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Miercuri, 5 noiembrie, a avut loc. Ședința Consiliului de Stat, prezidată de tovarășul N i c o 1 a e Ceăușescu, președintele Republicii Socialiste România. '' 'iConsiliul de Stat a dezbătut și aprobat Decretul privind organizarea și desfășurarea din referendumuluiziua de 23 noiembrie

1986, în legătură cu redu- cerea, de cățre Republica Socialistă România, cu 5 la sută, a armamentelor, e- fectivelor și cheltuielilor militare, emis în conformitate cu prevederile articolului 63 punctul 2 din Constituție și, ale Legii nr. 20 din 23 octombrie 1986.Potrivit decretului, referendum participă latoți

cetățenii Republicii Socialiste România care, ' conform legii, au drept de vot.Avînd în vedere că o- biectivele referendumului ' privesc reducerea armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare, întărirea păcii și colaborării în lume, probleme ce ihte-
(Continuare în pag. » 4 a)
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Adunări ale reprezentanților oamenilor muncii

ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Pentru cocsul țării,
angajare minerească fermă,

■

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

D E C RET

' La mina Lupeni, adunarea' reprezentanților oamenilor muncii a avut darul să pună în evidență ritmurile ascendente pe care le înregistrează în acest prim an al cincinalului co- " lectivul celei mai mari u- nități extractive de cărbune cocsificabil a țării în domeniile definitorii ale activității — în creșterea producției, promovarea tehnicii și tehnologiilor a- vansate, formarea noilor contingente de mineri pe măsura exigențelor .profesionale actuale. Aceste ritmuri au fost ilustrate în mod grăitor, relevîndu-se că minerii Lupeniului au extras o producție cil 150 000 de tone superioară față de anul trecut, că au executat un volum de lucrări de deschideri și pregătiri de asemenea mult superior cinului trecut, că prin extinderea mecanizării lucrărilor din subteran, zestrea tehnică se ridică la peste 3,8 miliarde lei, că productivitatea muncii planificată a fost depășită la toate nivelele, că la cursurile de calificare au fost pregătiți peste 300 de muncitori, la ora actuală fiind cuprinși

în cursurile de calificare, perfecționare și policalificare sute de muncitori și cadre tehnice.Ritmurile înalte ce caracterizează dinamica extracției, au fost însoțite și de alte demersuri, de ordin calitativ, determinînd creșterea gradului de folosire a zestrei tehnice, asimilarea de noi tehnologii.

&

2 000 tone, 
peste plan4 noiembrie

I.M. LUPENIîmbunătățirea celor existente, promovarea fermă a unor soluții noi de organizare științifică a producției și a muncii, îmbunătățirea structurii efectivului, aplicarea fermă a mecanismului economico- financiar, întărirea auto- gestiunii economico-finan- ciare.- In cadrul înnoirilor, pe loc de frunte se înscrie finalizarea lucrărilor de concentrare a 'producției la puțul cu schip. care‘ a creat posibilitatea fluidizării transportului, reducerea personalului auxiliar, organizarea mai bună <ț aprovizionării lor de lucru, ..unei mai mari cantități de cărbune și reducerea pe această cale a conținutului

de cenușă și creșterea corespunzătoare a producției marfă.Miezul dezbaterilor nu l-a constituit însă reliefarea reușitelor, ci abordarea responsabilă, analitică, a sarcinilor pe 1987, direcțiile de acțiune ale organizațiilor de partid și dc masă, ale organului de conducere și întregului colectiv pentru a ridica extracția de cărbune la nivelul cerințelor ce ale țării, ale ei noastre socialiste plină dezvoltare.Potrivit prevederilor planului, mina "Lupeni are de extras cea mai mare producție din istoria sa; cu 380 000 tone : de cărbune mai mare decît în acest an, ceea ce înseamnă un spor la media zilnică de 1041 tone. Este un adevărat salt care necesită, acțiuni ferme, stăruitoare pentru folosirea judicioasă a capacităților de producție;' -trrtășjrea ordinii și ctiscip] inbtf ' valorificarea,^- întregului potențial crea- ' tor al colecțiVtilui. Opiniile expriirtafe de partiei- ............................... , mineri

energeti- economi-» în

ila dezbateri,
înnn T11ITIoan DUBEK

privind organizarea și desfășurarea referendumului în legătură 
cu reducerea, de către Republica Socialistă România, cu

5 la sută, a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militareIn temeiul articolului 63 punctul 2 din Constituția Republicii Socialiste nia,Consiliul de Statpublicii Socialistenia decretea
Art. 1 — In conformitate cu prevederile Legii nr. 20 din 23 octombrie 1986, poporul român este chemat în ziua de 23 noiembrie 1986 să se pronunțe, în cadrul unui referendum, a- - tărirea păcii și colaborării supra reducerii, de către în lume, probleme ce in-Republica Socialistă Romă- teresează în cel mai înalt

Româ-al Re Romă- z ă ;
nia, cu 5 la sută, a arma- grad tînăra generație, hientelor, efectivelor și cheltuielilor militare.

Art. 2 — La referendun; participă toți cetățenii Republicii Socialiste România care au, potrivit legii, drept de vot.Avînd în vedere că o- biectivele referendumului privesc reducerea armamentelor. efectivelor și cheltuielilor militare, în-

. . în cadrul referendumului sînt consultați, alături de cetățenii cu drept de vot,: și tinerii în vîrstă de. 14—18 ani.
Art. 3 — Referendumul se organizează în unitățile in care cetățenii își desfășoară activitatea, în unitățile militare, în instituțiile de învățămînt și în alte unități.
(Continuare în pag. a 4 a)

NICOLAE CEĂUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Vibrantă adeziune la noua inițiativă de pace
a României socialiste

Munca noastră îninteres și satis- luat cunoștințăCu viu facție am dc noua și strălucita inițiativă de pace a României socialiste, a tovarășului Nicolae Ceăușescu, secretarul general al partidului, Minerul de Onoare al țării. Consultarea poporului, în cadrul unui referendum, în a treia decadă a lunii noiembrie, privind hotarîrea țării noastre dc a reduce cți 5 la sută chel, tuielile, efectivele milita-

subteran serveștere și armamentul, constituie o nouă dovadă a responsabilității cu care întregul popor român acționează’ statornic pentru a se asigura o pace trainică, a- tît de necesară dezvoltării și propășirii patriei pe noi culmi de progres și civilizație.Sînt miner la Bărbăteni. Noi, minerii răscolim pă- mîntul pentru a-i descătușa din adîricuri căldura . și lumina necesare dezvoltă-

unei lumi pașnice rii patriei, ridicării calității vieții noastre1. Avem copii și familii, cărora dorini să le asigurăm un trai liniștit, o viață prosperă și senină din care să lipsească amenințarea războiului, distrugerii nucleare. Iată de ce, noi, iAinerii de la
Ștefan CONDURUțA, 
miner, șef de brigadă, 

I.M. Bărbăteni

te?

In data dea.c., două întreprinderi miniere din Valea Jiului și-au depășit sarcinile plan cu aproape 2 000 tone de cărbune.
Cel mai mare plus, 

1421 tone, a fost înregis
trat Ia MINA PAROȘENI, care continuă, și în această lună, ritmurile înalte de producție Consemnate de la începutul anului. Minerii de aici au obținut, în primele 4 zile din noiembrie, o producție suplimentară de 4 715 tone de cărbune. In aceeași perioadă, brigăzile de produc
ție ale I.M. CIMPU LUI 
NEAG au expediat, în 
plus, termocentralelor 1445 
de tone de cărbune ener
getic. (S.B.) 
i'-v
i

(Continuare în pag. a 3-a)

Brigada minerului Ion Maneliuc, din sectorul XI investiții, obține rezultate 
bune la mina Aninoasa. In imagine, schimbul condus de Hrisiea Pîrvu.

(Continuare în pag. a 2-a)

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ 
implicată cu responsabilitate în 
prezentul și viitorul mineritului

FAIMA ECHIPEI O DAU OAMENII ElLa mina Dîlja îți este dat' să auzi multe cuvinte de laudă la adresa "e- chipei service a sectorului VI, Și cele mai multe și mai elogioase aprecieri vin chiar din partea beneficiarilor — sectoarele și brigăzile de ' producție. Le sintetizăm, pe toate, prin aprecierile inginerului șef electromecanic, Ionel Pop :„Sînt o mină ' de pricepuți. Pe lîngă competență, ei au și acel ceva fără de care,, afirma, rea profesională nu este posibilă: au vocația lucrului bine făcut**. ' ‘...Sînt o mină de tineri lăcătuși si se află într-o armonie perfectă; ca de

getele unei mîini. Cînd se apucă de treabă, se înțeleg din priviri; se vorbește puțin și se lucrează repede. Au ajuns. la performanțe cu care
elec-tineri

economiei românești, creșterea productivității și e- ficienței se pot realiza numai pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Aceste idei de mare valoare pentru orientarea muncii noastre au fost dezbătute și la recenta plenară a Consiliului Național al Științei și Invă- țămîntului.Importantele sarcini, ce revin oamenilor muncii din industria carboniferă în acest cincinal, nivelul la care se prevede a dezvoltată producția cărbune cocsificabil,< prezintă pentru noi

In înfăptuirea procesului de dezvoltare și perfecționare a mineritului din Valea Jiului, pe baza tehnicii și tehnologiilor de mare productivitate,; integrați, alături de, neri, specialiștii Institutului de cercetări, inginerie tehnologică și proiectări miniere pentru huilă. Noi punem un accent deosebit pe perfecționarea organizării muncii în activitatea de cercetare și proiectare din institut, colectivul nostru participînd prin cei mai buni specialiști la acțiunile întreprinse pentru dezvoltarea producției de cărbune în toate întreprinderile miniere și de preparare din Valea Jiului, unități pentru care sîntern proiectant general. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceăușescu, secretarul general al partidului, la Congresul al III-lea al oamenilor muncii, dezvoltarea

sini mi-

fi de re- un program concret de cercetare și proiectare. Pentru asigurarea documentațiilor tehnice, studiilor și proiectelor impuse de realizarea sarcinilor în minerituli

î 

!

Imateriale, ai evacuam > producției din abataje. Și 1 efectele se simt,; din plin,

Au, majoritatea, la profesională „la Dar, mai ales, au muncii: în subteran, aici,..mai 10 ore de oprire ' accidentală a fluxului. In ianuarie, din pricina unei ruperi de bandă, iar o alta, la sfîrșitul lui oc- la Dîlja. S-au format în tombrie, provocată de'
însemnări de reporter

s-ar niîndri și veteranii întru meserie: fac o vulcanizare de bandă în nU-- niai trei ore, introduc un cupon de banda doar în patru ore. Și pentru: că, a venit vorba de ore, încă o cifră concludentă: de la: începutul anului, în sectorul pe care îl au în' grijă,: s-au înregistrat nu.

arderea unui motor. Sînt : „evenimente** pe carecomponenței echipei le țin minte, tocmai pentru raritatea lor. Dar mai a- les- sînt împrejurări : pe care le evită printr-o a- tentă activitate de revizii a întregului flux de -benzi, în lungime de un kilometru și: jumătate. ■

școa- bază“. școalamunca de zi cu zi. examenul pe Care trecut, cu succes; Cel recent dintre ele, a darea în exploatare, preună cu alți colegi ’ de-ai lor, a fluxului de benzi de la orizontul 300.: A fost un obiectiv important pentru bunul mers al aprovizionării cu materiale, al evacuării

iar l-au mai fost îm-

C.T. DIACONII V
li(Continuare în pag. a 2-n) |

Alexandru MICLEA, 
directorul ICITPMH

Petroșani

în pag. a 3-a
Expresie a afirmării democrației muncitorești 

revoluționare 1

Adunările reprezentanților oamenilor muncii 
jalonează obiective precise de acțiune - 

în sfera producției 4
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Exigențe sporite in exercitarea controlului oamenilor muncii
expresie a spiritului gospodăresc Sub îndrumarea organelor, și organizațiilor de partid, cu permanenta contribuție a consiliului municipal al sindicatelor, Organizațiile, componente ale FDUS au stăruit pentru desfășurarea te bune condiții a controlului oamenilor muncii, militînd pentru perfecționarea și modernizarea activității e- conomice și sociale. Consiliile locale ale FDUS au stabilit te fiecare an, împreună cu comitetele sin- ’ dicâle și celelalte organizații, structura echigelor și unitățile ce trebuie" supuse controlului.In acest an echipele de control au efectuat 986 de controale, rezultînd 762 propuneri din care au fost . rezolvate 610, iar 152 sînt te curs de soluționare. In cele 757 de unități comerciale și prestatoare de servicii, cuprinse în activitatea de control, .612 au fost controlate cel puțin o dată pe trimestru. La nivelul consiliului municipal al sindicatelor ău fost organizate consfătuiri ale comisiei de coordonare cu care prilej s-a analizat activitatea tuturor echipelor. Au rezultat și unele deficiențe : din cele 10 echipe constituite la nivelul comitetului sindicatului de la I.M. Dîl.ja, nu-

asemenea acțiuni la Uri- cani, Petrila și Aninoasa. Metoda folosită de comisia municipală și comisia orășenească Vulcan, de a repartiza echipele de control pe coordonatori , împuterniciți, este eficientă, deoarece a contribuit la impulsionarea rezolvării propunerilor făcute de către echipe. Se evidențiază în mod deosebit coordonatorii Nicolae' Cazan de la CFR,- Glieorghe Iloiu, de la IUMP, Ileana Hamz, cartier 6 Petroșani, loan Opriș de la I.M. Livezeni, 
Ion Hozu și Nicolae Bo- jincă de la I.M. Vuiean, Maria Morarii de la I.M. Dîlja, Ion AcOstăChioaie, pensionar Petroșani și Mihai Doroftei, pensionar din Lupeni.Este necesar să se a- corde mai mare atenție rezolvării propunerilor făcute de echipele de control al oamenilor muncii, iar conducătorii din cadrul Direcției comerciale, întreprinderilor comerciale mixte din Vulcan și Lupeni și din celelalte sectoare de activitate să Verifice și să urmărească cu exigență sporită modul în care se realizează propune' rile. '.

Vasile COCHECI, 
secretar al Consiliului mu

nicipal al F.D.U.S.

mai 8 au efectuat controale, la I.M. Livezeni din 10 numai 6, Ia TUMP din 7 numai 4, iar echipele de la 1GCL, BAP, învățămînt Petroșani, întreprinderea de tricotaje nu au făcut nici un control. Asemenea stări de lucruri au fost constatate și la comitetele sindicatelor de la. minele Lupeni, Bărbătenî,

ind consemnată cu regularitate în procesele le de către echipele control se referă la respectarea graficelorridicare a ambalajelor.In cadrul IACCVJ, de există 8 cantine, 17 mi- . crocantin.e, 1.8 puncte
yerba- 

de ne- deîncă de la începutul lunii, octombrie, E.GiC.L. Lupeni a depus o comandă la Secția de mobilă Live- zeni pentru executarea a 40 de : Uși și 37 cercevele, toate' destinate primului pas în repararea acestor a- partamente cu aspect deplorabil.— Pînă la sfteșitul a- cestui an, ne spunea tovarășul Daradics Friderîc, directorul EGCL Lupeni, toate aceste apartamente vor fi repuse în folosință cu sprijinul întreprinderilor miniere. In ele au locuit constructorii șantieretor care ău fost (și unele mai sînt) în localitate. Iată, acum avem 354 de apartamente închiriate la constructori. Pe unii i-am constrîns să plătească pagubele, cum este, de pildă, cazul TAGC Ind. Cluj-Napoea, care ne-a achitat 48 000 lei.Cu sprijinul lucrătorilor de la EGCL și al locatarilor am înțeles câ degradarea unui apartament este efectul unei cauze destul de simple : defecțiuni la instalațiile sanitare. Ne- repararea lor în timp util a determinat părăsirea lo- -----i urmează descopletarea apartamentului de dotările ce. le a- vea inițial.Situația acestor apartamente nu este nouă, așa cum scriam mai sus. Nu ne îndoim că vor fi repa-: i;ate, dar de cum ? Toate tamente di n flă în plin (în strada Bărbătenî imediata vecinătate ceului industrial Acum se desfășoară crăci mai ample de reparații, dar dacă sc intervenea la timp (evident, prin grija locatarului care are datoria morală și gospodărească să sesizeze defecțiunile) erau de mai mică anvergură, iar apartamentele cu pricina nu aveau delicatele și complexele probleme actuale.
T. SPATARU

In Lupeni s-au construit și se află în construcție. importante obiective sociale și industriale. După starea apartamentelor unde au locuit acești oameni ai șantierelor, care cunosc din însuși specificul profesiunii lor valoarea construcțiilor, se poate constata nu numai cum își respectă munca, cl și felul cum s-au interesat șantierele de educația mo- ral-cetățencască a constructorilor. Fără uși. cu instalațiile sănităre . completate continuă scurgere a pe casa scărilor), men tele 1, -5, Z.'. din blocul Ml aflat strada Viitorului nu sînt locuite și locuibile.— Eu stau în acest bloc de un an, la apartamentul 29, ne. mărturisea Constant in fordăche, muncîtor 
la ACCF Petroșani, le-am găsit, nu știu a stat în ele, dar îmi este limpede acum că nu au avut nici pic' de spirit gospodăresc.In imobil locuiesc, cea mai mare parte, structori. Dar nu se obosi să înlocuiască „ murile sparte de la intra- cuinței. Și apoi 
re, nici măcar să-și ducă gunoiul menajer la spațiile special amenajate. E mai comod1 să-1 arunce sub scări... Am fost în aceste apartamente degradate împreună cu Constantin Cio- su, șeful sectorului locativ de la EGCL Lupeni.— Avem înregistrate 14 apartamente neocupate deoarece au fost locatari. Cele bloc au fost proces verbal peni și Bărbăteni care, după ce vor efectua reparațiile necesare — în special ia instalațiile electrice și sanitare — le vor rep za oamenilor care să prețuiască aceste parlamente cu 3 și 4 mere. Cele mai mari utăți ni le-au făcut

un-....... ..r,■............... ..-. â"*-limentare, funcționează' 8 echipe care au efectuat 58 de controale și au făcut 47
PE AGENDA F. D. U. S

des- (permițînd oapei , aparta- 3, 21. 22 și 23 pe mai.
Așa cine

în con- pot gea-

degradate de din acest predate cu minelor Lu-
știu a- ca- gre- IMC Bîreea și TAGC Ind. Cluj- Napoca.

Paroșeni, SSH, cît și la cele din orașele Urieahi, Petrila și Vulcan, echipele acestora fiind cotate cu c, activitate nesatisfăcătoare.Din controalele efectua- - 'te, s-au constatat deficiențe cu privire la punerea în Vînzare a unor produse care nu ău corespuns Calitativ, altele cu termene . de garanție depășite, ne- respectarea rețetelor și tehnologiilor de fabricație a unor produse culinare etc. In această situație sînt restaurantele „Transilvania" Pețrilă și „Straja" Vulcan, cantina-resta- urant din Lupeni, alimentarele 43, 44 și 5 din o- rașul Vulcan și 26 din Petrila,- Unitatea de cofetărie „PanselUța" din Petroșani. O problemă care dereglează bunul mers al activității unităților comerciale, fi-

de propuneri, din care s-au rezolvat 39. S-a urmărit modul de aprovizionare, diversificarea și calitatea meniurilor, evidențiindu- șe cantinele Petrila și Li- vezeni. In domeniul transportului te comun, ș-au constatat deficiențe con- stînd din nercspectarea programelor de transport, tri-miterea în cursă a autobuzelor murdare și cu defecțiuni, atitudine necorespunzătoare a unor conducători auto, dar și comportarea . necorespunzătoare a unor călători care circulă fără bilete sau provoacă degradări autovehiculelor.Consiliul municipal sindicatelor a organizat 8 controale dirijate dintre care în Petroșani 5, Vulcan două și Ia Lupeni u- tiul. Mai puțin s-au inițiat
aleal

apar- se a- ci vie
Munca noastră
în subterance tocmai a- cele 14 Lupeni centrii. (Urmare din pag. I)

... 'y • ' . . . "

s. .A*

CERCETAREA ȘTIINȚIFICAcomplexă a abatajelor abordat cercetări științifice prin metode geofizice în vederea determinării tectonicii de detaliu a straielor do cărbune, de laborator și și cercetările de cărbunelui prin chimice în vederea recuperării în cel cocsificabil și, tot în acest domeniu al creșterii recuperării în cărbune, ne preocupăm de îmbunătățirea tehnologiilor la zețaj la preparați» Corcești și alte unități similare din Valea Jiului. Integrați cu întreaga responsabilitate moral-poli- tică și profesională în efortul de promovare a noului, 'specialiștii din instiu- tul nostru participă, prin scurtarea duratei dintre cercetarea științifică și a- plicarea te producție, la creșterea prodycției de cărbune, la dezvoltarea mineritului.

(Urmare din pag. I)Văii Jiului, specialiștii noștri; împreună eu cei de la Combinatul minier și din minister au analizat posibilitățile de punere în exploatare intensivă a tuturor zăcămintelor de cărbune cocsificabil din țară și au conceput soluțiile tehnice și organizatorice necesare. In acest scop au fost elaborate note de comandă și proiecte de execuție pentru 22 de obiective miniere și de preparare din Valea Jiului care au fost aprobate pentru acest plan cincinal. La realizarea studiilor, a tehnologiilor și proiectelor de execuție, avem te vedere cele mai adecvate tehnici și metode de exploatare, precum și creșterea - permanentă a gradului de mecanizare și automatizare, corelată cu condițiile geologice și miniere grele

în care se ajunge cu ex- ploatarea în adîncime la minele vechi și, în extremitățile bazinelor carbonifere din Valea Jiului, la minele noi., Prin aplicarea acestor tehnologii noi ' de exploatare ' și mecanizare prevedem creșterea vitezelor de avansare în fronturile de lucru (la . înaintări și în abataje) și a productivității muncii. In domeniul noilor tehnologii am abordat tăierea hidro- mecanizată a cărbunelui și ne pregătim să o experimentăm în abatajele din subteran. Am proiectat o nouă tehnologie de exploatare. inclusiv utilajul complex de mare productivitate, pentru subminarea cărbunelui din straie groase, De asemenea s-a realizat și tehnologia și echipamentul de betonare cu cofraj glisant ă lucrărilor miniere de deschidere. Pentru a o- rienta judicios mecanizarea

In fază pilot sînt tratare a procedee

Două muncitoare fruntașe din secția finisaj a Fa-, 
fericii de mobilă din Petrila: Veronica Blăjuță și Mi- 
haela Davidoaie. Le recomandă, deopotrivă, lucrul 
bine făcut și disciplina în muncă.

Bărbătenî, în numele tuturor ortacilor, în consens eu dorința întregului popor ne dăm din suflet ade'ziu- nea la nobila acțiune de pace a României. 'Trăim din inimă convingerea că' reducînd armamentul, cheltuielile și efectivele militare, deblo- căm importante sume de bani cu care ne putem a- sigura mijloace necesare pentru a consolida .creația materială .și spirituală în climatul de pace atît de necesar traiului pe pă- mînt. Animați de această convingere, de gîndul de bine și speranță — ne alăturăm întregului nostru popor, în hotărîrea noastră nestrămutată ca la apropiatul referendum să spunem un „DA“ ferm dezarmării, instaurării unui climat de pace și înțelegere între toți locuitorii planeO. GUEORGHE

oamenii eiFaima ecmpei o
(Urmare din pag. J»ce privește perfecționa- .te .... ....rea acestor două activități la mina Dîlja.Sînt tineri și învață mereu. Cu fiecare: schimb, cu fiecare zi. Știu, de pe a- cum, că entuziasmul ' în muncă, pentru a fi eficient, trebuie dublat de competență profesională. Iar esențialul, este nu numai să știi cum să faci, ei chiar să și faci. Pe unde au trecut ei, nu mai trebuie să vină altcineva șă îndrepte, să remedieze.

Doar ei mai trec, din cînd în cînd, să vadă cum merg lucrurile, să mai siringă un șurub, să mai ungă Un angrenaj, să mai asculte „o bătaie" de utilaj. Deviza lor este „mai bine devreme decît prea ziu“; adică stăpînesc crețul" activității de .venire a incidentelor nice.Echipa service a sectorului VI de la mina Dîl- ja are faima lă care competența și promptitudinea lucrărilor pe care le execută o întreptățesc. E o

mai tîr- „se- pre- teh-

echipă de tineri lăcătuși. 
O mică familie de meseriași pricepuți. Ei au, mai întîi, mîndria de a fi com- ponenți ai acestei familii și maî apoi modestia faptelor lor. De aceea, le transcriem numele aici, cu convingerea, totuși, că faima echipei service îșî Șiare sursa te dăruirea și priceperea fiecăruia în parte. Adică: Ioan Barbu, șeful echipei, Alexandru Cîmpeanau, Fănel Tudose, Ion Damina, Petru Coco- lân, Ilinca Marian, Petru Ungur, Cristian Damian. ,ție; a pi-eparației Live- zeni. țViȘ.)EXPUNERE. Mîiiie, la ora 17. tinerii din cadrul căminului de nefateiliști al CONDUCTA. Construi’, minei Lonea. vor participa la o expunere cu tema „A- părarea avutului obștesc — obligație a fiecărui Cetățean". Acțiunea este organizată de clubul sindicate-, lor din localitate. (M.B.) DOCUMENTARE. La sl’irșitui fiecărei săptămîni din noiembrie, grupuri de „ . ™ x ...... b-'“ studenți de la Institutul decu a asigură alimentarea niine vor participa la. inte-

torii dîh brigada hr. 2 a IACMM Petroșani au raportat finalizarea unui nou obiectiv. Este vorba de punerea în funcțiune a unei conducte pentru ' aducțiu- nea apei de Ia captarea de pe rîul Maleia ptaă te in- I cihta minei Livezerii. Con-V instalației de spălare-flotă- resante excursii' de studiu
I
I

și documentare în județul nostru și în cele limitrofe. Itinerariile au fost în așă fel stabilite încît să fie cuprinse atît obiectivele ' de interes- economic cît și turistic. (Al. H.) ■DRESAJ. Filiala județea- Chinologice Române. Așa cum nete relatat șeftil secției Petroșani, Ioan Maca- nă a Asociației Chinologice vei, secția locală .preconi- Române organizează, prin zează o largă participare secția ei municipală, du- la parada raselor din ca- minică, 9 ‘ra 11, pe Petroșani, noiembrie, la o- stadionul „Jiul" _ __ , o gală de drenaj. In program: parada raselor, dresură individuală și colectivă cu clini U- tilitari și curse de ogari

afgani. Participă secția de Secției, la telefon 44396. cole de sezon. Este și cazul |dresaj din Deva (vicecam- TREI MISTREȚI. Vînă- butoaielor ..din plastic. Es- I pioănă a R.S.R. pe 1986) toril din cadrul Filialei Pe- te toamnă, este anotimpul Iși grupul de ogari ai Filia- tro.șani a AJVPS au dema* pregătirii cămărilor pențru *lei Timișoara _a Asociației rat bine în sezonul de vî. iarnă, Cum nu s-a găsit rnătoare a mistreților — acțiune recent declanșată. Primii trei mistreți, cântărind fiecare cîțe 250 de kilograme, au fost deja „px- dindrul galei de dresaj a tuturor deținătorilor de cîipi de rasă din Vutca Jiului.Posesorii de cîini de rasă din municipiu, care doresc să participe la parada raselor, se pot adresa șefului

nătoare a mistreților — ac-
pediați" la frigoriferul Craiova. Le vor urma alții. (T.Ț.)CONTRATIMP. Am

iarnă. Cum nu s-a încă modalitatea de a pune varza la murat în sticle sau borcane (că și dami- genele lipsesc din magazinele de profil 1) rămînem tot lâ butqaiele din plastic.
Rubrică realizată de

C.T. DIACONU_____......._____. ... măi avut prilejul să semnalăm Direcției comerciale a municipiului necorelări în a- pro vizionarea cu unele arti-
ii
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Expresie a afirmării democrației muncitorești revoluționare
ADUNĂRILE REPREZENTANȚILOR OAMENILOR MUNCII

jalonează obiective precise de acțiune 
în sfera producției

B încheierea trimestrului IV și a întregului an cu sarcinile de plan îndeplinite 
I Pregătirea temeinică a condițiilor pentru o activitate rodnică în 1987

I

y
I

*
I
IDezbaterile din recentei adunări a reprezentanților țiilor muncii de la nea au reliefat măsurilor zatorice și mice * an de către c.o.m. ;— tru realizarea exemplară și depășirea indicatorilor de plan și angajamentele a- sumate în întrecerea socialistă la producția de cărbune. De altfel, la mina Lonea, întreprinderea care a lansat Chemarea în întrecerea socialistă pe a- nul 1986 către toate unitățile extractive de cărbune din țară, raportează, după 10 luni, un plus de peste 27 mii tone de cărbune față de plan și aproape 38 mii tone de cărbune față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce înseamnă și depășirea mat __ .__ .....25 000 tone. O contribuție însemnată la rezultatele a- mintite și-a adus-o sectorul IV, cu un pluș de aproape 26 000. tone. cărbune pe acest an. ‘Semnificativă, privind felul în care s-au mobilizat pentru realizarea planului în acest lan , minerii de la I.M. Lonea, este situația sectorului. I care, față de aceeași perioadă a anului trecut a

cadrul generale oame- I.M. Lo- justețeapolitieo-organi- tehnico-econo- întreprinse în acest către c.c.m. pen-

angajamentului asu- în , acest an,

realizat o producție cu peste 20 000 tone cărbune mai mare, în pofida dificultăților avute în procesul productiv. Minerii din formațiile de lucru conduse de Comei Pilea, Cornel Țîr, Gheorghe Poenaru, Andrei Antal, Iosif Bucur, Grigore Fatol, Anton Flo-

producție nefiind utilizate la nivelul maxim, ceea ce a grevat asupra indicatorilor economici ai întreprinderii. Aceste lipsuri, în mod deosebit cele lega- . lui viitor .se-numără jasigu- te de nefolosirea judicioasă a forței de muncă, defecțiunile la fluxul de

privește producția de cărbune de calitate superioară. Printre măsurile a- doptate pentru buna pregătire a producției anu- (Urmare din pag. I)

I. M. LONEA

Hotărîre unanimă de a onora 
exemplar chemarea la întrecererea, Grigore Mîndruț, loan Boteanu, Gheorghe Lipșa, Ludovic Repaș, Traian Botar, Mihai Anton, Ștefan Geangă, loan Gîtlan si ortacii lor sînt ferm hota- rîți să răspundă concret, prin, fapte, chemărilor secretarului generai al partidului de a-și îndeplini xemplar sarcinile ducție pe 1986,Cu toate aceste adunarea generală lizat cu deosebit critic, intr-un climat exigență, de . responsabilitate comunistă, lipsurile manifestate în activitatea sectoarelor VII — transport, II, III și V — producție, unde organizarea muncii nu a fost la nivelul exigențelor, capacitățile de

e-de pro-succese, a ana- spirit de

transport, aprovizionarea defectuoasă a unor formații de lucru trebuie să , fie eradicate, pentru ca la ' sfîrșitul anului în; curs restanțele încă existente ale sectoarelor amintite să fie recuperate. Este una dintre principalele direcții de acțiune pentru viitor.Anul 1987 se cere,, așa cum au relevat în cuvîn- tul lor Aurel Negru, Pe- tru Nemeș, loan Kulcsar. Aurel Moruș, Tivădar Dol- ha, Ion Burden, Ilie Bălă- ncscu, pregătit temeinic, încă de acum. Pentru a- nul viitor sarcinile de plan încredințate minerilor de la Lonea sînt deosebite, mobilizatoare, în toate ■ domeniile de activitate, mai ales în ceea ce

rareă liniei de front active, menținerea la nivelul sarcinilor de plan a capacității de producție în cadrul fiecărui sector, cu o acoperire de cel puțin 10 la sută, extinderea tehnologiilor eficiente — cel puțin 70 la sută din producția minei să fie extra*• să din abatajele susținute cu tavan de rezistență — utilizarea intensivă a tehnicii din dotare, revizuirea utilajelor din fluxul principal de transport și, implicit, diminuarea opririlor din cauza defecțiunilor. La loc central atenția c.o.m., stabilizarea și personalului urmînd ca, în calificați 250 mineri.

țiilor și utilajelor, respectarea tehnologiilor de lucru, starea de indisciplină în rîndul unei părți a personalului. S-a arătat, bunăoară, că dacă numai un sfert din absențele nenio- tivate. ar.fi fost diminuate,

se află, în recrutarea, calificarea muncitor, 1987, să fie . - 30lăcătuși și 30 electricieni și cuprinși în cursuri de perfecționare 850 de mun- ■ eitori, ingineri, tehnicieni.pe pro- sar-Reălizarea planului 1986 și pregătirea ducției din 1987 sînt cini majore, îndatoriri patriotice ale întregului colectiv, afirmat cu vigoare prin hărnicie, în viața e- conpmico-socială a Văii Jiului. :
Pași fermi spre creșterea extracției de cărbune tuielile materiale, la consumul de energie electrică în comparație cu sarcinile de plan pe zece luni.Pornind de la aceste neajunsuri, adunarea generală a jalonat măsurile care se impun pentru a asigura condițiile tehnico- materiăle de Creștere producției de cărbune în perioada care a mai mas pînă la sfîrșitul nului și de a realiza pre-

Adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la I.M. Li- . vezeni a constiuit o puternică manifestare a hotărî- rii colectivului de a depăși dificultățile - cu care se confruntă în prezent -și de « spori producția de cărbune. S-au făcut pași însemnați pe calea creșterii producției de cărbune. Acest fapt este ilustrat de 
sporul de producție de pes
te 7000 tone de cărbune realizat în primele șase luni ale anului 1986, în comparație cu aceeași perioadă din anul trecut, A- tenția conducerii tehnice a întreprinderii a fost concentrată asupra lucrărilor de pregătiri, pentru crește* rea liniei active de front în cărbune. Darea de seamă prezentată adunării generale a consemnat rezultate pozitive și în efortul de a îmbunătăți calitatea cărbunelui extras, patru de în- a beneficiat echivalente cu 30 000 de tone. In pas cu posibilitățile tectonice oferite de zăcăniînt și confirmate de lucrările de pregătiri, gradul de canizare a. lucrărilor crescut simțitor. Au achiziționate două noi complexe de susținere mecanizată, două combine de a- bațaj și două combine de înaintare.In ceea- ce privește producția fizică însă, față, de prevederi s-a înregistrat o însemnată restanță. ; N-au fost realizate prevederile la productivitatea mun
cii, la producția marfă și valorică. Au fost înregistrate depășiri și lă chel*

taica cărbunelui Prin reducerea cu puncte a procentului cenușă din cărbune, treprinderea de bonificații
me- a fost

ară- a-
I.M. LIVEZENI

vederile producției din primul trimestru al anului viitor. „Rezultatele nu sînt pe măsura puterii de muncă a colectivului nostru, a subliniat pe bună dreptate în cuvtntul său tovarășul Teodor Bonca- lo, Erou al Muncii Socialiste, șeful unei brigăzi dotate cu complex de susținere și tăiere mecanizată. Cîmpul; minier, este Complexul mecanizat abatajul nostru- a. montat în .20 de zile, adevărat record la o- menea lucrare. Acum, cînd complexul nostru de susținere a intrat în funcțiune,, iar altele trei vor porni în curînd, se cer rezol-■ vate prdbleinCle tehnice de care depinde realizarea unor productivități și ‘ producții zilnice ridicate; Stă în puterea noastră, a; colectivului, să utilizăm'tehnica^ modernă din dotare în condiții de eficiență și la parametri proiectați. Care, sînt aceste condiții; tehnice care trebuie înfăptuite ? Este vorba de ințarea de depozite piese de schimb și de teriale- la îndemînă,

bun.din fost un ase-

înfi- 
de 

ma
in

»subteran, pe sectoare, .extinderea gamei de posibilități de reparații a utilajelor în atelierul minei. Se impune și dezvoltarea dotărilor de mică mecanizare, sporirea efectivelor de oameni capabili să repare operativ utilajele pe toate schimburile. Iar în mod esențial la nivelul conducerii minei, a brigăzilor, sectoarelor și pe care schimb trebuie manifestăm mai multă jă pentru formarea și bilizarea oamenilor,, condițiile în care mai ne de 50 la sută din efectivele întreprinderii sînt oameni tineri, nou încadrați în muncă**.Numeroase alte propuneri vizînd îmbunătățirea organizării muncii au mai făcut în cuvin tul lor tovarășii Tudor Zaharescu, Valache Cristea, Petru Dinesc, Virgil Lupulescu, Dorin Marc, Gheorghe Ni- coară, Petru Fulger și loan Hortopan. reprezentanților a tat în unanimitate program de măsuri nico-economice și politicoorgan izatorice prin a cărui înfăptuire se estimează realizarea sarcinilor producției, de cărbune în Condiții de eficiență economică sporită. Din întreaga desfășurare a adunării s-a desprins concluzia că stă în puterea colectivului să-și mobilizeSte - mai bine resursele pentru a , depăși cu succes actualele dificultăți, pentru a utiliza în mod eficient zestrea tehnică din dotară și a realiza în mod exemplar sarcinile de producție din â- nul viitor încă din primul trimestru. . ■ =;

Pagină realizată de
I. DUBEK, I. MUSTA
ȚA. V. STRAUȚ, H.

ALEXANDRESCU
'

șefi de brigadă și cadre tehnice — Ion Pavelonesc, Vasile Secuianu, Mihai Blaga, Paul Grasu, Nicolae Aeftincăi, Sirnion Rusu, Dănilă Mate și alții — au ilustrat în mod convingă- mina și-ar fi realizat Sar-, tor climatul de angajare responsabilă a formațiilor de lucru, a colectivelor sectoarelor pentru punerea în valoare a tuturor rezervelor de creștere a producției și productivității muncii. Au te în mod critic și autocri- , 'tic cauzele i care au determinat neritmicitatea producției, înregistrarea unei înseninate restanțe față de ' planului pe acest trimestru și recuperarea restanțelor, pregătirea noilor capacități și crearea tuturor premiselor pentru saltul din 1987. i.Sintetizînd opiniile celorlalți vorbitori, ing. Gheorghe Marcliiș, directorul minei, sublinia că la potențialul actual, al cQlectiyu- lui, cu o bogată zestre tehnică, dar și de experiență și cdrhpețență, minerii Lupeniului, printr-o angajare fermă, revoluționară, vor fi capabili să răspundă comandamentului patriotic de a ridica extracția la nivelul cerințelor economiei naționale, al prevederilor ele plan.

I.M. LUPENI

fost releva

cinile <le planPentru remedierea neajunsurilor. pentru îmbunătățirea calității, producției se. acționează la toate nivelele și în toate' compartimentele, pe baza ' ' unui program detaliat, cu prevederi însușite de comuniștii tainei, de întregul colectiv. Se acționează stăruitor pentru realizarea

fie- 
să 

gri- 
sta- 

în 
bi-

Adunarea adop- un teh-

sarcinile de plan. Au fost vizate condițiile . geotecto- nice nefavorabile care influențat mult starea batajelor, presiunile cesive împiedicînd punerea în funcție la termen a unor capacități. Mai mulți vorbitori au criticat calitatea slabă, a unor piese de schimb și utilaje, care a influențat negativ călită- , tea lucrărilor de revizii și pro- stăg- sine de în- a Și

au a- ex-

reparații, ceea ce a dus peste 1800 de ore nări, atrăgînd după importante pierderi producție. Greutățile tîmpinate. efectul lor fost amplificat însă 
de o seamă de neajunsuri privind folosirea instala-

Pe calea unui reverimentCosma au accentuat necesitatea intensificării preocupărilor pentru mai buna aprovizionare a locurilor de muncă, întărirea formațiilor de electrolăcâtuși
Prin creșterile de producție din acest an — preconizate la 150 000 tone față de 1985 — colectivul minei Uricani face, în mod cert, . dovada unor capacități sporite, consolidată pe și a celor care deservesc fondul angajării plenare a cadrelor de muncitori, ingineri și tehnicieni pentru reînscrierea întreprinderii între unitățile fruntașe ale Văii Jiului. Este adevărat, de la începutul anului mina înregistrează o rămînere în urmă echivalentă cu planul pe -mai puțin de două decade. Dar, tot atit de adevărat este că s-a reușit obținerea u- nui nivel al extracției zilnice de 1900—2000 de tone, pentru menținerea căruia Se depun eforturi susținute, urmărindu-se cUstăruință antrenarea tuturor formațiilor de lucru și compartimentelor funcționale într-o activitate productivă intensă.Dezbaterile adunării reprezentanților oamenilor muncii, contînuînd o seamă de idei critice din darea de seamă, au scos în evidența principalele resurse prin valorificarea cărora se pot obține, și în continuare, realizări meritorii. Astfel, șefii de brigadă •Gheorghe Rade.ș și Ilie Vreme, maiștrii Petru. Chingă, Arpad Șatm.ari, An-,gjieloiu Spirache și Ion

brigăzile, eliminarea neajunsurilor privind transportul de personal, pentru dotarea brigăzilor și sectoarelor cu utilajele și
■ ii»i'i.a.«a ■Ma^aa-ia a t m i i a

I.M. URICANI
«■aaaaaaaaiaaitat ai itaiaaaiipiesele de schimb necesare unei activități neîntrerupte. Cu privire la activitatea de investiții, maistrul Ioan Jocea a reafirmat hotărîrea colectivului de a Spori avansările cu combina din dotare. Pornind tot de la referiri critice s-au conturat și propunerile făcute de Gheorghe Huluban, șef echipă transport, și Gheorghe Muzuran, șef sector securitate minieră care au sugerat modalitățile de optimizare a transportului pe benzi,, și de creștere a stării de securitate a minei. De un interes; .real au fost, de asemenea, propunerile făcute de ing Alexandru Blaj, directorul întreprinderii (privind asigurarea rezervei pregătite

semnificativpentru anul .1987, creșterea capacității productive prin mai buna organizare a structurii sectoarelor, urgentarea pregătirii abatajelor de mare productivitate, implicarea mai fermă a CMVJ și organelor locale în soluționarea problemelor sociale ale minei) precum și ing. Benone Cos- tinaș, director tehnic Combinatului minier iea Jiului, care a cerut, crească exigența întreprinderii ■ față de furnizorii de Utilaje și piese de schimb privind contractelor. In noului mecanism mic — s-a arătat — rarea contractelor nu te fi cum ta sideră unități rPSRUEEMP.Experiența de colectiv, spiritul de inițiativa răspunderea afirmate mai pregnant în climatul exigent care a fost instaurat la Uricani de. pește un an, sînt tot atîtea garanții că acțiunile destinate creșterii producției; zilnice vor fi continuate cu și mai multă insistență, ele tloliindind finalitate prin obținerea unor realizări sporite și reînscrierea unității în riinlul fruntașilor Văii Jiului.

facultativă, mod greșit o conducerileIU MP

al Va- să
onorarea condițiile econo- ono- poa- după conțin or și■ acumulată maturitatea, și tot
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(Urmare din pag. I)resează în cei mai înalt grad tînăra generație, decretul prevede că în cadrul referendumului sînt consultați, dltturi de cetățenii cu drept de vot, și tinerii In vîrstă de 14—18 ani.Decretul stipulează . că referendumul se organi

zează între orele 6—18, în unitățile -in care cetățenii își desfășoară activitatea, în unitățile militare, în instituțiile de învățămînt, în alte unități, precum și în locurile stabilite de comitetele sau birourile e- consiiiilorxecutive alepopulare ale localităților în care persoanele își aii domiciliul.
DEC

In cadrul referendumului, cetățenii cu drept de vot și tinerii în vîrstă de 14—18 ani își exprimă votul, respectiv opinia, prin semnătura depusă pe buletinele pentru referendum, la una din rubricile cu mențiunea „DA“ sau „NU“.Decretul a fost, în prealabil, examinat și avizat favorabil
RET

de comisiile per-

manente de specialitate ale Marii Adunări Naționale și de către Consiliul Legislativ și se dă publicității.Totodată, în cadrul ședinței, Consiliul de Stat a aprobat componența Comisiei centrale și a comisiilor județene și a municipiului București, pentru referendum.

Rezultate din cupele 
europene la fotbal

(Urmare din pag. I)Pentru ceilalți cetățeni, referendumul se desfășoară în locurile stabilite de comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare ale localităților în care persoanele își au domiciliul.Cetățenii care nu se află îh localitățile de ■ domiciliu în ziua referendumului se vor prezenta la oricare din locurile organizate pentru referendum, potrivit alin. 2, iar cei aflați în străinătate, la sediile misiunilor diplomatice ale Republicii Socialiste România.
Art. 4 — Cetățenii cu drept, de vot și tinerii în vîrstă de 14—18 ani își exprimă votul, respectiv opinia, prin semnătura depusă pe buletinele pentru referendum, în dreptul numelui fiecăruia, la una din, rubricile cu mențiunea „DA“ sau „NU".

Art. 5 — Referendumul se desfășoară în ziua stabilită potrivit art. 1, între orele 6—18.
Art. 6 — Pentru organizarea și desfășurarea referendumului se înființează o Comisie centrală, comisii județene, a municipiului București și ale sectoarelor acestuia, precum și comisii municipale, orășenești și comunale, pentru referendum.Comisiile pentru referendum se compun din :— 15 membri, Comisia centrală ;— 11 membri, comisiile județene și a municipiului București ;— 9 membri, municipale și ale lor municipiului rești ;— 7 membri,orășenești și comunale.Fiecare comisie are un președinte, un vicepreședinte și un secretar.

comisiile sectoare-Bucu-comisiile

Art. 7 _...... — ___trală și: comisiile județene? și a municipiului București, pentru referendum, se confirmă de Consiliul de Stat.Celelalte comisii pentru referendum prevăzute art. 6 se confirmă de mitetele ___consiliilor populare județene și al București.
Art. 8 — La închiderea referendumului, buletine-, le pentru referendum se depun, după caz, la comisiile municipale, ale sectoarelor municipiului București, orășenești și comunale, în vederea centralizării voturilor.Rezultatul votului consemnează într-un ces-verbal cate, împreună cu buletinele pentru referendum, se înaintează comisiilor județene sau, după caz, a municipiului. București.

— Comisia

executive

cen;

municipiului

Anexa nr. 1 A
Județul--------------------------------
Comuna (orașul)--------------------
Municipiul-------------------------—
Sectorul municipiului București 
Unitatea------ ------------ -------

Comisiile județene și a municipiului București pentru referendum centralizează rezultatul voturilor din unitatea adminis- trativ-țeritorială respectivă și îl consemnează tr-un proces-verbal. în-pela . ......co- care îl înaintează Comisiei ale centrale pentru referendum.
Art. 9 — Comisia centrală pentru referendum stabilește rezultatul general al referendumului și îl înaintează Marii Adunări Naționale.: ..." ■'
Art. 16 — Rezultatul general ăl referendumului se publică în Buletinul Oficial al Republicii Socialis

te România. iO s T;cc
Art. 11 ■— Modelul buletinelor pentru referendum și al proceselor-verbale de consemnare a rezultatului referendumului sînt prevăzute în anexele nr. 1 A — 1 B și 2 A — 2 B, ’ care fac parte integrantă din prezentul decret.

se pro-

Județul ——-—•------- ——  
Comuna (orașul) ———— -- 
Municipiul —  ------———- 
Sectorul municipiului București — 
Unitatea--------------------- ---------—

Anexa nr. 1 B

BULETIN
privind consultarea în cadrul referendumului 

a tinerilor în vîrstă de 14—18 ani, 
în legătură cu reducerea, de către 

Republica Socialistă România, cu 5 la sută, 
a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare

30 000 de spectatori, meciul retur dintre echipele Steaua București și Anderlecht Bruxelles din cadrul optimilor de finală ale „Cupei campionilor europeni" la fotbal, ■Partida ,s-a încheiat : cu scorul de 1—0 (0—0) , înfavoarea echipei Steaua, golUl fiind marcat de Bo- Ioni (min. 59). In minutul 52, Balint a ratat, o lovitură de la 11 m.Pentru turul al competiției s-a calificat formația Anderlecht Bruxelles, care a cîștigat primul meci cu 3—-0.Arbitrul elvețian Brtlno Galler a condus următoarele formații : Steaua iStîngaciu — Io van, Bum- bescu, Belodedici, Weisen- bacher, Stoica, Balint (Ma- jaru), Boloni, Bălan, Lăcătuș, Pițurcă ; Anderlecht : Munaron — Grun, Demol,

CRAIOVA 5 (Agerpres). ța aPe stadionul Central din Craiova s-a disputat miercuri manșa a doua a întîl- nirii dintre echipa Universitatea Craiova și formația scoțiană Dundee United, contînd pentru turul II al competiției internaționale de fotbal. „Cupa UEFA“. Fotbaliștii csr.aioveni au obținut Victoria cu scorul î—0 (0—0), prin golul scris de Biță (min. 59).învingătoare cu 3—0 primul joc, echipa Dundee United s-a calificat pentru turul următor al competiției.La fluierul arbitrului francez Alan Delmer s-au aliniat următoarele formații : Universitatea Craiova : Racolțea — Negrilă, Săndoi, Rada, Ungureanu, Gh. Popescu, Ad. Popescu, Biță, Geolgău, Cîrțu, Bîcu; Dundee United • Thomson — McGinnis, Clark, Beau- mond, Malpas, . Bowman, Mclnnaly, Bannon, Milne, Sturrock (Gallagher), Red- Van Tiggelen, Andersen,ford. Gudjunsson, Jensen, Scifo,& Vercauteren,Stadionul Steaua din Ca. Lozano.pitală a găzduit, în prezen-

de în-in o lovitu-Următor

Krncevici,
(Agerpres)

. ........................................................................ ........................ «■■•■••au ai

,.I)V

Bl L E T I N D E V O T
privind participarea cetățenilor la referendumul 

în legătură cu reducerea, de către 
Republica Socialistă România, cu 5 la sută, 

a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare

Nn 
crt.

Numele și 
prenumele Domiciliul Sînteți de acord 

cu reducerea, de 
către R.S. Româ
nia, cu 5 la sută, 
a armamentelor, 
efectivelor și 

. cheltuielilor 
militare ? (•)

Nr. 
crt.

Numele și 
prenumele Domiciliul

■

Sînteți de acord 
cu reducerea, de 

către R.S. Româ
nia, cu 5 la sută, 
a armamentelor, 
efectivelor și .

cheltuielilor 
militare ?

Anexele nr. 2 A și 2 B Ia decret se publică 
Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România

a Sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc litare și condițiile de pace pentru dezvoltarea lor . e- conpmico-socială.In încheiere, primul ministru al guvernului mân a mulțumit pentru cuvintele calde, de apreciere,. exprimate de partici- panții Ia Sesiune la adresa Partidului Comunist ~ mân, a secretarului ___general, tovarășul Nicolâe CeauȘeșcu, a Guvernului și poporului român.In numele participanți- Ipr, tovarășul Nikolai Rîj- kov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.Ș., care va prezida cea de-a 43-a ședință a Șeșiunii CAER, a adresat Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Guvernului Republicii Socialiste România și poporului român călduroase mulțu- miri pentru ospitalitatea de care s-au iiucurat și condițiile asigurate bunei ..desfășurări a lucrărilor actualei ședințe a Sesiunii Consiliului de Ajutor Eco-'

La București s-au înche- a Sesiunii Consiliului, careiat, miercuri, lucrările șe- a dat un nou și puternicdinței a 42-a a Sesiunii Consiliului de Ajutor nomic Reciproc,In ultima zi au fost dopțate documentele privire la problemele flate pe ordinea de zi.Conducătorii delegațiilor țărilor membre ale CAER au semnat Protocolul ședinței a 42-a a Sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.Președintele Ședinței‘ 42-a a Sesiunii CAER, tovarășul Constantin Dăscă- lescu, ș: secretarul CAER, tovarășul V.V. Sîciov, au semnat apoi documentul pentru ratificarea Convenției privind colaborarea dintre CAER și R.P. Angola și Convenția -privind colaborarea dintre CAER și Etiopia socialistă.Luînd cuvîntul, tovarășul Constantin - Dăscălescu, prim-ministru al guvernului, după ce a subliniat importanța actualei ședințe rea fermă de a extinde, îh

impuls dezvoltării, în continuare, a conlucrării re- : ciproce pentru realizarea consecventă a hotărîfilor Consfătuirii economice la nivel înalt, a spus : „Inlegătură cu. . problemele e- xaminațe, au fost adoptate recomandări la țărilor și au fost sarcini organelor Consiliului, menite să asigure intensificarea colaborării a economice și tehnico-știin- țifice dintre țările noastre, să, o facă și mai eficientă, astfel îneît să crească . portul acesteia la dezvoltarea ’țărilor membre ale liului. S-a acordat atenția cuvenită promovării unor noi forme, avansate, de cooperare, care să imprime dinamismul necesar colaborării reciproce.Țările membre ale CAER și-au exprimat' în cadrul lucrărilor sesiunii hotărî*.

E-a-cua- adresa trasate
a-economico-socială a consi-

continuare, colaborarea e- conomică cu celelalte țări socialiste, de a întări relațiile cu statele în curs de dezvoltare și . nealiniate, sprijinindtt-le în lupta lor dreaptă pentru progres e- .conomico-social și pentru întărirea independenței.S-a subliniat din nou disponibilitatea de a dezvolta legături ciale. și reciproc bază de egalitate în drepturi, cu toate statele lumii.Relevîndu-se că ' problema fundamentală a epocii noastre o constituie apărarea păcii, în cadrul lucrărilor Sesiunii s-a exprimat părerea unanimă că sînt necesare acțiuni hctărîte și responsabile ale tuturor statelor, mari și mici, fără deosebire de prînduire socială, care să pună capăt cursei înarmărilor pe Pa- mint, să preîntîmpine extinderea ei în Cosmos, pentru trecerea ia măsuri concrete de dezarmare, de reducere a cheltuielilor ml- nomic Reciproc

economico-comer- tehnico-științifice, avantajoase și pe

—
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MUSTAȚA, Simloo POP — redactor set. Teodoy RUSU — redactor șef adjunct 
Tiberio SPATARU,

ro-
Rd- său

memento
FILME

7 No-multă.Sfîr-

programarea filmelor a_ parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
PETROȘANI — 

iembrie: Din prea dragoste; Unirea: . și tul nopții; Parîngul: Lupii mărilor.PETRI LA: Fata Mor- garia. :LONEA: 'Adolescenții revoluției.VULCAN — Luceafă
rul: Căutătorii de aur, 
I—II. ■= ■W- '? <LUPENI — Cultural: Spartacus, T—II.URICANI: Timpuri de vitejie. .N.R. Eventualele modificări intervenite în

TV.20,00 Telejurnal, 20,20 Viața economică. 20,35 Memoria documentelor . (c). Ciclul 2500 — mărturii ale unei glorioase is-, tor:i. 20,55 Cadran mondial (c), 21,10 Pagini muzicale de mare popularitate (c). 21,35 Contempora-, nii noștri : Cum se cîști- gă un prestigiu — reportaj. 21,50 Telejurnal. '
MEMENTO

*

VIND Dacia 1300. 9 Mai, bloc 2A/10 Petroșani, telefon serviciu 42580/191.PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Dobro- tescu Ciprian, eliberată de IUM Petroșani. O declar nulă. (9236)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ilaș- cău Adrian, eliberată de IUM Petroșani. O declar nulă. (9235)
ANUNȚURI

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Rakosa Ștefan, eliberată de IUM Petroșani. O declar nulă. (9234)PIERDUT legitimație serviciu pe numele Gîrna Va- silică, eliberată de I.M. Bărbăteni. O declar nulă. (.9232)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Tăbă- caru Ștefan, eliberată de I.M. Bărbăteni. O declar nula. (9231)
DE FAMILIE

SOȚIA, copiii, nurorile și nepoții anunță cu du
rere încetarea fulgerătoare din viată a scumpului lor 

GROZA AVRAM (72 ani)
Inmormîntărea are loc azi, 6 noiembrie, 1986. 

Nu te vom uita niciodată.

DUREROASA aducere aminte la doi ani de la 
despărțirea de dragul nostru tată

BERCHEȘ GHEORGHE
Amintiri duioase, lacrimi fierbinți. Familia.

(9233)

SOȚIA, fiica, fiul, ginerele, nepoțelul, fratele și 
surorile anunță cu profundă durere împlinirea a șase 
săptămîni de la dispariția scumpului nostru 

MARIȘ IOAN .
Nu-1 vom uita niciodată. (9238)
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