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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

LA I.M. URICANI

Media zilnică a realizărilor, 
în continuă creșterer, La mina Uricani, întregul colectiv se preocupă stăruitor, cu fermitate pentru a spori de la o zi la alta producția de cărbune extras. O dovadă o constituie producția medie zilnică realizată în acest început de lună, producție care s-a situat, constant, la peste 2000 tone de cărbune, cu aproximativ 30Q. de tone mai mare decît media realizată luna trecută. Acest spor zilnic de producție, demonstrează cu . prisosință că lâ mina Uri-- cani s-a trecut cu multă răspundere la materializarea măsurilor întreprinse, dintre care pe prim plan se situează folosirea eficientă a utilajelor din dotare și mai ales a mecanizării complexe din abataje. Puterea de mobilizare a colectivului și activi-

tatea organizatorică a conducerilor sectoarelor* și' întreprinderii și-a spus elocvent cuvîntul, dar cu toate acestea mina nu își realizează încă sarcinile de plan. Este adevărat că în această lună prevederile de plan sînt superioare celor din luna trecută cu 500 de tone — iar producția medie zilnică realizată a crescut doar cu 300 de tone, cum mai aminteam — dar asta nu constituie decît o justificare teoretică, pentru că practic, sarcinile de plan trebuie realizate, mai ales că ele au fost dezbătute și aprobate de adunarea generală a oamenilor muncii, prilej cu care s-au stabilit și măsurile necesare îndeplinirii lor. Dar faptul că producția acestei luni nu ș-a ridicat la nivelul prevederi-

lor evidențiază și latură a activității vului și anume că altăocolec ținu toate măsurile stabilite și-au găsit materializarea în procesul de producție. A- cest aspect, rezolvarea tuturor problemelor care se mai confruntă mina Uricani, rămîne sarcina colectivului, a ducerii întreprinderii, organelor și organizațiilor de partid. Important este însă saltul în producția extrasă, aceste 300 de tone în plus, zilnic, față de luna precedentă sînt ca un pas hotărît pe calea redresării activității extractive: In același timp, s-a realizat un pas spre

Sub președinția tovară- . șului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist .Român, președintele Republicii Socialiste România, a avut loc, . joi, 13 noiembrie, la sediul C.C. al P.C.R., o consfătuire de lucru, în cadrul căreia au fost dezbătute probleme privind realizarea planului pe anul 1986 în industrie și agricultură și pregătirea condițiilor pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe 1987.Au participat primii secretari ai comitetelor județene de partid și secretarii cu problemele economice, conducerile minis-

t.erelor și ale organelor centrale de sinteză.Organizată din ■ inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, consfătuirea de lucru a pus, încă o dată, cu pregnanță, în evidență preocuparea statornică a secretarului general al partidului de a se întîlni și examina, împreună cu activul; de partid, și de stat, cu cadrele de conducere din economie, cu colectivele de muncă din toate sectoarele de activitate, modul, în care se înfăptuiesc planurile și programele de dezvoltare economico-soci- ală a țării, prevederile cincinalului 1986—1990, o- blectivele stabilite de Con-

algresul al XIIMea P.C.R.In lumina orientărilor, indicațiilor și exigențelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, primii secretari ai comitetelor județene de partid, conducătorii unor ministere,:au raportat despre felul în care șe acționează pentru realizarea integrală a indicatorilor de primul an cincinal.In cadrul varășul 
Ceaușescu, ral al Partidului Comunist

plan pe 1986. al actualuluiconsfătuirii, to-
Nicolae secretar gene-

(Continuare în pag. a 4 a)

Sectorul I al
I.M. LiVezeni

ășiri ale 
sarcinilor 
planificateIn discuția purtată la mijlocul lunii trecute cu sing. Ovidiu Andreș, șeful sectorului I al I.M. Livezeni, interlocutorul ne relata că plusul lunii se va ridica la 1000 tone de cărbune. Revenind asupra acestui fapt, remarcăm că angajamentul sectorului nu numai că a fost realizat, ci -și pășit : în octombrie, pășirea sarcinilor plan ale sectorului talizează 1173 tone cărbune. Acest i tant spor de producție a fost obținut prin creșteri de productivitate a muncii de pînă la 2000 kg cărbune pe post, realizate de minerii din

de- de- de to- de impor-

cu încă în con- a

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Semnificațiile majore ale referendumului
de la 23 noiembrie,

în inima și conștiința tuturor

In avanpostul luptei
pentru salvarea vieții pe TerraSpectrul' negru al pericolului războiului și cataclismului nuclear, întreținut de aberanta cursă a înarmărilor, îngrijorează o- menirea, întunecă viitorul civilizației umane, al plă

netei albastre care se află mereu sub „sabia lui Damocles”. Iată de ce noua inițiativă de pace a secretarului general al partidului nostru tovarășul Nicolae Ceaușescu, devenită lege prin votulnim al Marii Adunări Naționale, reducerea cu 5 la sută a armamentelor efec-

tivelor și cheltuielilor militare depășesc faza declarațiilor de bune intenții în favoarea păcii pe pă- mînt, se constituie într-o acțiune fermă, lucidă, pil-una-
Prioritățile producției - priorități ale muncii politice

Răspundere și exigență comunistă 
în asigurarea premiselor sporirii extracției

Arisțică IEPUREANU* 
mecanic auto, 

SUCT Petroșani

(Cpntinuare în pag. a 2-a)

Dezideratele trimestrului IV — încheierea cu rezultate cit mai bune a anului și pregătirea temeinică producției anului ridică exigențe în fața fiecărui de muncă. La mina Petrila aceste exigențe sînt cu atît mai mari, cu cît în anul viitor colectivul de aici trebuie să realizeze un a- devărat salt • în dinamică producției — să extragă cu un sfert.de milion de tone mai mult cărbune deci t în acest an. Este un o- biectiv care necesită acțiuni ferme pentru asigurarea capacităților de producție, perfecționarea organizării producției, asigurarea forței de muncă pe măsura cerințelor calitative noi. In mod firesc, a- ceste cerințe, ale creării premiselor producțiilor sporite, constituie —

a viitor, deosebite colectiv
dis- de mi- de-

Ovidiu Andreș, șeful sectorului și colaboratorii săi. 
Foto: Gh. OLTEANU

ritmicitatea producției în viitorul an. Așa sînt lucrările de pregătiri de la orizontul minus 100, urgentarea direcționalei și a transversalelor . aferente. Acționăm cu multă răspundere pentru captarea apelor și evacuarea lor. Avem în atenție, dezvoltarea răspunderii față de realizarea ritmică a planului, întărirea ordinii și disciplinei, completarea și perfecționarea pregătirii forței' de muncă. Avem în sector două clase în care se califică cite 32 de mineri. Toate aceste priorități ale producției au fost dezbătute cu răspundere în adunările generale ale organizațiilor de bază din luna octombrie și tot cu acest prilej s-au definit responsabilitățile cadrelor, ale tuturor comuniștilor pentru perfecționarea producției și asigurarea tuturor condițiilor necesare realizării
Ioan DU BEK

în apărarea bunului 
cel mai de preț al omeniriicum ne-au dovedit-o cuțiile cu secretari partid din sectoarele nei — priorități ale mersurilor organizațiiloi’de partid, obiective ale întregii munci politico-educative.

CONSTANTIN SPAFIU. 
maistru minier, secretarul 
comitetului de partid, sec
torul IV : Calitatea și conținutul muncii de partid sînt ilustrate cel mai fidel, de rezultatele activității economice, de nivelul de îndeplinire a planului. Acest principiu fundamental — subliniat de atîtea ori de secretarul general al partidului — dă sens și perspectivă preocupărilor noastre consecvente pentru perfecționarea vieții de partid. Urmărim în mod deosebit repartizarea judicioasă a forțelor, folosirea așa deplină a potențialului organizațiilor de bază, al specialiștilor, al tuturor formațiilor de lucru penr- tru finalizarea acelor’ lucrări care condiționează (Continuare în pag. a 2-a)

Dintotdeauna poporul român a apărat pacea ca fiind unul din bunurile cele mai de preț ale umanității, pentru că numai în pace a putut construi dura temeinic o țară ritoare. Iată că și România socialistă, glasul autorizat al ședintelui ei,. tovarășul . Nicolae Ceaușescu, avansează noi soluții, și propuneri pentru salvgardarea păcii.Am reținut din cuvînta- rea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta sesiune a M.A.N., aprecierea deosebit de pătrunzătoare potrivit căreia Europa, care a cunoscut în acest, secol două conflagrații mondiale,

și înflo- acum prin pre-

IN PAGINA A 4-A

Cerință la zi, pe șantierele apartamentelor

Pregătirea temeinică a frontului de lucruAm intrat în cea de-a doua decadă a lunii noiembrie, perioadă hotărî-, toare pentru finalizarea prevederilor din planurile de pregătire a fronturilor ea ce privește celelalte o- de lucru pentru perioada rece a anului. In ce stadiu se află aceste pregătiri pe șantierul locuințelor din Petroșani ?In zona cartierului Pe- troșani-Nord, lîngă punctul termic nr. 15 A, ieri mineața i-am întîlnit montorii din brigada instalații, Șe sudau ___ ____ _____ _____________ r-~ —duete pe rețeaua termică,. punct spații încălzite’ i dif „Ne-am concentrat . forțe- atelierul propriu de asam- le asupra acestor lucrări, ... blare, a confecțiilor meta-

ne-a declarat ing. Constantin Popescu, șeful brigăzii nr. 60, pentru a finaliza • legăturile noilor blocuri la rețeaua termică. In ce-

distrugeri incalculabi- trebuie să revină lacu le, starea de pace, să se impună nu ca cel mai mare depozitar de arme de distrugere în masă și concern-, țrâri de efective militare, ci ca un continent al demersurilor responsabile pentru oprirea și eliminarea cu desăvârșire a amplasării de noi rachete, pentru trecerea la măsuri efective de dezarmare, instaurarea unui climat de
Eugen PÎRLEA, 

secretarul comitetului UTC 
— Uzina de preparare 

Petrila

(Continuare în pag. a 2-a)
wna «s

SPORT • SPORT

dips 60 con-

biective din programul de pregătiri pentru iarnă, putem spune că stăm bine. Avem front de lucru în blocul de lingă punctul termic nr. 15 A. In curînd va începe construcția altor trei blocuri de locuințe în cartierul Aeroport și unui bloc de garsoniere lingă I.M. Dîlja. Ne-am pus la

lice. Dacă ni se vor 1> la termenele.toate materialele date, putem spune că vom realiza sarcinile plan prevăzute”.La parterele celor blocuri, turn din cartierul Petroșani-Nord sînt repartizate zilnic efective și se lucrează intens la finisaje. In bună parte, spațiile de la parter sînt închise. Doar la blocul 119, din cauza u- nor lucrări de evazare a spațiilor comerciale, mai sînt . de închis cîteva compartimente. Maistrul principal Petre Cosma, care coor-

livra prevăzute ! coman- ne cfedouă

pentru iarnădonează lucrările, ne a i- gură că vor fi finalizate la timp.In schimb, la parterul blocului 77, spațiile comerciale nu sînt închise. De cîteva luni, aici lucrul n-a fost reluat. Cîteva rame metalice stau rezemate de ziduri și au ruginit. Intîr- zierea închiderii spațiilor de la parterul blocului 77 poate, în oricare clin, aceste, nopți f riguroase, să ducă la înghețarea conductelor.
Viorcl STRAUf

(Continuare in pag. â 3-a)
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GARANȚIA viitor; mulul de integrare a per- nou-încadrate.
SPRIJIN EFICIENT

REALIZĂRII
COLECTIVULUI

SARCINILOR DE PLANAdunarea reprezentanților oamenilor muncii de la întreprinderea de fcjfeții din Vulcan și-a 
(ins pe deplin scopul, precierea aparține participanților, cît și vi-țaților prezenți la lucrările adunării. O apreciere 
pe deplin justificată, avînd în vedere modul responsabil, critic : și autocritic, în eare au fost abordate problemele legate de îndeplinirea integrală a producției din acest ah și de a- bordare temeinică a celei aferente anului viitor.ReferlndU-ne la prima Chestiune — a realizărilor din primele zece luni ale anului în cura — reținem formularea din darea de seamă : „...rezultatele economice înregistrate pe zece luni ale anului nu sînt mulțumitoare, cu toate că în acest an am făcut un salt calitativ în organizarea și desfășurarea muncii - _ia toate nivelele, în condi- . an la altul, țiile în care ne-ăm cori- ’ fruntat cu greutăți generate de nelor de livrare și de calitatea tsare _ ________și materialelor livrate către unii furnizori, cît și de' dificultățile întîmpina- transport". Referi- mai atît

con- i a- A- atît in-
sînt . valoarea producției marfă . (102,81 la sută),-confecții textile (107,23 la sută), productivitatea muncii calculată pe baza valorii producției marfă (103,44), beneficii (112,64), cit mai ales la nerealizările la valoarea producției nete și a exportului. . - - .Am insistat asupra acestui aspect deoarece el a fost formulat și în cuvin- ... tul participanților la dez-

producția anului spunea maistrul Eugen Na- riță. Paralel cu extinderea fabricii, este nevoie de dotarea ei cu mașinile nebe- sare". Sînt doar cîteva

PROGRAMUL
Universității politice și de conducere 

- FHiala Petroșani -
Cursurile Universității politice și de con

ducere pentru anii It și IV se desfășoară luni, 
17 noiembrie, în sălile Cabinetului municipal 
de partid Petroșani.

soanelbr— Deși n-au fost realizate cîteva nivele de plan, faptul că la unii indicatori ____  _ ___ _ ____ se constată creșteri impor- puncte de vedere exprima- tante dă garanția recupe- . , -x .. j-______________ rării restanțelor, apreciaing. Otilia Indre,. reprezentanta Centralei Industriei. Confecțiilor — Sibiu. Și Ta nivel de centrală am analizat problema calității materiei prime și Vom prezenta furnizorilor pretențiile noastre îndreptățite. Vom căuta să vă sprijinim în vederea demarării investițiilor legate de extinderea întreprinderii.: Tot la nivel de centrală, vom. ționa din timp pentru coperirea cu coptracțe. planului de export al nului viitor.După cum se aprecia în darea de seamă, întreprinderea de confecții din Vulcan dispune de un puternic potențial de cadre cu înaltă pregătire profesională, de specialiști și creatori, de muncitori calificați, colectiv care are posibilitatea să realizeze e- xemplar sarcinile de plan din anul viitor. Pentru a- ceasta se impune însă și un sprijin eficient, mai mult decît în anii prece- denți, din partea centralei coordonatoare.

te, de fapt, și de ceilalți participanți care s-au înscris Ia cuvînt (Catrina Ciubotarii, Angela Ciobanu, Elena Șchiopii).Comparativ cu acest an, cifrele de plan din
(Urmare diri pag. fțAdunări ale reprezentanțiloroamenilor muncii

1987 sînt mai mari, spunea tovarășa Margareta Zeides, directorul întreprinderii. La productivitatea muncii va trebui să înregistrăm o creștere de 15 Ia sută. Pentru realizarea integrală a acestor : sarcini,:'solicităm ițn sprijin mai eficient, djn partea C1C Sibiu, Aceasta și în ceea ce privește extinderea unității noastre. Trebuie ca, pînă la sfîi’șitul anului, să ne preocupăm și. garu. Pentru realizarea. în bune condiții a sarcinilor la export pe 1987, dorini să fim asigurați din timp cu Comenzi și materia primă necesară" „Sîhtem un___ r _____ ____ . colectiv matur și trebuie trate la unii indicatori cUm să ne gîndim temeinic la

nerespcctarea terme-uneori nesatisfăcă- a materiilor prime> dete înrea din rîndurile de sus are în vedere nu depășirile de plan înregis-

bateri. Șefa de formație Adela Matei se referea, pe bună dreptate, la calitatea uneori necorespunzătoare, a materiei prime și materialelor auxiliare,. la extinderea unității, chestiune ce se tergiversează, de la un .... .... -1. „Calitatea produselor noastre, care — să recunoaștem — a lăsat u- neori de dorit, s-a datorat în bună parte aprovizionării „în salturi" cu materie priniă, accentua Vatica Do- de recuperarea restanțelor înregistrate. Să accentuăm, în acest sens, pe creșterea calității produselor, pe organizarea mai bună a locurilor de muncă și fluxurilor de producție, pe accelerarea rit-
Răspundere și exigență comunistă
(Urmare din pag. I)planului pe 1987 din prima Jună a anului. Pentru deschiderea orizonturilor minus 100 și minus 50 acționează cu dăruire și consecvență. cele trei formații ale. brigăzii de pregătiri condusă..de comunistulFrancisc Kovacs. Maiștrii minieri Valentin Șumălan, Ștefan Toma și Victor Bu- tiuaru au responsabilități atît pentru a asigura desfășurarea optimă a pregătirilor cît și menținerea capacităților de producție, inclusiv. a preabatăjelor a- ferente frontalelor în funcțiune pentru desfășurarea ritmică a producției. Comuniștii din cele 3 formații ale brigăzii fruntașe a lui Ștefan Alba obțin realizări de excepție prin menținerea nivelului de productivitate în abataje la 10L-12 tone pe post față de 8 tone pe post prevăzut.

CORNEL PREDA, mais
tru mecanic, secretarul or
ganizației de partid din sec
torul VI : Toate forțele organizației de partid, ale întregului colectiv sînt concentrate în direcția recuperării a cel puțin 4—5000 de tone din restanța acumulată de la începutul a- nului ; așa a hotărî! 
eenta noastră adunare partid. In acest scop procedat la o redistribuire ,, a forțelor organizației pe locurile hotărîtoare ale producției, și pregătirii viitoarelor capacități. Comuniștii Iacob Baltag, Ludovic Kiss tăspund de impulsionarea pregătirii viitoarelor capacități de pro-

re-deam

ducție. Maiștrii loan Velici, . Constantin Stan, jdircea Curican, împreună cu cadrele tehnice din conducerea sectorului, Ioan. Todor, ..Polin Turneanu, Dumitru Păsărin, răspund pe . schimburi de menținerea climatului de ordine pentru realizarea preliminarului și asigurarea unui ritm, susținut lucrărilor de pregătiri. In ultimul timp am reușit să diminuăm mult fluctuația și avem 25 de tineri stabilizați, încredințați brigadierilor cu o bogată experiență — Iacob, Kisș, Constantin și Virgil Dumitrășcu. Am sporit e- xigența brigăzilor față de fenomenele de indisciplină și delăsare. Recent au fost discutați în grupele sindicale 27 de absento- mani, iar recidiviștii — Va- sile Bumboi, Mihai Cîrnea- lă și Viorel Savu — au pri- mit ultimul avertisment. Cu mare atenție’ urmărim calitatea reviziilor și reparațiilor electromecanice. Comuniștii. Ion Mateianu, Robert Alznauer, .Gheorghe Pali răspund direct de întreținerea benzilor.
EMIL FLOREA. maistru 

minier, secretar adjunct al 
comitetului de partid, sec
torul V : In condițiile creșterilor de plan substanțiale —• încă din acest trimestru avem de realizat o extracție cu 1500 tone mai mare și de executat un volum sporit de pregătiri în straiele 5, 6 și 7 — întărirea disciplinei de partid și prin aceasta a disciplinei tehnologice și. a muncii, capătă o importanță hoțărî- toâl’e. Ceeă ce' cerem co-

muni.știlor este să determine în fiecare formație. și compartiment un mod nou, responsabil de a gîndi și acționa. Această cerință am formulat-o răspicat în adunările de partid, în cadrul discuțiilor individuale, in invățămintul de partid, în ședințele operative ale comitetului de partid, b.o.b. pe schimburi și conducerea sectorului, în care discutăm atît realizarea planului, a pregătirilor, starea utilajelor de transport, plasarea efectivelor, dar mai ales modul cum își îndeplinesc membrii de partid îndatoririle ca promotori ai ordinii disciplinei, ai înaltei r ponsabilități. Desigur, vem comuniști de excepție ca minerii șefi de brigadă și de schimb Constantin Cosma, Radu C. Ioan, Al. Bolohan, Al. Iacob, Siklodi Arpad și alții. Este preocuparea noastră continuă, de altfel, ca prin toate formele — informările cerute membrilor de , partid, în adunări și în fața b.o.b., dialogul permanent cu comuniștii, șă sporim responsabilitatea tuturor față de modul cum își îndeplinesc îndatoririle. Tot în acest spirit a fost pus în discuția adunării generale pentru inactivitate Zâharia Constantin.w Prin tot ce întreprindem pe linie de partid, prin grupele sindicale și organizațiile U.T.C. urmărim dezvoltarea răspunderii, a unui climat de angajareplenară în sînul întregului colectiv pentru sporireaproducției.

ac-
a-aa-și

Gheorghe OLTEANU

Secția tapițerie a Fa
bricii de mobilă din Pe- 
trila. Aici execută lu
crări de calitate mun
citoarele Elena Păun, Fi- 
ruța Lup, Ioana Popa și 
Maria Rayai.

ACȚIUNILE DE CONSTITUIRE a consiliilor pionierești orășenești și comunale din Valea Jiului au început, in această săp- tămînă. Astăzi, au loc Vulcan și Uricani, sîmbătă și duminică, și Ijfipeni. la iar, la
i Petr.ila' și Lupeni. In ca- 
I drul adunărilor reprezen- 
I fanților organizațiilor de 
I copii, pionierii se angăjea- 
I ză să-și realizeze sarcinile

economice în cinstea ren.iumuîui de la iembrie. (T.S.)INTERVENȚIE.tea de duminică,
23 refe- no-In noap-vîntul puternic a avariat rețeaua de alimentare cu energie electrică a telescaunului, Bazei IEFS și celorlalte- o- biective djn vîrful Paring. O echipă de electricieni, condusă de sing. Nicolae Chifor și Viorel Tănăsele a ascensional muntele, a izolat defecțiunea, reme-

duitoare a națiunii noastre socialiste.Cu convingerea și satisfacția de a contribui la conștientizarea întregii planete în favoarea păcii, colaborării și înțelegerii, poporul român va pronunța, în cadrul referendumului de la 23 noiembrie, . un

înar- cos- clasic una- In
„NU“ hotărît etlrsei mărilor, militarizării moșului, războiului și nuclear, un „DA“ nim păcii universale,numele, vieții, al copiilor noștri, noi, românii, sîntem și vom fi, cu inima și faptele noastre un avanpost al împlinirii dezideratului multisecular al stirpei umane, pacea și înțelegerea ’între popoare.

în apărarea bunului 
cel mai de preț al omenirii

(Urmare din pag. I)încredere și securitate între state. Exemplul oferit de România socialistă care a hotărît reducerea cu 5 la sută a armamentelor, e- fectivelor și cheltuielilor militare și consultarea întregului popor, în legătură cu aceasta, în cadrul unui referendum așteaptă măsuri similare și din partea altor state pentru evitarea unei noi conflagrații mondiale.Iată de Ce, eu, împreună cu toți cei 400 de utcciști

din < trila utilată în ultimii ani, pentru a contribui mai bine la valorificarea superioară a cărbunelui din estul bazinului, Ia dezvoltarea bazei energetice a țării — voi spune un „DA" răspicat noii inițiative de pace a României, un „DA" pentru ceea ce avem de înfăptuit în condiții de pace, pentru a asigura realizarea exemplară a Programului partidului de înflorire multilaterală a patriei noastre socialiste.

cadrul preparației Pe- — uzină complet re-

(Urmare din pag. I)nece- mers, ..1987,

Media zilnică a realizărilor, 
în continuă creștere

crearea Condițiilor sare preluării, din a producției anului cînd, după cum afirma directorul minei, ing. xandru Blaj „încă prima lună, a anului ne vom îndeplini sarcinile de plan", înțeles, nu trebuie cu -vederea nici r,___ _pe care îl așteaptă colectivul în continuare în ceea ce privește ritmicitatea- a-

Ale- din Viitor ritmic Bi netrecut ■ sprijinul

provizionării tehnico-ma- teriale și îmbunătățirea calității unor Utilaje, suban- sămble sau piese de schimb, înainte de a încheia, prezentăm încă un argument care demonstrează că la mina Uricani s-a îmbunătățit întreaga activitate; indicatorii de eficiență e- conomică realizați sînt superiori celor de; anul trecut, iar producția extrasă va fi., cu peste 150 000 tone mai mare decît realizările anului 1985.

ale sarcinilor 
planificate 

(Urmare din pag. I)brigada lui Cristea -Va- lache, care exploatează două complexe mecanizate. Mai reținem încă un amănunt : producția suplimentară realizată în prima decadă a lunii în curs se cifrează, deja, la peste 500 tone de cărbune.
diind-o în primele ore ale zilei de luni, șapte componenți ai echipei din cadrul CDEE Petroșani au fost și de a- Ceâstă dată... la înălțime.LABORATOARE. In a- cest an școlar, Liceul economic și de drept administrativ, din reședința noastră de municipiu, și-a îmbogățit zestrea, i i 1 ” eu două laboratoare de fizică și geologie, < dotate. In prezent se fina-

șase .științe sociale cu tematică Cei ' ~generală. celelalte urmînd să fie finalizate în cîteva zile.AJUTOR. Pentru a con- tribiii la îmbunătățirea a- limentării cu energie termică a localităților Petroșani,. Vulcan și Lupeni, meseriașii de la IGCL Petroșani, ajutați de colegii lor de la Grupul județean de întreprinderi, au pre- materială luat o serie de lucrări de Ți' la constructori, printre : excelent care executarea unor pune- ' " ■ te și racorduri tehnice în (lizează lucrările de, ame- cartierele Petroșâni-Nord, najare a Unui cabinet de Aeroport — realizate deja,

de frig mai devreme cu două luni.REPARAȚTI. La. reparațiile capitale ale uzinei de frig, din produse șani, își pe lingă „Frigotehnica" și personalul electromecanic al fabricii, condus de maistrul Sandu Samson. Mulțumită acestui sprijin, lucrările sînt în devans eu . două decade față de grafic, mizîndu-se pe repune
rea în funcțiune a «zbici

cadrul Fabricii de lactate din Petro- aduc contribuția, specialiștii de lă Timișoara,
CINE A PIERDUT o legătură de chei în zona hotelului Petroșani ? Găsitorul le-a predat la chioșcul 

de ziare din apropiere, respectiv colț păți. (l.D.) cu strada Câr- I
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Casa de cultură a sindicatelor, la a 20-a aniversare

ADUNA RE FESTIVA' Cu prilejul sărbătoririi a 20 de ani de la inaugurarea Casei de cultură a sindicatelor, ieri, la Petroșani a avut loc o adunare festivă. Au participat oameni ai muncii din municipiu, artiști amatori, creatori,._ activiști de partid, sindicat și U.T.C., cu atribuții în domeniul culturii, personalități ale culturii Văii Jiului. Au fost prezenți membri ai secretariatului și Biroului Comitetului jude- țea'h de partid, membri ai secretariatelor și birourilor comitetelor municipal și orășenești de partid.Exprimîndu-și aprecierea deplină față de munca de-

pusă de colectivul artistic și tehnic al casei de cultură, vorbitorii Constantin Popa, miner, șef de brigadă, Erou al muncii socialiste, Dumitru -Dem Ionaș- cu — scriitor, Vâsile Chir- culescu, director adjunct al Teatrului de Stat „Valea Jiului", fost director al Casei de cultură, ing. Bujor Bogdan, directorul I.M. Petrila, prof. Dumitru Pe- ligrad, directorul lui mineritului, Negraru, animatorral, fost director al- Casei de cultură, Gavrilă David, prim secretar al Comitetu-
u

itirea temeinica a frontului 
de lucru pentru iarnăda Nicolae Bălcescu, aflăm’ . că rezolvarea acestei pro- J " compe-brigăzii ne-am ing.direeto- Construc- cu income r-

lui orășenesc de partid Petrila, Petru Barb, președintele Consiliului Municipal al Sindicatelor, Grațian Faur, președintele Consiliului Județean al Sindicatelor, au dat glas bucuriei de a fi martori la unul dintre evenimentele majore ale culturii Jiului j ’ cultură — mărturie vcscenței spirituale menilor acestor străbune.Tovarășa Maria fan. secretar al Comitetului cultu- județean de a prezentat, în secretariatului și

(Urmare din pag. I)

Muzeu-George

La clubul muncitoresc din Aninoasa

u w

Astăzi, Ia Aninoasa începe o nouă ediție a „Zi
lelor culturale", suită de manifestări politico-educa
tive și culturale dedicate muncii, hărniciei oameni
lor, bucuriei lor de a trăi și a crea noi valori mate
riale și spirituale. Noua ediție a „Zilelor culturale" 
se va desfășura în sediul clubului minei Aninoasa, 
care, cu acest prilej, va fi redeschis manifestărilor 
culturale, după reparațiile capitale.

Președintele comitetului de sindicat al 
Aninoasa, Iosif Guran, ne-a oferit amănunte :— Manifestările vor debuta la sala de apel a minei, astăzi începînd cu ora 12,30 cînd scriitori de prestigiu din județ și din țară se vor, întîlni cu minerii, prilej de întărire a prieteniei tradiționale între creatorii literari și bărbații adâncurilor. De Ia ora 17, clubul muncitoresc „în haină nouă",, cum ne place să spunem, va găzdui prima manifestare culturală după terminarea rea- menajării. Este vorba de expoziția de artă plastică și artă fotografică organizată cu participarea membrilor cineclubului „Orizont XI“, al I.M. A- ninoasa și.: ăi cercului de artă plastică „Paleta" din Lupeni. In cursul de sîmbătă, dat faptul că sărbătoarea culturii la Aninoasa estezilei fiind

I.M.sărbătoarea tuturor, avea loc o întîlnire a nierilor cu scriitori zenți, iar după-amlază un spectacol literar-muzical al artiștilor amatori din comună, precum și un al doilea spectacol, cu invitați, grupul. „Acustic" al Casei de cultură din Petroșani, solistul Dăn Spă- taru și poetul George Țârnea.

va pio- pre-

In ultima zi ?— O acțiune interesantă care va reuni studenții seraliști ai I.M.P.,- care sînt oameni ai muncii la mina Aninoasa. Acțiunea -am organizat-o cu sprijinul CUASC din Institutul de mine.
Interviu realizat de 
II. ALEXANDRESCU i

DECOLMATARICele trei formații- ale sistemului hidraulic Valea Jiului, din cadrul Oficiului județean de gospodărire a apelor, ne informează sing. Alexandru Șofronîci,
execută lucrări de curățire a albiilor rîurilor și pîraielor în zonele podurilor de șosea și cale ferată. La sfirșitul acestei luni lucrările vor fi terminate. (IV.)

Duminică, 16 noiembrie11,3011,35 Telex. 14,45Lumea copiilor (co-lor). 15,00Tot înainte !In actualitate — pre- 19,00gătirea tezelor. ,19,20Pace pentru toți co- ■ —piii.Start spre viitor. 19,40— Clubul isteților.— Desene animate.— Șoimii patriei.—■ Telefilmoteca ghiozdan.
■— Gemenii în vacanță. Episodul 2,12,40 Din cununa cîntecu- lui româneșc (color).— De dor și de dragoste. 13,00 Album duminical, (parțial color).— Albi porumbei în lumină... moment poetic.— Pacea florilor •— Muzică ușoară.— Desene animate. 

Oblio.Episodul 6.— Raliul (III) — reportaj.— Cotidianul in 600 secunde.- - Telesport.:—- Din frumusețile. ' triăih.c— Lumea mihtinată filmului.

de

de
pa

a

20,2021,5022,00

Secvența telespectatorului.Războiul — substantiv neutru (color)., închiderea programu-. lui.Telejurnal.Țara mea azi. (color). Județul Călărași în anul 65 al partidului. Cîntarea României (color).De pe marea scenă a țării pe micul ecran •— Emisiune rea.lizată în colaborare cu Consiliul Culturii și Educației Socialiste și cu Comitetul de cultură și educație socialistă al județului Călărași. Film artistic.
Misiune specială.Telejurnal, închiderea mului. prbgra-

Luni, 17 noiembrie,

Telejurnal.Orizont tehnieo-ști- ințific (color).Tezaur folcloric (color). xRoman foileton.
Calvarul.Episodul 5 (color).21.56 Telejurnal. 22,00 închiderea ‘ mulul.

■ 20,3520.50
progra-

Văil.— jubileul Casei de a efer- a oa- plaiuriMitro-partid, numele Biroului Comitetului județean de partid, calde felicitări colectivului Casei de cultură, tuturor activiștilor culturali. , A urmat festivitatea în- ntînării de diplome și medalii jubiliare unor personalități culturale din municipiu. După festivitate, Un numeros public a asistat la un bogat spectacol folcloric.

Iar la etaje, apartamentele sînt de mult date în folosința locatarilor! Consecințele sînt ușor de întrevăzut De ce nu se iau măsuri pentru închiderea acestor spații de la parter? Conducerea brigăzii rir. 10 Petroșani reclamă lipsa forței de muncă. Intr-o situație la fel de precară se află spațiile de la parterul blocului de pe strada.Nico- lae Bălcescu, din imediata apropiere a conducerii Antreprizei construcții montaje Petroșani. In loc de geamuri, din toamna anului trecut, Spațiile de laparter sînt închise cu plăci mentele. Este vorba de be- de carton presat, fațada blocului în cauză a început să fie tencuită.r lucrările de închiderea spațiilor de la parter n-au fost reluate. Mergînd pe firul cauzelor întîrzieri- lor lucrărilor de închideri ale parterelor de la blocul 77 din Petroșăni-Nord și dc la blocul Al de pe stra-

nU se pot accepta la re-' cepție fără a avea terminate toate utilitățile. Or, în situația de recepție parțială, de încălcare a Legii investițiilor se află în prezent peste .100 de noi a- partamente în Petroșani !La stațiile de re a betoanelor,. zeni. Vulcan, la de lucru de pe locuințelor dins-au înfăptuit măsurile de izolare a conductelor,

bleme depășește tența conducerii nr. 10. Iată de ce, adresat tovarășului Gheorglie Matei, rul Antreprizei ții montaje Petroșani întrebarea : pe cînd chiderea spațiilor ci alb ? Am aflat că întîr- zierea închiderilor este o problemă „care nu se va rezolva în acest an". De’ izolare a conductelor, de ce ? Fiindcă în blocurile încălzire a instalațiilor, respective au fost raportate ca „predate" aparta-
£

II. POBROGEANU

Recent, neficiarul apartamentelor. Dar celălalt beneficiar, al spațiilor comerciale neglijat. Intre timp ceput alte lucrări... vorba de o practică veche, inadmisibilă, flagrantă încălcarevederilor Legii investițiilor, care stipulează clar că noile blocuri de locuințe

a fost au în- Ește mai de pre*a

Soarta e așa cum— Am venit în Valea Jiului să mă fac om, să-mi fac o situație.Căpitanul de miliție Ion Bocoș își privește neîncrezător interlocutorul ; trăiește senzația dedublării. Același om, în două pos- turi diametral opuse, ieri seară — scandalagiu de pomină, acum — mahmur, pocăit.— L-am avut, miner mărturisește ing, Traian Ior- daclje, șeful sectorului III de la mina LiVezeni. Muncitor bun. Prin iunie — iulie, cînd eram la sectorul IV, am format o brigadă de tineret și, deși știam că bea, că mai face două-trei nemotivate pe lună, l-am investit cu conducerea ei. N-a mai lipsit, ba chiar presta șuturi în plus. Cînd s-au reunit sectoarele III și IV, îl trimiteam la brigăzile lui Constantin Lo- moș și Constantin Popa, care nu aveau întotdeauna mineri pe schimb. Ca muncitor. era, repet, foarte bun.In ziua de .14 octombrie a.c.. Ion Tîrș s-a întîlnit cu prietena lui și cu un restauran- din Petro- un pahar.

apoi mai multe. Au vrut să continue cheful la ./ barul Hotelului Petroșani. Cînd bârmana i-a atras atenția că e într-o stare de euforie bachică avansată ■ și că »nu poate fi servit, a început să trîntească pahare, vaze cu flori. Timorată, bâfmana i-a întins o sticlă de vodcă. A trîntit-o de podea. S-au

ct.C.j LUii . I LT-Ș: ©’ cu prietena lui alt cunoscut la tul „Bulevard" șani. Au ciocnit
Marți, 18 noiembrie20,0020,1520,30

21,00

Telejurnal.Viața economică.Istoria în monumente. Episodul 3 — Geneza. (color).Glasul țării în unitate (color).Cîntece patriotice, re-

prepara- din Live- punctelc șantierul Petroșani
Punctele- de lucru sînt dotate cu materialele care să înlesnească turnarea betoanelor și la temperaturi scăzute. Dar mi trebuie . să fie neglijate nici închiderile spațiilor comerciale restante. Închiderile spațiilor de la parterele curilor trebuie să fie luate și tlrziere, nentă a tului de

blo- re- finalizatc fără încă o parte compo- pregătirilor fron- lucru pentru iarnă.
și-o croiește fiecarehar, apoi scandalul de po- Tîrș era priceput profesio*mină a tulburat liniștea nai; în abataj muncea cîtpublică. Și mai este un as- • • - pect demn de luat' în seamă. Din anul 1981, de cînd a venit în Valea Jiului, „să se facă om" — după propria-i mărturisire, Ion Tîrș a fost sancționat de organele de miliție și justiție de... nouă ori. Pentru consum exagerat de aleool.

doi. Dar după. aceea devenea un alt om. Cel de-al doilea „opt" al zilei, menit îmbogățirii sufletești, împlinirii" în plan , cultural, era destinat beției, manifestărilor antisociale ; în această parte a zilei se considera atotputernic, teroriza pe alții. Sciziunea conștiinței sale, dedublarea sa, evidențipu tarele
Anchetă socială

alertat lucrătorii de mili- pentru provocare de scan- ție. Comportare jignitoare, . dai în căminul de nefami- amenințări cu „pilele* expresii indecente. A doua zi, din arestul miliției, în fața completului de judecată, care i-a o pedeapsă de cu executarea ci ar, conform Decretului nr.Șase luni pentru un pa-' har în plus ? —• se întreba unii apărători oficiu ai chefliului. A omul de bucurie, ori necaz și să stea în gratiilor pentru o rătăcire de cîteva ore ? Mai intîi că n-a fost un singur pa-

sale,
administrat șase luni, în peni ten - prevederilor 153/1970.vor din băut de dosul

Congresul al XHI-lea: (color).— Spectacol literar-mu- zical-coregrafic.21,20 Oameni și fapte — din epopeea prezentului :—• Momente din creația cinematografică românească.
PROGRAMUL Țy

• Ultimii unu tiiimlt ■■■■■«>« ■•««■■■ ib ■■ iivoluționare.21,10 In numele vieții —Pentru dezarmare și pace.Antologie . teatraiă : Idealul păcii.. în creația dramaturgilor. Telejurnal, închiderea programului.

21,50 Telejurnal. ...
22,00 Închiderea progra

mului.21,2021,5022,00
Miercuri, 19 noiembrie20,00 Telejurnal.’20.20 Viața eco..20.35 Ascensiunea

Joi, 20 noiembrie, 120,00 Telejurnal.20,20 Viața economică.20,30 Columnele independenței - (color).— Emisiune-concurș dedicata aniversării a 110 ani de la cucerirea, Independenței de stat a României.21,50 Telejurnal. 22,00 închiderea mului.■onomieaRomâniei pe noi trepte de progres și- civilizație (color).— Doi ani de ia Congresul al Xlli-lea al partidului. 20,00 Telejurnal.20.50 Immină peste țară — 20,20 Viața economică.
progra-

Vineri; 21 noiembrie

liști, pentru comportare jignitoare față de lucrătorii de miliție etc. etc. In 1.983 a mai suferit o condamnare de două luni, tot pentru asemenea isprăvi, incriminate de Decretul nr. 153/1970.— V'reau să-mi întemeiez o familie, imploră Ion Tîrș pe anchetator.O familie nu are la bază „combustibilul" scandalul, disprețul, tudinea agresivă iatăbachic,ati- de ceilalți semeni, de organele de ordine. Intr-adevăr, la 27 de ani ai săi, ' Ion

• de caracter,, din păcate acceptate de companionii de' beție.Perioada detențiunii ii va oferi destule prilejuri de meditație, posibilitatea de a înțelege că personalitatea umănă se constituie într-o atitudine unică față de muncă și viață, prețuind profundele valori etice ale orînduîrii noastre socialiste. Va înțelege oare Ion Tîrș ceea ce sublinia cu milenii, în urmă unul dintre marii filozofi materia- liști ai antichității, Hera- clit din. Efes-' „Caracterul : este destinul omului" ? Fiindcă, î,nt.r-adevăr, soârta, în zilele noastre,, ale afirmării plenare a personalității umane, este cea pe care și*o croiește fiecare...
Ion VULPE

(co20.35 Cadran mondial i lor).20.50 Patrie, Păinint Păcii (color).— Versuri și cîntece.21,10 Serial științific. 
Din tainele mărilor, (color).21.35 Trecut de glorii — Strălucitor prezent/- (color).— Uniți în vreri și fapte.21.50 Telejurnal.: 22,00 închiderea programului. :

al 14,45.15,00
Telesport.Autograf muzical — Marius Țeicu.Săptămâna • politică, închiderea programului,Telejurnal.

Sîmbăfă, 22 noiembrie13,00 Telex.13,05 La sfirșit de mină (parțial— Cîntece de pe Someșului cu tr.i „Mărțișorul".— Gala desenului dni* mat: ",■— Sub cer senin în liniște și pace — reportaj.•— Marile momente baletulyi,— •Clipe de ineîntare ;Transparențe . Gingășia sticlei și a eera- mnn. • :■ , •. '— Flamuri de pace moment poetic.
- Farmecul muzicii.— Memoria trandafirului — poem cinematografic închinat păcii.

săptă* coior).valea orches-

19,0019,25 Splendida definiție a păcii — Pentru dezarmare și pace (eo- ; lor).19,40 Pacea lumii- o slăvim— moment, coregrafic (color).19,55 Teleenciclopedia. (co- ' lor).— Pagini de vitejie în străbuna vatră dacica (D-— Unire-n. cuget și-n simțiri (1);— Me-aju: Umanist al artei plastice.20.30 O planetă a iubirii (color).-- Muzică ușoară ro'mâ-ale .neaseă. ■ '■ 2.1,15 Film, artistic. Columna, (color).Producție aIbi„București", parte,;.. ;■22,20 'Tefejurnal,22.30 Închidereamului; ■
ștudiou-einematograficPrima
progra-.
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Consfătuire de lucru la C.C. al P.C.R.
(Urmare din pag. I)Român, președintele Republicii Socialiste România, a pus în fața organizațiilor județene de partid, a ministerelor, organelor centrale, a tuturor oamenilor muncii din industrie și agricultură sarcini de mare importanță privind realizarea integrală și în cele mai- bune condiții a planului pe acest an, _ a prevederilor stabilite în programele speciale privind dezvoltarea bazei dș materii prime și energetice, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, sporirea productivității muncii, reducerea consumurilor și creșterea eficienței întregii activități economice. S-a cerut să se acorde o atenție deosebită înfăptuirii programelor de organizare și modernizare a producției.Secretarul general al ' partidului a subliniat, și

cu acest prilej, necesitatea de a se lua toate măsurile pentru realizarea exemplară a producției de export, pentru îndeplinirea în condiții de înaltă calitate și eficiență a contractelor .încheiate cu partenerii străini.In mod deosebit s-a cerut să se acționeze în continuare pentru întărirea răspunderii organelor șj organizațiilor de partid, a ministerelor, a tuturor cadrelor din economie, a oamenilor muncii pentru ridicarea continuă a nivelului tehnic și calitativ al produselor, pentru respectarea riguroasă a normelor de calitate, a legilor țării în .acest domeniu., In ce privește investițiile, s-a indicat să șe acționeze cu hotărîre, pentru recuperarea rămînerilor în urmă și punerea în funcțiune a tuturor obiectivelor prevăzute pentru acest an.

Secretarul general al partidului a cerut, de asemenea, comitetelor județene de partid să ia măsuri pentru' încheierea de urgență a tuturor lucrărilor agricole de toamnă, livrarea la timp și în cantitățile prevăzute a produselor la fondul de stat, a- sigurarea furajelor și a producției în zootehnie, pentru întărirea ordinii și disciplinei în acest important sector al economiei naționale.Tovarășul N i c o 1 a e Ceausescu a indicat ca, paralel cu acțiunile întreprinse în scopul îndeplinirii integrale a sarcinilor pe 1986, să se ia măsuri ferme pentru pregătirea temeinică a planului pe 1987, astfel încît, din primele zile, să se asigure îndeplinirea ritmică, la toți indicatorii, cantitativi și calitativi, a producției prevăzute pentru cel de-al doilea

an al actualului cincinal. In toate sectoarele — în activitatea de producție, de export, -de investiții, în agricultură — să s.e ia a- semenea măsuri încît anul viitor să fie un an hotărî- tor în ce privește. înfăptuirea marilor obiective puse . în fața economiei naționale de Congresul alXJII-lca al partidului.• Secretarul general alpartidului și-a exprimat convingerea că organele și ■ organizațiile de partid, comuniștii, toți oamenii muncii vor acționa cu hotărîre și răspundere,, cu spirit revoluționar, pentru îndeplinirea planului pe acest an, pentru pregătirea temeinică a producției anuluiviitor, pentru realizarea, în cele mai bune condițiuni, a prevederilor actualului cincinal, a obiectivelor de dezvoltare economico-soci- ală a țării.
zicTU/SLirzirF^ in iu*e

Dezbaterile din Comitetul 
pentru probleme juridice al 

Adunării Generale a 0. N. II.
■ Intervenția reprezentantului român. NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — Comitetul pentru probleme juridice al Adunării Generale examinează în prezent purictul intitulat „Proiectul de cod al crimelor împotriva păcii și securității umanității”.Luînd cuvîntul, reprezentantul român a relevat că viitorul cod al crimelor împotriva păcii și securității va trebui să cuprindă în mod necesar actele ilegale din punct de vedere internațional, cum sînt planificarea, pregătirea, declanșarea sau conducerea unui război de agresiu

ne, stabilirea sau menținerea cu forța a dominației coloniale, genocidul, apartheidul, violarea, legilor și normelor războiului și altele. Codul ar trebui, de asemenea, să incrimineze cu toată fermitatea și claritatea actele care constituie o conspirație pentru comiterea de crime împotriva păcii și securității omenirii, incitarea directă la comiterea unor asemenea crime, precum și tentativa și complicitatea în săvîrși- rea unor acte atît de grave.

FILME

MARȘUL PĂCII, care traversează America de la vest la est și care a început la 1 martie, la Los Angeles, a pornit'din Baltimore, în ultima sa etapă; pentru a ajunge în capitala SUA la 15 noiembrie, relatează agenția TASS. La Washington, cu prilejul sosirii participanților Ia marș, va avea loc un miting al militanților pentru pace și dezarmare.CERERE. Președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser A- rafat, a cerut Forței interimare a ONU din Liban (UNIFIL) să ajute la protecția taberelor de refugi- ați palestinieni din sudul Libanului. El a chemat țările arabe, statele neali- 
niate să intervină pehțru a pune capăt luptelor din zonele taberelor de refu- giați palestinieni.

NAUFRAGIU. Cel puțin 170: de persoane și-au pierdut viața în urma scufundării unui feribot în largul coastelor haitiene din a- propierea insulei Gonave — informează agențiile EFE și France Presse. Marea agitată și căderea nopții au îngreuiat operațiunile de salvare întreprinse de echipajele unor ambarcațiuni pescărești și de o navă de patrulare sosite lâ locul naufragiului. Potrivit declarațiilor unui purtător de cuvînt al marinei haitiene. la bordul navei se aflau peste 200 de pasageri. Postul de radio haitian „Soleil“ a anunțat că 30 de persoane, au fost salvate.. EXPERIENȚA NUCLEARA. Franța a efectuat o nouă experiență nucleară subterană în atolul Muru- roa. Explozia a avut o intensitate de 20 kilotone (e- gală cu cea de la Hiroshima) și a fost cea de-a patra din acest an și cea de-a 80-a de cînd Franță a sistat experiențele nucleare în atmosferă, în 1975,
memento

Fotbal, „Cupa României” - ediția 1986-1987PETROȘANI — '7 No
iembrie: Spartacus, I-II; 
Unirea: Noi, cei din linia întîi, I-II; Parîngul: Căutătorii de aur, I-II.LONEA: Vînătorul de căprioare.VULCAN — Luceafărul: Căpitanul Florian, I-II.LUPENI — Cultural •’ Sfîrsitul nopții.URICANI: ’o lumină la etajul X.

TVTelejurnal.Viața economică. Cadran mondial.(color).Glasul României, glas de pace (color). Cîntece și versuri patriotice.21,10 Serial științific (color).
„Din tainele mări
lor".x. 21,35 Experiența înaintată — inițiative, e- ficiență.21,501 Telejurnal. ■

20,55

acordate Merlă. In culos Băltaru, dar portarul Rus — foarte bun plasament — reține. In replică, în min. 15 șutează Ciontoș' dar Olteanu acordă corner. Tn min. 26 se înscrie unicul gol al meciului : . 
Băltaru pornește în dri
bling de Ia centrul tere
nului, ajuns la marginea 
careului declanșează un 
rapid „un-doi“ cu Șălăgean 
și, reprimind a treia oară 
mingea, înscrie cu un șut 
la firul ierbii, 1—0. Pînă la pauză mai remarcăm pătrunderile lui Crăciun și Șălăgean (min. 32 și, respectiv, 40), ca și faza din min. 42, cînd Vișan pierde mingea în fața Ciontoș, dar reușește fost echipa gazdă, A.S. Mi- recupereze la limita' nerui Paroșeni Vulcan, 'tU’, r!e 6 metri.In mm. 2, doua faze de doua atac, două lovituri de colț

A.S. PAROȘENI VULCAN — AURUL BRAD 1—0 (1—0). După evoluțiile bune în campionatul diviziei B, iată că jucătorii de la Paroșeni își confirmă din nou valoarea, reușind, ieri o spectaculoasă calificare într-o.fază superioară a Cupei României la fotbal, ediția 1986-1987.Organizată sub egidă „Dăciadei", partida de ieri nu s-a ridicat la nivelul tehnic și spectacular al celor din campionat. Cele două echipe s-au menajat, eu gîndul la etapa de duminică. A rezultat un meci e- chilibrat, cu faze de poartă mai rare. In final, a cîș- tigaț echipa care a arătat un plus de viteză și incisivitate în atac. Aceasta a

de ex-jiulistul min. 5 șut peri-

lui să carcu-

t(

o victorie un meci de spiritul al jucători- echipe.

r e p r i z jocul din spectaculozitate, a a pierde poate

doar faza din min, 52 me- ritînd o mențiune aparte, dar, pe rind, Dodenciu, Ma- tula și Vișan șutează periculos, fără însă â; schimba tabela de marcaj. . IIn concluzie, meritată, după liniștit, marcat de sportivitate lor celor douăA arbitrat foarte bine o brigadă din Drobeta Tr. Severin, alcătuită din Ștefan Catanâ — la centru, Iop Gica și Valter BăleanU— la margine.A.S. PAROȘENI VULCAN: Olteanu,— Dodenciu. Buz- duga, Vișan, Grigore Petre— Cristea, Crăciun (din min. 46, Dicuț), Matula -s ; Ad. Barbu (din min. 60, Leleșan), Șălăgean, Băltaru.
Alexandru TATAR

întreprinderea minieră Uricani
încadrează direct sau prin transfer :
- inginer geolog pentru ocuparea postu

lui de geolog șef J
- 3 paznici obiective speciale 

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

Sucursala I.C.R.A. Petroșani- » 
INCADREAZA URGENT

-fochist ■
pentru centrala termică de joasă presiune 

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

întreprinderea antrepriză 
de construcții și montaje 

miniere Petroșani
cu sediul în Petroșani, strada Mihai Viteazul 

nr. 11
INCADREAZA

direct sau prin transfer muncitori calificați în 
următoarele meserii :

- dulgheri construcții generale

- zidari roșari și tencuitorî

- fierar betoniști

- tîmplari binale

- geamgii
- mozaicari

- instalatori sanitariști și încălzire
- sudori electrici și autogen autorizați de 

ISCIR
Posesorii de apartamente beneficiază de 

chirie, încălzire gratuită, energie electrică la 
preț preferențial, conform HCM 1683/1957.

Relații suplimentare se pot obține la se
diul întreprinderii, compartimentul personal- 
învățămînt, zilnic între orele 8-15 sau la tele
fon 42670-42671, interior 41.

Mica publicitateVIND blănuri nutrie ar- găsite. Lupeni, Bulevardul Păcii, bloc 2, sc. III, ap. 57. (9223)VIND Dacia 1310 neridicată. Informații Petroșani, strada Viitorului .32/3'. (9269)
Dionisie, eliberată de I.M. Petrila. O declar nulă. (9274)PIERDUT autorizație mecanic trolist nr. 3 pe numele Burlacu Dănuț, eliberată de I.M. Lupeni. O declar nulă. (9273)PIERDUT carnet stu- PIERDUT legitimație de dent, legitimație bibliote- serviciu pe numele Petaca -că și periodice -pe numele petru, eliberată de I.M. A- ninoasa. O defclar (9272) 'PIERDUT certificat nulă.Alexa Sorin, eliberate de Institutul de mine Petroșani. Le declar nule, (9277)PIERDUT legitimație serviciu pe numele Gogoașă Petrică, eliberată de I.M.nulă.' • , ------  , —Pop Gfigore, eliberate LAI. Vulcan. Le declar nu le. (9271)

ANUNȚ DE FAMILIE

Lupeni. O declar (9276)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele ■ Izso
de calificare. în meseria de miner,' seria C 21736 și a- deverință policalificare seria A — 12511 pe numele ............... de

NEPOTUL Ziegfried greu încercat de pierderea 
bunicului drag

BOTA TRAIAN (OTATA)
va rămîne veșnic cu inima Zdrobită de durere. (9275)
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