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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE! |

întărim votul nostru,
prin rodnicia faptelor de muncă

Mobilizare 
minerească

LASECTORUL IV AL I.M. LUPENI

Vizita tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Ia expoziția de utilaje și mașini pentru 
lucrări de îmbunătățiri funciareTovarășul N î e o 1 a e trale industriale, din Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a examinat, joi dimineața, în cadrul unei expoziții amenajate la Complexul expozițional ’ din Piața Scînteii, modul în care se acționează pentru realizarea sistemei de. mașini necesare înfăptuirii programului de irigații, desecări și combatere a eroziunii solului.La acest dialog de lucru au participat tovarășii- Nicolae Constantin, Ion Dincă, Gheorghe David, Vasile Milea, Ion Ursu, Silviu Curticeanu, precum și cadre de conducere și specialiști din ministere, cen-

îrt-de echipamentelor și instalațiilor aflate în fabricația de serie, în asimilarea de noi mașini și utilaje de Înaltă productivitate, cu o folosință multiplă și consumuri reduse de combustibil. S-a subliniat că realizările deosebite înregistrate în a_ cest domeniu au fost posibile datorită alocării, prin grija statornică a conducă- , torului partidului șl statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a unor important e fonduri de investiții.In cadrul sistemei de mașini au fost prezentate, la început, utilajele speciale de săpare a canalelor cu adîncinie pînă la 5 metri și lățime la bază pînă la 4

treprinderi și unități cercetare științifică și inginerie tehnologică.Miniștrii prezenți la . a* naliza. efectuată au subliniat că, în spiritul orientărilor și indicațiilor date de secretarul general al partidului, au fost luate măsuri pentru realizarea u- nei largi game de mașini și Utilaje, cu performanțe tehriico-funcționale superioare, desrinate lucrărilor de îmbunătățiri funciare și de gospodărire a apelor, lucrări care au un rol însemnat în păstrarea și spor rirea fertilității solului. In acest sens, au fost relevate preocupările și rezultatele dobîndite în perfecționarea și modernizarea . (Continuare în pag. a 4-a)

Minerii Văii Jiului acționează tot mai hotărît, susținînd prin vrednice fapte de muncă votul dat la referendumul de la 23‘ noiembrie, cînd întregul popor a spus un DA hotărît, încărcat de semnificații patriotice, pentru pace, colaborare și înțelegere între popoarele lumii. Amintim în acest sens, colectivele minelor PETRILA ȘI A- NINOASA, care, de la data referendumului, și-au depășit zi de zi sarcinile planificate. In 26 noiembrie, ambele întreprinderi au înregistrat, din nou, depășiri ale sarcinilor planificate, CEL MAI MARE ■: PLUS — 557 TONE — RE- ALIZINDU-L MINERII DE LA ĂNINOASA.Pentru prima dată în a- ceastă lună, MINERII DE LA VULCAN SI-AU DEPĂȘIT, IN 26 NOIEMBRIE, SARCINILE DE PLAN. Deși plusul nu depășește 50 de tone, este un prim pas făcut pe calea redresării.
40000 torte 
peste planCele două miniere care țiat în această lună- prin ritmicitatea realizărilor constanța depășirilor PAROȘENI ȘI LUPENI prin plusurile obținute în 26 noiembrie, AU EXTRAS DE LA ÎNCEPUTUL LUNII 40 000 TONE DE CARBU- ■ NE PESTE SARCINILE PLANIFICATE. CEL MAI MARE PLUS — 35 000 TONE L.AU REALIZAT MINERII DE LA PAROȘENI.Un amănunt semnificativ: cele două întreprinderi sînt cele mai mecanizate unități miniere Valea Jiului. (G.D.)
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Revirimentul
mult așteptat s-a produsIn noiembrie, sectorul IV al I.M. LUpeni a făcut și face pe deplin dovada fermității, abnegației și dăruirii în muncă: plusul de producție la zi totalizează peste 1700 tone de cărbune. Ing Ion Pavelonesc, șeful sectorului, precizează i— Producția extrasă suplimentar pe luna în curs este rodul mobilizării e- xemplare a tuturor brigăzilor, al folosirii la parametri maximi a complexelor mecanizate din dotare. Dacă în lunile de vară, în iulie și august mai precis, am avut probleme cauzate de numărul mare al absențelor nemotivate, lipsa pieselor de schimb, aprovizionarea necorespunzătoare cu materiale, indisciplină — care au condus Ia nerealizarea sarcinilor de plan ale trimestrului al treilea —, din octombrie, și mai ales din luna a unsprezecea, am trecut cu fermitate la întronarea u-

nui climat de ordine disciplină. Rezultatul: ducerea considerabilă absențelor cu efect favora. bil asupra creșterii plasării în cărbune și a productivității muncii, care cu 1500 kg superioară te.Situația ful sectorului este dită, de fapt, de către realizările formațiilor de mineri. Să începem cu brigada minerului Constantin Popa, Erou al Muncii Socialiste. In primele zece luni, formația a realizat, ■ prin creșterea productivității muncii cu 1,5—2 tone pe post, 28 600 tone de cărbune peste plan. In numai douăzeci de zile din noiembrie, prin atingerea unor vîrfuri- de productivitate de 14, 15 și chiar. 16 tone
Gheorghe OLTEANU

ȘÎ re- a
este cărbune pe post celei planifica-relatată de șe- oglin-

(Continuare în pag. a 2-a)

Cercetătorii și proiectanții minieri
angrenați puternic în dezvoltarea 

mineritului Văii JiuluiPuternic mobilizați de sarcinile rezultate din cu- 1 violarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, la Congresul al III-lea al oamenilor muncii, colectivul de lucrători din institutul nostru depune eforturi susținute pentru a-și îndeplini exemplar sarcinile ce le revin privind creșterea productivității muncii și, pe această cale a producției de cărbune din bazinul carbonifer al Văii Jiului, paralel cu reducerea efortului fizic al ■ minerilor și sporirea gradului de securitate a lucrărilor din subteran. Prin studiile, și proiectele elaborate, colectivului ICITPMH îi revine sarcina de a aplica și extinde cele mai moderne și eficiente soluții tehnico-eco- .nomice, corespunzătoare condițiilor tectonice ale Văii Jiului, menite să asigure creșterea producției, de cărbune cocsificabil și energetic cu investiții mai ieftine.Pe planșetele de ale proiectanților se

pari intense se află șipan intense se afla șt m rîndul colectivelor laboratoarelor și atelierelor de cercetare tehnologie minieră, mecanizare-automa. tizare și preparare, privind introducerea unor metode și tehnologii moderne., de exploatare a straielor de cărbune, de prevenire și combatere a focurilor și
Prioritățile pro

ducției - priorități ale 
muncii politice

Am putea precizadata exactă, dar nu a- i cesta este lucrul principal. Acolo, în cabana a- ceea, de Ia poalele muntelui, la o emoționantă ceremonie de înmînare a bastonului de „mareșal al muncii", sărbătoritul, un fost șef de brigadă la sectorul -III ăl minei Ani- noasa, mărturisea cu mîn- drie nedisimulată :— In aproape patru decenii de minei'iț, n-am știut cum arată cartea mea de muncă. La Ani- noasa a fost făcută, aici a rămas, în ea fiind in- promovările schimbările și claselor

le imediate în Creșterea producției de cărbune șf dublarea productivității muncii.Din inițiativa organului nostru de partid a fost formată o comisie de analiză și elaborare a , programelor de măsuri în care au fost cuprinși comuniști din rîndul celor mai experimentați lucrători din cercetare și proiectare în frunte cu directorul institutului. Membrii acesteia asigură corelarea măsurilor ce se propun în institut cu cele care se întreprind la uni- tățile miniere cu ocazia preliminarelor trimestriale șj anuale și , raportează în ședințele de comitet despre măsurile stabilite, felul cum au fost, soluționate problemele tehnice propuse. De asemenea. în adunările generale ale organizațiilor de bază au fost prezentate și dezbătute problemele privind extinde, rea mecanizării și automatizării în minele din Valea Jiului, membrii de partid', . care au avut răspunderi în acest domeniu au raportat asupra modul ui cum și . le-au dus la îndeplinire fă. cînd cu acest prilej numeroase propuneri pentru va-
Sing. Ilie PREDA, 

secretarul comitetului de 
partid ICITPMII

incendiilor subterane, metode de deschidere și pregătire a straielor de cărbune, introducerea prefabricatelor în lucrările de deschidere, precum și a complexelor de betonare , a galeriilor, asimilării de utilaje și piese ele schimb, susțineri mecanizate pc înclinare de pînă la 45 grade și altele.Sub îndrumarea comitetului nostru de partid, birourile organizațiilor de bază din laboratoare și a_ teliere au trasat sarcini comuniștilor din laboratorul c.e tehnologie minieră, proiectări subterane și mecanizare-a utomatizare pen- contribui tru & se ocupa în mod deosebit de realizarea de lucrări de bună calitate cu aplic abilitate în minele din Valpa Jiului și eu rezulta-

cît
întreprinderis-au eviden-

și

sBkȘW’i’

r ? ..

prin părțile Călărașilor, în vîrstă de 32 de ani, tată a doi copil. IAS Mircea Vodă, o întreprindere de construcții din Călărași, un alt IAS, același ÎAS.
Fiind program de diențe, directorul minei Dîlja o ascultă pe femeia necăjită, venită sa ceară sprijin. Din cînd în cînd aruncă o privire băiatu-

Prilej de meditație pentru cei certați cu
disciplina muncii

scrise doar în funcție, categoriilor retribuire....Răsfoim muncă, împreună cu varășa Oprea, din cadrul biroului personal al mi. nei Dilja. Titularul, de
o carte dede to-

SMA Spătărești din județul Suceava, ACM Petroșani, IGCL Petroșani, iar IGCL Petroșani, ACMM Petroșani, I.M. Dîlja. Tra_ Seul unei excursii în cir-
lui- ei, Vasile, în vîrstă de 12'ani- Femeia a fost operată, are multe griji, • nu se mai poate descurcă cu treburile casei. In fond se plînge de lipsă de bani, cult. ? -Nici pe'departed- ' I]. ^oagâ deci P« director ceștea au fost, . într-un răstimp scurt, locurile de muncă ale lui Dumitru Constantin.
să-l reprimească la șut pe soțul ei, care a fost, cum spun minerii, recent „discontat";Aruncăm, din nou ochii

lucru r................. ,___  .. aflăproiectele în fază de detalii de execuție privind deschiderea minelor Lonea- Pilier, Iscroni și Cîmpu lui Neag, care vor .........în mod hotărîțor la dublarea producției de cărbune a Văii Jiului pînă la finele cincinalului. Preocu- (Continuare în pag. a 2-a)

Brigada minerului A- 
lexandru Botezata se 
remarcă, în sectorul III 
al I.M. Uricani, prin bu
ne și statornice rezul
tate în muncă. In ima
gine, schimbul condus de 
Dumitru Covrig.

Foto: Al. TĂTAR

pe cartea de muncă. In mai toate rubricile, care specifică motivul încetării activității lui Dumitru Constantin în unitățile amintite, sînt menționate articole și aliniate de legi, care vizează desfacerea contractului de n:uif pentru motive disciplinare. La Dîlja, a făcut perioada de instructaj, dar numai după două șuturi „s-a plictisit" < Din nou deci, nemotivatele...’ Directorul, deși îl așteaptă atîtea treburi, îi explică femeii, cu răbdare, că dreptul de muncă este garantat de ' Constituție, dar nici o lege nu. apără „cheful" capricios de muncă. Mineritul are nevoie
Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a)

INVESTIȚIILE ANULUI 1986

Apartamentele din Petroșani,
la oraPlanul fizic aferent brigăzii nr. 10 a Antreprizei construcții montaje Petroșani prevede pentru acest an construirea a 315 noi apartamente în reședința, de municipiu, precum și alte obiective de investiții social-cultural^. Pînă ' în prezent, din cele 315 > apartamente au fost predate beneficiarului 180. Colpc- e-a un lude de

)
i
It

I
i celelalte apartamente pre- 
J văzute în planul anual. rin £ prezent, ne-a informat ing.

tivul brigăzii a depus forturi susținute pentru realiza, concomitent, important volum de crări de sistematizare, închidere a spațiilor lâ parterele noilor blocuri, de tencuieli exterioare la ■ fațade. Prin organizarea lucrul®! pe două schimburi la montarea structurilor de rezistență, în pofida u- nor dificultăți pe care le.au avut de întîmpinat, constructorii, în aprovizionarea. cu prefabricate, betoane și mijloace de transport, s-au atins ștadii a- vansate de execuție și la celelalte apartamente pre-

Mihail Racju, șeful brigăzii nr. 10, sînt atacate lucrările la toate blocurile de locuințe prevăzute în planul anual. Există unele rămîneri în urmă, pe o- biective, dar vom depune toate.eforturile pentru a le recupera și-realiza planul fizic de apartamente".Afirmațiile, șefului de brigadă au fost confirmate la toate punctele de lucru vizitate. La blocul I3B, ale cărui .lucrări sînt coordonate de maistrul Mihai Savin, i-am întîlnit pe zidarii din formația lui c Dumitru Postolăcfie și pe. zugravii lui Gheorghe Tun_ garu, executînd finisări interioare. Tot aici, tîmplarii din echipele conduse Ion Tobă si Ion. Radu, lături de mozaicarii Dumitru Negoiță la finisări interioare, cui A, cu 40 de apartamente, amplasat în apropierea cantinei-restaurant, se află în stadiul de finisare
Viorel STRĂUȚ

de ■■■■■■, a- lui lucrau Blo-
a

(Continuare în pag. a 2-a) -



2 VINERI, 28 NOIEMBRIE 1986

Manifestări omagiateAniversarea actului istoric al Unirii Transilvaniei cu România, la 1 Decembrie 1918, prin care s-a desăvârșit procesul de făurire a statului național unitar român, 1 juiește o suită de manifestări omagiale ce au loc spontan în aceste zile in unități economicd-so- ciale din Valea Jiului.

curîndu-se de un receptiv auditoriu. (D. PELI- GRAD, Petroșani)
URICANI

PETROȘANI

prile- Un șir de manifestări ' culturale de larg interes va marca la sfîrșitul a- cestei săptămîni și viața spirituală a Uricaniului. Astăzi, 28 noiembrie, căminul de nefamiliști, sub genericul „Unitatea națională la români", găzduiește o expoziție de carte. Sîmbătă, pe aceeași temă, în organizarea comitetului orășenesc U.T.C., la clubul sindicatelor, va avea loc un concurs ’ „Cine. știe, cîștigă" cu participarea echipa- unități jelor organizațiilor U.T.C. Spectacolul tematic, închinat actului istoric de, cu

Apropiatului eveniment aniversar din trecutul nostru, cu adînci rezonanțe în conștiința națiunii i-a fost consacrată acțiunea cu densă esență educa- tiv-patriotică „Colocvii de istorie". Derulată la 26 noiembrie în economice de pe platforma industrială Livezeni, în organizarea Muzeului la 1 Decembrie 1918, mineritului și .cu colabp- participarea formațiilor rarea Bibliotecii munici" artistice ale clubului, șe pale, acțiunea a avut ca va derula pe scena clubu- temă „Oglindirea actului lui, duminică, î istoric de la 1 Decembrie cu ora 10. (Florin BEJAN, 1918 în presa vremii", bu- Uricani)

Realizarea integrală sarcinilor de plan, a tilaterală a maselor. Un accent deosebit s-a pus în învâțămînt, pe cunoașterea hotărîrilor de partid, a sarcinilor revenite fiecărui om al muncii, pe lărgirea orizontului cultural, inclusiv prin acțiunile cultural-sportive organizate

ca politico-educativă de masă, carențe oglindite de mari ramîneri în urmă la unii dintre indicatorii economici de bază, inclusiv la indicatori ce privesc cantitatea și calitatea cărbunelui extras de unele întreprinderi miniere, productivitatea muncii, introduce- pentru timpul liber al oa_ rea ultimelor noutăți teh- menilor muncii, prin atra- nico-științifice în produc.
Activitatea sindicală la cotele 
exigențelor economico-sociale

că, urmare a muncii politi- co-organizatorice și educative, s-a reușit o întărire a disciplinei în muncă, numărul absențelor nemotivate înregistrate la nivelul unei zile, în toată economia Văii Jiului, scăzînd simțitor în 1986 față de 1985. „In acest climat de întărire a disciplinei la 16-

aangajamentelor asumate în întrecerea socialistă implică — dată fiind complexitatea activității eebnomi- I co-sociale în actuala etapă. de dezvoltare a Văii Jiului— formarea unei puterni- i ce conștiințe muncitorești,creșterea nivelului de pre- ) gătire politică, idfeologică cui de muncă, de mobilizași profesională a maselor I de oameni ai muncii. A-| ceasta este, de altfel, ide.eacentrală a dezbaterilor pil- .' lejuite de recenta plenarăi a Consiliului municipal al. sindicatelor. Plenara a a-' nalizat cu spirit critic, activitatea ideologică, cul- tural-educativă desfășurată de organele și organizațiile de sindicat din muni- , cîpiu pentru ridicarea calitativă a conștiinței r.evo-1 lUționare a masai or., Atît în raportul prezentat cît și în luările de cu-1 vînt au fost reliefate succesele obținute în acest

1 I 
i 
i

începînd ,
domeniu major al . activi- clararea a 2800 de oameni tații sindicale, formarea ai muncii și a 52 de sec- multilaterală a oamenilor în spiritul dragostei față de patrie, de partid, al prețuirii față de muncă și față de valorile socialismului. In plenară s-a raportat

■iiuiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiininre a oamenilor la realizarea calitativ superioară a sarcinilor economice, organele de sindicat — se spune în raport — au acționat prin forme și me- _ ,tode specifice de propagan- ile de sindicat se dă în sprijinul producției, fapt ce a condus la de-. toare din cadrul întreprin- , derilor miniere ca fruntași în întrecerea socialistă".Cu toate acestea, plenara a evidențiat că persistă încă multe carențe în mun-
Revirimentul s-a produs

(Urmare din pag. I)de cărbune pe post — mult mai mari decît planificate — brigada adăugat în contul acestei luni alte 1400 tone de cărbune pește plan. In acest mod, schimburile conduse de Vasile Șotrea, Mihai Bucătaru, Grigore Pop și Gheorghe Murăruș și-au ereat premise. certe de a majora la 30 000 de tone de cărbune producția extrasă suplimentar.de la':începutul anului.. Un aspect identic și în cazul brigăzii, lui loan fuga. Realizând productivități care, în unele zile, au atins 18 tone cărbune pe post, minerii din schimbu-
Un cadou de 

Moș Gerilă
(Urmare din pag. I)

gerea în activitatea culturală a numeroși creatori - amatori, prin dezvoltarea responsabilității individuale și colective în fiecare unitate economică. Participările la manifestările din Festivalul național „Cînt.area României", spectacolele în sălile de apei, cluburi, locuri de agrement, drumețiile și excursiile — iată numai cîteva aspecte ale muncii politico-educative în care efortul organizatoric și formativ al sindicatelor se regăsește pe deplin.Așa cum releva tovarășul Petru Barb, președintele Consiliului municipal al sindicatelor :—* „este nevoie ca acest drum ascen. dent al activității de sindicat să fie continuat cu noi împliniri, militînâu_se activ și acționîndu-se perseverent pentru diversificarea formelor muncii politice și educative în rîn" . dul maselor, pentru întărirea disciplinei și, ridicarea întregii vieți economi- co.sociale a municipiului la cotele orientărilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R., exigențelor pe care prevederile actualului cincinal, o- bieetivele de viitor ale Văii Jiului le impun".

ție, de unde concluzia că nu toate grupele sindicale, comitetele de sindicat au acționat cu suficientă fermitate.Organele și organizați-• preocupă permanent de stimularea prin acțiuni concrete a creației tehnico-științi- fice de masă. In acest an, în Valea Jiului colective de oameni ai muncii acționează pentru finalizarea a peste 500 obiective de cercetare, proces complex în care sînt antrenate peste 5000 de cadre. De asemenea, în 1986 ș-au organizat schimburi de experiență, dezbateri, simpozioane, mai ales în cadrul universităților cultural-științifi- ce.In cadrul învățămîritu- lui i politico-ideologic de masă, în acest an s-au organizat cu 98 de cercuri de dezbatere mai multe decît în anul trecut — acolo unde a fost bine organizat, și-a dovedit din. plin eficiența în formarea mul-
(Urmare din pag. I)

operații ce vizează menținerea în bună stare de funcționare a părții hidraulice, lăcătușii Vasile Vo- chescU, Ioan Saisz, Wilhelm Wagner, Virgil Gogo-. nea, Vasile Moldovan, Constantin’ Chelaru sau Joan Todor le efectuează operativ, fără pierderi de pro- / " m opera. ■țiuni ca schimbări de alimentare cu energie electrică, intervenții operative și de calitate la . toate utilajele electrice sîht e-; fectuate cu promptitudine și înalt profesionalism de meseriași ca măiștrul specialist . Nicolae Jurca și e- lectricienii Vasile Bursuc, Gheorghe Vlădulescu, Dumitru Drobotă, Gheorghe Alexa și Marin Bogdan.Prin mobilizarea tuturor, x la sectorul IV al I.M. Lu- peni revirimentul a fost posibil. „A fost posibil, remarcă ing. Pavelonesc, pentru că- fiecare a pus umărul, n-a dat înapoi atunci cînd a fost greu. In felul _ ................ r T_. acesta, sîntem siguri, vomcombină, ele intervenții pe încheia luna aceasta cu un fluxul de transportoare, de plus de peste 2500 tone".

rile coordonate glie Solomon, de Gheor-Gheorgliecu Cristea, Istvan Kovacs, Ioan cele 1 , . .a sile Androne raportează îndeplinirea în proporție de 121 la sută a sarcinilor • de plan din această lună. Și nu am spus încă totul: în octombrie, formația a realizat un record de. a- ducție. După cum vansare a frontului de abataj cu complexul pe care-1 exploatează : 40,3 m.Desigur, vorbind despre brigăzile de mineri nu pot fi trecute cu vederea nici rezultatele înregistrate de Aurel Manda și Petru Chi- rilă, împreună cu din formațiile lor : ' .și, respectiv, peste tone de cărbune peste plan în 1986.—- Un aport considerabil la rezultatele sectorului îl are și compartimentul electromecanic, menționează maistrul Gheorghe Dobroiu, șeeretarul organizației .de partid 4B. Fie că e vorba de schimbarea unui inel .de cuplare de la

Nistor, loan Hojda și Vă
ii. ALEXANDRESCU

Puternic angrenați 
în dezvoltarea mineritului

denude oameni de ispravă,, bărbați vrednici, care se sperie de greutăți.Pledoaria lui este întreruptă însă de puștiul cu ochi; vioi :— Nene directoru’, - aș vrea sa-mi faceți și mie un cadou de Moș Gerilă...Interlocutorul descumpănit b clipă nemaipomenita cerere, devans. cu calendarul bătorilor de iarnă, acceptă, să-i. facă o bucurie.-— Și cam ce-ai vrea tu să-ți dărui ?-- Să-1 reprimiți pe. tată: la muncă.Dumitru Constantin din nou în : perioada instructaj. Va înțelege oare de ce a fost reprimit ? Va pune instinctul isău „migrator" în cumpănă cu responsabilitatea de părinte? Cu responsabilitatea față de. sine, ca adevărat om alsocialis- asigură aureola

pustiului, de în săr-
este de

l<x cine V ui d v societății noastre te, societate care muncii și cinstei.. de valențe primordiale ale condiției umane 'l ' ' .
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Profesionalism — prin 
aceasta se remarcă ope
ratorul Stela Mihăiasă, 
la pupitrul brichetai, 
din Uzina, de preparare 
a cărbunelui Coroești.

Foto : Al. TjiTAR

lorificarea rezervelor existente în acest domeniu. Numeroase propuneri făcute de comuniști, între care inginerii Toma Bălan, Alexandru Preda, Aurel Pop, și alții, s-au referit în mod deosebit la ridicarea continuă a pregătirii politico-i- deologice, profesionale și tehnice, precum și a nivelului de conștiință a tuturor lucrătorilor.In privința, perfecționării profesionale, organul
Apartamentele din Petroșani, la ora scadențelor

'Urmare din pag. I)acoperișului, iar în interior șe fac tencuieli și zugrăveli. In cartierul Aeroport, în blocul D, apartamentele de pe patru tronsoane sînt finisate. Dar nu , pot fi prezentate la recep- - ție deoarece întîrzie ne- permis de mult lucrările de .instalații la de alimentare eu; agent termic. In stadiu avansat se - află și construcția Casei u- niversitare, unde, se execută tencuieli interioare, pardoseli și mozaicuri. După cum ne-au informat constructorii, întîlniți la fața locului, în ultimele zile s_a asigurat o aprovizionare normală, la nivelul comenzilor cu betoane
vo informăm
MUNCA PATRIOTICA. In ultimele două luni, tinerii din organizațiile UTC 15, 13E, 13C și 12Â de la mina Luperii au participat la o serie de acțiuni de muncă patriotică, desfășurate în afara orelor de program, vizînd Colectarea fierului vechi. In a- | cest mod, ei au predat cen- I] irului din Livezeni 119 to_ l ne de fier vechi. In cadrul

I
I
I

rețeaua

. și mortar. Am întîlnjt însă , și unele probleme care nu sînt de nerezolvat, dar în- tîrzie lucrările prevăzute în grafice. „De mai multe zile, la blocul 75A stăm cu lucrările în așteptarea u- nor prefabricate, — ne-a spus tovarășul Gheorghe Neagoie. Din această cauză întîrzie lucrările la șarpantă și la parapeți". «Deși am organizat lucrul pe două schimburi pentru a accelera ritmul de montare a Structurii de rezistentă, ne_a informat maistrul Gheorghe Savin, la blocul 13B, prefabricatele fost livrate cu mări zieri".O primă concluzie, se impune, deci, este la nivelul serviciiloracestor activități, ș-au evidențiat uteciștii TA. ' Vlaicu, Marius Buliga, A- lexandru Kontos, _ Vass Andras, Andrei Rusuș, Va- lerica Dainian și Lung.LA RECEPȚIE, constructorii din

ne.auîntîr-care că, dinparlamente. (V.S.)Petre / ȘCHIMB DE EXPERIENȚĂ. Astăzi, de la ora 11, la Grădinița cu program prelungit cuplată cu creșa nr. 2 din Petroșani, patronată de IGCL, se desfășoară !eu tema „Colaborarea cu
feoza

cadrul Antreprizei de-con- curi de locuințe cu ter- strucții montaje, se impune mai multă preocupare pentru coordonarea lucrărilor de construcții, pentru respectarea graficelor de livrare a prefabricatelor.In Ceea ce privește fronturile de lucru pentru iarnă și asigurarea condițiilor de realizare a planului din anul viitor, la nivelul brigăzii s_au făcut unele pregătiri. închiderea structurilor la blocurile 13B, A, începerea lucrărilor de turnare a fundațiilor la blocul 104A, Dl și 13C, precum și altele, asigură front de lucru pentru iarnă la nivelul e- fectiyelor existente, fost atacate lucrările construcție la primele blo-Aude

tri-mene de predare în mestrul 1 al anului viitor. Dar la nivelul brigăzii nr. 10 nu se cunoaște, încă, sarcina de plan fizic pentru anul viitor...Se poate spune? deci, că există condiții pentru realizarea celor 315 apartamente prevăzute în plan. Dar în ceea ce privește planul pentru anul viitor se impune de pe acum să se pună un mai mare accent pe organizarea temeinică a lucrărilor, o mai strînsă colaborare între constructori instalatori și beneficiari pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan atît valoric, cît și fizic, la toate obiectivele . de investiții .

de partid din ipstitut, împreună cu consiliul științific, au organizat cursuri de .perfecționare pe specialități care au fost finalizate prin testări eu o primă serie de. lucrători, urmînd ca această acțiune să. continue și în anul următor. După cum s-a subliniat și cu ocazia adunării reprezentanților oamenilor muncii din institut și din cadrul CMVJ, mai avem încă multe de făcut pentru a înfăptui în totalitate și la nivelul cerut indicațiile date de conducătorul partidului și statului nostru privind sporirea contribuției cercetării științifice și ' a proiectării la soluționarea multiplelor probleme ale' mineritului.Aceste exigențe pun, in continuare, sarcini deosebite în fața comitetului nostru de partid, a organizațiilor de bază. Va trebui să sporim preocuparea pentru finalizarea propriilor programe de măsuri, organizarea Unor acțiuni politico-educative cît mai eficiente în sprijinul extinderii automatizării, întari- ririi controlului de partid, în așa fel, îneît tot ceea ce facem să asigure înfăptuirea integrală, cu eficiență maximă a noilor și complexelor sarcini pe care le avem în acest cincinal, în : creșterea producției de cărbune, atît de necesar economiei noastre naționale.
PENTRU AUTOMOBI- lecție prezentată, de cu- rînd, la contractări eu U- nitățile comerciale de profil, 'de către colectivul de creație al întreprinderii de confecții Vulcan, au fost selecționate cinci noi modele de bluze și fuste: Ele Se află. în diverse faze

CUM EVOLUEAZĂ VRE- __________MEA. Meteorologul de ser- LIȘTI. Unitățile Autoser- viciu Ernest Sartori ne co- vice nr. 44 și 65 din Live-, zeni. ale Cooperativei „Finirea" din Petroșani, au fost aprovizionate cu un variat sortiment de piese autotu- „Skoda" și„Trabant", dintre care a- de lansare în producție, mințim . seturi motoare, . (S.B.) alternatoare și jenți pentru roți. Am fost informați că, la cele două unități, e- xjstă condiții optime de reparare a autoturismelor și în sezonul rece.MODELE. Din bogata co-

munică : „Ieri dimineața, temperatura înregistrată în Petroșani era de 5 grade, iar în Paring de minusschimbul de experiență 2 grade Celsius. Și îm ur- de schimb pentru10 Petroșani a Antreprizei întreprinderea pătrpnatoa- cdnstrUeții montaje au prezentat la recepție 42 ,de noi apartamente în blocul 1.3 A. Acesta este un prim bloc dintr.un ansamblu de locuințe de pe strada Vasile Roaiță, care va avea în final peste 200 a-

Ieri, brigada re în vederea creării climatului optim pentru dezvoltarea copiilor". Cu a. ceșt prilej este amenajată o expoziție și Va avea loc programul .artistic „Te cînt, vatră străbună", prezentat de șoimii patriei. (T.S.)

mătorul interval de timp se rismele „Dacia", semnalează vreme instabi- ~ îă, cu cer variabil, mai mult acoperit. Vîntul va sufla șlabj pînă la moderat, țliri sectorul sudic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, între 3- și 7 grade, iar minimele între 2 și minus 2 grade".
Rubrică realizată de 
Gheorghe OLTEANU
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Despre obligația părinților 
privind întreținerea copiilor minori» —obligației ale cuantumului pensiilor . de întreținere care să asigure copiilor condiții materiale optime, corespun- ......... raa_

Fundamentul legale de întreținere află în sentimentele afecțiune care trebuie caracterizeze relațiile familie și în regulile conviețuire socialistă, ticolul 86 alin. 1 din Codul familiei prevede că obliga- troșani l-a obligat pe Prici ția de întreținere există între părinți și copii, iar art. 107 alin. 1 prevede că, în perioada minorității, copilul este întreținut de părinții săi. Debitorul obligației de întreținere la care ne referim sînt părinții care au aceleași drepturi și îndatoriri fără a deosebi după cum copiii sînt din căsătorie, din afara căsătoriei ori înfiați. Părintele din afara căsătoriei datorează întreținere numai dacă s-a stabilit filiația față de el. Creditorul obligației de întreținere este copilul minor, care, ca o. rice altă persoană, dreptul la întreținere mai dacă se află în nevoie.Copilul minor, poate întreținere de la ] săi Chiar dacă are I care ar putea fi pentru a face față cheltuielilor legale de întreținere. Copilul minor are drept la întreținere fără a se cere să dovedească incapacitatea de a munci. Data de la care se datorează întreținerea este data cererii y_, de chemare în judecată.Cuantumul întreținerii este determinat de nevoia celui care o solicit^ și de mijloacele care urmează a o plăti. Articolul 94, alin. 3 din Codul familiei .stabilește un plafon maximal pînă la care întreținerea poate fi acordată și anume: 1) pînă la o pătrime din eîștigul din muncă al debitorului cînd întreținerea se datorează pentru un copil 2) pînă la o treime din același cîștig cînd se datorează pentru 2. co. pii 3) pînă ,1a jumătate din eîștigul realizat din muncă al debitorului cînd întreținerea se datorează pentru 3 sail mai mulți copii.De regulă instanțele judecătorești se orientează spre fixarea unor plafoane

sede să . ,de zătoare posibilitățilorde teriale ale părinților. Ast-Ar. ' ‘ ' ......................“fel prin sentința civilă nr. 2793/1986, Judecătoria Pe.șina Ion, încadrat la I.M. Paroșeni, sectorul VII, la o pensie de întreținere în sumă de 2750 lei în favoarea celor 7 copii ai săi, suma respectivă reprezen- tînd exact jumătate din retribuția pe care o realizează. La fel și Judea Dumitru, om al muncii la I.M. Aninoasa, a fost bligat, prin hotărîrea Judecătoriei Petroșani

no.
o-nr.

are nu-i cere părinții bunuri vîndute

FAMILIA 
și nprmele 

conviețuirii sociale

2792/1986, la 2100 lei pensie de întreținere pentru 3 copii minori față de care nu a înțeles, de bună voie, . să.și îndeplinească obligația de părinte. Și în acest caz instanța de judecată a stabilit suma maximă la care tatăl putea fi obligat conform legii. Părintele este obligat să dea întreținere copilului devenit major, dacă. se află în continuare la studii, pînă la terminarea acestora, fără a depăși vîrsta de 25 ani.Hptărîrile de primă instanță în care se 'acordă pensie de întreținere sînt puse în executare de drept, iar după pronunțarea lor se dispune, din oficiu, e_ fectuarea popririi, care se comunică unității la care este încadrat debitorul o- bligației de întreținere.' Poprirea rămîne valabilă și atunci cînd debitorul pensiei de întreținere își schimbă locul de muncă sau este pensionat. In a- ceste cazuri unitatea de . la care debitorul pleacă, va trimite, prin scrisoare recomandată, titlul executor unității, la care s-a încă, drat debitorul.

Sînt și astfel de situații, cum este cazul debitorului Macarie Gheorghe : Cariera Cîmpu lui Neag a transmis titlul executoriu, pentru reținerea în continuare a pensiei de întreținere, cu . întîrziere de 3 luni, la SUCT Petroșani, unde debitorul s_a transferat. Transferul debitorului a avut loc în data de 1 august 1985, iar actul de poprire s-a trimis la 1iembrie 1985, perioadă de timp în care pensia de întreținere nu s-a putut retine. Unitățile socialiste la care sînt încadrați debitorii pensiei de întreținere au obligația de a reține sumele prevăzute în ordonanța de poprire și de a le trimite creditorilor.Au existat unele situații cînd pensia de întreținere nu s_a reținut în cuantumul prevăzut în hotărîre, deși acest lucru era posibil. Astfel, I.M. Dîlja nu a reținut integral, în unele luni ale anului 1985,. suma do 1000 lei din retribuția de. bitorului Vasiliu loan, sumă stabilită cu titlu de pensie de întreținere prin hotărîre judecătorească. A- cest fapt a determinat-o pe mama minorilor să se adreseze cu plîngere la organul local de procuratură. T.M. Dîlja a fost sesizată să ia măsuri pentru intrarea- în legalitate, învede- rîndu-i-se și împrejurarea că, în anul 1984, s-au con. statat aceleași nerespec- tări de lege în privința e- fectuăriî corecte a reținerilor .
Dorica MANIU. 

procuror

Prin Decretul Consiliului de Stat nr. 69/1983, s-a asigurat un nou cadru legal pentru vînzarea produselor agricole de către producătorii individuali prin respectarea prețurilor maximale de mercurial. Pe această bază membrii cooperativelor agricole de producție și producători a. gricoli individuali pot să vîndă sau să-și schimbe produsele proprii (cu excepția cărnii tăiate și a preparatelor din carne), în spațiile special amenajate sau direct din gospodăria proprie, pe baza certificatului de producător agri, col. In paralel, comitetele executive ale consiliilor populare județene și ale municipiului București, au obligația să stabilească prețurile maximale de mercurial, aduse la cunoștința producătorilor și cumpărătorilor prin afișare, în piețe, oboare și comune., In cuprinsul art. 7 din decret se încriminează drept speculă — sancționată, potrivit dispozițiilor art. 295 din Codul penal, cu închisoare de la 6 luni la 5 ani — vînzarea produselor a- gro-alimentare cu depășirea-prețului maximal de mercurial, precum și cumpărarea în scopul de re_ vînzare a acestor produse.Cu toate măsurile preventive, organele de urmă, rire penală și instanța de judecată din Petroșani au fost confruntate cu ' mai multe cauze în care producătorii agricoli și-au vîndut produsele agroalL; mentare, în piețele din municipiul Petroșani, cu depășirea ? prețului maximal de mercurial. Exem-
Poșta paginiiLASZLO DOMOKOS r mai multe condiții prin- Adaosul la retribuție, pen- tre care : pregătirea pro- tru" .categoria de personal -feSională a celui în cau- menționată de dv. în se- ză,' materializată în lucrările ce le execută, vechimea în meserie, studiile absolvite pentru obținerea calificării. Re- . veniți cu aceste elefnente. precizînd și categoria în care doriți să fiți promo-

plificativ amintesc cauzele privind pe inculpații : Ioan Roman&scu (care în 27 mai 1986 a vîndut cireșe, în piața orașului Lupeni, cu 26 lei/kg, față de 9,25 lei/kg cît era prețul maximal de mercurial); Go- voreanu Maria (în 29 august 1986, a vîndut, în piața Petroșani, ceapă uscată . cu 10 lei/kg în loc de 3 lei/kg, cît era prețul maximal de mercurial), Nicu_ lae Vasile (în 1 august 1986 a vînduit, în piața Petroșani, ardei gras cu 15 lei/ kg în loc de. 7,50 lei/kg) și Gheorghe Brotea (în data de 8 august 1986 a vîndut brînză în piața Petroșani, cu 60 lei/kg, neglijînd prețul maximal de mercurial). In. toate cazurile pedepsele aplicate de instanța de judecată au avut atît rol de. sancționare a faptelor comise, dar au avut și valoare educativă. Din analiza situațiilor de fapt reținute în dosarele penale, avînd drept obiect infracțiunea de speculă prevăzută de Decretul 96/1983, se desprinde concluzia că a_ ceste fapte au fost favorizate și de poziția și atitudinea pasivă a cumpărătorilor care au acceptat să cumpere produsele la prețuri cu mult peste cele maximale de mercurial, a_ fișate în locurile respective.Oare acești cumpărători, nu au simțul valorii produsului cumpărat ? Sau al banilor cîștigați prin muncă? Asemenea întrebări pot fi puse lui Puica Gri- gore, muncitor la I.M. Lupeni, Nicolae Enache Gheorghe, ajutor miner la T.M. Livezeni, Aurica Co-

șobea, casnică din Petro- șani, sau Lucian Untaru Marcel, sudor din Petroșani, care au cumpărat produse alimentare de la inculpați! anterior menționați acccptînd prețurile cerute de aceștia,... fără să Ie amintească sau să-i atenți, cu privire la, sitatea respectăriilui maximal de mercurial.Majoritatea producătorilor agricoli care aduc pro- ■ duse în piețele munici- . piului Petroșani sînt cetățeni din alte județe, mulți din sudul țării, .(Dolj, Vîl- cea. Prahova etc). Se pune fireasca întrebare: de ce vin acești cetățeni, o distanță așa de mare, tocmai în Petroșani (sau Lupeni, Vulcan, Petrila) să-și vîndă - produsele agroalimentare? ’ Răspunsul este unul singur : cumpărătorii din mu- - nicipiul nostru, opinia publică nu iau poziție față de acești indivizi, nu realizează o unitate de. gîndire și acțiune, pentru a impune respectarea. prețurilor ma- maximale de mercurial. . :Iată de ce, încă o dată', este scos în evidență rolul' OPINIEI PUBLICE, in' combaterea faptelor anti-, sociale, deci și a speculei i cu produse agroalimentare.’ Este necesar șă facem froni' comun, să facem o opinie de masă, toți cei ce ne numim „cumpărători", atunci cînd intrăm în- piață și să impunem prin poziția noastră respectarea prețurilor maximale de mercurial.' Numai atunci putem spu-' ne că OPINIA PUBLICA și-a făcut datoria.

facă nece- prețu-

Ioan MOCA, 
procuror

l'agină realizată la cererea C.M.V.J.

sizarea primită, nu are caracter de spor pentru■ condiții deosebite așa cum susțineți, ci repre. zintă o compensare,â mumii efectuată peste programul de lucru.ANA COCOTA, Vulcan: vată. La acordarea unei categorii superioare de încadrare se au în vedere Ilie ȘERBAN, 
jurist

Răspunderea materială a persoanelor încadrate în muncăOrice faptă prin care se încalcă o normă de conduită obligatorie atrage după. sine răspunderea față de societate. Răspunderea implică deopotrivă aprecierea negativă a faptei respective cît și sancționarea acesteia de către societate. Apărarea relațiilor sociale împotriva faptelor care prezintă pericol social, se realizează și prin intermediul dreptului, prin măsuri de influențare obștească, fie prin măsuri coercitive, acestea prezen- tîndu-se sub forma sancțiunilor sau a . reparației patrimoniale.Așadar, încălcarea legilor statului angajează răspunderea juridică a celor ce o săvîrșesc. Răspunderea materială a persoanelor încadrate în muncă, o formă a răspunderii dice, intervine în condițiile în care cel încadrat în muncă, pe durată determinată sau nedeterminată, provoacă o pagubă unității printr-o faptă săvîrșită cu vinovăție în legătură cu

munca. Iată, de exemplu, este pasibilă de răspundere1 materială persoana încadrată care, avînd în primire un utilaj . complex (strung, freză, combină minieră) lasă utilajul în funcțiune, nesupravegheat, și din această cauză se produce o avariere a acestu- ia, deci o pagubă pentru u-

sa ; prejudiciul (paguba) fără nici un drept, manipu-cauzat, de regulă unității ; lează un utilaj pe care-Iraportul de cauzalitate în- avariază, dilpă cum va răs. tre fapta ilicită și prejudiciul cauzat; vinovăția persoanei.Ce se înțelege prin faptă ilicită ? Ne găsim într-o astfel de situație cînd persoana încadrată în muncă săvîrșește fapte pe care nu
punde material și cel care avînd obligația de a depozita sau manevra bunuri materiale nu ia măsurile corespunzătoare astfel îneît bunurile sînt supuse degradării. In fine, tot răspunderea materială este atrasă și în situația în care persoana încadrată în muncă, de pildă, primește, păstrează ori depozitează un bun într-un alt ■ - ..j.Qg decît cel indicat (și, •• . ,. ..... , . , pus la dispoziție de unita,nitatea socialista. Desigur avea dreptul sa le efectua- iar această faptă a pro-at ribuțiunilor dus 0 pagubă.
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că în condițiile date, fapta celui în cauză, poațe îmbrăca și forma răspunderii penale dacă sînt întrunite condițiile juridice ale unei atari răspunderi'.Prin urmare este de re- juri- ținut că se intră sub inci-dența dispozițiunildr art. 102—110 din Codul muncii întotdeauna cînd sînt întrunite în mod necesar și cumulativ următoarele condiții : fapta ilicită a persoanei încadrată în muncă în legătură cu munca .

ze potrivit ; ‘ "sale de serviciu. Dar. . în aceeași măsură, este antrenată răspunderea mate, rială cînd persoana drată în muncă nu șește acele acte pe care era obligată să le efectueze, ori le’ îndeplinește necorespunzător său defectuos, în locul alteia pe care trebuia să o execute, potrivit a- tribuțiunilor sale de serviciu. v ,Va răspunde material persoana încadrată . care.

încă, săvîr-
Pentru a fi antrenată răspunderea materială, nu este suficient să se constate numai existența faptei ilicite ci, așa cum arătam, trebuie să fie • întrunite și celelalte condiții despre care însă vom scrie/ eu fapte petrecute și soluționate de instanță, într-un articol viitor.

Mircea COSTINA.Ș, 
președintele

J mlecătoriei Petroșani

DOAR 7 ZILE A MUNCIT cantina din Lupeni a IACCVJ, a fost depistată de organele de miliție că avea în sacoșă 3 kg carne de porc, 1,2 kg salam de vară, 0,950 kg șuncă, 1,6 kg cartofi, 1 kg varză, litru de ulei, 1 borcan roșii în bulion și alte duse. Nu cumpărate, ci trase. A fost judecată condamnată la 10 luni chisoare. O asemenea tuație, favorizată și scăzuta vigilență a celor ce răspund de cantină, pu_ ne în evidență necesitatea unei continue munci educative în întreprindere.

Pentru săvîi-șirea infracțiunii de furt, Covaci Fran- cisc a fost condamnat la 1 an închisoare, cu obligarea la muncă corecțională. Dar el nu s-a prezentat la locul de executare a pedepsei — IACMM Petroșani — decît... 7 zile. Din această cauză Judecătoria Petroșani i-a revocat o_ bligarea la muncă și a dispus ca pedeapsa să o c- xecute în penitenciar.
’A LUAT... PLASAMașinist la mina Lonea. Florea Ioan a cumpărat de la întreprindere unele materiale pe care le-a încăr- „BIȘNIȚARI" 

ȘI CHILIPIRGII

1 
cu pro- sus-Șî îri* side

cat într-o mașină. Dar n-a in timpul liber, Lazăr Gheorghe, muncitor la IACMM Petroșani, mergea destul de des la Timișoara. Gu treburi, evident. De ce natură ? Achiziționa biju- .- <- terii pe care le vindea, a- poi, în Petroșani și Pețrila. Acest gen de „afaceri" este ilegal. De aceea a fost condamnat la 1 an închisoare, confiscîndu-i-se suma de 18 115 lei, precum și bijuterii în greutate de 19 grame. Acestea ridicate de la chilipirgii, oameni naivi care au crezut să se pricopsesc cumpărînd bunuri iie la „bișnițari", adică speculanți.

Uitat să ia și... plasă de sîrmă, pitită numai de el știa unde. Neatent, personalul de la poartă nu a controlat exigent dacă încărcătura mașinii corespunde cu actele. Și astfel cu plasa sustrasă (în valoare de 1855 lei) de la mină, F.I. și-a : confecționat un gard. Dar ă fost depistat de organele de miliție și apoi condamnat la 7 luni închisoare. A benefi- acordată a. că de nouă
I - " 3-

ciat de grațiere, prin Decretul 185/1986, trăgîndu-i-se atenția dacă într-un interval • 3 ani săyîrșește o infracțiune, execută și ceasta pedeapsă.
CU SACOȘA PLINALa ieșirea din schimb, ,15 iunie din acest an, ■Chi- . riac . Sofica, încadrată la ’ornel C1UC1AN 

procuror



Steagul roșu VINERI, 28 NOIEMBRIE 19M

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1)metri, între care se disting, prin performanțele lor, excavatorul cu rotor și buldoscreperu!, ce vor intra în dotarea unităților de profil.? Tot aici .se a- flau expuse excavatorul cu braț telescopic, draglina mecanică și hidromecanică, al- . te mașini moderne utiliza

te la executarea canalelor și digurilor. In expoziție au fost remarcate, totodată, mașinile de' săpat și transportat pămînt, cum ar fi auțoscrepere, auto- gredere, agregatul tractor cu screper de-6—8 mc, produse caracterizate prin îmbunătățiri constructive, ce asigură creșterea fiabilității, reducerea greutății și a consumului de combustibili. Un. spațiu important a fost rezervat utilajelor de încărcat și ridicat, de compactat, reținînd atenția au-- tomacaralele de puteri diferite, de la 12,5 tone torța la 20 tone forță, macaralele pe șenile de mare capacitate și diverse tipuri de vibrocompactoare. Secretarului general al partidului i.a fost prezentată, de asemenea, instalația complexă de finisat și betonat canale, utilaj special de îmbunătățiri funciare. Au fost examinate; în conti
SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT * SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

rugby, divizia a spectacol de ținutăȘTIINȚA ; PETROȘANI — SPORTUL STUDENȚESC PREFABRICATE BUCUREȘTI 34—10 (6—3). Timp splendid, care a poftit la joc deschis ambele combatante. Prima ocazie (min. 11), a aparținut bucu_ reșteanuluj Ion Năstase, în „dialog11 direct cu adversarul și omonimul său Alexandru Năstase. In replică, în min. 24, o șarjă a lui Alexandru Năstase a fost continuată pe traseul Chiriac.— Duma — P.' Dobre — Palamariu, -ț- P... Dobre, acțiunea fiind stopată lingă terenul de țintă advers. In același minut însă, beneficiind de combinația Bezărău — Duma. Al.' Năstase va fi primul autor de eseu, transformat de Bezărău. Răspunde prompt, în min. 34, I. Năstase, printr-o lovitură de pedeapsă : 6—3. 

nuare, o serie de mijloace de transport —. autobeto- niere, autoremorehere, autotrenuri și remorci, precum și utilaje pentru exploatarea și întreținerea lucrărilor de îmbunătățiri funciare.Eforturile creatoare ale specialiștilor !și găsesc concretizarea și în realizarea unor echipamente și instalații cu parametri ridicați de efectuare a udărilor. Din această grupă de utilaje se remarcă instalațiile de aspersiune cu tamburi și furtun, echipamentele de. udare prin brazde, pentru deschis brazde și rigole, pentru executat șanțuri înguste și dre- nare, în vederea eliminării excesului de umiditate de pe terenurile agricole, instalația pentru udarea prin picurare a plantațiilor pomi-Viticole pe terenuri în pantă.Expoziția, pune pregnant în evidență, totodată, o preocupare de profundă semnificație — folosirea în scopuri pașnice a unor categorii de mașini și. instalații de tehnică militară devenite disponibile prin aplicarea în viață a măsurii inițiate de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu pri

După pauză,, cu avantajul vîhtului și cu soarele în spate, studenții din Petroșani aveau să realizeze cea mai frumoasă evoluție în această ediție a campionatului. Min. 48 — o acțiune a pilieriloț! P. Dobre — Sandu — Palamariu, i- nițiatorul ei culcînd balonul în spatele buturilor adverse, creînd astfel poziție favorabilă de transformare lui Bezărău: 12—-3; min. 51 — Sava combină cu ■ Soare, înlocuitorul lui Drumea (accidentat), din gram ad a spontană „scoate" Bonea, spre Bezărău, care-și mai adaugă în palmares o lovitură de picior (15—3) ; min. 54 — antrenorul, căpitanul și, totodată, veteranul ' studenților din Valea Jiului, Ortele- can, colaborează bine cu Sava, rezultînd un nou e. seU ; 19—3 ; min. 57 — o 

vire la reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare ale țării noastre, nouă și strălucită acțiune de pace a României socialiste, care a întrunit adeziunea unanimă, entuziastă a întregii națiuni prin referendumul de la 23 noiembrie.Pe deplin ilustrative sînt în acest sens exponatele . prezentate. A s t f e 1, pe tancuri și autotunuri, pe tractoare de artilerie aU fost montate diferite echipamente, fiind adaptate, corespunzător, pentru lucrările de îmbunătățiri’ funciare — săpat șanțuri și .canale mari, săpat și pozat tuburi de drenaj, intervenții operative în terenuri greu accesibile. De asemenea, prin schimbarea destinației lor, o serie de alte mașini își găsesc o nouă și eficientă întrebuințare în domeniul îmbunătățirilor funciare și gospodăririi a- pelor. -. In (impui vizitării expoziției și iu cadrul analizei desfășurate cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat rezultatele obținute și a cerut cadrelor de conducere, tuturor specialiștilor prezenți să acționeze în continuare cu fermitate 

acțiune pe cont propriu a lui Bezărău angajează întreaga sa echipă. Duma ri- dicînd scorul la 23—3, iar Bezărău transformînd : 25 4—3 ; min. 61 — I. Năstase reduce din handicap printr-o lovitură de picior; 21—6 ; min. 63 — presingul asupra liniei de trei* sferturi a oaspeților Se soldează cu intercepția și cursa lui Sava : 29—6 și transformarea lui Bezărău: 31—6, care va mai reuși o lovitură de picior (69) i 34—6 ; în min. 77, Stanciu stabilește, printr-Un eseu, scorul final: 34—10,ȘTIINȚA PETROȘANI; Sandu, Ortelecan (69, Gh, Cristian), P. Dobre, Drumea (48, Soare), Sușinschi, Gh. Claudiu, Palamariu, Duma, Bortea, Bezărău, Chiriac, Sava, Al. Năstase, Darie, V. Dobre.
Ion VULPE 

pentru urgentarea '.fabricației de serie a noilor instalații, utilaje și echipamente, pentru realizarea, în cele măi bune condițiuni, a întregii sisteme de mașini destinate înfăptuirii programului de îmbunătățiri funciare. De asemenea, s-a indicat să fie acordată o atenție deosebi' tă asigurării utilajelor cerute de realizarea integra, lă a lucrărilor de irigații prevăzute,Participanții l,ă dialogul de lucru l_au asigurat pe secretarul general al parti, dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că vor face totul pentru transpunerea în practică a indicațiilor date, pentru asigurarea, la un înalt nivel calitativ, a tuturor mașinilor și utilajelor necesare pentru înfăptuirea exemplară a amplului program de îmbunătățiri funciare, program de împor. tanță esențială pentru creșterea potențialului productiv al pămîntului în vederea obținerii unor producții agricole tot mai mari, în concordanță cu hotărî- rile Congresului al XlII-lea al P.C.R., cu obiectivele noii revoluții agrare.

TELEX ■ TELEXVARȘOVIA 27 (Agerpres) — In cadrul concursului internațional de patinaj viteză de la Tomaszow (Polonia) sprinterii români au obținut o serie de rezultate notabile. Astfel, proba de 3000 m s.a încheiat cu victoria lui Țiberiu Kopacz, cu timpul de 4’18”. In cursa feminină de 1500 m, Cerasela Hordobețiu a stabilit, .un nou record național cu timpul de 2T9” 6/19 (vechiul record — 2'22”2/10), clasîndu-se pe locul secund ca și Orlando Cristea la 500 m, cronometrat în 40”5/10. La 500 m feminin. Ileana Clățeștea- nu a ocupat locul 3 în 45”3/10.In continuare, patinatorii români vor fi prezenți la concursul internațional „Sirena Varșoviei", pregum și la „Cupa Dynamo Berlin".

Mica p uVIND radio Rossini, stereo, pikup, plăci. Petroșani, Constructorul, bloc D/9, (9353)SCHIMB casă colonie cu apartament 2—3 camere, zonă centrală. Informații ’ Kiraly Rozalia, strada Dacia 31/2, Petroșani. (9348)PIERDUT legitimație Serviciu pe numele Ștefanache Vasile, eliberată de IT Petroșani. O declar nulă. (9352)

Combinatul minier Valea Jiului
Stația utilaj construcții 

si transport 
(SUCT) Petroșani

Str. Mihail Eminescu nr. 22 

încadrează direct sau prin transfer, pen
tru secția auto Cîmpu lui Neag, următoarele 
categorii de personal :
A - 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.

întreprinderea minieră 
Lonea-Rlier

INCADREAZA URGENT

direct sau prin transfer

- paznici '

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

b Ire i t a t ePIERDUT carnet student pe numele Popa Miron, eliberat de Institutul de mine Petroșani, II declar nul. (9351)PIERDUT chitanță fond rulment nr. 379/iulie 1983, pe numele Tamaș Veronica, eliberată de Asociația nr. 9 Vulcan. O declar nulă. (9349)In data - de 5 decembrie 1986, ora 11, la Judecătoria Petroșani se scoate la licitație imobilul din strada Transilvaniei nr. 27. (9354)
- Duminică, 30 noiembrie11,30 Telex.11,35 Lumea copiilor.*— Unire-n cuget și*n simțiri. Program muzical - literar _ coregrafic.. Constructorii de mîi- ne ai patriei — pionierii.— De la ABC la... viață.— Să învățăm un cîn- tec : „Pace vrem pentru copii".— Desene animate.— Să stăm de vorbă.:, fără catalog. '
— Telef ilmoteca de .. ghiozdan: •

Lupul singuratic, 
(color).12,40 Din. cununa cîntecu- lui românesc (color). Muzică populară.13-,00 Album 'duminical, (parțial color).— O orchestră și cîtevă melodii celebre...— Vrem pace pe pămînt!

— Simboluri al unității.— Glorie Marii Uniri. Desene animate: „Oblic" (7). ’Cotidianul în 600 ■ A.de secunde.

— Arcușuri măiestre: Efta Botoca și Ion Drăgoi.— Telesport. ' •—- O melodie în preinie- . ră.— Cinci minute... Ia O- pera Română,— Sfîrșit de noiembrieu— Lumea minunată a filmului.— Secvența, telespectatorului.14,45 Tineretul și istoria. Reportaj.19,00 Telejurnal.19.20 Țara mea de azi. (color).Județul Alba în anul 65 al partidului.19,40 Cîntarea României, (color).20.20 Teatru TV (color).
Marea Unirede Dumitru. Chirilă. Premieră pe ța ră.21,50 Telejurnal.

. Luni, 1 decembrieș 20,00 Telejurnal. .20.20 Memoria documentelor (color).
Unirea, Unitatea ~- 
mărețe ideaiuri,: îm

pliniri istorice.20,40 Odă unirii celei mari, (color).21,20 Lupta pentru unitatea și independența poporului român în epopeea cinematografică națională.21,50 Telejurnal.
PROGRAMUL ȚV

■aiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai

Marți, 2 decembrie20,00 Telejurnal.20,20 Viața economică.20„35 Patrie română, țară de eroi (color).20,45 Unirea —. perma-. nența unui ideal și strălucita sa înfăptui-. re.(color).Mihai Viteazul — o clipă de vis împlinit. .. Documentar.21100 Teatru TV.
Decebal ’ <.de Mihai Eminescu.

21,40 Virstele păcii într.un oraș din nord. Reportaj.
21,50 Telejurnal.

Miercuri, 3 decembrie20,00 Telejurnal.20,20 Viața economică.

20,35 Uniți , sub tricolor.20,45 Mărturii ale vocației pașnice a popqpului nostru.(color).21,00 Film serial.j Ambulanță. Episodul 4.21,50 Telejurnal.
Joi, 4 decembrie20,00 Telejurnal.20,20 Viața economică.'20,35 Memoria documente- 

. : lor .Nestinsa sete de libertate și dreptate, (color).

20,55 Invitație în studiourile Radiotelcviziu- nii (color). Vă place opera? (partea a Il-a).21.35 Experiență înaintată — inițiative, eficiență.21.50 Telejurnal.
Vineri, 5, decembrie20,00 Telejurnal.20,20 Viața economică.20.35 Fapte de muncă —• expresie a voinței noastre de pace, (color).20.50 Țară străbună, tînără . țară. '2.1,05 Serial științific, (color).

Din tainele naturii. Episodul I.21,30 Lumea contemporană și eohfrun.tările de 1- dci.21.50 Telejurnal. ■
Sîmbătă, 6 decembrie13,00 Telex.13,05 ,La sfîrșit de săptă- mînă. .(parțial color). Din sumar : r- Floarea cîntecului, floarea dorului.

— Gala desenului animat.— Satul natal — vatră de suflet.— Marile momente ale baletului.—• Străbunii.
— O melodie în primă audiție.— Telesport.— Dreptul de a fi.— Clipe de îneîntare...— Tablouri din Galeria Națională.— Autograf muzical: Marina Scupra.14,45 Săptămîna politică. 19,00 Telejurnal.19.20 Teleenciclopediș. (color).— Cetatea de la Capi- dava.— Din tainele arhivelor, (partea I).— Apulum.19.50 Film artistic. . (color).

Secretul navei cos- 
mice. .2.1.50 Crizantema de , aur. (color).Concurs de interpretare a romanței.22.20 Telejurnal. ... :

COLEGIUL DE REDACȚIE : Iosif BALAN. loon OUBEK, Dorin GHEȚA, Ion 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șet, Teodor ttt — redactor șef adjunct, Tibsriu SPATARU.

Redacția ți administrație»; Petroșani, str. Nicolae Bâlcescu nr. 2. Telefoane : secreta
riat ; 41662, secții : 41663, 42464,
Tiparul : Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bâlcescu nr. 2, telefon 41365.
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