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Răspunsul Văii Jiului la noua și strălucita inițiativă
de pace a tovarășului AKOLAE CEAUȘESCU

„DA“ UNANIM LA REFERENDUM!
! APROBARE DEPLINĂ !
iinițiativei - *
{privind reducerea 
{5 la sută a armamentelor, { 
| efectivelor și cheltuielilor j 
1 militare )

~ --A - -;.j romanești’
cui

militare

Impresionantă unitate de gîndire 
și acțiune pentru propășirea patrieiIn întreprinderi minie- prestigiu moral s-a format re și în școli, în institute de cercetare științifică și proiectare și în, alte unități economice din întrea-. ga Vale a Jiului, ieri au avut loc, după orele de program, vibrante adunări în, cadrul cărora, într-o impresionantă Unitate de gîndire și acțiune, oamenii muncii și tineretul și-au exprimat adeziunea fierbinte la strălucitele i- . . _ .nițiative de pace ale Ro- nerit, femei și. copii tmâniei socialiste, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele țării. Mineri harnici,. al căror

prin permanentul efort de a elibera din adîncuri căldura și lumina cuprinse în milioane de tone de cărbune, elevi silitori la învățătură, printr-o permanentă implicare în viața economică și socială, cercetători științifici care contribuie cu spirit creator la introducerea progresului științific și tehnic în .. miau vorbit, eU multă căldură și
T. SPĂTARII

MINERI I
OAMENI Al MUNCII I 
CETĂȚENI Șt CETĂȚENE I

■ ACȚIONAȚI CU ABNEGAȚIE Șl ÎNALTA 
ÎNFĂPTUIREA 

MULTILATERA-
DĂRUIRE PATRIOTICA PENTRU 
OBIECTIVELOR DEZVOLTĂRII 
LE A PATRIEI I

■ MUNCA NOASTRA VA FACE DOVA
DA VOINȚEI NECLINTITE A POPORULUI RO
MAN DE A TRAI INTR-O LUME

entuziastă în aduna- dczar- muncii-
Atmosfera care s-a desfășurat rea pentru pace și mare a oamenilorde la I.M. Paroșeni a fost cel mai concludent argument al adeziunii depline pe care minerii celei mai moderne și mai mecanizate mine din Valea Jiului

Adunarea pentru pace desfășurată Paroșeni.

(Continuare în pag. a 2-a)

Voiaja fermă a minerilor din Lupenisă acționeze zi de zipentru înfăptuireâ sa, Adunareâ a fost deschisă de Vasile Rusu, secretarul comitetului de partid al minei, care a spus: „Așa cum a arătat în repetate ' rînduri tovarășul Nicolae de bune intenții oricît. ar . fi de frumoase nu vor putea influența cursul evenimentelor dacă nu sînt însoțite de măsuri practice, eficiente, în primul rînd pe linia dezarmării". Aceste măsuri, exemplul strălucit til Româ-'. _____ _ nici socialiste prin initiating a patriei noastre, hotă- va de a reduce? pînă ’ ta

Ieri, marea sală de apel rîți a minei Lupeni a găzduit, adunarea populară perttru pace și dezarmare. Așa cum au răspuns întotdeauna prezent la chemările partidului, așa cum s-au situat mereu în primele rînduri ale eforturilor pen- Ceaușescu, declarațiile tru dezvoltarea și moderni- ' .............................zărea tehnologiei , miniere, pentru creșterea producției de cărbune, minerii, tehnicienii și inginerii Lu- peniului au susținut cu mîndrie și. în unanimitate ■ din adîncul inimilor întrea-- ga politică internă și exter-

A PĂCII !

folosit 
omului

Cărbunele nostru, 
pentru bunâstareașl din țară și-au manifestat-o față de noua și strălucita inițiativă de pace a partidului și statului. nostru, a României socialiste, inițiativă al cărui promotor este încercatul revoluționar, Eroul păcii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România. Ho- tărîrea fermă a minerilor fruntași din bazinul tru carbonifer și din dustria extractivă abunelul din țară de a susține- printr-un „DA“ izvo- rît din adîncul sufletului și conștiinței reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare, este materializată, în aceste zile premergătoare referendumului de la 23 noiembrie, <prin importante cantități de cărbune extras suplimentar sarcinilor de plan. Dorin-

(Continuare în pag. a 2-a)

-sfîrșitul anului cu 5 șută armamentele, efectivele șl cheltuielile militare, au fost susținute1; de toți cei prezenți la adunare. „Noi, minerii sectorului IV, cel mai mare și mecanizat sector ăl minei că de altfel. t°ți minerii Lu- peniului, ne bucurăm din plin, de roadele mecanizării lucrărilor din subteran, spunea în cu viatul său; minerul Ion Holda. .Realizările și■.• modernizarea minei au fost posibile prin
(Continuare în pag. a 2-a)
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Din partea Comisiei Centrale 
pentru organizarea 

și desfășurarea referendumului 
din 23 noiembrie 1986Potrivit Decretului Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, referendumul se brgănîZeă- .,ză în unitățile în care cetățenii își desfășoară activitatea : întreprinderi industriale, de construcții, transporturi, circulația mărfurilor, întreprinderi agricole de stat, stațiuni de mecanizare a agriculturii și celelalte unități economice, ministere și alte instituții centrale, institute de cercetare și proiectare, instituții de cultură și artă, sanitare, de învățăniînt. unități militare, comune și sate.Persoanele neîncadrate în muncă cu drept de a participa la referendum — pensionarii, femeile casnice, micii meseriași și alții. — își vor exprima votul la centrele ce vor funcționa în cartiere,, comune și sate, de regulă, acolo unde au fost organizate secțiile de votare la ultimele alegeri de dâputați. în' consiliile populare.Locurile unde urmează să voteze cetățenii șînt stabilite de către comitetele sau birourile executive ale

consiliilor populare județene, municipale, orășenești, și comunale in toa- _ te unitățile economico-so- ciale. ■ 1.Locurile amenajate pentru votare sini publicate în presa Județeană și afișate la sediile unităților e- conomic.o-sdciale, ale administrației de stat și Ia centrele unde se va desfășura referendumul.Comisiile județene și a municipiului București pentru referendum vor â- menaja în ziua de 23 noiembrie a.c. în gări, aeroporturi și autogări locuri în care să-și poată exprima . votul cetățenii care se află în deplasare.In aceste zile premergătoare referendumului, act profund democratic de mare importanță politică și înaltă, răspundere patriotică, toți cetățenii silit invitați să verifice înscrierea lor în buletine atît în unitățile economico-socia- le, cît și în cartiere, co- . tutme și sate, pentru ca în ziua de 23 noiembrie șă-și poată exerci ta - prin vot drepturile constituționale.
A
Intr-o singura zi

2000 tone de cărbune peste prevederi în data de 18 noiembrie, o producție suplimentară pre- . vederilor cu 2 000 tone de cărbune.
Trei întreprinderi miniere — este vorba de cele de la Paroșeni, Lonea Cîmpu lui Ne.ag — au alizat, intr-o singură

• Plusul cel mai
TREPRINDEREA MINIERA PAROȘENI, tone de cărbune peste preliminarul zilei.

• Si colectivul de muncă al ÎNTREPRINDERII 
MINIERE CIMPU LUI NEAG consemnează sporuri 
importante de producție. Plusul de la începutul Junii noiembrie este de 7 580 de tone de cărbune, producția suplimentară obținută în data de 18 noiembrie fiind de 689 de tone.

• Randamentele superioare obținute în abataje se 
află la temelia ritmurilor de producție superioare ce
lor planificate și la ÎNTREPRINDEREA MINIERA LO
NEA. Brigăzile de producție din această unitate minie- •ră fruntașă au obținut, pînă la data de 18 noiembrie, de la începutul luni', o producție cu 1000 de tone mai mare decît nivelurile din graficele perioadei. (tl.T.D.)

și .re- -zi,
mare a fost înregistrat la IN-1 090 de

Cu planul pe 11 luni îndeplinit
Sectorul I al I. M. AninoasaIeri, minerii din brigada- rnentară de 22 000 de tone lui' Iosif Prisecan, cadrul sectorului I al I.M: Aninoasa, au obținut o avansare.de 2,5 m — record pentru' acest colectiv de muncă, extrăgînd, intr-o zi, din abatajul exploatat după metode clasice, o cantitate de peste 500 de tone de cărbune. Succesul formației a .coincis cu un meritoriu bilanț al întregului sector: realizarea 

planului de producție pe 
11 luni ale anului.O contribuție de seamă la consemnarea acestei împliniri ă avut-o brigada condusă de Vasile Florea, care, folosind un complex SMA 2, a depășit, lună de lună, sarcinile prevăzute, cumulind, de la începutul anului, o producție supli-

lui Iosif Prisecan, din de cărbune. Realizări meritorii au obținut, așa cum arătam, și minerii din brigada Tui Iosif Prisecan, la care se alătură cei <-.■din formația coordonată : : de Ilie Steț.. ; •Așa cum sublinia șeful sectorului, sing. Hodor Zian, bilanțul meritoriu se datorează, în principal, creșterii productivității muncii, randamentele pe sector fiind depășite cu 200 de kilograme, pe, post, iar randamentele în cărbune înregistrînd valori eu 350 de kilograme mai mari decît cele-' planificate.Paralel curitmurile înainte de producție, colectivul • de muncă al sectorului se preocupă de asigurarea liniei de front active.
Dialectica apărării viețiiDunăre, săbiile ruginesc lîngă oasele moșilor și strămoșilor, căzuți pentru neatîrnarea: vetrei neamului. Astăzi, aici, sînt.pre-

I

./?!

Asemenea recruților, înaintea jurămîntului, o- goârele țării îș: așteaptă generalul. In lilamida-i de ceață, Noiembrie trece în revistă grîul plăpînd și brazdele mustinde. Trimite, prin stolurile de porumbei, porunci către che- larii hambarelor, să strings. rodul toamnei. Pe a- ripile vîntului zboară cărțile lui către semănători, fiecare bob să germineze in pîntecul gliei, fără teamă de asediul iernii.Se întorc porumbeii, cu petreacă in nepoți, ramuri de măslin în plis- șirul anotimpurilor curi ; între Cafpați și . nilor.
țuite armele păcii — plugul, mistria, strungul șl înțeleaptă minte, pentru ca, firesc, în liniște demnitate, părinții Și 

sa -se

și a-

23 noiembrie va intra în istorie ca primul act al unei escaladări dorite. Poporul român tuturor popoarelor i întîia pace mondială, primul și ultimul .. victorios împotriva boiului, holocaustului planetar, un dialectic salt, spre fericirea unanimă, cînd lupta pentru pace, pentru apărarea vieții, devine pace contra luptei.Generalul Noiembrie se pregătește să parafeze pacea poporului român cu întreagă planetă.
Ion VULPE

declară > lumii ț lă. E i război ’ răz- )

*
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Cărbunele nostru, 
folosit pentru 

bunăstarea omului
(Urmare din pag. I)ța lor fermă, exprimată de cei care au luat cuvîntul în cadrul adunării, dintre care îi amintim pe . Tudor Petre, Remus Becuș, Constantin Mitroi, Vasile Ca* priș și Mario’ara Vlaie, este ea rodul muncii lor — cele peste: 90 000 tone de cărbune extrase suplimentar de la începutul anului — să fie folosit în scopuri pașnice, pentru bunăstarea întregului popor.Entuziasmul și deplina aprobare cu care oamenii muncii de la Paroșeni au primit noua inițiativă de pace a României, a conducătorului partidului si statului nostru. tovarășul Nicolae Ceâușescu, Erou ăl păcii, Erou între eroii neamului, s-a manifestat și prin ' angajamentul lor de . a spori producția extrasă suplimentar pentru țară, pînă la sfîrșitul anului, lâ 130 000 tone de cărbune peste sarcinile de plan. ''Cărbune, tot. mai mult cărbune, ele tot mai bună calitate și cît mai ieftin, a- ceasta este deviza minerilor de la Paroșeni, pe care, în adunare, au completat-o cu îndreptățită mîndrie patriotică- „cărbune pentru pace, pentru rea Românieipentru ridicarea țării noi culmi de progres civilizație".„DA", pentru, binele „DA" pentru pace șiborare între toate popoarele, ,,DA“ pentru înțelegere, (■olaborare și ajutor reciproc, „DA." pentru tihnă și liniște în întreaga lume — acestea șînt gîndurile unanime, dorința fierbinte a celor ce muncesc în cea mai modernă unitate din mineritul țării.

dezvolta- socialiste, pe șițării,cola-

Răspunsul Văii țiului la noua și strălucita inițiativă
de pace a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Pledoarie pentru apărarea 
irilor valori ale umanitățiiexprimat în numele tacilor lor, profunda tisfacție și mîndrie

fermă
(Urmare din pag. f) nostru suprem. Războaie-' le au adus oamenilor numai suferințe, doliu și mizerie. Iată de ce, spunea președinta comisiei de fe- . mei,. în numele tuturor femeilor de lâ mina Lupeni, ca om al muncii și mamă, la 23 noiembrie, la referendum voi vota - în numele vieții, al păcii".Intr-o atmosferă de emoție și de adîncă însuflețire, adunarea a aprobat o telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului. „Cu profundă mîndrie și adîncă recunoștință, se spune în telegramă, pentru mările realizări ale Epocii Ceaușescu, minerii de la Lupeni, asemenea întregului popor vă mulțumesc din inimă și se angajează ca în perioada ce a mai rămas pînă la sfîrșitul anului să extragă o producție suplimentară de 10 000 tone de cărbune. Astfel, realizările noastre din primul an al cincinalului vor fi cu 200 000 tone cărbune mai mari față de anul 1985. Aceasta ne dă garanția în 1987 să îndeplinim și sj depășim sarcinile ce ne revin din

grija partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Minerul nostru de onoare, pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor noastre de muncă și de viață. Iată de ce vom spune un „DA" hotărît la referendum, a- lături de toți minerii țării, de întregul popor, pentru înfăptuirea dezarmării.„Colectivul minei noastre. spunea la rîndul său maistrul minier Vasile Se- cuianu, din sectorul II, își alătură glasul tuturor fiilor pămîntului românesc și prin tot ce facem în abataje, la Jocurile noastre de muncă, sîntem hotărîți să contribuim din plin — prin producții sporite — la înflorirea patriei, la bunăstarea întregului popor. Iată de ce optăm pentru pace, pentru dezarmare și înțelegere între toate națiunile lumii". Cuvintele maistrului minier, ale sing. Marius Mă- răscu, ale președintei comisiei de femei Maria Con- doiu, au fost., primite cu aceeași vie și caldă aprobare. „Fiecare părinte, fiecare mamă dorește șă-și hotărîrile istoricului Con- crească copiii în liniște și pace. Acesta este idealul

luptînd totodată pentru o lume mai dreaptă și mai bună, a înțelegerii și colaborării. ■In telegrama 1 adresată, cu prilejul adunării Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, vrednicul colectiv minier care a lansat chemarea la întrecere, în primul an al celui de-al optulea cincinal, către toți minerii ro" mâni din ramura cărbunelui, raportează cu 'mîndrie că întîmpină referendumul de la 23 noiembrie cu realizări remarcabile — peste 28 000 tone de cărbune extras suplimentar de la începutul anului, plus 350 ml lucrări de pregătiri.
fon VULPE

or- sa- pa- lor la noua inițiativă de .pace a secretarului general al partidului nostru, tovară-
— Dacă femeie cu fe-.. mele, printr-un referendum la scară mondială, , .ar avea posibilitatea să triotică, adeziunea . se pronunțe cu privire la pacea lumii, iar cuvîntull lor ar deveni lege pentru< toate guvernele, războiulI n-ar mai fi posibil, pen- tru că nu există
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toate guvernele, războiulfemeie care să nu respingă, prin , însăși menirea ei de a da viață, ideea de amenințare a vieții de pe pămînt.' Cuvinte simple, pline de miezul înțelepciunii și responsabilității, rostite, ieri, în adunarea oamenilor muncii de la mina Lonea, de tînăra sub- ingineră Dorina Gaboș, președintă a Organizației Democrației și Unității. Socialiste pe mină, acest' context . ‘ ’vorbitori, între care amintim p£_ Ilie Păducel, Gheorghe Bunea, losif Negru și Mircea Dolha. au

I.M. LONEA

In și ceilalți îi Ilie Păducel,

șui Nicolae Ceaușescu, cu privire la reducerea unilaterală, de către România. a armamentelor, e- fectivelor și cheltuielilor militare.— Manifestînd luciditate și răspundere față de soarta sa, dar și a întregii omeniri, remarcă Ilie păducel, secretarul comitetului de partid pe mină, poporul român își exprimă hotărîrea de a construi, în liniște și pace, societatea aspirațiilor sale — socialismul —
Uzina de preparare a cărbunelui Petrila

Angajare plenară pentru 
înflorirea patrieiIntr-o atmosferă de entuziasm și angajare revoluționară, Ieri, la sfîrșitul schimbului I, Ia Uzina de preparare a cărbunelui din Petrila a avut loc o însuflețită adunare- populară pentru pace. Participanții au exprimat și eu acest prilej deplinul lor acord față de politica externă de pace și colaborare promovată de partidul și statul nostru, condusă cu clarviziune de. președintele’ României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului. Intr-o deplină participanții la au aprobai noua inițiativă de pace a României socialiste, - adoptarea Legii privind reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare, document ’ politic major, exemplu concret al țării noastre oferit lumii întregi privind calea de realizare a unui climat de colaborare, securitate și încredere în lume.Au luat Cuvîntul tovarășii Emanoil Nițulescu, mais.tru preparator, Eugen Pîrlea, electrician, Gheor- - ghe Truca, maistru" elec-

unitate, adunare

tromecanic, Marin Ilcea, inginer șef al uzinei-, Constantin Miu, secretarul comitetului de partid. Vorbitorii au evidențiat hotă- rîrea unanimă a prepara-• torilor din Petrila de ri munci cu abnegație pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor economice care le 'revin In acest și cincinal.„Vom spune DA în drill apropiatului referendum știind că sprijinim astfel politica de pace, dezarmare și cooperare promovată de România sub conducerea strălucitului strateg și om politic, secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cuvântul ,,DA“. spus din suflet este expresia concretă a voinței noastre de pace, de a munci, de a crea zi de zi, noi bunuri materiale și spirituale, de a trăi liberi, făurind pe pămîntul României, societatea socialistă multilateral dezvoltată".Idei majore pe care în unanimitate le-au enunțat vorbitorii de la Uzina de preparare a cărbunelui Petrila, la adunarea de ieri.
H. ALEXANDRESCU

Aspect dinAspect din adunarea 
pentru pace desfășura
tă Ia I.U.M. Petroșani. gres al XII 1-lea al partidului".

Impresionantă
(Urmare din pag. I)

Institutul de mine Petroșani

Sute de studenți, cadre didactice și momente înălțătoare, mărturisea stu- perspnalul tehnic, de specialitate - s-au ' dentul Ovidiu Ștefan, cînd aspirațiile de .întrunit ieri, în aula Institutului de ......................mine din Petroșani, într-o entuziastă a- dunare pentru a da glas sentimentelor de mîndrie patriotică și deplină adeziune la noua și strălucita inițiativă de pace a României socialiste. Adunarea a fost deschisă de prof. Univ. dr. ing. Nicolae Diriiâ, secretarul comitetului de partid din institut, care a evidențiat semnificația deosebită a referendumului de la 23 noiembrie. „Învățăm rutul, prin însăși natura lui — spunea prof. univ. dr. ing. Dumitru Fodor, rectorul Insti- , .. ... ____ .f. _tului de mine — are nevoie de pace, de revoluționar la opera de dezvoltare un climat de înțelegere și cooperare in- ' ’ ’ ternațională. Ca să putem să învățăm studenții cum să obțină roade bogate ca viitori specialiști în minerit, să cunoască și să aplice cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, avem nevoie de pace. De aceea susțin, din toată conștiința, noua și. strălucita inițiativă de pace a țării noastre, formulată cu realism și claritate de tovarășul Nicolae. Ceaușescu, secretarul general al partidului". „Trăim

pace, sădite în suf letup nostru, se regăsesc sintetizate în hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R., în legiferarea de către forul legislativ suprem de a se reduce, încă' din acest an, cu 5 lâ sută armamentele, efectivele și cheltuielile La apropiatul referendum „DA" păcii, bunul cel mai de menirii".In cuvinte calde, exprimînd profunde că numai în pace studios se poate forma pentru a participa cu competență profesională și avînt• . • a patriei, au mai vorbit studenții Mirela Neaga. Victor Iordăchescu, tehnicianul losif Jinar, șefii de lucrări ingineri Constantin Semen și Nicolae Nițescu.Ințr-o atmosferă de puternică unitate în jurul partidului, participanții la adunarea din Institutul de mine au adresat, o telegramă tovarășului N ic o 1 ă e Ceaușescu. . f-.'.

militare, voi spune preț al o-convingeri tineretul

T. SPATARU

unitate de gindire și acțiune

vibrante a- în doi luai e- sti-

satisfacție despre spiritul înnoitor din viața economică și socială, despre mărețele realizări din Valea Jiului, de pe tot cuprinsul patriei.Toate acestedunări s-au desfășurat ziua cînd s-au împlinit ani de la deschiderea crărilor Congresului XIII-lea. al partidului, veniment politic caremulează energiile poporului într-o nouă etapă, superioară, de transformare revoluționară, de înaintare a României pe calea socialismului și comunismului. Mobilizînd potențialul creator a milioane și milioane de oameni, spiritul revoluționar s-a manifestat cu putere în cadrul adunărilor în care s-a spus un „DA“ din toată inima reducerii de către țara noastră cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare, „DA" pentru zîmbetul copiilor, „DA" muncii pașnice de edificare a celei mai drepte societăți — societatea socialistă și. comunistă.Intr-un chip profund democratic, de participare a întregului popor la adoptarea și înfăptuirea deciziilor importante pentru prezentul și viitorul națiunii, participanții la ădu-

gistrala cuvîntare a tovarășului NicolaeCeaușescu la Sesiunea Marii Adunări Naționale, hotărîrea adoptată de Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român și legiferarea de către forul suprem al puterii de stat a reducerii, pînă la sfîrșitul acestui an, cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor •' militare reprezintă, așa cum au remarcat sute de mineri și constructori de utilaje miniere, bărbați, femei și tineri, o expresie c- locveriță a atașamentului întregului popor la cauza păcii și dezarmării — cerințe esențiale ale contemporaneității.Desfășurate în aceste zile dinaintea: referendumului de la 23 .noiembrie, a-

întreaga umanitate Anul Internațional Păcii, România socialistă s-a afirmat ca militantă de frunte -în lupta pentru clădirea unei lumi noi,, fără arme și fără războaie, o lume a păcii și colaborării nării* din întreprinderile între toate națiunile. Ma-

miniere Aninoasa, Uricani, Petrila, Vulcan, Valea de Brazi, Lonea Pilier, de la liceele industriale din Petroșani, Petrila, Lupeni și Vulcan, de la Teatrul de sfat „Valea Jiului" și de la CCITSM Petroșani și-au exprimat, într-o impresionantă și vibrantă u- nitate în jurul partidului și statului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, hotărîrea de a se pronunța la apropiatul referendum de la 23 noiembrie pentru pace.Marile înfăptuiri economice și sociale din Valea Jiului, chipul nou al orașelor, viața și munca minerilor, a tuturor locuitorilor, • au valoare de argument că numai într-o atmosferă de liniște și pace, lipsită de pericolul unui război nimicitor, ne putem . dunările din întreprinderi realiza planurile și programele de dezvoltare economică și socială, pentru bunăstarea tuturor celor ce muncesc. Tocmai acest argument este susținut cu hotărîre în cadrul tuturor adunărilor de pace.In acest an, cînd pentrueste al
națiunile.

și instituții au dat expresie -deplinei adeziuni a miilor de participanți la politică internă și externă a partidului nostru, hotărîrii unanime de a munci și acționa cu consecvență pentru îndeplinirea mărețelor obiective programatice ale .Congresului al XIII-lea, de a susține din toată inima importanta inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, angajîndu-se să-și întărească opțiunea prin noi și remarcabile fapte de muncă.
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( Producții de cărbune cît mai mari
| REALIZATE IN CONDIȚII DE DEPUNĂ SIGURANȚĂ! ]

I

CERCETAREA DE PROFIL 
perfecționării 

muncii
■

Un rol important, în desfășurarea activității din mineritul Văii Jiului în condiții de deplină siguranță a muncii, îl are cercetarea de profil și, implicit., Centrul de cercetare, inginerie tehnologică și proiectări pentru securitate minieră Petroic șani. Implicarea specialiștilor de aici în problematica minelor din Valea Jiului se repercutează, ne sublinia dr. ing. . loan Matei, directorul Centrului, pe mai multe direcții. Interlocutorul accentua asupra faptului că în sfera de preocupări a colectivului de cercetători din Petroșani intră activitatea de minerit din întreaga țară, dar, dată fiind problematica deosebită pe care o ridică natura zăcămintelor din Valea Jiului, o atenție aparte se acordă minelor din zona municipiului Petroșani.Din largul evantai de aspecte aflate în centrul preocupării colectivului de la CCITPSM, ne vom opri asupra cîtorva, a căror concretizare conduce la perfecționarea activității în domeniul securității muncii.Una dintre temele recent finalizate (autor dr. ' ing. Flofica Băltărețul se referă la metode operative de calcul al aeraju- lui parțial, punîndu-se, în felul acesta, la dispoziția specialiștilor în domeniu, modalității eficiente de a acționa asupra unui sistem vital pentru asigurarea microclimatului corespunzător în abataje. Avînd în vedere creșterea ponderii transportului producției cu ajutorul benzilor, s-ău studiat posibilitățile de intervenție la aceste fluxuri, în cazuri de accidente tehnice. Pe baza unor cercetări, a

tem eficient de vulcanizare a benzilor de cauciuc cu inserții textile, adecvate minelor din Valea Jiului. Da fel, date fiind gradul ridicat de mecanizare a activității din minerit și problemele speciale pe care le pune folosirea energiei electrice în mediile din subteran, s-a elaborat o tehnologie de perfecționare a protecției rețelelor de 6 kilovolți în vederea reducerii pericolelor de e- lectrocutare în subteran. In aceeași direcție se înscrie și o altă temă, de asemenea finalizată, privind cauzele exploziilor în interiorul aparatajului an- tigrizutuos și găsirea măsurilor tehnice necesare pentru evitarea acestora, aspect studiat de dr. ing, Gheorghe Micheș.După cum se poate constata, chiar și din a- ceastă succintă prezentare, colectivul de cercetători de la CCITPSM, avînd în centrul preocupărilor probleme esențiale ale, îmbunătățirii protecției muncii în mineritul Văii Jiului, caută și găsește soluții optime, care să condueă la perfecționarea activității de producție, la rezolvarea, mai rapidă, a unor situații cu efecte directe asupra îndeplinirii sarcinilor de plan. Este una dinjtre direcțiile fertile în care este orientată activitatea Centrului, pentru că, așa cum sublinia interlocutorul nostru, dr. ing. loan Matei, „laboratorul cercetătorului îl constituie însăși mina, iar colaborarea noastră cu colegii din producție îmbrățișează aspectele esențiale ale' e- . forturilor pentru realizarea planului la cărbune,

DISCIPLINA FERMA 
necesară a activității miniereprecedent, n-a curățit cărbunele deversat de pe bandă în zona stației de întoarcere.Aceste două abateri, după cum a constatat, ulterior, . o comisie condusă de ing, Traian Avramescu, inspector șef, filiala Petroșani a ISTPM Hunedoara, au constituit primele două verigi ale unui lanț al indisciplinei, care a condus la incendierea benzii și deteriorarea capului de acționare. înainte de sfîrșitul schimbului, Dre- guș Petru, care n-a asigurat supravegherea covorului de bandă transportoare, și-a părăsit locul de muncă, pleeînd. spre suprafață. Tocmai în perioada în care bandă transportoare a rămas nesupravegheată, s-a produs avaria. Din . Cauza unei >role care s-a blocat, nefiind curățată -la timp de praful de cărbune, covorul de bandă, prin frecare, s-a aprins și apoi s-a rupt, provocînd fum abundent pe galerie. Fumul a fost observat de semna- listul Sandor Agyagosi, de la un loc de muncă apropiat. Transportorul avariat nu a putut fi oprit de la butonul de comandă, care era defect. In această

o componentă. Pentru asigurarea unor condiții optime de lucru în subteran în deplină securitate a muncii, la I.M. Valea de Brazi s-au alocat an de an importante fonduri. întreprinderea a fost dotată cu o instalație de telegrizumetrie, cu utilaje moderne a căror întreținere și exploatare corectă depinde, însă, de oameni, de felul în care fiecare își respectă programul de lucru, îndatoririle care-i revin la locul de muncă. Este suficient, uneori, ca un singur om să nu-și facă pe deplin datoria pentru a se produce avarii la utilaje. Acest fapt a fost pus cu prisosință în evidență într-una din zilele lunii trecute, în sectorul III, Ia banda transportoare manipulată de Petru Dragoș și Ion Nicoi. La începutul schimbului. Petru Dragoș n-a preluat instalația conform normativelor în vigoare. Banda transportoare respectivă are un rol important pe fluxul producției, pre- luînd cărbunele de la cîteva lucrări de pregătiri de pe orizontul 400 și din a- batajul frontal din panoul I Nord. La rîndul său, Nicoi Ion, din . schimbul

situație, Sandor Agyagosi a apelat la electricianul serviciu Pavel Fluoraș, re, în cele din urmă reușit să decupleze de tabloul de distribuție IPe lingă faptul că întrerupt fluxul de ducție, o echipă de mineri- din circuitul puțului 7, unde a ajuns fumul, a trebuit să-și părăsească locul de muncă...Din fericire, avarierea benzii transportoare n-a provocat victime. Dar consecințele puteau fi mai grave, dacă nu interveneau cu promptitudine și curaj semnalistul și electricianul mai sus amintiți.Iată, deci, unde duce nerespectarea derilor legale cu la îndatoririle de serviciu. Avaria din sectorul III a pus în evidență cu claritate că respectarea disciplinei. tehnologice constituie nu numai o îndatorire legală, ci și o componentă e- sențială a asigurării lucrului în condiții de deplină securitate a muncii. Utilizarea tehnicii moderne din dotare, -pentru a fi folosită eficient, impune disciplină fermă la toate locurile de muncă, pe toate schimburile I

de .ca- a las-a pro-

poate pfeve- privire

LA I.M. PETRILA

o. ți de

0 valoroasă 
inițiativăAm fost, zilele acestea, martorii „lansării**.' unei valoroase inițiative a conducerii minei Petrila: dezbatere, un fructuos „neprotocolar" schimbidei pe teme de ‘ protecție a muncii, la care atl participat. specialiști în domeniu de la Combinatul minier „Valea Jiului" conducători ai compartimentelor de profil ale minei, șefi de sectoare.In acest Ladislav, inginer șef rităte minieră, și Claudiu Nicolau, de Centrul de cercetare, nerie tehnologică și

Mina Livezeni , dispune de o puternică dotare tehnică, de utilaje, instalații și echipamente moderne.. In dotarea minei se află, printre altele, 10 complexe de susținere mecanizată, 9 combine de abataj și, ' combine de înaintări, tregul colectiv depune forturi stăruitoare .j tru mai buna organizare a producției și a muncii, pentru folosirea intensivă a, utilajelor moderne din dotare. In acest context se . înscrie și recenta reorganizare a sectoarelor de producție, preluarea, ’ lucrărilor de pregătiri de la fostul sector de investiții de către sectoarele I;. II si III. Odată cu noua organizare, s-au creat condiții mai bune de a pregăti din timp linia de front activă în cărbune, de a întreține cu mai multă promptitudine lucrările miniere, galeriile și suitoarele, de a contribui la menținerea aerajului parțial și general la parametrii ceruți de funcționarea marilor abataje mecaniza
te.Experiența dobîndită de colectivele sectoarelor IV

fost pus la punct (autor în condiții de deplină si- ing. Sorin Sicoe) un sis- guranță".

I.M. Lupeni, I și Ia I.M. Paroșeni, ca

cadru, Pavel seeding, la ingi- pro-■ iectări pentru securitatea minieră Petroșani nu făcut o prezentare a noutăților de tehpică minieră,, privind eliminarea riscurilor de accidentare prin căderi de roci, Referenții au a- dus la cunoștința celor prezenți elemente desprinse din desfășurarea , unor simpozioane și manifestări științifice pe această temă, care au avut loc la nivel național. S-au subliniat, cu precădere, acele aspecte care interesează, în mod deosebit, ^activitatea minelor din Valea Jiului șt, implicit, cea a ? minei.. Petrila.Pornind premise, dezbaterile referit la probleme crete ale abatajelor sectoarelor de producție din cadrul- unității. S-au făcut propuneri pentru perfecționarea tehnologici tavanului de rezistență, sub aspectul siguranței in exploatare, privind dimon- îm- ne- unui cu

de la acestes-au conți

de laIII dere dispun de abataje me- • canizate, pune în- evidență cu claritate că Una din condițiile esențiale pentru asigurarea producției ritmice este menținerea permanentă a aerajului la debite înalte. In subteranul . galeriile au profite lărgite, iar aerajul este asigurat de instalații mare Live- : nul te

5In-e-pen- . acestor mine,de ventilatoare de capacitate. Dar la zeni mai sînt încă de făcut pentru a asigura nu numai aeraj ul, ci și transportul la nivelul parametrilor impuși de dotarea tehnică actuală. Un recent control făcut de o : echipă complexă din cadrul serviciului de protecție a muncii al CMVJ a dezvăluit la IM. Livezeni existență unor trasee în- cu noi- circula- aeraj.consta- reprofi-
guste, comparativ Ie cerințe pentru ție, transport și Printre altele, s-a tat că se impune larea planului de aeraj dintre orizonturile 475 . și 485, precum și a unor porțiuni de galerii în panoul VII, stratul 5, blocul ti Nord, în panoul III, stra-

- tul 5, blocul VI Sud. După control s-a dispus luarea măsurilor de remedie-: re a acestor deficiențe. In prezent sînt în curs deînfăptuire măsuri ce vizează îmbunătățirea aerajului - și transportului / în zonele vizate de control.Dar, în perspectiva â- propiată a punerilor înfuncțiune a unor noi mari capacități, cu prioritate în abataje eu susținere Și- tăiere mecanizată, aerajul general Ia I.M. Livezeni constituie o problemă deosebită, In pas cu punerea. în funcțiune a noilor capacități, trebuie șă se a- corde atenția cuvenită dez- . volțării debitelor aerajului general, lărgirii gabaritelor galeriilor. Experiența bună a sectoarelor de producție in care abatajele dotate cu complexe de susținere și tăiere mecanizată ating productivități constant, medii, de peste 20 tone de cărbune pe post, cum sînt abatajele de la Lupeni și Paroșeni, impune ca la I.M. Livezeni, problema aerajului minei să fie în pas cu dotările tehnice moderne.

Minele Văii Jiului dispun de o bogata și 
dernă dotare tehnică menită să facă inofensiv gazul 
metan, încă din starea Iui incipientă din zăcămînt. 
Clișeul înfățișează tabloul de comandă și control al 
unei instalații de degazare.

sionarca susținerilor, bunătățirea aerajului, cesitatea institurii sistem de informare noutățile din domeniul protecției muncii «etc. Asemenea idei au fost avansate de către ing. Iosif Drurnuș, inginer șef, inginer Paul Rollinger, șef sector aeraj, ing. Nicolae Vulpe, șefa? sectorului 1. In aceiași timp, au fost stabilite si modalități de soluționare.Așa cum sublinia în încheierea dezbaterilor ing. Bogdan Bujor, .directorul minei, care a sintetizat i- deile și,opiniile exprimate șl a sugerat cîteva dintre direcțiile în care se impune să sc orienteze preo- " ' avecupările de securitate muncii, avîndu-se în vede cerințele impuse. de dezvoltarea în viitor a' minei, inițiativa largilor consult iri între specialiști reprezintă doar un început, tocmai de aceea ea va continua și eu alte aspecte din activitatea minei Petrila.Pagină realizată la cererea C.M.V.J.

Foto: Ștefan NEMECSEK
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FOTBAL, DIVIZIA ASesiunea Adunării Generale a O.N.U,
Rezultatele meciurilor
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Adoptarea unui proiect de rezoluție 
în care se exprimă îngrijorarea în legătură cu 

înrăutățirea situației din America CentralăNAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). In Adunarea Generală a O.N.U. s-au încheiat dezbaterile consacrate situației din America Centrală. In numeroasele intervenții s-a relevat că situația de criză din America Centrală amenință pacea și securitatea internațională, constituie un pericol de izbucnire â unui conflict armat, ceea ce reclamă continuarea eforturilor în vederea Soluționării problemelor pe

cale pașnică, ținîndu-se seama de interesele tuturor țărilor din regiune.Adunarea Generală a a- doptat un proiect de rezoluție prezentat de țările membre ale „Grupului de la Contadora" și cele ale „Grupului de sprijin" în care se exprimă îngrijorarea în legătură cu înrăutățirea situației din America Centrală și eventualele implicații pentru întreaga regiune. In document se relevă că popoarele din

America Latină doresc instituirea păcii, dezvoltarea și justiția fără amestec din afară, pe baza principiilor de autodeterminare și neintervenție. Documentul cere țărilor membre ale „Grupului de la Contadora" și ale „Grupului de sprijin" să-și continue demersurile pozitive în zonă, iar eelor- lalte state să sprijine procesul inițiat de acestea.

Tratativele 
sovieto-americane 

în problema interzicerii 
armamentelor chimiceNEW YORK 19 ... (Agerpres). In perioada 28 octombrie — 18 noiembrie, la New York s-a desfășurat cea de a patra rundă a tratativelor sovieto-ame- ricane în . problema încheierii unei convenții eficiente și controlabile privind interzicerea totală a armamentelor chimice. Delegația U.R.S.S. a avansat noi inițiative cu privire la garanțiile neproducerii armamentelor chimice în industria civilă și la inspecția, Ia fata locului, la cerere.

disputate în cea de-a 13-a etapăMiercuri s-au disputat în cadrul etapei a 13-a a diviziei A la fotbal ciuri, încheiate cu toarele rezultate ; opt me- urmă- partidei a fost înscris Țălnar (min. 26).
RM. VILCEA :— Petrolul Ploiești

de
Chiuiia0—0.

BRAȘOV : TOM BrașoV — Sportul studențesc 3—2 (1—1); Gazdele au marcat prin A văda nei (min. 21 și 83) și Moldovan (min. 67), pentru Sportul studențesc înscriind Ilagi (min. 33) și Bozeșan (min. 81).
SLATINA : FCCorvinul Hunedoara 0—0.Olt

BACĂU : S.C. Bacău — FC Argeș Pitești ^—0 (1—0). A marcat Viscreanu (min, 33).
CARNET CULTURAL

Un apelTUNIS 19 (Agerpreș). Organizația pentru Eliberarea Palestinei a adresat un âpel O.N.U., O.U.A., Ligii Arabe, Organizației Conferinței Islamice și țărilor prietene în care le cere sprijinirea poporului palestinian pentru a face față represiunii israeliene în Ierusalimul de est și agresiunilor aeriene și pe mare împotriva taberelor de refugiați palestinieni din

al O.E.P.Liban. In apel, O.E.P, condamnă acțiunile comise de coloniștii israelieni care au distrus bunuri și au incendiat locuințe aparținînd palestinienilor în Ierusalimul de est sub protecția armatei israeliene. Este condamnată de asemenea multiplicarea raidurilor israeliene împotriva taberelor de refugiați palestinieni din Liban.
Reuniuni ministeriale în cadrul C.E.E.BRUXELLES 19 (Agerpres). Miniștrii agriculturii ai țărilor Pieței comune, reuniți timp de două zile la Bruxelles, au respins propunerile Comisiei executive a CEE vizînd diminuarea cu 6,5 la sută a producției în scopul menținerii prețurilor, la unele produse.Considerînd măsurile propuse de Comisia CEE ca, deosebit de aspre, miniștrii agriculturii nu au făcut, însă, contrapropuneri, urmînd ca dezbaterile să fie reluate în săptămînile viitoare.

reuniți pentru a dezbate în principal viitorul sectoarelor siderurgic și al șantierelor navale, au stabilit cotele de producție diminuate numai la un singur tip de produse siderurgice, urmînd ca pentru alte trei, noua reducere a cotelor să fie reanali- zată în cadrul unei re înțîlniri, pînă în anul viitor.Pe de altă parte, tril industriei au -adoptarea unei decizii în ce privește situația șantierelor navale, ale căror ficultăți au drept efect

DEBUT, DUPĂ 
RESTAURAREDupă ample lucrări de restaurare Opera germană de stat din Berlin și-a redeschis porțile. Primul spectacol — opera romantică a lui Weber „Euryan- the“ — a marcat, totodată, începutul festivalului dedicat în R.D.G. împlinirii a 200 de ani de la nașterea compozitorului (1786— 1826). Premiera operei a avut loc tot aici, în 1825.Clădirea operei berline- ze, închisă publicului pentru restaurare și moderni- . zare la 1 ianuarie anul ă- 1742. ■ celui monacii vi-

viitoa- martieminiș- amînatdi- o importantă reducere a numărului locuriloi’ de mun-BRUXELLES preș). Miniștrii iii țărilor Pieței 19 (Ager- industriei comune
BEIJING 19 (Agerpres). trică la 

In următorii 10 ani, în a- tată, propierea mai multor ora-

cesta, datează din Distrusă în timpul de-al doilea război dial, ea și-a reluat tatea în 1955.
ACTORUL ȘI PUBLICULCunoscutul cîntăreț și actor Frank Sinatra, după ce a fost supus unei operații intestinale reușite, se reface la locuința sa din Lon Angeles, pregătindu- se, totodată, pentru a apărea în public, în curînd, îritr-o serie de spectacole muzicale. Frank Sinatra ră- mîne în continuare în contact cu admiratorii săi și prin „Biografia neautorizată", cuprinzînd secvențe din viața șa artistică de aproape o jumătate de se-

col, publicată săptămînal de „People Magazine".
EXPOZIȚIEDupă prezentarea ei în două orașe italiene, expoziția „Tezaure grecești din Taranto" este vizitată , ‘ a- cum într-unul din muzeele pariziene, urmînd ca după 13 februarie să fie trimisă la Tokio. Manifestarea a fost organizată cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a Organizației Națiunilor Unite $0ntru Educație, Știință și Cultură (UNESCO). Exponatele constituie o mărturie . ă dezvoltării artei prelucrării aurului la Taranto, or- fevreria cunoseînd aici cea mai mare strălucire între jumătatea secolului al II- lea și secolul IV î.e.n. Cele mai reușite exemplare ale acestei arte provin din necropole și din cele mai îndepărtate cetăți grecești din regiunile italiene Apuglia și Lucania.

BUZĂU : Gloria Flacăra Moreni 3—1 (1—0). Punctele -formației buzo- iene au fost realizate de Timiș (min. 25) și Porfir (min. 47 și 64), oaspeții re- ducînd scorul în min. 80, cînd Marcu a transformat o lovitură de la 11 m.
BUCUREȘTI: Rapid — Jiul Petroșani 3—0 (2—0). Victoria detașată a echipei bucureștene a fost obținută prin golurile înscrise de Goanță (min. 21) și Țîrban (min. 38 și 87). In min. 29, Goanță a ratat un penalty.
BUCUREȘTI:— Universitatea1—0 (1—0). Unicul gol alVictoriaCraiova

energeticăcapacitatea proiec-propierea mai multor ora- șe chineze din zona de coas- VARȘOVIA 19 (Agerpres). Energețicienii' polonezi au raportat conectarea la rețeaua națională, î- nainte de termenul stabilit prin plan, a celui de-al nouălea bloc energetic al centralei termoelectrice „Belchatuw", una dintre cele mai mari unități e- nergetice din R.P. Polonă. Blocul -are puterea instalată de 360 MW. După încheierea ciclului de testări, el va fi pus integral în sarcină. Aceasta va asigura cantități suplimentare de energie electrică care vor fi furnizate economiei

tă urmează să fie construi- , te noi centrale electrice pentru a ameliora aprovizionarea cu energie electrică a acestor localități în plină dezvoltare economică și socială.In total, urmează să fie, construite 28 de centrale electrice cu o capacitate totală de aproape 20 milioane kW și cu o producție anuală de 120 miliarde kWh.In prezent se află în construcție 15 din cele 28 de centrale. Pînă în 1990, ele vor furniza energie elec-

naționale la începutul lu- , nil decembrie.In cadrul aceleiași centrale vor . mai fi instalate încă trei blocuri energetice de aceeași putere.
☆ .■. LUANDA 19 (Agerpres). Lă sfîrșitul săptămînii trecute, în portul angolez Lobito a intrat în funcțiune o nouă centrală electrică. Cele patru generatoare ale importantului obiectiv economic au o capacitate, fiecare, de cîte cinci megawați. Noua centrală vă furniza curent electric provinciilor Benguela și Hu- ambo, unde se află două importante întreprinderi industriale ale țării.LUPENI ; Căutătorii de aur.URICANI: Oprea mare. sansa

FILMEPETROȘANI — 7 No
iembrie; Misterul vasului Mary Deare ; Unirea: Clipa de răgaz ; Parîngul : Căpitanul Florian, I-IT.PETRILA : Hallo taxi.LONEA: Munții albaștri.
VULCAN: Moara lui Că
lifar.

N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin Întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

20,30 Columnele independenței (color).— Emisiune-concurs dedicată aniversării a J10 ani de la cucerirea Independenței de stat, a României. Participă tativeleCaraș-Severin, lăți. Giurgiu .și. reș.21,50. Telejurnal.22,00 închiderea■ mulul.- "2 /
TV,20,00 Telejurnal.20,20 Viața economică. ■

reprezen- județelorGa-
Mu-

progra-

19 înîncordare în HaitiPORT-AU-PRINCE (Agerpres). Situația Haiti se menține încordatăca urmare a nemulțumirii maselor populare față de actualele autorități’ guvernamentale de la Port-au- Prince care nu întreprind, așa cum au anunțat, transformări politice și economice în beneficiul întregii societăți. Dtipă cum * relevă agențiile " internaționale de presă, în capitală și în alte orașe haițiene s-a desfășurat o grevă generală. In confruntarea dintre demonstranți și autorități, două persoane au fost ucise, iar alte cinci rănite. ,Greva, care practic a paralizat țară a fost sprijinită de partide politice, u-, niuni sindicale, muncitori și funcționări.Guvernul haitian a interzis toate ‘. demonstrațiile și manifestațiile „de natură să perturbe ordinea publică" — relevă agenția France Presse. La . rîndul lor, 52 de partide politice au chemat la noi acțiuni de protest. -
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DIN 19 NOIEMBRIE 1986Extragerea 16 10 8 ;Extragerea4 43 38 34.Fond total899 781 lei, din care 23 148 . lei, report la categoria 1.

1 : 29 15 20a 2-a : 36 3de- cîștiguri;
Memento

CLUJ-NAPOCA : Universitatea — Steaua București 1—1 (0—1). Liderul a deschis scorul în min. 24, cînd. a marcat Lăcătuș, golul egalizator al gazdelor survenind în min. 83, prin transformarea unui penalty de către Bucur.Partida Dinamo București — Oțelul Galați, contend pentru aceeași etapă, se desfășoară astăzi, pe stadionul Dinamo, de la o- ra 14,00.In clasamenet, continuă să conducă Steaua — 22puncte, urmată de Dinamo — 17 puncte, Victoria ■— 16 puncte, Petrolul, FC > Olt — cîte 15 puncte etc.
(Agerpres)

Lupte libereîn fața . gazdelor, CSȘ. Olimpia Craiova (3—8), de - tarea dintre garniturile învingătoare. Cum antrenorul Vasile Făgaș n-a putut să-l alinieze în formație pe Kovacs, accidentat, iar Constantin Poena ru (45) și Ion Cioabă au fost frustrați de victorie datorită arbitrajului părtinitor, gazdele ; au acumulat șapte puncte, față de numai patfu • ale CSȘP (prin Laszlo Fofika, Iulian Juravlea, Daniel Ceuță (73) și Vasile Mînzat. Participarea CSȘP la turneul final depinde, deci de celelalte rezultate din serie. (I.V.)

In ultima etapă a seriilor campionatului republican ............ .........al cadeților, sala Olimpia cisivă s-a dovedit confrun din Craiova a găzduit triunghiularul de lupte libere, din cadrul seriei a IV-a, în care toate combatantele aveau șanse de calificare pentru interse- rii. In prima întîlnire CSȘ Petroșani a depășit CSȘ Rapid București : 7—4,punctele învingătorilor fiind asigurate de Denes Kovacs (48 kg), Laszlo Fo- rika (51 kg), Alexandru Stanciu (59), Ion Ciorbă (63), Iulian Juravlea (68), Gabriel putere (78) și Va- sile Mînzat (plus 78). Cum și în cea de-a doua întîlnire, CSȘ Rapid a cedat
■«■■■•«•laiaiat •«(•«< tinti

Mica publicitateSOȚIA, fiicele Reby și Erjy, ginerele Nicu și nepoțelul Roby-Cosmin urează scumpului lor Kiss Ludovic, multă sănătate și „La mulți ani 1“ cu ocazia împlinirii vîrstei de 50 ani și a ieșirii la • pensie. - Totodată, multă fericire cu. ocazia sărbătoririi, .nunții de argint. (9300)VIND casă mobilată, o- cupabilă imediat, strada Anton Panii 84, Petroșani. .Telefon 43071. (9312) Petrila. O declar nulă.PIERDUT certificat caii-' (9308)

fieare - nr. 62/1588 din ; 0710.1982 în meseria mecanic mașini și utilaje pen- < tru auto, eliberat de IFET Deya, pe numele Gioagă Mircea. II declar nul.(9313)■ PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Pîrvu Coste!, eliberată de . I.M. Dîlja. O declar nulă. (9309) . PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Chiriac Sțraticâ, eliberată de I.M.
ANUNȚURI DE FAMILIE

COLECTIVUL Policlinicii stomatologice Lupeni 
este alături, în aceste clipe grele, de colega lor 
dr. Gabor Lucia la pierderea grea suferită prin de
cesul neașteptat al mamei.

Sincere condoleanțe. (9316)

PIOS omagiu, duioasă amintire neuitatului
ing. PĂCURAR ARGIHR

la 6 săptămîni de Ia stingerea din viață. Soția Elena. 
(9311)

PIOS omagiu de aducere aminte la împlinirea 
unui an de la dispariția scumpului nostru soț, tată, 
ginere, frate și cumnat

maistru GONCIULEA VASILE
Nu-1 vom uita niciodată. (9314)
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