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Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Cu fermitate pe calea sporirii producției, 
a redresării întregii activități

Dovada : 2000 tone peste sarcinile de planririi ordinii și' disciplinei și. în mod deosebit, a folosirii eficiente a dotării tehnice, dotare tehnică a cărei valoare depășește 3,8 miliarde lei. In acest sens sînt elocvente rezultatele obținute de minerii sectoarelor III și IV, unele dintre cele mai mecanizate sectoare confirmă, de cărbune pe post, iar în ale minei, și care au obținut plusuri de producție, la zi, pe această lună, 2140 tone sectorul III de 766 tone sectorul. sector care obține și mai mare depășire la productivitatea muncii plani- ficată în abataje : 1483 kg de cărbune pe post. Productivități superioare sar-
Dorin GHEȚA

s-a ridicat, la aproape 2000 
tone de cărbune. Ceea ce este însă deosebit de important, aceste producții extrase suplimentar au o bază trainică — sporurile de productivitate obținute : în abataje productivitatea muncii planificată a fost depășită cu 1382 kg ■

In cadrul anchetei noastre printre conducătorii întreprinderilor miniere, la sfîrșitul lunii octombrie, directorul minei Lupeni, ing. Gheorghe Marchiș, spunea : „Ne vom îndeplini 
sarcinile de plan stabilite 
pentru trimestrul IV", iar rezultatele obținute în a- ceastă. lună < ' "pe deplin optimismul său, cărbune cu 310 kg pe post, temeinicia analizei în cadrul adunării rale a oamenilor hotărîrea întregului colectiv de a acționa cu perseverență perftru creșterea continuă a producției de cărbune extras. încă din a doua parte a primei decade a lunii noiembrie mina pășește cu fermitate pe calea redresării, producțiile extrase zilnic fiind superioare sarcinilor planificate. La zi, plusul acumulat de la începutul lunii

li octLiț veil uuuc ijj-w JH . J. - .*•făcute Peste sarcinile planifi- gene- cate au fost și productivi-muncii, tățile și la vități ceste vitate ventă ,__  Ia puterii de mobilizare a colectivului și a abnegației cu care acționează pentru obținerea unor producții ’ superioare sarcinilor nificate, ci și a bunei ganizări a activității

obținute în subteran nivelul întregii acti- a întreprinderii. A- sporuri de producti- sînt cea mai eloc- dovadă nu numai
deȘiIV, cea

Cu planul pe 11 luni îndeplinit

Brigada nr. 4 Lupeni - Valea de Brazi 
C. M. M.na te economii, iar planul de puneri în funcțiune a obiectivelor de investiții miniere a fost nu numai realizat, ci și depășit.După cum ne-a informat ing.' Carol Ridzi, șeful brigăzii nr. 4, la obținerea a- cestui rezultat de prestigiu, au adus o contribuție deosebită constructorii și mon- torii din formațiile complexe coordonate de loan Popa, loan Mănărăzan, Iosif Borșodi, Constantin Anofie, Geza Kis, Ilie Știu- că, Mihai Dumitru, Toma Achiriloaiei, loan Grigore, Nicolae Șelgun, Constantin Lai, .Nicolae Dragoș, loan Eșiu, Manole Radu, care și-au depășit lună de lună sarcinile de plan. (V.S.)

a I. A.Printre colectivele care au toate condițiile pentru a încheia acest an cu rezultate de excepție se numără și cel al brigăzii nr. 4 Lupeni — Valea de Brazi a întreprinderii de Antrepriză construcții montaje miniere. Acest harnic co- 1 lectiv raportează îndeplinirea sarcinilor de plan aferente celor 11 luni din anul 1986. La temelia acestui succes se află buna organizare a lucrărilor deganizare a lucrărilor investiții, creșterea ân pro-. ductivității muncii*.cu- te 10 la sută față de cina de plan. Prin ■ reducerea cu aproape 8 lei a cheltuielilor la 1000 lei producție, la nivelul brigăzii s-au obținut și însem-
pes-sar

In contextul amplului program de investiții destinat dublării producției de cărbune din Valea Jiului, program elaborat din inițiativa și sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, se prevăd și ample lucrări de dezvoltare urbanistică a localităților. Anul 1987 constituie o primă etapă a dezvoltării urbanistice, din cadrul acestui program prin construirea a 3000 noi apartamente. Pentru respectarea prevederilor de plan, confom Legii investițiilor, lucrările de construcții și montaje trebuie judicios eșalonate și se cer pregătite din timp. A- cu'm, cînd cu fiecare zi se apropie tot mai mult sfîrșitul anului, problema pregătirii condițiilor de Execuție a obiectivelor de investiții,; a apartamentelor, prevăzute în plan se pune eu tărie, ca o problemă de- care depinde în mod esen-

Semnificațiile majore ale referetidtîtttttlui
de la 23 noiembrie,

în inima și conștiința tuturor

Un deziderat al omenirii, 
progresului șiSint unulde tineri care se formează ca om prin munca aspră din subteran. Mineritul, a- ceastă activitate de mare utilitate pentru economia națională, este o muncă pusă în slujba luminii și căldurii. Lumină și căldură înseamnă pace, NoUa și strălucita inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, cu privire Ia reducerea de către țara noastră cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor mi-

civilizațieilitare a însemnat, pentru mine: și ortacii din brigada' pe care o conduc, un deosebit prilej de satisfacție și mîndrie patriotică. Noi nu vrem, și n-am dorit niciodată războiul, și nu cred că vreUn miner din lume dorește așa ceva. Moșii și strămoșii noștri nu au schimbat plugul în sabie decît atunci cînd le-a fost amenințată munca pașnică. Exemplul oferit de țara noastră constituie un gest cu semnificații deosebite, exemplu și pentru alte națiuni, de natură să contribuie la realizarea aces-

tui mare deziderat al omenirii care este PACEA. Este firesc, de aceea, ca la referendumul din 23 noiembrie să. spunem, asemenea tuturor ortacilor un „DA" ferm și răspicat acestei hotărîri, un „DA“ care va exprima dorința noastră de pace, de edificare în li- . niște și libertate a celei mai drepte, și mai umane dintre societăți.
Ionel CIONTU, 

miner, șef de brigadă 
I.M. Livezeni

Pentru viitorul nostruFac parte din această minunată generație . care n-a fost tulburată de spaimele și primejdiile vreunui război. Cunosc ororile războiului numai din istorisiri și doresc, alături de întregul nostru popor, o pace durabilă care să instaureze un spirit nou, de colaborare trainică în folosul tuturor popoarelor.Și noi, elevii Liceului de matematică-fizică, tineri între .14 și 18 ani, ne vom alătura celor care vor spune un „DA“ din toată inima la apropiatul referendum . de la 23 noiembrie. Vom susține astfel noua i-

nițiativă de pace a țării noastre, a conducătorului partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pentru că vrem să devenim schimbul de mîine al națiunii noastre, ceea ce se poate - realiza numai într-o atmosferă pașnică. .Toți elevii liceului nostru, îndrumați de organizația de partid din școală, se străduiesc prin rezultatele la învățămînt să fie la nivelul cerințelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la deschiderea anului școlar, punînd în prim- planul activității ridicarea

calității procesului instruc- tiv-educativ, participiul intens la viața social-econQ- mică și cultural-educativă a Văii Jiului.rent.ru a ne îndeplini o- biectivele avem nevoie de pace și ne alăturăm miliardelor ele glasuri de pe toate meridianele globului, cerînd trecerea la măsuri neîntîrziate, concrete, pen- ■ tru înlăturarea primejdiei distrugerii vieții pe pă- mînt.
Andreea LOBONȚ, 

elevă în clasa a Xl-a B, 
Liceul de matematică-fizică 

Petroșani(Continuare în pag. a 2-a)pla- or- la fronturile de lucru, a întă-

. deamplasament pentru 1376 pen- : curs.
Interviu realizat de 

Horațiu ALEXANORESCU

Sub semnul urgențeiplanul pe 1986, pînă în pre-

(Continuare în pag. a 2-a)

I.M. Petrila. Fruntașii abatajelor, cu gindul la succesele viitoare. Foto: Ion BARBU

Casa de cultură a sindicatelor din Petroșani

țial stabilizarea forței de muncă, din industria minieră. In ce stadiu se află pregătirile planului fizic de apartamente pentru a-, nul viitor.Mergînd pe fitul acestei întrebări,' am constatat că. pînă în prezent sînt asîgu- -

rea însemnată care revine constructorilor Antreprizei construcții montaje Petroșani —- 2000 din cele 3000 de apartamente — la nivelul acestei unități apar probleme deosebite. Din cele 1226 apartamente prevăzute în sarcină ACM în
. ra'te proiecte de execuțiepentru 2034 de apartamen- . zent au fost predate benele, iar documentații tehnice pentru 1042 de apartamente. Prin grija consiliului popular municipal, a beneficiarului — IGCL sînt rezolvate problemelede apartamente, iar tru celelalte sînt în .___demersurile de eliberare a amplasamentelor. Dar abia 20 la sută din întreaga va- ' loare a investițiilor pen- ' tru apartamente arc asigu- ; rață finanțarea.Avînd in vedere ponde-

ficiarului 670 de apartamente. Pînă la finele anului, într-o perioadă scurtă de timp, mâi sînt de rea- , lizat ? 556 de .apartamente, care se află în diferite faze de execuție. Dar, la nivelul unor brigăzi, cum este bunăoară brigada nr. 40 Lupeni, din cele 244 . aparta- ' mente prevăzute în plan, ■ doar 76 au fost. predate bnef ic i arului și se prevede că sarcinile "planului a- ‘ nua! nu vor fi realizate. . -Dacă în prezent, ACM cu

greu poate prelimina lizarea unui plan anual de 1226 de apartamente, este ușor de întrevăzut că pentru planul din anul viitor, aproape dublu, se impun măsuri speciale de sporire a forței de exe- . cuție.-— Sarcina care ne revine este mare. Dar poate fi realizată prin mai buna mobilizare a resurselor de care dispunem, prin dezvoltarea capacității de execuție, ne-a informat ing. Gheorghe Matei, directorul Antreprizei construcții montaje Petroșani. Pentru realizarea acestei sarcini, în anul viitor resursele actuale de la nivelul brigăzilor vor fi repartizate pentru lucrările de construcții și montaje din Petrila, Petroșani, Iscroni, Aninoasa și Vulcan. Ne-am propus să modernizăm
Viorel STRAUȚ

DOUĂ DECENII 
DE RODNICE ÎMPLINIRIDouăzeci <ie ani de împliniri artistice și- rodnică muncă au trecut de la primul spectacol pe care scena Casei de cultură a sindicatelor din Petroșani l-a găzduit. Real centru metodologic pentru activitatea cultural-educativă, casa de cultură a rămas de-a lungul celor două decenii, o prezență mereu vie în viața tuturor celor ce muncesc la izvoarele Jiurilor.Am solicitat tovarășului Ion Dulămiță, direcțorul a- șezămîntului de cultură, amănunte despre această sărbătoare a artei de a- matori din Valea Jiului, care timp de patru zile va polariza atenția iubitorilor actului de cultură.

— Care este programul 
manifestărilor acestui ju
bileu ?— Incepind de astăzi a-

nimația marilor evenimente culturale ale Văii Jiu-, lui. va umple din nou săli- « le casei noastre de cultură, întregul program sărbătoresc este dedicat minerilor Văii Jiului. Astăzi, în- eepînd cu ora 17, în foaier va avea loc vernisajul expoziției „20 de ani de acti
vitate politieo-ideologică și 
cultural-educativă iii sluj
ba minerilor din Valea 
Jiului" In sala de lectură urmează- simpozionul „Pe
troșani — istorie și deve
nire" și o. întîlnire a ajuți- .- viștilor sindicali cu personalități ale mineritului Văii Jiului, Petre Constantin, Erou au Muncii Socialiste— miner pensionar.

(Continuare în pag. a 2-a)
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ANINOASA

În preocupările 
consiliilor populare

RODNICE
(Urmare din pag. I)

ÎMPLINIRI

La Consiliul popular al comunei Aninoasa tovarășul vicepreședinte Dumitru Morar ne informează a- sUpra principalelor preocupări din această perioadă.
NOUL MAGAZIN 

UNIVERSALActivitate intensă la finalizarea lucrărilor interioare la noul magazin u- nivcrsal. In aceste zile, se execută finisările interioare, amenajările funcționale, precum și plasarea mobilierului. Lucrările, de adevărat design, șînt. realizate de 6 formație de lucru condusă de Dumitru Chirilă. Spațiile pentru u- nitatile de desfacerea mărfurilor industriale au fost deja amenajate. Acum se acționează pentru finalizarea spațiilor pentru maga-, zimți alimentar cu autoservire și a celor două raioa
ne pentru desfacerea pro- . duselor, de panificație și preparate din carne.
O ULTIMA... SCADENTAîncă din vară inseram în paginile ziarului o critică privitoare la strucția centralei

pentru blocurile F, G și H. In luna iunie s-a turnat fundația. Ei bine, „onor" constructorul. Brigada 2 Deva a TAGCM nu a terminat nici acum (5 noiembrie I) această centrală. S-a stabilit, ca ultim termen, data de 15 noiembrie. Pînă una-alta, locatarii, celor 3 blocuri „suflă în mîini“, datorită iresponsabilității unora...
IN RITM DE MELC...r In ritm de melc, acesta este termenul pentru modul în care avansează lucrările de amenajare a șoselei principale în zona Stadion-Centru din Aninoasa. Deși ne repetăm, reamintim' că in Aninoasa sînt cele mai. neîngrijite drumuri din Valea Jiului. Scțizele de genul „N-avem bitum...": Sînt deja învechite și au devenit sloganuri. Trebuie trecut la acțiuni concrete, operative, altminteri, odată cu venirea iernii, drumul principal va deveni aproape impracticabil.

Sîmbătă, în sala de lectură, începînd cu ora 16, este programată o șezătoare literară. Participă scriitori din Valea Jiului și din țară. In aceeași zi, „Atelierul artelor" ne invită în sala de spectacole, începînd cu ora 18.
Constantin Popa — Erou al Muncii Socialiste, miner șef de brigadă — I.M. Lupeni, Teodor Boncalo — Erou al Muncii Socialiste, miner șef de brigadă — I.M. Livezeni, Ștefan Alba, ........ miner șef de brigadă, I.M. o întîlnire. cu istoria,'-.liter Petrila. ’ ratura, muzica, avînd ca.. : „600 de ani de laurcarea pe tronul Țării " ’ , i a domnitorului Mircea cel Mare". Printre invitații de prestigiu se numără actorul Ovidiu Iu- liu Moldovan, clarinetistul Aurelian Octav Popa și muzicologul Iosif Sava.

— Ultima zi ?—- Divertisment. Laora 10, duminică, dimineața de basme „Din lumea copiilor", urmată de filme de desene animate. Seara, începînd cu orele 17 .și 20, varietăți cu „Prieteni ai Văii Jiului", Ia care vor participa George Țărnea, Corina Chiriac și Dan Spătaru acompaniați de grupul „Acustic",
notă con- termice Grupaj realizat de

Mircea BUJORESCU

■— In sala de spectacole? generic— Se vor reuni ansam- i .blurile „Parîngul" al Casei Românești de cultură, „Getusa" al Centrului de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă — Deva, orchestra „Hațega- na“ a Consiliului județean al sindicatelor Deva, in- tr-un spectacol folcloric dedicat muncii ; destoinice, sub genereicul „Cîntăm cu drag la oameni harnici". Manifestarea va avea loc tot astăzi, începînd cu ora 18.Mîine, brigada științifică „Magazin" va fi prezentă în mijlocul minerilor, o întîlnire care va începe la ora 16, în sală mică. De la ora 19,30, tot mîine, actori ai Teatrului "de stat „Valea Jiului" vor prezenta în sala de spectacole piesa. „Autorul e în sală" de I. Băieșji, urmată de o dezbatere pe marginea spectacolului.

Țesătoria de mătase Lupeni. Răspunderea pentru 
calitatea produselor, priceperea și hărnicia — sînt co
ordonatele acestui colectiv, preocupat să se afirme în 
industria orașului.

Cu indiferentă nu se rezolvă problemele oamenilor!ale blocului unde se află din Petroșani, strada
Cu fermitate 

pe calea sporirii 
producției(Urmare din pag. I)

Frontul de lucru
(Urmare din pag. I)

vinilor au obținut și minerii sectoarelor I și II, unde s-au înregistrat plusuri de. 1378 kg pe post în cărbune (sectorul I) și 836 kg pe post în abataje (sectorul 
II). Ambele sectoare și-au 
realizat prevederile de plan în proporție de 103,7 
Ia sută (sectorul I), 
la sută (sectorul II). proporție de 103,4 la și-a îndeplinit sarcina plan și colectivul .sectorului VI. Cea mai mare producție obținută, însă, peste prevederi o înregistrează colectivul Carierei „Victoria" — 2162 tone de bune.Aceste succese, sintetiza
te în graiul cifrelor, sînt rezultatul, așa cum este și firesc, mobilizării exemplare a oamenilor, în primul rînd a celor care in abataje sau lucrări de pre- depun zi <ie pro- exțras

115,5In sută de

să dezvoltăm baza proprie de producție, industrială, instalațiile de preparare a betoanelor și mortarului, să sporim capacitatea de descărcare și depozitare a agregatelor de balastieră la Livezeni și? Lupeni. Este în curs de înfăptuire un program de sporire a efectivelor pe structuri de meserii. iar zestrea tehnică proprie va crește prin a- chiziționarea de noi utilaje grele și dispozitive mică mecanizare, prin zarea cărora vizăm terea productivității
ile utili- creș- niun- pentru

bune sarcinile de plan- acest"an și volumulmai din sporit de lucrări de investiții preconizat pentru a- nul viitor. 'Măsurile stabilite de conducerea ACM Petroșani, sînt, desigur, bune. Dar ele se cer sprijinite cu tărie de beneficiar, căruia îi revine sarcina de a asigura din timp proiectele, documentațiile de execuție, ampla
samentele, finanțările și decontările. Perioada scurtă de timp pină Ia sfîrșitul acestui an pune de pe acum sub semnul urgenței asigurarea frontului de lucru pentru cele 3000 aparta- tainente prevăzute în pla- »int «Inii lilt irtlGw t

Prin natura muncii șî menirea noastră, am inter- autoservirea nr. 22 și mă- venit adeseori, la forurile celăria nr. 117, defecțiuni competente, la sesizările adresate, de oamenii muncii. De cele mai multe ori, solicitările au fost rezolvate în mod operativ. U- nepri, însă, rezolvarea sesizărilor oamenilor chiar ale unităților liste, mai ales la .serviciilor prestate care ar trebui să fie prestate) de EGCL este Îndelung și ne justificat tărăgănată. Cîtevă exemple, în
sau socia- adresa (sau

nată. Cîtevă exemple, cele ce urmează :
PERICOL DE

ELECTROCUTARE !Unitatea nr. 117 a ICSA și AP Petroșani, din cartierul Aeroport, profilată pe desfacerea și vînzarea cărnii, a înaintat nenumărate adrese și comenzi pen- ____ i defecțiu- conductcle de Ultima, purtînd oc- sună astfel : „Re- noastră
tru remedierea nilor la scurgere. . . . .numărul 8488 din 13 tom brie, venim la adresa nr. 4852 din 2 septembrie, prin care sesizam defecțiunile la instalațiile sanitare

ce provin din apartamentele de deasupra acestor unități. Menționăm că la măcelărie se scurge apa pe peretele unde se află și tabloul de siguranță, iar tensiunea curentului, ne-
AM INTERVENIT 

LA SESIZAREA 
DUMNEAVOASTRĂcesară instalațiilor rifice, măsoară 380 frigo- volți, ceea ce creează un permanent pericol de electrocutare.etc., menționăm că am situația la fața iar la această unitate comandări pentru dierea defecțiunilor a făcut și Laboratorul de epi- demiologie Petroșani, totuși, lunile trec... Ce de făcut, tovarăși de EGCL? . /

REPARAȚII DE 
MINTUIALA...S-a prezentat Ia redacție cetățeanul Tiberiu Coconeț,

Vă rugă m“...etc..............Noi niaivăzut locului, re- reme-
Și 

e la

...______ , , i Republicii, bloc 114, scara 
I, apartamentul 15. Dînsul ne relatează : „După multe deplasări, cereri și recla- mații lă EGCL Petroșani, care au durat un an (!), pentru a se repara izolația blocului, s-a reușit să se execute lucrarea. Nu știm dacă i se poate spune lucrare, pentru că, după prima ploaie, tavanul din baie a căzut din nou, iar apartamentul este iarăși degradat". La fața locului, de la petent am aflat că a făcut nenumărate demersuri la asociația de locatari 
și ia EGCL. De la EGCL 
a fost trimis «acasă, să aștepte venirea meseriașilor. Am așteptat și noi, în ziua promisă, odată eu locatarul. Dar n-a venit nimeni. Or să vină în schimb alte șî alte ploi (e toamnă, nu ?), iar cetățeanul Tiberiu Coconeț va rămîne cu apartamentul în aceeași stare precară. Mai ales dacă și acest semnal Va rămâne nerecepționat de EGCL Petroșani.

B. MIRCESCU

AFLĂM DE LA ORGANELE DE STATgătiri și deschideri eforturi stăruitoare.Zi, pentru creșterea ducției de cărbune și pregătirea a noi capacități de producție, a celor care activează în domeniile aprovizionării formațiilor de lucru și întreținerii u- tilajeldr, a cadrelor tehnice care se străduiesc să or- ■ ganizeze-. eît ’-jnai; bine întreaga-activitate, atît acum cit. și în perspectivă. O ginii ire tehnică puternic ancorată în realitățile minei a condus la depășirea dificultăților cu care mina s-a confruntat și a deschis largi posibilități de creștere a. producției de cărbune -extras, pentru îndeplinirea integrală și depășirea sar- einjlpr de plan stabilite . pentru ultimul trimestru al acestui an.

ALCOOLLa 48 de ani un lăcătuș de mină, precum Iosif Peter, de Ia I.M. Lupeni, nu pune problema necunoașterii sarcinilor de serviciu. Și totuși, lăcătușul amintit, din cadrul, sectorului XII, s-a prezentat la șut

se achită de îndatoririle lor exprese, factorii indri- tuiți cu apărarea avutului obștesc ?

Specialiști din cadrul IPCVJ verifică, după pro
iect,:7 lucrările efectuate la hălzile de steril ale Uzi
nei de preparare a cărbunelui Lupeni.

Foto : I. LICIU

sectorului - s-a prezentat la șut sub influența băuturilor alcoolice. Fapta sa a determinat întocmirea unui dosar de cercetare penală, în virtutea prevederilor Decretului nr. 400/19811
ÎNTREBAREIn atelierul electric minei Uricani, a fost descoperită recent, cantitatea de 3 kg pastile cu conținut de argint industrial, neînregistrată și deci necuprinsă în evidența contabilă a întreprinderii. Cum

„PROFESIUNE"O „profesiune", neînre- gist-rată între categoriile socio-profesionale șî totuși practicată, de regulă de indivizi fără altă ocupație — vînzare de semințe de floarea soarelui sau dovleac. Cu o astfel de „meserie" s-au lăudat pină deunăzi Reghina Mihaly, Secunda Guta și Chira Mihai din Lupeni, Intervenția lucrătorilor de miliție a pus capăt încercărilor de... căpătuire prin mijloace i- 1 :c:te. Apropo, condițiile de... preparare a „bomboanelor agricole", ar trebui să dea de gîndit și lucră-

toni or Laboratorului de c- pidemiologie din reședința noastră de municipiu și hu numai lor ci și celor care le cumpără.
PĂRINȚI corigențiGabriel., Zeicon, din Petroșani, în vîrstă de nu. mai 12 ani, a fost surprins furînd dintr-o autoservire. Ce poate fura un copil ? Dulciuri, bomboane, biscuiți ? Nu, Gabriel Zei. con voia să fure... o sticlă cu vin. Părinții au fost în- cunoștințați despre isprăvile odraslei, corigența lor în materie de educație fiind sancționată prințr-un avertisment milițienesc.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Miliției.. 

municipiului PetroșaniNOI SPAȚII COMERCI- ) ALE, însumînd peste 5000 I m.p. vor intra în funcțiu- I ne pînă la sfîrșitul acestui • an în rețeaua comercială din Valea Jiului. Este vorba de Laboratorul de producție din Petroșani, Magazinul general din Aninoasa, de alte unități aflate la parterul blocurilor din noile cartiere ale munici- 
piului. (T.S.) „

Rubrică realizată de 
T. SPĂTARU

INS1LOZARL Irt ’ cămările toamnei, însilozările în orașul Lupeni, pentru cOnsumâtorii colectivi . și desfacerea către populație,; se apropie de sfîrșit. S-au însolizat pîhă acum peste 600 tone cartofi, 70; tone ceapă, 1'2 tone morcovi și 100 lone mere. (l.D.)

BRIGADA ȘTIINȚIFICA „Magazin" va fi prezentă sîmbătă, de la ora 10, la I.M. Părbșeni. Va avea loc o întîlnire cu minerii, prilej de prezentare a ultimelor noutăți din știință și tehnică. (Al. II.)
(dez- ■ cătuș, instalator și altele.’ vi“ preparăție, re- jtor se prevede un număr materîalelof re- sporit de cursănți, pentru organizațiile completarea forței de

de muncă patriotică membrarea mijloacelor fixe In perspectiva anului din vechea cuperarea folosibile) U.T.C. nr. 5 electric, haldă că în meseriile de și preparare. (T.S.) - <.. . CALIFICARE. .In cursul acestui-an, în cadrul Antreprizei construcții mon- în folosință alte 36 de a- PRIN MUNCĂ PATRIO- î*?tr°5ani aa absolvitpartamente care se află în TICA tinerii de la Prepa- eursunle de caluicare ,190fază avansată de execuție, ralia cărbunelui din Petri- te ?a?len.!,a* IWW911--........ - jn au dobmdit meseni cumsînt cele de zidar, electri-S-au etan, dulgher, mozaicar,acțiuni zugrav,

APARTAMENTE, In perioada care a trecut din acest an. orașul Petrila și-a sporit zestrea edilitară cu 152 de apartamente. In luna noiembrie vor fi date
de pe șantiere, (V.S.) mun- bază

I ... .......... . . .I, Pină la finele acestui an Ia au realizat lucrări | în orașul Petrila vor fi valoare de 80 (MO lei,I date în folosință 244 pășind planul anual.I de noi apartamente. (V.S.) remarcat în aceste

PENTRU TINERIILonea, clubul sindicatelor organizează astăzi, de la ora 18, o seară, cultural-e- ducativă în cadrul căreia se va desfășura un atractiv și apreciat concurs de cu- , , , , < . noștințe. Tema acestei ac-dmgher, mozaicar, țiuni este . ; Azi) întrebări , fierar-betonist, lă- din muzică". (T.S.)

„ALPO". LTn nou succes recent al iubitorilor turismului — studenți ai Institutului de. mine: participînd la un important concurs interjudețean de alpinism, 
organizat în județul Mara
mureș, au cucerit „Marele trofeu". (AL H.)
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RECUNOȘTINȚEI»nceput de noiem- 
K brie. Zi obișnuită ■ de lucru la I.M.Paroșeni. In biroul rectorului minei, loan Beserman, se încă de la primele ale dimineții pe lingă cadrele din conducerea minei, mai mulți component ai sectorului VIII investiții. Ușoara agitație prevestea un eveniment deosebit. Intr-adevăr, se pregătea sărbătorirea sirii la pensie a dintre veteranii După aproape trei decenii de activitate rodnică în subteran, minerul șef de brigadă, specialist lucrări Daniel șut....Cu vîrsta de a face ceva util, tînă- rul loan Daniel, originar din localitatea Ifotești, județul Mureș, poposește |în Valea Jiului, despre mineri, munca lor eroică din subteran. Se angajează ca muncitor la mina Lupeni, doritor ca, prin efort propriu să contribuie la chemarea partidului de a da țării cît mai mult cărbune. A lucrat scurte perioade la minele Dîlja și Livezerii pentru ea, din anul 1972, să se stabilească definitiv la mina Paroșeni unde s-a afirmat ca miner șef de brigadă, specialist în lucrările speciale de investiții, mărturie a muncii făcute, a muncii respon-

efectua

;a îe- unuia minei.

ani în urmă, la căutărilor, dornic
Auzise despre

Ca bine

Minerul șef de brigadă Ioan Daniel predă ștafeta conducerii formației de 
lucru și a obținerii rezultatelor deosebite, ortacului Constantinkabile, efectuată cu dragoste vor sta, peste ani și ani, numeroase lucrări pe care le-a executat cu brigada sa : puțul principal cu schip, puțul auxiliar, puțul orb nr. 1, dozatoarele schipului de la orizontul 380, silozul principal al schipului din subteran care colectează producția minei și multe alte lucrări speciale subterane.Așa a înțeles loan Daniel rațiunea ne făcut: să lași în urma trainice, de vitală pentru viitoare a minei. Să lași, de asemenea, oameni vrednici, ortaci pricepu- puți în toate. Ii putem a-

Uterului bi- creezi și să ta importanțăexistența

minti în acest sens pe veteranii Constantin Beș- tea, Ion Băbuț, Mihai Ghițun, Zaharia Muntea- nu sau pe mai tinerii ortaci Marin Ștefănescu. Vasile Nistor, Mihai Bă- lău, Nicolae Kr.ausz, Aurel Iorgoni, Constantin Stoica și mulți alții.Orele amiezii. Rampa puțului auxiliar cunoaște o animație deosebită. Fanfara intonează melodii de promenadă. Pionieri, cu buchete de flori, privesclucrări curioși spre colivia care aduce din subteran minerii din schimbul întîi. Intr-Un grup compact, maiștrii Ioan Munteanu, Alexandru Bucea, loan Gri- goresdu. Alexandru Lavu,

Ștefureac.Andrei Fiedler, inginerul Eugen Pirtea, topo- graful loan Degi, norma-" toarea Ana Sînoche, numeroși mineri din cadrul sectorului VIII investiții îl așteaptă pe ortacul loan Daniel pentru a-i adresa calde felicitări. Alături de cadrele din conducerea minei se află soția și fiica sărbătoritului, dornice să participe la fericitul eveniment. In mijlocul entuziasmului general, comunistul loan Daniel, sărbătoritul zilei, înconjurat de flori și oa- de noi împlinirimeni dragi, de urări sănătate și in viață.
Ștefan NEMECSEK
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AGENDĂ• Comandantul unități de pionieri de la Școala generală nr. 2 Petroșani, prof. Valentina Mariț ne oferă cîteva noutăți din această școală. Planul economic a fost, realizat și depășit cu 11 la sută; depășiri importante s-au obținut la colectarea hârtiei și fierului vechi. De curînd, la Școala generală nr. 2 a avut loc un lectorat, la care au participat elevi, părinți și cadre didactice. In cadrul lectoratului,* s-au discutat situația la învățătură, probleme de orientare școlară și profesională, precum și narea disciplinară.• Vești interesante și de la Școala generală nr. Ii. din Petroșani. După cum ne informează directorul școlii, prof. Vasile Goran, una dintre preocupările importante din aceastăpregătirea artistice peri- for- ale co

ȘCOLARĂpai ii la- actuala, ediție a I ? tivalului a ița n il „(. în- taiea României" Formația de teatru școlar, care a obținut locul II pe țară în ediția trecută, repetă piesa „Fetița care îngheață apele". , Brigada artistică a școlii pregătește noul program intitulat „Repetiția — cheia succesului". O formație nou înființată Ia ă- ceastâ școală este cea de montaj literar - muzical- coregrafic. cu jarogramul „Sîntem urmașii bravilor eroi"-• Elevii claselor a IV-a D și a VI-a D, de la Școala generală nr. 5 din Petroșani au efectuat o excursie tematică, în cadrul căreia au vizitat locuri istorice clin Județul nostru, precum și înfăptuirile în plan social: și economic din anii construcției. socialiste.
Bujor MIRCESCU

I**
* 
V

iarna O reușită premieră chinologicăPregătirile pentru sezonul rece au fost' începute eu multe luni în urmă și în colectivul secției de transport auto Petroșani, din cadru) SLJCT.Concomitent cu activi- „ tatea curentă, aici s-au executat în ritm susținut o seamă de reparații și remedieri. Printre lucrările de mai mare amploare programate se numără revizia și reparația la cele patru cazane termice. „S-a pus un marc accent pe aceste lucrări — ne-a spus mais- ' trul Mircea Vesa, președintele comitetului de sindicat. De ce ? Pentru că a- ceste cazane dețin un rol vital în buna desfășurare
Scrisoare de la un copilMama •— cuvînt sacru diritr-un nealcătuit dicționar al sufletului. Mama — primul și cel mai des invocat substantiv comun din cîte există în toate limbile pămîntului. Mama — viața care dă naștere la viață, care hrănește viața pînă la uitarea de sine. Mama...Primim din comuna Mă- tăsari, județul Gorj, rîn- duri caligrafiate de un co- pil însingurat, care-și cau- lă mama, rătăcită pe undeva prin Valea Jiului. I- nimă de piatră să aibă o- ricine și, într-un colțișor, undeva ceva... tot ar. licori: „Mă numesc .Sîmbotin Mi- rela-Nicoleta, • ăm 11 ani și mâi am doi frați, Cris- tinel, de 9 ani și Bobi, de > ani I J în ățăm bine i slute i < i mi ți Lc u m . - preună cu tatăl nostru, în comuna Mătăsari —■ județul Gorj, unde, pînă acum o lună, a iocuit și mama noastră, Sîmbotin Erzilia. Intr-o zi, în lipsa tatei, mama și-a făcut bagajul 

și fără moti ve a pl eeat. Noi, copiii, ne-am așezat în ușă plingînd s-o împiedi

a procesului productiv din secție ; ele asigură încălzirea boxelor de reparații, furnizează grupului social
La ordinea 

zilei

agent termic și apă caldă, abur sub presiune necesar atelierului de vulcanizare. De asemenea, prin intermediul cazanelor respective, șoferii beneficiază de apa caldă necesară pornirii mașinilor pe timp de ger.
căm să plece, dai' ea ne-a împins fără milă și a plecat rîzînd. Cînd a venit tata acasă am plîns cu toții. După cîteva zile tata s-a dus s-o caute la Petroșani, unde mai fusese plecată de multe ori, umblîndi B B i ■ a bib ■ b i B a b * * i b b ■ b i i b b i

Omul, 
privit omeneșteprin diferite case dezorganizate. De cîte ori îi dădea de urmă, se ascundea, așa că tata s-a întors tot singur. Spre disperarea noastră, am rămas tot cu ochii în .lacrimi. și lipsiți de ajutorul mamei".R î n d u r i l e . scrise au început să fie mai tremurate, caligrafiate parcă mai repede, de parcă biata fetiță vrea dintr-o râ- uflare să nt con gănec z i și al f >ei.. O rază de speranță se strecoară în finalul scrisorii : „Oricît s-ar strădui tata, care nu ne neglijează niciodată, nu poate acoperi

Tocmai de aceea lucrările de reparații la aceste cazane și la centrala termică au fost încredințate u- nor buni meseriași — fochistul Nicolae Haimana, ajutat de colegul său. Ion lonescu.Datorită priceperii și hărniciei ce-i caracterizează, cei doi fochiști au reușit să efectueze reparațiile programate în mai puțin de o lună, timp record față de alți ani. Acum cele două cazane funcționează fără stagnări, asigurînd condiții optime de activitate oamenilor muncii din secție pe tot timpul iernii.
Vasile BELDIE 

dragostea și lipsa mamei. Fiind convinși că mama se află tot în Valea Jiului, a- pelărn la dumneavoastră și vă rugăm din tot sufletul să ne ajutați. Sperăm că unul dintre cititorii caic o va întîlni, o va îndemna să se întoarcă acasă, unde o așteptăm cu sufletul la gură... Vă mulțumim. Mirela. (.‘riști și Bobi Sîmbotin"...Indiferent cît am diseca acest caz, indiferent ce cuvinte am mai căuta, ele ar păii în fața acestor cuvinte — lacrimi trimise’ de micuța Mirela. Cînd ai dat viață la trei copii, este de-a dreptul o lașitate să-i lași singuri. Erzilia Sîinbo- tin, la Petrila, ori ia Petroșani. la Vulcan, la Lupeni sau la L ricam. unde te-ai aflu, gîndul tău trebuie să fie numai pentru copii. Intoarce-te la ei I Mirela, Cristi și Bobi te așteaptă ia M ităsari, la casa voastră. Porț:, ca mamă. o imensă răspundere z pentru care viitorul nu te va ierta I .

Toți cei care au fost pre- zenți duminică pe stadionul Jiul la gala de dresaj, organizată de secția Petroșani a Filialei județene a Asociației Chinologilor din România, au plecat mulțumiți, cu satisfacția că au asistat la o manifestare i- nedită. A foiri o reușită prin relevarea virtuților multiple ale acestui prieten dintotdeauna al omului — cîinele.Reușita manifestării era deplină dacă s-ar fi bucurat de prezența unui public mai numeros, mai a- les tineret. Și, totuși, a fost o reușită... pentru că prin ea s-a materializat un deziderat mai demult propus de conducerea filialei județene — organizarea u- nei manifestări chinolo- gice la Petroșani.La parada patrupezilor participanți, care a deschis gala, au fost prezenți 4.5 de cîini aparținînd u- nei game variate de rase — Brac german. Setter irlandez. Foxterie-r, Coker

Condor și Afgani — câștigătorii cursei de ogari, 
t•■■to : Liviu DANDi.A Ioan IH HDR

spaniol, Saint-Bernard, Dobermann, Ciobănesc german, Teckel, Pekinez care fac cinste nucleului de deținători de cîini de rasă din Valea Jiului, prezenți, duminică, . într-un numărî din păcate, destul de reștrîns, nici 20, pe stadionul „JiUl“. In cadrul galei, s-au etalat, de asemenea, cîini cu reale aptitudini pentru dresaj, atît de la școala de dresaj din Deva, precum-și Școala de dresaj și clubul de Ogari afgani din Timișoara. Majoritatea exemplarelor-care au prezentat exerciții a- tractive de dresaj, sîntcîini de rasă cotați cu calificativul „excelent" la expozițiile-concurs din țară. S-au remarcat în mod deosebit grupa ogarilor afgani, ogarul englez — Greyhound și un Whippert --- ultimul fiind unicul e- xemplar al acestei rase din țara. I’cntru exemplarele și performanțele lor, organizatorii au acordat deținătorilor de cîini. diplome

„ Ștefan lâ un„Dorim preciza ajutorul

și trofee. Există deci toate argumentele pentru a a-firma că prima gală dedresaj de la Petroșani, așa cum aprecia și președintele filialei județene, ' Budai, s-a ridicat nivel republican, ea în viitor, ne interlocutorul, cu organelor — cărora le mul- - țumim pentru sprijinul valoros ce ni l-au acordat și cu acest prilej, precum tuturor celor care au fost a- lături de noi la această primă acțiune din Petroșani — să organizăm aici asemenea manifestări și chiar o expoziție republicană cu participare internațională. Această presupune însă și consolidarea nucleului crescătorilor și proprietarilor de cîini de rasă din Valea Jiului. Gala desfășurată o socotesc în această privință, un impuls veritabil". In această idee, am reținui opinia exprimată și de o altă autoritate in mah-rie — secretarul Asociației Chinolo- gilor din România, arbitrul internațional Gleb Pad- nevici : „Creșterea și deținerea Clinilor este doar un sport ; dinele vii ca un bun, ■e națională. ' să sperăm, inoeul ml,

Gleb „Creșterea și de iasă nu hobby, un trebuie pri- cf) o valoare națională. Această optică, să sperăm, am s-o inoeul un, prin din Petroșani, si in 
publicului din Valea In județ avem o >.țj bună și po' ibdiiăți multiple in creșterea clinilor utilitari. Echipa din Deva a depășit nivelul multor echipe similare cu tradiție si are toate eon lit iile să se situeze pe locul I pe pian național. Cred că demonstrația de pe stadionul „Jiul", inclusiv de tînâia echipă din Devei. va „sparge gheata". va schimba optica și la l’e'.roșani, si mulți țineri din nunicipiu vor fi dormi'; sa dețină elini do rasa. In -acest sen-, secția climo’ogică le stă !a dispoziție cu inlor- mații și nu numai...".

reușit gala rîndul Jiului, a peri cm-
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TELEX • TELEX • TELEX
Convorbiri economice 

româno  ̂chinezeBEIJING 12 (Agerpres). — La Beijing au început lucrările celei de-a VlI-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-chi- neze de colaborare economică .și tehnică, în cadrul cărora se examinează măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru realizarea înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor de la Beijing și București, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, cu conducătorii de partid și de stat ai R.P.. Chineze, pentru înfăptuirea 
și depășirea volumului de

schimburi prevăzut în cordul de lungă durată privind cooperarea economică. și schimburile de mărfuri în perioada 1986—1990.Președinții celor două părți în comisie — tovarășul Ion Dincă, prim vice- prim-ministru al guvernului, și tovarășul Lu Dong, ministru însărcinat cu Comisia economică de stat, au examinat evoluția schimburilor în anul 1986 și au formulat propuneri pentru extinderea cooperării economice, inclusiv prin participarea României la modernizarea unor obiective industriale, și creșterea schimburilor dc mărfuri.

Testările primului tren 
cu suspensie magnetică din 
R.F. Germania vor începe în primăvara anului viitor, în regiunea Emsland (Sa- xonia Inferioară) — a a- nunțat firma producătoare din Munchen. Pentru început, va fi vorba de un tronson experimental de 31,5 km, vehiculul ca atare (56 metri lungime, cîn- tărind 102 tone), urmînd să depășească viteza 400 km/h. O garnitură semănătoare a reușit „survoleze" deja acest circuit, fără a atinge pavajul de beton, cu 355 km/h. Prototipul ar urma să devină, practic, operațional, în 1989.

ale capului și mîinilor, iar o lună mai tîrziu, anemia, slăbiciunea și presiunea arterială scăzută au dispărut.
a

Du

DOHA 12 (Agerpres). — La Doha s-a disputat meciul internațional amical de fotbal dintre selecționatele olimpice ale României și Qatarului. Fotbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 4—2 (1—1) prin golurile marcate de Șoiman (min. Și

☆

de a- să

Experiment comunWASHINGTON 12 (A-gerpres). — Intr-o corespondență transmisă din New York de agenția TASS, se arată că pe teritoriul StJA a început cea de-a doua etapă a experimentului comun sovieto- american în vederea controlului experiențelor nu-

sovieto-americancleare subterane. Experimentul, precizează agenția citată, desfășurat în baza convenției semnate între Consiliul pentru protecția resurselor naturale ale SUA și Academia dc Științe a URSS, are drept scop verificarea unuicord potențial privind interzicerea testelor cu ma nucleară. a-

Raportul FAO 
privind 

producția 
agroalimentarăROMA 12 (Agerpres). — In anul 1990,- în lume va exista un surplus de produse agricole, se arată în- tr-un raport al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) dat publicității la Roma.Cu toate acestea, subliniază raportul, vor exista cel puțin 30 de țări în curs de dezvoltare, dintre care 20 africane, . a căror producție ai: realimentară va fi sub nivelul anilor 1979— 1981, perioadă în care s-a agravat în mod deosebit flagelul foametei pe plan mondial.Potrivit documentului FAO, cea mai mare amenințare pentru țările curs de dezvoltare nu constituie penuria de mente, ci protecționismul comercial care blochează exporturile țărilor din lumea a treia, reducînd astfel resursele lor financia- are atît de necesare pentru a-și soluționa problemele cu care se confruntă.

ar-

Afecțiunea cunoscută sub 
numele de boala lui Adis- 
son, după descoperitorul său, și care se datorează insuficienței glandei suprarenale a fost tratată cu succes de către medicii chinezi de la spitalul de pe lîngă Institutul de medicină din Hubei, centrul Chinei. Metoda constă în, transplantarea unei glande preluată de la un făt. La numai 15 zile după operația de transplant, pacienții nu mai aveau tremurături

în o ali-

☆Conducerea tehnică 
companiei americane 
Pont a anunțat că va trecela producția unui nou material plastic, numit'Arylon. care, întrucît este foarte dur și rezistent la coroziune și temperaturi înalte, poate înlocui oțelul și sticla în industria construcțiilor.Se menționează că o bară de protecție a unui automobil executată din arylon cîntărește numai circa nouă livre și durează cît viața automobilului, în timp ce același element făcut oțel are o greutate de livre și nu rezistă mult de 10 ani,. din50 mai

semnarea de capi de serie în fiecare tur, pentru tragerile la sorți, o altă idee fiind aceea de a se forma grupe pentru primul tur, din care să se califice în continuare doar echipele clasate pe locul întîi. A- cest din urmă sistem, a apreciat purtătorul de cu- vînt al Federației italiene, ar permite fiecărei. echipe să joace cel puțin 4 meciuri.Pe de altă parte, s-a subliniat că forul fotbalistic italian nu intenționează să ceară eliminarea sistemului loviturilor de departajare de la 11 m. „Buna pregătire psihologică este o problemă a fiecărei echipe, care trebuie să acționeze pentru a-și antrena jucătorii în vederea acestui examen al nervilor", a declarat un oficial italian.

22) Bleu (min. 52, min. 83 ambele din lovituri dc la 11 m și min. 85). Punctele echipei-gazdă au fost însdrise de Adel (min. 14) și Naser (min. 54).
☆ROMA 12 (Agerpres). — -Federația italiană de fotbal a formulat o propunere pentru modificarea Regulamentului cupelor europene, în vederea evitării ca formații bine cotate să se întîlnească între ele în primele etape ale competițiilor. Se preconizează de-

■ ■■■■țitittiiiixini ■■<■■■■ ■ ■■■■mu a

TV.

Specialiștii din Bor, Iugo
slavia, au reușit să obțină pentru prima oară cupru cu puritatea 99,98 la sută, anunță agenția Taniug. E- lasticitatea și rezistența monocristalului acestui metal sînt de cîteva ori mai mari decît în. cazul cuprului obișnuit.

memento
FILME

20,0020,2020,35 Telejurnal.Viața economică.Pentru și pace.Invitație dioul de al nii.Selecțiuni din concertul „Vă place o- pera (color).Universul . familiei •— Reportaj.Telejurnal, închiderea programului.

dezarmare.PETROȘANI — 7 No
iembrie: Spartacus, I-II ; 
Unirea; Noi, cei din linia întîi, Î-II; Parîngul: Căutătorii de aur, I-II.PETRILA: Moștenire, LONEA: Urma castorului.VULCAN — Luceafărul: Căpitanul Florian, I-II.LUPENI — Cultural : Sfîrșitul nopții.URICANI: Munții baștri.

20,50 în stu- cOncerte Radioteleviziu-
IN LOCALITATEA ...iugoslavă Zaiețar urmează să fie pusă în funcțiune o nouă unitate a industriei sticlei. Agenția Taniug precizează că- este vorba de o fabrică, de sticlă refractară, prima de acest gen din Iugoslavia. Noua unitate — realizată pe baza unei investiții de cinci miliarde dinari - va livra anual 30 ocrotite> fn R.P. Chineză, tone sticlă icfractara, ca fiind incluse în categoria speciilor pe cale de dispariție. Departamentul chinez de resort a luat decizia amenajării unei rezervații — prima de acest fel — în zona Munților Altun, din sudul regiunii Xinjiang Uigure. Rezervația are o suprafață de 15 000 kmp, în interiorul bazinului Tarim, unde se află hrană a- tarea în continuare a_ bundentă și condiții de me- ..■■ •- ■ ■. JH’A' ugl CO UWVXCi.a V Jdiu ideale pentru viața că- privește utilizarea milelor.

și 4Q tone stîclă-criștal, inclusiv unor beneficiari de peste hotare. ,IN R.S. VIETNAM fost refăcute toate plantațiile de cauciuc puternic afectate de defoliantele u- tilizate de aviația americană în timpul războiului. In același timp, au fost amenajate noi plantații într-o serie de zone din sudul și centrul republicii. In opinia specialiștilor vietnamezi, există posibilități reale pentru extinderea pe mai departe a plantațiilor — suprafața acestora poate fi sporită de 10—20 de °ri.

au

CĂMILELE sălbatice, din care în întreaga lume

al- 21,30
mai există doar cam 1000 de exemplare, o bună parte dintre acestea trăind în regiunile semiaride din nord-vestul Chinei, vor fi ocrotite,

UN TABLOU al pictorului Jasper Johns a fost vîndut Ia New York pentru 6,63 milioane dolari, sumă-record pentru o lucrare a unui artist contemporan american. Este vorba de tabloul „Out the window" (Prin fereastră).

avea de atac

JN VESTUL Mării Meci iterane și în spațiul a- erian al Spaniei au început manevre comune hispano- americane, relevă un comunicat dat publicității la Madrid. Potrivit comunicatului, manevrele vor dura două zile și vor ca temă operațiuni „respingere a unui aerian inamic".LA ÎNCEPUTUL acestui an, populația Greciei era de 9 950 000 persoane, a anunțat agenția ateniană de presă „ANA".LA ORA ACTUALA, în agricultura și silvicultura R.D. Germane, precum și în industria alimentară a țării sînt utilizați . 5 000roboți industriali. Dezvol- . ' i a-eestor sectoare necesită un . progres accelerat în ce tehnologiilor* de vîrf, s-a arătat la o conferință la Berlin privind aplicarea microelectronicii. Efectele noilor tehnologii sînt evidente — de pildă automatizarea lucrărilor din sere permite sporirea cu 20 la sută a recoltelor. Rezultate importante se obțin și prin utilizarea microelectronicii în fermele zootehnice.
«••«•••«••««•«•••««••••••«•«««••«••«••••««••••••••••••••••«••••••••••••••••••••••«•••••••«••••■••••«•••••••••••••••I»

S. U. A.: it

N.R. Eventualele modificări intervenite în pro- _ gramarea filmelor apar- ' ” țin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara. MEMENTO

întreprinderea. minieră Uricani 
încadrează direct sau prin transfer : 

inginer geolog pentru ocuparea postu
lui de geolog șef

- 3 paznici obiective speciale
încadrarea și

Legii nr. 57/1974.
retribuirea se fac conform

Ministrul american al justiției, Edwin Mee'se, a. anunțat, mierctlri, un program național de luptă împotriva industriei pornografiei, ale cărei venituri anuale sînt estimate la 8 miliarde de dolari,„Explozia obscenității' declanșată în Statele Unite, în ultimii 15 ani, se datorează, „intr-o mare măsură, activității întreprinderilor criminale organizate, .care au preluat controlul producției și comercializării pe scară largă a produselor pornografice" — a declarat ministrul, prezentînd programul său într-o conferință de presă organizată la Washington. Programul reia măsurile

recomandate la începutul anului într-un raport al Comisiei speciale de anchetă care conchidea că exis-
DIN PRESA STRĂINĂ

obscene, și preconizează interzicerea serviciilor telefonice obscene. Viitoarea lege va interzice minorilor
(Agenția France Presse)

tă o strînsă legătură între pornografie și criminalitatea sexuală.Un proiect de lege, ce va fi prezentat Congresului spre adoptare, viitor, critică asprugramele de televiziune prin cablu, pe care le consideră.
anulpro-

sprijinul autorităților regionale și locale în acțiunea de urmărire penală împotriva întreprinderilor pornografice. Sînt vizate, în special, pornografia infantilă, filmele, presa, magazinele de desfacere, precum și atitudinile sexuale în mod explicit degradante sau violente.Programul a fost salutat de către organizațiile care militează împotriva pornografiei și care- au desfășurat în ultimele luni o activitate susținută împotriva proprietarilor- de gazine care, difuzează blicații porno, printreBoy"

sub 21 de ani dc a juca în- tr-un film pornografic.In așteptarea adoptării acestei legi. Ministerul Justiției va crea un serviciu special de procurori federali cu sediul la Washington și un centru de infor- revistele „Play mare pentru a veni în „Penthouse".
ma-pu-careȘi

COLEGIUL DE REDACȚIE : Iosif BALAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion 
MUSTAȚA, Simion POp — redactor șef, Teodor RUSU — redactor șef adjunct, 
Tiberiu SPATARU.

Prepăfația Coroești. O declar nulă. (9267)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Molnar Ștefan, eliberată de I.M, Petrila. O declar nulă. (9265) 'PIERDUT legitimație serviciu pe numele Ciobanu Elena, eliberată de Prepa- rația Coroești. O declar nulă. (9269)PIERDUT bilet de excursie nr. 074058, eliberată de OJT Petroșani la august 1986 pe numele fan Petrache. II declar (9263)PIERDUT certificat calificare în meseria lăcătuș de mină scria 234037 pe numele Pristavu stantin, eliberat de Paroșeni în anul 1977.de . declar nul. (9261)

E- sora Pichi lor cu o- de-ăl
Mica publicitatePĂRINȚII Victor și milia, fratele Dan, Angelica și cumnatul felicită pe scumpa Botez Anca Adriana cazia prinderii celui18-lea trandafir în buchetul vieții, și îi urăm multă fericire, sănătate și împlinirea tuturor dorințelor. (9239)VIND garaj — Strada Institutului, mâții telefon 427X7, ora 20. (9268)SCHIMB apartament trei camere, strada Păcii, cu apartament 2 camere Petroșani. Telefon 42772, între orele 15—20. (9262)PIERDUT legitimație de. serviciu pe numele Mănci- lă Adriana, eliberată

garaj — bolțari.Infor- după

ANUNȚ DE FAMILIE

13 Tonul.
de*- 
deCon- I.M.
n

Soția Roza, copiii Mircea, Emi, Sandi, nepotul 
Ziegfried, nurorile Pușa și Paula, ginerele Oscar 
anunță decesul celui care a fost un bun soț, tată 
și bunic

BOTA TRAIAN
Inmormîntarea are loc vineri, 11 noiembrie, ora 

14. Cortegiul funerar pleacă de la domiciliu. Ii vom 
păstra o veșnică amintire. (9266) .
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