarmareNicaragua - pe ordinea de zi 
a Adunării GeneraleNAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). — Comitetul general al Adunării Generale a ONU a hptărît înscrierea pe ordinea de zi a actualei sesiuni a punctului intitulat „Hotărîrea Curții Internaționale de Justiție, din 27 iunie 1986, referitoare la activitățile militare și paramilitare împotriva Republicii Nicaragua; necesitatea îndeplinirii sale imediate".Cererea în acest sens,
Președinte

în R. D.VIENTIANE 3.1 (Agerpres). — Postul de radio Vientiane, citat de agenția TASS, anunță că Fumi Vongvicit, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a fost numit președinte interimar al RDP

elepartid, al consiliilor oamenilor muncii în soluționarea problemelor economice, ale organizării muncii și producției, însușirea temeinică de către comuniști, de toți oamenii muncii a problemelor fundamentale ale conducerii științifice a societății, ale autoconducerii și autogestiunii muncitorești, a tezelor de bază ale materialismului dialectic și istoric, a Programului partidului privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.In cadrul ședinței a fost prezentată o informare cu 
privire la vizita oficială de 
prietenie efectuată în țara 
noastră, în perioada 15—18 
octombrie, de președintele 
Republicii Liberia, Sa
muel Kanyon Doc.Comitetul Politic Executiv a apreciat rezultatele convorbirilor dintre președintele Nicolae 

prezentată de Nicaragua președintelui Adunării Generale a ONU, a fost a- probată de Comitet fără vot, după dezbaterile privind aspectele procedurale.După cum s-a mai a- nunțat, Curtea Internațională de Justiție, de la Haga, a condamnat în hotărîrea sa, ajutorul a- cordat de SUÂ grupărilor contrarevoluționare an- tisandiniste care luptă împotriva regimului legal de la Managua.
interimar
P. LaosLaos. După cum menționează TASS, hotărîrea a fost adoptată la ședința comună a Adunării Populare Supreme și a Consiliului de Miniștri al RDP Laos, avîndu-se în vedere starea sănătății președintelui Republicii Șoupha- nouvong.

Ceaușescu și președintele Samuel Kanyon Doe, care au pus în evidență hotărîrea comună de a dezvolta în continuare relațiile ro- mâno-liberiene, pe diferite planuri și, în mod deosebit, în domeniul colaborării economice. In acest sens, a fost relevată însemnătatea Acordului pe termen lung privind dezvoltarea cooperării economice și tehnice și a schimburilor comerciale între Republica Socialistă România și Republica Liberia, semnat în timpul vizitei, care asigură extinderea conlucrării bilaterale, în concordanță cu posibilitățile economiilor naționale ale celor două țări, programele lor de d.-z-, .tare economico-socială.Ă fost reliefată, totodată, importanța schimburilor de vederi pe care președintele N i c o 1 a e Ceaușescu și președintele Samuel Kanyon Doe le-au

MOSCOVA 31 (Agerpres).— In Uniunea Sovietică s-a încheiat Săptămîna de acțiuni pentru dezarmare, transmite agenția TASS. In cadrul ei au avut loc pes-
Discuții asupra apartenenței 

la NATOMADRID 31 (Agerpres). — Spania a angajat „discuții tehnice" asupra» condițiilor apartenenței sale la NATO. Din surse diplomatice, . citate de agenția France Presse, s-a precizat că orice integrare â
ORIENTULBEIRUT 31 (Agerpres). —- In zona tabelei de refugi- ați palestinieni Bourj El Barajneh din sudul Beirutului au continuat vineri, luptele între combatanți palestinieni și forțe ale milițiilor „AMAL“ cu folosirea de arme atomice ș; morticre. Potrivit unui comunicat al poliției liba- 

avut în probleme actuale ale vieții internaționale. A fost apreciată hotărîrca României și Liberiei de a conlucra tot mai strîns pe arena mondială, în lupta pentru dezarmare și pace, pentru rezolvarea pe cale pașnică, prin tratative, a problemelor litigioase dintre state, pentru lichidarea subdezvoltării și făurirea unei noi ordini economice internaționale, pentru instaurarea trainică a unui climat de destindere, securitate, înțelegere și colaborare în Europa, Africa și în întreaga lume.Aprobînd înțelegerile și documentele convenite cu prilejul vizitei, Comitetul Politic Executiv a cerut să se ia măsuri pentru transpunerea lor în viață, pentru întărirea continuă a colaborării , și cooperării româno-liberiene.Comitetul Politic Executiv a soluționat, de asemenea, probleme curente ale activității de partid și de stat.

te 160 000 de manifestații, mitinguri, conferințe și - alte acțiuni antirăzboinice la care au participat peste 60 de milioane de oameni.

forțelor spaniole în structura militară a Alianței a- tlantice și orice staționare de arme nucleare pe teri-^ toriul țării sînt excluse.' Discuțiile vor dura cîteva săptămîni.
MIJLOCIUneze, citat de agențiile internaționale de presă, în cursul ostilităților și-au pierdut viața șase persoane, iar 33 au fost rănite. Din pricina schimbului de focuri a fost închisă șoseaua care . unește aeroportul capitalei libaneze cu zona de sud a Beirutului.

Avantaje ale 
la C.Păstrarea economiilor bănești ale populației pe libretele de economii CEC oferă depunătorilor o serie de drepturi și avantaje. Astfel, statul nostru garan

tează sumele depuse la CEC, dobînzile și câștigurile obținute. Depunătorii pot solicita, oricînd, de la orice unitate CEC, îți limita soldului din libret, restituirea totală sau parțială a banilor.^Depunătorii au dreptul 
să împuternicească și alte 
persoane care să poată dispune asupra sumelor păstrate la CEC. Această împuternicire poate fi sub forma „clauzei de împuternicire", care activează pe timpul vieții titularului, sau de a lăsa moștenire sumele depuse prin „dispoziție testamentară". Depunerile asupra cărora nu s-a stabilit dispoziția testamentară pot fi eliberate de CEC moștenitorilor legali după atestarea de organe competente a acestei calități.De reținut este și faptul că sumele depuse Ia CEC, 
cît și dobînzile și cîștigu- 
rile, sînt imprescriptibile. Ca urmare, depunerile de economii, dobînzile și cîș- tigurile pot fi încasate sau
r..HV.T3na

FILMEPETROȘANI — 7 No
iembrie: Avertismentul,
I-II ; Unirea : Nea Marin miliardar; Parîngul: Viraj periculos.LONEA: Ca-n filme.VULCAN — Luceafărul: Noi, cei din linia întîi, I-II.LUPENICantonul părăsit.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara. __________________________________I.R.I.D.C.M. Tg. Mureș

Regionala gaz metan Deva 
încadrează de urgență 
direct sau prin transfer

- un tractorist
pentru formația de lucru Livezeni.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute în Legea nr. 57/1974, republi
cată.

economisirii
E. C.ridicate oricînd de către depunător fără a fi diminuate cu nimic. De remarcat este faptul că dacă dobînzile sînt păstrate pe libret produc ia rîndut lor altă dobîndă.Un avantaj important pe care-1 oferă CEC-ul constă în dobînzile și câștigurile în bani și autoturisme, excursii etc. In fiecare an, Casa de Economii și Con- semnațiunj acordă depunătorilor, drept recompensă .pentru spiritul de economisire, mari sume . de bani drept dobînzi, iar la tragerile la sorți lunare și trimestriale, numeroase cîșțigurl în bani, obiecte, autoturisme, excursii în străinătate etc.Statul nostru asigură, totodată, păstrarea secre
tului privind numele de
punătorilor și al operațiu
nilor efectuate. Lucrătorii unităților CEC, toți cei care fac operațiuni pentru CEC, sînt obligați să păstreze secretul asupra operațiunilor și persoanelor care le efectuează. Acest lucru este reglementat prin Legea finanțelor și in dispozițiile legale privind organizarea și funcționarea Casei de Economii și Consemnațiuni a R.S.R.

TV.13,00 Telex. 13,05 La sfîrșit. de săptămînă (p.c.): F lo a r e a cîntului, floarea dorului — melodii populare; gala desenului animat; Țot ce are țara mai frumos — Oameni și inițiative ; Zbor de ciocîrlii... melodii populare românești; Inimă, casă a dorului — moment poetic; . Marile momente ale baletului ; Istorie și cultură; Tablouri din Galeria Nați- 
Cultural • onală; Telesport ;14,40 Octombrie — Cro- rica evenimentelor politice. 19,00 Telejurnal, 19,20 Teleenciclopedia (color). 19,45 Varietăți cu... surprize (color). 20,45 Film artistic (color) „Sal

vatorul". 22,20 Telejurnal. I

Franța : Criminalitate — anii violențiInsecuritatea nu este un mit. Indiferent ce spun unii, care preferă să vorbească de psihoză, ea este cît se poate de reală și n-a fost niciodată atît de prezentă. Atacuri banditești, crime, atentate, agresiuni de tot felul pînă la simple furturi. Tot atîtea simptome, care se înmulțesc și care reprezintă, e- vident, amploarea unui fenomen din ce în ce mai îngrijorător. Cu ajutorul a zece ani de .statistici pe plan național, din 1975 pînă în 1985, o anchetă realizată de Ministerul de Interne încearcă să prezinte saltul uriaș al criminalității și delincventei și să calculeze spaima „numărul unu" a francezilor.20 de pagini de delicte.

crime și infracțiuni, repartizate cu atenție în trei categorii: criminalitatemedio, marea criminalitate, delincvența. O constatare brută, care n-are ne
DIN PRESA STRĂINĂ

(„LE FIGARO")

voie de comentarii, căci toate datele acestei anchete concordă : criminalitatea și delincvența au crescut formidabil în perioada 1975—■ 1985, și mai mult încă între 1980 și 1985 în ceea ce privește marea criminalitate (plus 71,5 la sută) și criminalitatea medie (plus 52,65 la sută)

In primul rînd factorul care creează sentimentul insecurității este marea criminalitate. Ea este cea care înglobează atacurile înarmate, asasinatele, tra

ficul cu stupefiante și contrabanda, faptele diverse cotidiene. In zece ani, numărul- acestor- infracțiuni s-a înmulțit a- proape de trei ori. în special o dată cu creșterea considerabilă a -furturilor la care s-au folosit arme de foc (plus 153 la sută), a furturilor prin violență 

(plus 167,7 la sută) și a traficului cu stupefiante (de zece ori mai multe infracțiuni în 1985 dccît în 1975, adică 4046 față de 412). Această creștere generală, deja foarte puternică între 1975 și 1980 (olus 57,9 la sută) s-a accelerat si mai mult în ultimii cinci ani (plus 71,5 la sută).Agravarea a fost deosebit de sensibilă pentru furturile cu ajutorul ar. melor de foc, care au crescut cu 84 ia sută între 1980 și 1985 și cu 16,3 la sută între 1984 și 1985, și pentru furturile cu comiterea de agresiuni împotriva femeilor pe drumurile publice (plus 107 la sută pentru perioada 1975—1980 și plus 85,6 la sută pentru 1980—- 1985);

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

Mica publicitateCu prilejul aniversării a 50 ie . ani și al intrării în pensie, după mulți ani lucrați la I.M. Aninoasa, soția Aurica, fiica Mica, ginerele Tom și nepoțelul Adi, urează scumpului lor 'Luca Dumitru, multă sănătate, fericire, bucurii și viață îndelungată. ’ „La mulți ani (9204)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Petres- cU Ion, eliberată de Pre- paratia Petrila. O declar nulă.’ (9207)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Kurlen- 

der Tatiana, eliberată de I.M. Paroșeni. O declar nulă.- (9206)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Nicu- lescu Paul, eliberată de I.C. Vulcan. O declar nulă. (0205)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Tato- mir Emilian, eliberată de Preparația Coroești. O declar nulă. (9203)PIERDUT legitimație bibliotecă pe numele Crin- tea Dănuț, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă.
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