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Prioritățile activității productive,

Depășiri de plan în abatajeZi de zî, oamenii muncii din Valea Jiului întăresc votul lor, vot dat la 23 noiembrie în cadrul referendumului pentru pace, înțelegere în lume, pentru prosperitatea patriei, prin rezultate remarcabile, mauifestîndu-și deplina adeziune față de noua și - strălucita inițiativă de pace a României, a secretarului general" al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, personalitate proeminentă a vieții politi
ca internaționale.• Șase întreprinderi miniere — LONEA, PETRI- LA, ANINOASA, PAROȘENI, LUPENI, CÎMPU LUI NEAG — au extras, împreună, peste prevederile de plan ale zilei de 25 noiembrie, 2686 TONE DE CĂRBUNE.• Cel mai mare plus al zilei l-au extras minerii celei mai moderne întreprinderi din Valea Jiului — PAROȘENI — 1581 DE TONE.• Remarcabile sînt realizările de la ANINOASA SI PETRILA, mine care în ziua amintită AU EX
TRAS PESTE PREVEDERILE DE PLAN 142 ȘI, RES
PECTIV, 90 DE TONE, dovadă elocventă a preocupărilor statornice pentru redresarea producției la aceste două Unități miijiere.• De la începutul lunii, ÎNTREPRINDERILE MINIERE LONEA, PAROȘENT, LUPENI ȘI CÎMPU LUI NEAG — au obtinut o producție suplimentară sarcinilor de plan de PESTE 50 000 TONE DE CĂRBUNE. PE PRIMELE DOUA LOCURI SITUINDU-SE MINERII DE LA PAROȘENI — PLUS 33 481 SI DE LA CÎMPU LUI NEAG — PLUS 10 092 TONE.

Dovezi priorități ale muncii politiceale hărniciei minereștiduse de Mihai Blaga, un plus de aproape tone de la începutul Și alun în

cu 4000 lunii Eroucu
Harnicul colectiv al minerilor de la I.M. Lu- peni a ținut să-și exprime totala adeziune la noua inițiativă de pace a • României, a președintelui Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, prin noi și elocvente minieră din orașul realizări în producție. In cinstea referendumului, minerii de la Lupeni: au dat peste plan 160 tone de cărbune. Această cantitate adăugîndu-se realizărilor deosebite din luna noiembrie, a ridicat plusul față de plan, Ia 5335 tone cărbune. Un succes remarcabil la care și-au a- dus o contribuție aparte minerii din brigăzile con-

peni, I.M. Barbă teni, succes deosebit Ză minerii din lui laau nă investiții, în această lu- mi- lui ne-au ml în an.

Constantin Popa, Muncii Socialiste, plus de peste 2000 tone luna noiembrie.De la cealaltă unitate Lu- un raportea-brigada Pompei Tomolea, care, lucrările de realizat120 ml. De altfel, nerii din Pompei Tomolea obișnuit cu la capitolul fiecare lună (Al. H.)
brigadapeste 100 realizări, din acest

Responsabilitate și exigență 
comunistă în asigurarea 

noilor capacități de producțiezi ce trece, de finele a.

Noi apartamente 
• în PetroșaniConstructorii din cadrul brigăzii nr. 10 a Antreprizei de construcții montaje au predat beneficiarului, în Petroșani, în perioada care a trecut de Ia începutul anului, 180 de apartamente. Alte 92 de apartamente, se află în stadii a- vansate de execuție în cartierul Petroșani-Nord și în cartierul Carpați, ur_ mînd să fie predate " ficiarului pînă la trimestrului IV. In Petroșani-Nord s-au tuat, concomitent, tante lucrări de închidere a spațiilor comerciale și pentru prestări de servicii de Ia parterul noilor blocuri, precum și sistematizări de alei și străzi. Pînă la finele acestui an, reședința de municipiu își va spori, astfel, zestrea urbanistică cu 272 de apartamente. (V.S.)
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Colectivul minei Cîmpu lui ^îeag 
îndeplini integralIȘI va

angajamentul asumatminieră unitate să nu precupețeascăîntreprinderea Cîmpu lui Ncag, ai cărui ani de existență se pot număra pe degetele u- nei singure mîini, se stră- nu este ușoară, duiește, din răsputeri, ca în scurtul timp cît a mai rămas pînă la încheierea primului an al cincinalului 1986—1990 să-și îndeplinească integrai sarcinile de plan și angajamentul a_ sumat. Deși avea un minus de 27 000 tone, după trecerea a zece luni din acest an, colectivul ___prinderii și-a amplificat e- forturile, s-a mobilizat plenar și a trecut, cu hotărî- re, la recuperarea minusului acumulat obținînd numai în luna noiembrie, la zi, un plus de peste 10 000 lone de cărbune.Acum, cînd condițiile atmosferice permit o activitate intensă în carieră, colectivul acestei unități

dupăîntre.

miniere ește ferm hotărît — peste 600 000 tone nici cărbune. Cu un plus un efort pentru a le valo- 2000 tone peste sarcinile rifica din plin. Sarcina planificate.Practic, față de considerațiile inițiale. cariera și-a dublat adîncimea, ba chiar și ceva peste această dublare. Ce înseamnă acest lucru ? Pentru ca oricine să-și poată forma o imagine cît de cît apropiată de realitate, facem o singură preci- zare : o autobasculantă de 16 tone trebuie să coboare într-o „groapă" cu adîncimea de aproape 70 m unde o așteaptă un excavator, care-i umple bena cu cărbune facăIn aceste condiții, colectivul
și trebuie, apoi, să drumul spre ieșire.mi-va

de deIn paralel cu realizarea sarcinilor de plan și a angajamentului asumat, colectivul întreprinderii își consacră preocupările pregătirii temeinice a producției anului viitor — în a- cest sens stă mărturie realizarea unei descoperte cu
Dorin GIIEȚA

întreprinderii rdefe Cîmpu lui Neag extrage în 1986 cea mai mare producție de cînd a fost pusă în funcțiune

)

1

. Gheorghe Toma — sectorul Xt, I.M. Lupeni. In imagine,’șeful de
brigadă discuți nd cu maistrul de schimb Petre Z late despre creșterea vitezelor k 
de avansare Ia lucrările de investiții. Foto: Al. TĂTAR

1

Cu fiecare ne apropiem nului, de pragul celui de-al doilea an al cincinalului, care ridică sarcini sporite și în fața colectivului minei Uricani. Finalizarea în cele mai bune condiții a a- nului, crearea premiselor pentru realizarea ] lui pe 1987 constituie o- biective prioritare ale preocupărilor organelor. și organizațiilor de partid, ale conducerii colective și organizațiilor de masă din cadrul întreprinderii, . A- ceste priorități, după ce au constituit obiectul unor largi dezbateri și consultări în rîndul organizațiilor de partid cil specialiștii, au fost concretizate în programul unitar de măsuri politico-educative și tehni- co-organizatorice aprobat de adunarea reprezentan- muncii.ale asi.de

preo- des-
ții se află și în atenția muncii politice desfășurată de organele și organizațiile de partid, de cele de sindicat» și U.T.C.O problemă de primă importanță’ care ne cupă „este pregătireachiderii în luna decembrie planu- a unui abataj frontal com- în pa- 1“ din cu SMA5. Introdtl- subteran a com- dupâ un program elaborat, a fost i Unor echipe constituite. formata eriași cu ekperien. • m lor a fost comu-

ților oamenilor Princip'alele prevederi programului vizează gurarea capacitățilorproducție la nivelul sarcinilor de plan pe ’87, promovarea tehnologiilor a- vansate, perfecționarea organizării producției și a muncii, crearea în sînui colectivului, a fiecărei formații de lucru a unui cli-

plex mecanizat — noul 3 al blocului „0' stratul 17—18 — dotat complex cerea în plexului, judicios încredința specia! din inc ță. Conducerea lor încredințată unor niști cu o înal tă competență profesională ca maiștrii electromecanici Petru Man- driș, Gheorghe Gheorghe Baleia, Angheloiu. O altă echipă, formația maistrului e!ec„. țromeeanic Ioan Ciminga a și început mont i rea pe fî.șic a primelor cadre, ur- conduccrea abataj

. ~'~.TRadeș,Spirache
mind să preia brigăzii din noul mecanizat de măre capacitate. Este o lucrare de anvergură, de maximă urgență. De aceea; din partea mat de angajare fermă, de biroului comitetului deordine și disciplină, pentru îndeplinirea ritmică, din prima lună a anului, a sarcinilor de plan. Și în |Bod firesc, aceste direc-

Traian HAMZ, 
secretarul comitetului 

de partid, I.M. Uricani

(Continuare în pag. a 2-a)

I

DIALECTICĂ FĂRĂ METAFOREMoara din, I-upenij ne explică loan Cristian, contabilul șef al Fabricii de morărit și panificație Petroșani, lucra la jumătate din capacitate. Cînd s_a pus problema remon- tului (reparațiilor capitale), s-a hotărît, cu sprijinul forului- nostru tutelar, ca lucrările să fie încredințate unei echipe de la IPIC — CF Baia Mare, condusă de Grigo- re Matieș, un specialist de primă mînă Intr-ale mo- răritului și de șeful lot TeodorLucrările în ziua de întreprinderea județeană de profil a trimis și ea doi specialiști de elită, Co roi u și Rerigliea. Normal, sau mai bine zis cum se obișnuiește în genere, lucrătorii morii ar fi trebuit șă-și vadă de treburile lor, să nu-i „încurce", vreme de mai bine de două luni,. pe oaspeți. Cu acest lucru n-a fost de acord Damirin Minteoan, șeful morii. Și ,. nici subordonații săi.

de Breban.au demarat15 octombrie.

Era cel mai bun prilej . să afle de ce nu produce moara la capacitatea proiectată. Mai mult, dialogul profesional, lucrul „cot la cot" la demontarea utilajelor și instalațiilor vechi, la montarea celor noi, ar fi putut să profileze soluția tehnică de asigurare a capacității proiectate. Au pornit deci la lucru împreună.— Lucrul s-a dovedit eu spor, remarcă interlocutorul nostru. A fost un autentic schimb de experiență, meseriașii secției din Lupeni au învățat să cunoască, să stăpînească utilajele, performanțele lor’; „competiția" cu specialiștii recunoscuți i-a obligat să gîndească .tehnic. ; mai multe gîndind, rezolvarea probleme au reușit, copere soluția cea bună.Au trecut zile, mini de muncăAu transpirat brațele înfrățise ale muncitorilor. , montului,și specialiștilor din Baia 
Mare, Deva și Lupeni.

minți unor să desenaisâptă- intensă.

frunțile / datorită JAcțiu- kAu transpirat și lor, nu numai eforturilor fizice, nea de demontare—mon- j tare a determinat saltul 1 tehnic, calea de . la epite- j ' tul „mină de aur" la e- i fortul creator al minții i nu este o metaforă, ci I relevă un adevăr edificat ( pe bogata zestre de experiență a specialiștilor i și ambiția aut.odepășirii.Așadar, remontul n-a I însemnat numai o „meca- i nică.“ a montării de uti- laje, ci a contribuit la ) îmbunătățirea pei formau- ț țelor, instalațiilor, așa J cum a cerut-o .secretarul ) general al pwtidU Iui.-Uă i ^dialectica muițeii s-a ’ do_Vedit salutară, , revolu- ] ționînd gîndirea tehnică i și nivelul ele conștiință .7 muncitorească, o dove- ' dește făptui că, de ieri ț dimineață, moara din l.ti- > peni funcționează la in- ' treaga capacitate proiec- ) tată, adică produce zilnic i de don i ori mai multă ' făină deci! înaintea re- ’
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Din activitatea organizațiilor de pionier?
”----- ------------- _____---------------------------- ----- - t ,

Pentru a fi la înălțimea 
exîgen„Cei pește 18 inii de pio- , obținut.KT distincții în a e- nieri. din municipiu sînt tâpâ Republicană a Olirn- hotărîți să facă totul pen- piaclelor școlare,

S teag ul r o ș u
sssanaaoE

Dreptul vitalExistă clipe cînd gîndu- rile milioanelor de oameni se unesc în susținerea unei idei unice. Pentru a avea o asemenea forță, ideea ce reușește să absoarbă înspre ea întreaga vein ță și idealurile unui popor, trebuie să fie nobilă, generoasă, încărcată de dragoste pentru pămînt și pentru oameni, să poarte în sine o puternică încărcătură morală, capabilă să rodească în viitor. Ani avut . prilejul să.. trăim un asemenea moment de ■ convergență, a gîndurilor și acțiunilor noastre, • reunite întru împlinirea aceluiași i- deal — asigurarea liniștii și păcii pe planeta noastră. Cuvîntul care a mobilizat conștiințele, care a emoționat întregul nostru popor,’a fost rostit cu gravitate și profund spirit . de răspundere - de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Președintele României și-a rostit încă o dată crezul de pace, încrederea nestrămutată într-o lume mai bună și mai dreaptă.Cuvintele secretarului ge-s ■neral al partidului, încărcate de patriotism, de cel înalt ’ umanism, ne-au

. -. ■pătruns în determinat ca generație chemată acționeze concret și ferm — responsabili pentru soarta acestui pămînt străbun și, totodată, responsabili față de destinul înlregii planete. Lupta pentru pace pe care o putem nunii operă a păcii. începută cu multe secole in urmă, continuată și amplificată în acest sfîr- șit de mileniu, se constituie într-o adevărată lucra-• re de temelie â binelui. Și . istoria dovedește că oricît de, multe războaie au fost, pacea a triumfat și a însemnat mai mult decît o sansă pentru înflorirea Spiritului uman. Opera păcii, nepieritoarea legătură a oamenilor de pretutindeni prin acest flux de lumină care se exprimă prin speranță binelui, are temeiuri trainice pentru a putea zidi, cultiva și culege roadele muncii.Istoria poporului român este o istorie a păcii, un angajament ferm, de voință și curaj, un fapt de frumusețe în numele înțelegerii, libertății și independenței. Toate acestea

inimi, ne-au să ne simțim — să deplin, imperios necesar să treacă de îndată de vorbe la fapte. In condițiile situației internaționale existerlte, inițiativa României demonstrează vocația noastră de pace, pe care o moștenim din generație în generație, ca un legămînt de încredere pentru generațiile viitoare, NU cu promisiuni și declarații se obține pacea mult dorită, ci cu măsuri concrete în așa fel îneît să se reverse prinos de sărbătoare peste cauza comună a contemporaneității.Pentru toate acestea credem în pace, în viitorul luminos al umanității. Fapta românească, opera de pace a președintelui Nicolae Ceaușescu, reprezintă steaua polară a binelui, a dragostei pentru frumos și împlinire de frumos. Ea reprezintă voința nestrămutată a poporului român pentru înfăptuirea dezarmări5 (nucleare, angajarea cu toate forțele de a participa activ la lupta pentru o lume fără arme, fără războaie, în care pacea.să triumfe. j . .
Ioan MORARIU, 

consilier juridic CMVJ

le-am înțeles pe < le-am trăit cu intensă vibrație patriotică prin noua și strălucita inițiativă de pace a României, a tovarășului NicolaeCeaușescu, militant neobosit, personalitate proeminentă a lumii politice contemporane. Făurirea unei lumi mai drepte și măi bune pe planeta noastră corespunde voinței unanime a tuturor popoarelor. Continuarea cursei înarmărilor nu poate avea decît un singur efect : distrugerea planetei , a oricărei urme de viață, a civilizației. De a- ceea se impune ca în cadrul procesului, general de edificare a păcii să participe toate popoarele, pentru a păstra și spori valorile nepieritoare ale planetei.Reducerea unilaterală de către țara noastră cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare are valoare de e- xemplu, de trecere la' măsuri concrete. Propunerea ' președintelui României ilustrează justețea politicii noastre că este

se 
la

numeroase alte rezultate frumoase la învățătură, muncă patriotică, în concursuri artistice și sportive, precum .și în activitatea de educație patriotică, revoluționară, in spiritul muncii. Prin întreaga viață de organizație ne străduim să' întărim .responsabilitatea,- să- for- t'măm din fiecare pionier o personalitate care, ■ în mod conștient, să se angajeze cu . toate forțele creatoare pentru a deveni un om de nâ-

im ca, învățînd cu sirguin- ță, eereetînd zi de zi cu pasiune tainele vieții, muncind cu dăruire în clase, aleliere-școală, laboratoare, în timpul orelor fie curs, în cadrul activități, lor cercurilor tehnico-a- plicative și cultural-educative să devină oameni de nădejde, cu. o înalță pregătire profesională și cu as. conștiință politîcă-revolu- ționară înaintată, așa cum; societatea viitorului o impune**. Sînt cuvinte pe dejde ai viitorului,care je-am auzit rostite cu I’ ” . . A'' responsabilitate de repre- crete privind. zentanții comandamentelor pionierești prezenți ieri, la Teatru] de stat „Valea Jiului**, unde a avut loc o amplă analiză asupra întregii munci pionierești în școlile Văii Jiului.Atît în documentele prezentate în cadrul adunării cit și în luările de cuvînt a fost relevat faptul că, urmare muncii politico-or_ ganizatorice depuse în cadrul detașamentelor de pionieri, sub îndrumarea organizațiilor de pai;tid, s-au obținut rezultate . valoroase, în mod deosebit. în ceea ce privește formarea în spirit comunist./ prin muncă și pentru muncă, a tinerei generații.In anul școlar trecut, organizația municipală de pionieri a raportat un procent de 99 Ia șută la capitolul promovabilitate, dovadă că măsurile adoptate în unitățile de pionieri, în sprijinul creșterii calitative a pregătirii pionierilor, măsuri ce și-au găsit concretizarea în forme specifice vîrstei, și-au. dovedit pe deplin eficiența. «Desigur —. afirma în cuvîntul său prof. Ileana . Ra- dulovici, președinte ai Consiliului municipal, al Organizației Pionierilor — putem fi în totalitate Uimiți de rezultate, în anul școlar trecut-

vă Ideile, propunerile con-1 imbunâtăți- ' rea activității .formulate de pionieri au găsit Un e- cou deosebit în rîndul paf- ticipanților, cafe, și cu a- - cest prilej au exprimat dorința lor de a munci mai bine, la un înalt nivel ca. litativ, pentru a fi la înălțimea exigențelor pe care le cere înaintarea României pe drumul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și comunismului.
II. ALEXANDRESCU

Noi blocuri de locuințe în orașul Pețrilâ.

Colectivul minei Cîmpu lui Neag 
își va îndeplini integral angajamentul asumat 

(Urmare din pag. I) înclinat cu galeriile afe- -------------------    ——— rente vor' avea o lungime400 000 mc steril mai ihare decît sarcina de plan și atacarea . obiectivelor de deschidere a cîmpului minier pentru exploatare subterană,. Deja au fost a. tacatc lucrările la puțul auxiliar, la puțul de. \ ae- raj, la schip și la planul înclinat. Numai pentru a- nul 1987, valoarea lucrărilor de investiții se va ridica la 55000 000 lei, an îri care la puțul :. auxiliar se vor executa 130 ml (săpări pluș betonări), la puiul de aeraj 90 ml, la cel eu schip 70 ml, iar planul

de 280 ml.întregul colectiv este ferm hoțărît Să_și ducă Ia îndeplinire aceste sarcini, posibile de realizat, cînd ai oameni cuip sînt cei din brigada nr. 1, condusă de maistrul Constantin Ton- cea, și .care au obținut lă cărbune o producție suplimentară de pește 100 000. . .....................................

tone, iar la descopertă un plus de 108 000 mc.Cu cele peste 10 000 tone de cărbune extrase suplimentar sarcinilor de plan în noiembrie, colectivul întreprinderii miniere Cîm- pu lui Neag se situează, de. ja, în această lună în rin- dul colectivelor fruntașe■ -i ... • • 'ale Combinatului minier Valea Jiului.
*

Fotbal, „Cupa României14

Responsabilitate și exigență comunistă
(Urmare din pag. I)partid și a c.p.rn, coordonarea echipării noii capacități a fost încredințată, pe schimburi, unor, cadre tehnice din conducerea mi. nei, avînd îh frunte pe ing. J.icob Stoica, secretarul adjunct alcomitetului de partid, directorii! tehnic al minei. A ■ .T-ș .TAlțe lucrări de maximă urgență sînt legate, tot de asigurarea viitoarelor capacități de producție -4- ea săparea noului orizont de bază 300, unde bj'igada. fruntașă a comunistului Andrei Tokes realizează, cu o combină ultramodernă, cu atac frontal, viteze sporite de înaintare. De Ia începutul lunii, brigada a realizat 171,5 ml de galerie. Cu viteze sporite, se execută și alte lucrări de ma

ximă urgență pentru pregătirea capacităților de producție ale anului viitor — abatajele din blocul zero la sectorul III A. Aici, brigada comunistului Aurel Șoșoi a atins pînă ieri o viteză de 153,5 ml. Și în cazul acestor două lucrări, organizațiile de partid au încredințat : coordonarea activității unor comuniști cu o bogată experiență, cum sînt ing. Remus Rad, directorul tehnic electromecanic, Alexandru Pușcaș, maiștrii Francisc Kacso și loan Jocea. Ei răspund de coordonarea formațiilor care le execută, asigurarea tuturor condițiilor realizării lor în termen.Concomitent cu asigura, rea desfășurării în condiții optime a lucrărilor ce vizează pregătirea viitoarelor capacități de producție, preocupările și eforturile

comuniștilor au fost dirijate spre acțiuni concrete privind îmbunătățirea fluxului de transport, pregătirea și perfecționarea forței de muncă, stabilizarea efectivelor,. întărirea climatului de ordine și dis-clplină în fiecare formație de lucru.Aceste cerințe, modul cum își îndeplinesc comuniștii sarcinile încredințate pentru realizarea lor, constituie obiectul dezbaterilor adunărilor, generale de partid din noiembrie și decembrie. In cadrul învă- țămîntului de partid s-a cerut propagandiștilor șă asigure dezbaterea tezelor teoretice în strînsă legătu.ră cu sarcinile concrete ale comuniștilor, ale întregului colectiv privind creșterea producției de cărbune. Am - întreprins, totodată, măsuri ca propaganda vi
rului, realizat cu măiestrie, în. creion, -de artistul plastic Ladislau Șchmidt.

i 
I 
I
I

TRIBUNA VREDNICIEI MINEREȘTI, noua rubrică a gazetei de perete „Mine- rul“, de la I.M. Petrilă, îl prezintă în actuala ediție pe minerul Constantin Cos. ma a cărui brigadă a în- tîmpinat ziua referendumului cu o producție suplimentară de 1.0 000 tpne de cărbune. ,Rubrică 'prezintă și portretul brigadie-

CALIFICARE. La mina Lonea ș-au deschis în a_ ceste zile 4 cursuri de. calificare pentru mineri, cu un efectiv de fl5 oameni. Ar mai- fi de spus că Ia începutul anului au solvit cursurile școlii calificare 116 mineri,185 urmează cursurile ; dintre ei, efectivul unei clase urmează să obțină . atestatul în meserie pînă

la sfîrșitul lunii. Dovadă , că la Lonea problema pregătirii forței de muncă se bucură de importanța cuvenită.
de ab-de iar

FILODENDRON. In trina librăriei „.... gă“ din Petroșani - toată librăria e o mare —■' înflorește a treia oară filodendronul. Prietenii cărților pot admira, a- șadar, frumoasa floare a acestei plante decorative, căreia îi priește, se lumina, ambianța și. ales îngrijirea de care

Vi-Jon- Crean- de fapt vitrină
vede' mai se

zuală, printr-d pronunțată notă agitatorică, să reflecte, operativ, la zi, realizările formațiilor 'în pregătirea noilor capacități de pro. .ducție, în sporirea producției și productivității muncii, din abataje Ia nivelulprevederilor de plan pe1987. • ■ > .< . . ...K.Ț‘> Prin tot ce întreprindem, prin toate f formele muncii politice, stăruim să promovăm . în rîndul membrilor de partid, a întregului colectiv uri mod nou de gîndire și de acțiune —de înaltă răspundere, dăruire și spirit creator, pentru a pune în valoare toate rezervele, întregul potențial de mobilizare a colectivului minei în vederea creșterii producției de cărbune la nivelul sarcinilor ce ne revin în noul an.

CalificareA.S. PAROSENI VULCAN — GAZ METAN MEDIAȘ 1—0 (0—0). Cu un plus de tehnicitate, gazdele și-au valorificat a- vantajul terenului propriu, după o partidă de slab nivel tehnic. Predilecția pentru jocul com- binativ, dar static, a generat un exces de pase, chiar și în fazele de finalizare. Iată de ce multe baloane au fost recuperate de oaspeți, Szebin a trăit puține emoții, .realizînd parade spectaculoase în situațiile mai dificile (16, 35, 39, 41), create de Baltaru, Ma- tula, Crăciun și Barbu. In min. 30, mingea' lovită cu capul de Crăciun a poposit în plasă, dar atacantul gazdelor s-a sprijinit pe Cula, în consecință golul n-a fost validat. După pauză, pe fondul aceleiași penurii de faze spectaculoase, du-

la limităpă ratările lui Baltaru (49), P. Gfigore (5.1.) și salutara intervenție a lui Szebin (59) la .șutul, lui Barbu, minerii aveau să cucerească, fără a străluci,. dreptul de calificare în faza superioară a competiției K.O. In min. 70, Barbu s-a infiltrat pe aripa stingă, întoreînd apoi balonul spre Crăciun. Un voleu năprasnic, care a șters oarecum impresia e- xecuțiilor de „începător** de pînă atunci, în dreapta portarului, și Crăciun este astfel autorul victoriei. Oaspeții au încercat o repriză palidă, fără a concretiza.A.S. PAROȘENI VULCAN : Oltean — Dodenciu, Buzduga, Vișan, P. Grigore 
— Cristea (83, Bîrsan), Lă- zăroiu, Matula (79, Dicuț), 
Barbu, Crăciun, Baltaru.

Ion VULPE t— frumosul munte dintre ț vîrfurile Paring și Straja, I este pe larg prezentată de I luna I noiembrie. a revistei I .România pitorească**. Harta și prezentarea zonei apar în cadrul rubricii „Biblio- ., teca Emilian Cristea

martoră a fostelor colonii din zona centrală a orașului. Cu acest prilej se vor - :amplifica, probabil lucră- recentul număr, din rile de amenajare a acestui spațiu viran aflat . în plin centrul orașului, în zonă verde, în spațiu de joacă sau în orice altceva util. Ar fi o măsură benefică pentru înfățișarea dilitar-urbanistică a șului.

bucură din partea perso. naiului inimos al librăriei.SEZONUL DE IARNA este așteptat cum se cuvine de către gospodarii casei de odihnă a minerilor din Uricani —- cabana Cîmpu Iui Neag. Cabana a fost igienizată, i s-a revizuit sursă de apă, și a fost asigurată cu combustibil pe timpul friguros.IN SPAȚIUL VIRAN dintre Bulevardul Republicii și Aleea Poporului IIART.A TURISTICA din Petroșani a fost" de- Munților Vî'lcan, cu molată ultima clădire — scrierea zonei Cîndetului ’
Rubrică realizată de 

Dan STEJARU
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Realizarea programului
teritorialăde autoaprovizionare

La ordinea zilei

rede de

Valea dialogul animale, a conti- anului,

Unitatea de desfacere a produselor, cosmetice din I.upeni s-a mutat recent 
intr-un spațiu nou, pe bulevardul Păcii, avind condiții moderne de expunere și 
vînzare. a mărfurilor. Foto: Robert TAVTAN

l.n această perioadă, în care oamenii muncii din Valea Jiului își consacră toate eforturile creatoare pentru îndeplinirea ■ sarcinilor economice ale acestui prim an din al 8-lea cincinal, activitatea consiliilor populare este concentrată spre realizarea prevederilor programului de . autoaprovizionare teritorială. Despre aceste preocupări, susținute printr-o legătură permanentă cu cetățenii, am cerut amă- » nunte de la tovarășul Petru Verdeș, secretarul Consiliului popular municipal Petroșani.
— Care csfe situația 

predărilor de animale și 
produse animaliere, acum, 
în apropierea încheierii a 
11 luni din acest an 1— înainte de a vă răspunde, trebuie să evidențiez faptul că în participarea cetățenilor la ” .programului de autoaprovizionare este însăși conștiința și responsabilitatea civică a locuitorilor cu gospodării individuale. Pînă acum s-au predat 2674 hl lapte de vacă, 1109 hl lapte de oaie, 1370 capete bovine, 139 porci și 2473 ovine. Se continuă predarea laptelui de vacă și acordăm o atenție cu totul și cu totul specială livrării porcinelor întru- < ît au termen scadent 156 capete. Toată această pro-

blematică formează o direcție prioritară de acțiune a consiliilor, populare deoarece realizarea programelor stabilite se află intr-o legătură directă cu procesul de aprovizionare a populației din Jiului. De aceea- cu crescătorii de cu toți gospodarii, nuat tot timpul punîndu-se în evidență în-

realizarea
cuprinsă

săși responsabilitatea mo. rai-politică a locuitorilor. De fapt, eficiența acestor acțiuni educative este flectață și de modul realizare a sarcinilorparticipare, prin contractarea animalelor și produselor animaliere, la fondul de stat. O situație bună, de exemplu, este în orașul Petroșani și comuna Banița, în ceea ce privește laptele de vacă și livrarea porcinelor.
— Odată cu atenția deo

sebită pentru predarea 
produselor contractate a 
început și stabilirea direc
țiilor de acțiune în anul 
următor ?— Intr-adevăr, tot în a_ ceasta etapă se stabilesc planurile de cultură pentru gospodăriile populației

in anul 1987. Consiliile populare, prin discuții clividuale cu cetățenii gospodărie individuală, finitivează direcțiile. dezvoltare în anul următor.
— Ce măsuri organiza

torice și educativ-cetățe- 
nești se desfășoară în acest 
scop ?— In primul rînd are loc un dialog cu fiecare gospodar în parte, deoarece numai astfel sînt cunoscute căile «le creștere a suprafeței arabile, cultivabile, dar și posibilitățile concrete de sporire a efectivelor de animale. Și, în funcție <le aceste posibilități reale — deoarece în Valea Jiului trăiesc și muncesc gospodari harnici, care știu că în această zonă pot fi crescute mai multe animale, deci și cantități sporite de produse — se stabilesc, de comun acord cu • oamenii, și sarcinile de predare la fondul de stat.' In acest cadru important de realizare a programelor de autoaprovizionare teritorială, consiliile populare municipal, orășenești și comunale au primit un substanțial sprijin de la deputați și delegații sătești, oameni cunoscuți și respectați, ei înșiși harnici gospodari, fruntași în îndeplinirea sarcinilor ce și le-au stabilit.

T. SPĂTARU

'W . > . ’ I
L ___ 1

Din scrisorile sosite la redacție

Cu promisiuni nu se rezolvă nimic
e-blo2 aici în jurul blocului, pe scările sale unde se înmulțesc și

de la subsolHM_____  ____  , _. cînd s-a datcare începe să. devină cui in folosință. DeDe fapt, emană miros neplăcut a locatari- 2 a blocu- Bulevardul roiesc țînțarii. Despre apaPetroșani. de la subsol, amDeci un bloc aproximativ nou. ~eloi' a încălzirea centrală iă căldură de vreo a noi caloriferele reci.Am sesizat acest!a administratorul iei nr. 8B, care a roarte surprins, ■ ă nu avem căldură. Am 'lost liniștiți cu promisiuni despre căldură, dar caloriferele sînt tot reci. Am sesizat pe tovarășul inginer Radu de la dispeceratul 'lin Aeroport al IGCL, dar tot cu promisiuni am rămas. Am aflat doar că a. vem, o spărtură și subsolul blocului este plin cu

„Aș vrea să mă ajutați în rezolvarea Unei probleme < tot mai acută, problema este ■or de pe scara lui nr. 63 de pe Republicii dinDeși în restul locuin- care sînt racordate se lună, sîntlucru asocia- rămas neștiind

N o t ă

Dar apa xistă de

O amintire V u I c a nmai mult de munca circulației. de trei în do- mărfu- a
serviși apăs-a înde.. u-

Luna preparatelor culinareDe eurînd, piața agroali- mentăi’ă din Vulcan a găz." duit o reușită expoziție culinară cu vînzare, cuprin- zînd preparate realizate de unitățile ele profil din localitate. Au participat toate unitățile de alimentație publică ale orașului, dintre care s-au evidențiat: cânți- na.restaurant (șef de unitate Victor Alstani, bucătar șef Maria Szasz), laboratorul de patiserie și cofetărie (șef de unitate Ro- dica Hogman), unitatea „Gospodina" (Ileana Hulubei) și complexul de alimentație publică (Elena Gabor). , - _

Expoziția a cuprins o bogată și variată gamă sortimentală : peste 50 de preparate de bucătărie, predo- minînd produsele pe bază de legume și pește, alte. 60 de -prteparate de cofetărie, patiserie și semipreparate de tipul „gospodina". ;Expoziția s_a bucurat de aprecierea cumpărătorilor, îndreptățind cerința unanimă1 ca asemenea inițiative să fie înscrise' și cu alte prilejuri , în preocupările int repr i n der ii .' co m e r ci ale, ca și ale fiecărei unități de profil. (Ștefan NEME- CSEK)

După decenii meniul rilor, un șef de unitateintrat în anii de pensie cu performanța rară de a nu fi acumulat reclamații sau sancțiuni . în activitatea desfășurată pentru rea cumpărătorilor rareâ avutujui ce i credințat. Acest șefnitate se numește Constantin Brujan. Printre cumpărătorii din Jicț, pe care i-a aprovizionat cu multă conștiinciozitate cu articole textile și mctalo-cliimice, el lasă amintirea unui om pe eît de modest, pe atît de prețios pentru ’solicitudinea Și corectitudinea li dorim multă sănătăți pensie cit mai îndolum (I.M.)

, a vă tace să înțelegeți nu mai avem. încredere promisiunile tovarășilor la EGCL și vă rugăm prin intermediul să-i determinați să. repare conducta, să scoată apa de la subsol și mai ales ne dea căldură11.
Ioachim IANCU, 

bloc 63, sc. 2, ap. 20, 
Bd. Republicii, Petroșani

că în de ca ziaruluisă

... .neacce- la s-a faptul sau

i anunțat administrația asociației la care m-am referit, dar nu s-au luat măsuri. Aproape toată vara a curs o conductă în holul blocului, deteriorind tavanul. Am apelat la dispecerat (tovarășul ing. Radu), telefonic, în mai multe rîncluri, dar nu s_a luat nici un fel de măsură. Pînă la urmă, am ! găsit noi locatarii un meseriaș, pe care l-am plătit și a. executat remedierea, alai' urmele se văd în lio- Iul blocului. Vă invităm să le vedeți. (Le-am văzut — nota red.).Acest ultim aspect, aparent fără legătură cu problema ce o sesizez acum, l-am relatat numai pentru

Formarea și perfecționarea 
profesională

Stația C. F. R. Livezeni 
de accesmuri improvizate, sibile, pînă a ajunge gara din Livezeni. Nu ținut cont nici de că și autovehiculele alte mijloace de transport trebuie să circule pînă la gara Livezeni, de multe ori cu piese voluminoase și grele. Greutăți în transport întîmpină IACMM, ACM, Fabrica de produse lactate, IPSRUEEM și alte întreprinderi pentru cerea unor materiale te în stație.Datorită închiderii

fără drumOdată cu construirea Fabricii de produse lactate, a Secției de panificație, fabricii de mezeluri■ >tc, cu extinderea secțiilor IPSRUEEM și a altor unități în zona Livezeniu- lui, a fost desființat drumul «ie acces spre stația CFR, important nod de cale ferată, de care beneficiază cetățenii din toate localită. iile Văii Jiului.Odată cu dezvoltarea industrială a zonei, s-a «lat uitării, că în spatele acestor unități se află o stație CFR. In apropierea stației CFR Livezeni se ‘ află în construcție clădirea 1CM, depozitele de materiale ale ACM, spații de depozitare a produselor de balastieră ; se aduce pă- iriîntul rezultat din săpăturile de la fundațiile blocurilor ; sînt depozitate în gropi mari cantități materiale, care au calea de acces spre ' stația cu călători. Sute de ,;i țeni, zilnic, sînt nevoi ți să facă, mari ocoluri pe dru
deblocatceță-

La cantina miniera Vulcan.

’ Printr-o preocupare' permanentă pentru buna activitate de cuprindere a oamenilor muncii în diferite forme de înv.iț.imînt pentru calificare și policalificare, la rea minieră Vulcan, absolvit cursuri de care în meseria de 157 de oameni ai 46 optînd pentru de mecanic mașini laje, iar 25 pentru elecronist. La cursuris-au format 21 de electricieni din mineri și mecanici mașini și utilaje, 43 de mecanici din electricieni, în prezent urmînc) o formă de policalificare 87 . de cursanți. Pînă la sfîrși-

șiIntreprinde- au ealil'i- mineri muncii, meseria și uti- cea de aceste de policalificare

tul anului, așa cum ne mărturisea ing. Gabriela : Golgoțiu, vor ..absolvi cursurile de calificare și policalificare 130 de oameni munciiner, 43 în cea de35 în cea24 cursurile de maearSjiu.O contribuție deosebită la organizarea și conducerea acestor acțiuni de ridicare a gradului de pregătire profesională o au organizațiile de partid care urmăresc îndeaproape pro- . blematica policalificării.; — factor important pentru > ridicarea nivelului . calitativ al muncii și creșterea producției de cărbune, (P. KOVACS, corespondent)

ai în meseria de mi- mecan ic, de electrician, iar

AFLAM DE LA ORGANELE DE STAT ~1

adu- sosi_complete a drumului spre sta. ția CFR Livezeni, va trebui găsită o posibilitate de amenajare a unui traseu care să permită călătorilor scurtarea drumului. Cei în drept sînt chemați a măsurile necesare i găsirea traseului și amenajarea acestuia, în rezolvării favorabile a propunerilor formulate de călători -—asigurarea unei căi'de acces spre gara Li- vezeni. Vasile COCUECI

i lua pentruvederea

PROMPTITUDINEDin locuința unui cetățean din Lupeni au dispărut, cu puțină vreme în urmă, 40 000 lei. încă un argument elocvent în favoarea păstrării economiilor bănești la CEC. Cercetările lucrătorilor de miliție au fost îndrumate pe o pistă bună, datorită u- nor sesizări ale oamenilor muncii și au. condus la descoperirea eu promptitudine a hoțului. Dumitru Nicoară, lin. tînăr în vârstă de 15 ani, fără ocupație. Concursul opiniei ț și-a dovedit roadele eradicarea faptelor sociale.
REPETIȚIEPoate că paznicul nelia Apuiei, de la prinderea de tricotaje din Petroșani, îșj cunoștea îndatoririle de serviciu eu...

LI pel Lltî. publice ; in ați ti-

ochii închiși. A fost surprinsă , pe cînd „repeta" lecția, mai bine zis dormind în post. Fapta ei, fiind prevăzută în articolele și aliniatele Decretului nr. 477/1983, a fost sancționată drastic. Atenție, în cazul neîndeplinirii sarcini lor de serviciu, „repetiția” este mama învățăturii, mai mult, se cheamă recidivă 1
TRATAMENT.Mecanicii Ștefan Mojoat- eă, Ion Popa și maistrul Gheorghe Coban, de la IGCL Petroșani, se... tratau, în stația de. tratare a apoi potabile Valea de Wști eu apă minerală, ci băuturi alcoolice. V prestării serviciuluiinfluența, alcoofullii a , parte de un tratame ii: < ifierit în mod expres

prevederile Decretului nr. 400/1981. , .
CUMULgestiunea Iulianei cantina_restau_InNagy de la rant I.upeni a fost descoperită o cantitate de 240 kg făină albă, fără acte legale. Cercetările au relevat faptul că făina fusese sustrasă' de conducătorul auto Viorel Ruș, din secția de morărit și panificație Lupeni. Cum era vorba de an cumul de grave in- ' fracțiuni s-a luat, măsura inventarierii unității de a-:ie public:). Cei vizor fi, desigur, pe- ce se va. întîmpla cei care... macină do pomană. în loc

limeirtaț- novați' v depsiți ;însă euvremeasă asiguri?' paza avutului obștesc ?
PROVERB.indivizii fără- eipîtii -e afli sub supravegherea

permanentă a organelor de miliție, fiindcă adeveresc provei •.ti. „cine fură, azi un ou, mîine fură un bou“. Tn urma unei astfel dc acțiuni, s-a descoperit recent că Elena și Constantin Muntean, Ion Lingurar și Nicolae Căldărar sînt băutorii, sau tăinuitorii spargem magazinului de textile ț din Baril, infracțiune comisă în vâra acestui an și a furtului din noaptea ■ de 11—12 octombrie, din-tr_o locuință din satul .Pui.. De la parazitism se ajunge deseori la ’ infracțiune, iată deci necesitatea de a eradica manifestările antisociale chiar din fașă, considerate de unit, minore
Rubrică Teylizatâ cu 

sprijinul Miliției *municipiului Petroșani I
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LucrărileNAȚIUNILE UNITE

forumului sindical polonez

LU^e
în dezbatere, un sistem 
cuprinzător de pace și 
securitate internaționalâ

De la Ministerul Sănătății și Ministerul 
Educației șiMinisterul Sănătății șî Ministerul Educației’ și In- vățămîntului aduc la noștinta absolvenților cultăților de medicină farmacie

sistem de angajamente ferme din partea tuturor statelor, precum și măsuri concrete de natură să ducă la excluderea forței și amenințării cu folosirea forței în relațiile interstatale, să ofere tuturor statelor garanții depline că se află la adăpost de orice act de agresiune și se pot dezvolta liber, în condițiile unei largi colaborări internaționale.In problemele dezarmării, dezbaterile au relevat îndeosebi necesitatea trecerii de la vorbe la fapte, de la declarații despre dezarmare la măsuri reale de oprire a cursei înarmărilor și de reducere a armamentelor. Au fost prezentate măsurile de reducere unilaterală cu 5 la ducă la o nouă abordare a sută a armamentelor, efec- problemelor securității internaționale, potrivit realităților existente astăzi în lume.In cuvîntul său, reprezentantul țării noastre a relevai că securitatea tre-’ buie să aibă la bază un

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). — Comitetul Politic al Adunării Generale a ONU, examinează în prezent punctele ordinii de zi relative la securitatea- internațională. Dezbaterile, ce pun în evidență îngrijorarea profundă 
a statelor față de situația internațională actuală, necesitatea întreprinderii u- nor măsuri urgente pentru întărirea păcii și securității în lume, beneficiază în acest an de inițiativa a zece state socialiste, între care și România, privind instaurarea unui sistem cuprinzător de pace și securitate internațională. A- ceastă inițiativă urmăreș- te începerea unui dialog constructiv, eu participarea tuturor statelor, menit să tivelor și cheltuielilor militare hotărîte de țara noastră și semnificația politică a consultării întregului popor asupra acestor reduceri în cadrul referendumului de la 23 noiembrie.
ORIENTUL MIJLOCIUBEIRUT 26 (Agerpres). — In toate zonele din Liban unde se află tabere de re- fugiați palestinieni• semnalat miercuri grele între luptătorii lestinieni și forțele miliți-: fior AM AL. Ciocnirile cele mai aprige au avut loc în sudul Beirutului, la Bourj El Bărajneh, în zona Saida, Tyr și Shatila. După cum relevă agențiile internaționale de presă, părțile a- flate în conflict folosesc artileria, iar forțele AMA.L utilizează' și tancuri.

s-au lupte pa-

DEFICITUL bugetar al SUA pe luna octombrie a fost de 25,26 miliarde dolari, a anunțat _ Departamentul Trezoreriei. Pentru întreg anul financiar 1986, încheiat la 30 septembrie, deficitul a fost de 220,7 miliarde dolari. Se estimează că în acest an financiar deficitul bugetar se va ridica la 144 miliarde dolari. PUTERNIC CUTRE- de pămînt, de 5,5 pe scara Richter, aUNMUR grade fost înregistrat. în Iugoslavia, anunță -agenția Taniug, precizînd că epicentrul seismului a fost localizat la 25 km de Knin, în vfetul țării. Cutremurul a fost
Un studiu dat publicității, recent, la Geneva, de Biroul Internațional al Muncii (BIT) apreciază că „prețul pe care societatea trebuie să-1 plătească pentru a lupta împotriva ravagiilor alcoolismului și toxicomaniei la - locurile de muncă i este extrem de ridicat".' Pierderile înregistrate de «persoanele angajate în muncă din cauza alcoolismului i sînt estimate,. în Statele1 Unite, „între 49 și 120 miliarde dolari pe an (în funcție de metoda de evaluare folosită)'1.Pierderile înregistrate din aceleași cauze, di? industria canadiană se cifrează la 7,6 miliarde dolari pe

VARȘOVIA 26 (Agerpres) — La Varșovia s-au deschis lucrările celei de-a doua Conferințe a înțelegerii Naționale a Sindicatelor din Polonia, organizație care cuprinde aproximativ șapte milioane de oameni ai muncii. La lucrările forumului sindical polonez participă 1 480 de delegați și invitați de peste hotare. Conferința dezbate proble-

me ale dezvoltării și întăririi rnișcării . sindicale în R.P. Polonă, proiectele de program și statutul sindicatelor poloneze.Din țara noastră la Conferință este prezentă o delegație condusă de tovarășa Lina Ciobanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al UGSR.

cutași promoția 1986 — că repartizarea în muncă va avea loc începînd de sîmbătă, 29 noiembrie. Absolvenții se vor prezenta în centrele universitare unde au absolvit, la institutele de profil, în ziua anunțată, oră; 10;

ÎnvățămîntuluîMedicii stagiari — pro- . moția 1983 — cate aU terminat stagiul de pregătire practică, de trei ani, se vor prezenta — tot sîmbătă, 29 noiembrie 1986, ora 8 — la direcțiile sanitare județene și a municipiului Bucu. rești, unde au încheiat stagiul de pregătire practică, în vederea repartizării lor la noile locuri de muncă.
(Agerpres)

BUDAPESTA 26 (Ager, preș). — In actualul cincinal, informează agenția MTI, industria electronică și a tehnicii de calcul din R.P. Ungară va .cunoaște o amplă dezvoltare, fiind utilizată în toate ramurile economiei naționale. Pentru folosirea tehnicii de vîrf. o atenție deosebită este acordată pregătirii de cadre de specialitate. In prezent, menționează agenția citată, cei care dețin diplome și atestate pentru a lucra pe calculatoare . depășesc cifra de 300 000.O serie de mari între-Africa Australătiv două milioane de oameni. Miercuri, între grupuri de tineri și polițiști s-au desfășurat la Soweto adevărate lupte de stradă, provocate de hotărîrea municipalității de a transfera o serie de familii de Ia periferiile orașului. Un prim anunț al oficialități-

PRETORIA 26 (Agerpres) — In ultimele 24 de ore în Republica Sud-Africană s-au semnalat numeroase incidente în diverse zone’ ale țării între demonstranții antiapartheid și forțele polițienești ale regimului de la Pretoria — informează agenția Reuter. Climatul cel mai tensionat a fost lor privind ciocnirile de în Soweto, marele gheto- negru în care trăiesc în condiții mizere cea mai mare parte din cei aproxima-
miercuri din Soweto Iri- dica numai arestarea a cinq persoane în cursul unui singur incident.

socialisteprinderi Ungare folosesc pe larg instalațiile electronice și tehnica de Calcul în dirijarea proceselor de producție. Pe primele locuri se află cunoscutele întreprinderi „Videoton", „Raba", „Medikor".
/UU.'-BATOR 26 (A-ULAN — .gerpres). — Dezvoltarea pe multiple _' miei R.P. Mongole a mis ca numai în trei luni din anul 1986 să se obțină valoarea produsului social din întreg anul 1960. Un ritm accelerat de dezvoltare este înregistrat de industriile minieră și energetică, de prelucrare a metalelor, ușoară și alimentară. Dacă în anul 1960 industria țării contribuia cu numai 14,6 la sută la realizarea venitului național, în prezent acest procent a ajuns la 32,6.

planuri a econo- per-

TV.20,00 Telejurnal.20,20 Itinerar iugoslav.20,30 Istoria în monumente — 2500 de ani (color).Continuitate.Ultimul episod.Comentariul acad. Em. Condurachi,20,55 însemne ale timp eroic, (color).Invățămînt, cercetare, producție -
unul

■ un concept modern, revoluționar. 21,10 Cadran mondial.(color). i
' O nouă și strălucită inițiativă a președintelui Nicolae Ceaușescu.Glasul ferm al României — dezarmare, pace !Invitație în studiourile Radiotele- viziunii (color).Selecțluni din Concertul dedicat Păcii și Zilei Națiunilor Unite.Telejurnal, închiderea programului, ;
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simțit în Croația, Bosnia și Herțegovina, în sud-estul Sloveniei, menționează Taniug. La Knin trei persoane au fost, ușor rănite, fiind semnalate și daune materiale.POLIȚIA ITALIANA descoperit, în cursul raid împotriva Mafiei, ascunzătoare de arme a arestat opt persoane cuzate de asociere într.o organizație clandestină și alte două implicate . în „reglementările de con-

a unuio Și a-

an, iar pentru , industria britanică — la 1,5 miliarde dolari pe an. In ceea ce privește Elveția, aceste

turi" dintre mafioțîi cala- brezi din organizația cunoscută sub numele N’ Drangheta. Luptele dintre membrii grupărilor rivale ale N’Dranghetei s-au soldat cu moartea a 40 de persoane în ultimele luni, au relevat autoritățile din Reggio Calabria. știri
DPA, 

numă-

POTRIVIT Unei difuzate de agenția in luna noiembrie, rul șomerilor a crescut înRF.G. La sfîrșitul lunii trecute erau înregistrați la birourile de plasare 2 026 000 de șomeri, adică 8,1 1st sută din populația activă a țării.

Carnet culturalWASHINGTON (A- gerpres). — Gregory Peck, interpretul unor roluri memorabile și actor preferat al lui Hitchcock și Minnelli, revine pe platourile de filmare după o absență de șase ani. El va interpreta rolul unui președinte al SUA, alături de Jamie_Lee Curtis, Curtis. Gregory Peck 70 de ani, iar de film cu 40 puțin—LONDRA — La Londra cel de-al 30-lea internațional al în cadrul căruia vor proiectate peste 150 pelicule. La ediția acest an a festivalului fost admise,-de către o misie de preselecție, peste 30 de filme din țări în curs de dezvoltare. Paralel cu festivalul vor fi organizate simpozioane în legătură cu filmele proiectate, precum și dezbateri referitoare la noile o- rientări în „cea de-a șaptea artă".
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cest program de asistență s-a redus cu 40 la sută, măsurile disciplinare — cu 60 la sută, ca și indetnni-
DIN PRESA STRĂINĂ

(zlgeiiția France Pressc)

a-pierderi ar fi dc 5 milioa ne franci elvețieni (2,9 milioane dolari) pe zi.In scopul combaterii cestui flagel, BIT recomandă extinderea programele r de ajutor aplicate deja în 4000 de întreprinderi .din Statele Unite. La „General Motors", de pildă, iritr_un singur an absenteismul muncitorilor cuprinși în a_

. zațiile de boală și pentru accidente de muncă.Intr-adeVăr, numărul accidentelor de muncă in rîndui alcoolicilor este de două pînă la trei ori mai mare decît in rîndui celorlalți muncitori din Statele Unite, R.l'.G. și Franța.Pe de altă parte, absenteism u 1’ este de d ouă ori

mai ridicat la toxicomani și alcoolici. Industria americană a apreciat la 20 miliarde de dolari pe an cestul acestor absențe.
In 20 de ani — aprecia

ză raportul BIT — consu
mul de vin a crescut pe plan mondial cu aproape 20 la sută, iar cel al băuturilor mai tari cu 50 la sută. Producția mondială de bere a crescut, la rîn- dur ei, în aceeași perioadă, cu 124 la sută.’ Totodată BIT a înregistrat 50 milioane de consumatori de droguri dure sau slabe, fără a-i pune la socoteală pe cei care „abuzează de amfetamine', - bârbit urice și tranchilizante".' , / -■

Combinatul minier Valea Jiului
Stafia utilaj construcții 

și transport 
(SUCT) Petroșani

Str. Mihail Eminescu nr. 22 

încadrează direct sau prin transfer, pen
tru secția, auto Cîmpu lui Neag, următoarele 
categorii de personal s

- conducători auto - categorii de condu- 
■ cere C - E .■

- mecanici auto

- tinichigii auto

- electricieni auto
- fochiști autorizați ISCIR pentru cazane 

de joasă presiune.
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și Legea 
nr. 57/1974.

Relații suplimentare la sediul unității și 
telefon 44594 - 44781.

VIND Dacia 1300, 76000 km. Stoian Aurel, strada Păcii, bloc 8/21. Petroșani. (9343)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Camat Todor, eliberată de Paroșeni. O declar (9346) UE nulă.
PIERDUT adeverință de primire și plată nr. 10350, contract 2297 și dovadă de porumb nr. 10700 pe numele Ardelean Gheorghe, eliberate de CCIC Petroșani. Le declar nule. (9345)

ANUNȚURI DE FAMILIE

COLECTIATT. de

SOȚIA mulțumește tuturor celor care au fost 
alături de ea prin prezență, flori și compasiune Ia 
marea durere pricinuită de decesul scumpului ei soț 

DAN VISARION

SOȚIA și copiii reamintesc celor care l-au cu. 
noscut că se împlinesc trei ani de cînd ne-a părăsit

Lt. col. HICIU IOAN
li vom păstra veșnică amintire, ;
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