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mobilizare fermăpentru realizareasarcinilor
I ȚÂRII. CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Creșterea producției zilnice- 
principala sarcină a lunii decembrieAm intrat. în ultima lună a acestui prim an al actualului cincinal, lună 

în care minerilor din Valea Jiului.le revin sarcini sporite în ce privește creșterea producției de cărbune extras, dar și în privința intensificării acțiunilor pentru crearea unor condiții optime realizării sarcinilor de plan stabilite pentru anul 1987. Deși nu avem la dispoziție decît realizările a numai două zile din această lună, consțatăm un fapt îmbucurător pentru numeroase unități miniere: o creștere a producției zilnice extrase, unele rezultate fiind superioare chiar celor înregistrate luna precedentă. In primul rîrid evidențiem colectivele întreprinderilor miniere Paroșeni și Cîmpu lui Neag care în numai două zile au extras, împreună, peste sarcinile planificate, 4218 tone de cărbune, din care ,2750. numai

mina Paroșeni. Cea de-a doua zi a lunii a fost încheiată cu sarcinile de plan depășite și de minerii de la Lonea. Că minerii la Petrila au pornit pe calea creșterii producției de cărbune extras o dovedesc și realizările acestor două zile: 2841 tone în 1 decembrie și 2892 tone în 2 decembrie. Creșteri de producție în 2 decembrie față de data de întîi au obținut și minerii de la Aninoasa (211 tone), Bărbăteni (197 tone) și Uricani (37 tone). Sînt dovezi grăitoare că la unitățile amintite, pînă a- cum, eforturile depuse pentru creșterea producției de cărbune extras sînt materializate în realizările zilnice, că aceste colective depun strădanii susținute pentru valorificarea, la un nivel superior, a tuturor
' D. GIIEȚA

de
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Cu planul anual
îndeplinit

Brigada condusă 
de TraianPrintre colectivele care raportează în aceste zile îndeplinirea sarcinilor dc plan pentru întreg anul 198’6 se zii ...șa, din cadrul sectorului V -----numără și cel al brigă. conduse de Traian Bor-al I.M. Vulcan. Muncind într-un abataj cameră din stratul 3, minerii brigăzii au extras o produc, ție suplimentară de 5 600 tone de cărbune, adică cu aproape 800 de tone mai mult decît se prevedea să realizeze pînă la finele a- cestui an.Realizarea înainte de termen a planului anual are la bază buna organizare a muncii, a aprovizionării cu materiale și piese de schimb, hărnicia de care ■ au dat dovadă minerii din formație în frunte cu șefii de schimb Gheorghe Gio- san, Ioan Suciu, Adalbert Simon și Gligor Costea. 
(V.S.)

Vineri, sîmbătă și dumi. nică au fost zile pline pe scenele așezămintelor de cultură din municipiu. La Petrila, Lupeni și Vulcan au avut loc trei noi spectacole în cadrul etapei o. rășcnești a festivalului, moment care se constituie ca un bilanț al muncii depuse în etapa de masă și, în același timp, ca o primă treaptă spre podiumul lau- reaților.Cele trei spectacole au relevat largile disponibilități existente la nivelul fiecărui așezămînt de cultură, fiecărei întreprinderi și instituții pentru o bună reprezentare a potențialu. lui creator al Văii Jiului pe scena Festivalului național al muncii și creației „Cîntarea României". Aco. Io unde s-a muncit continuu, cu seriozitate și competență artistică, prezențele pe scenă au fost unanim apreciate de

concursurilor și subliniate cu aplauze de public. Dar, nu toate momentele de concurs au fost la același nivel artistic. Avem încă formații a căror ținută scenică e^te incompletă, ne-
Festivalul național 

„Cîntarea R o mân iei"
— Etapa orășenească —

corespunzătoare cu texte nedefinitivate, cum este cazul brigăzilor, ale căror repertorii se cer îmbunătățite în conținut.Toate cele treile au adus însă un număr mare amatori, ceea ce _. ...___, ză pe deplin caracterul de masă ăl concursului., 
Vineri la Petrila, .. ___ , scena clubului au evoluatjuriile formații și soliști de muzi-

spectaco- pe scenă de artiști sublinia-pe

| Revelion mineresc in flux continuu f 
I Despre maistrul minier principal Aurel Nclepcu, șeful sectorului IV de la , I.M. Lonea, se spune, mai ț în glumă, dar mai ales în l serios, că ar *lucra la mi- J nă de la vîrsta de... 6 I ani. Cei 26 de subteran, l âlți 6 de suprafață, cu < bonificațiile cuvenite mi- i nerilor fac 44. Acum se , l pregătește de ultimul con- i cediu, înaintea pensiei. A- > șadar, nu mai putea pe- ț trece Revelionul eu or. ! tacit, în calitate de șef de sector. .— S-au gîndit ortacii că | totuși' este posibilă săr- Ibătorirea acestui eveni.ment împreună. Și mi-au propus mai multe... reve- lioane, glumește maistrul minier principal. La 26

noiembrie, brigada lui Anton Florea a raportat îndeplinirea sarcinilor a- nuale de plan, în jurul datei de 9 decembrie se anunță revelionul brigăzii lui Grigbre Mîndruț, a doua zi întreg sectorul va sărbători acest eveniment, estimîndu-se pînă la sfîr- șitui anuluț o cantitate suplimentară de 21 500 tone de cărbune.Din ’83, de cînd Aurel Nelepcu a fost promovat în fruntea colectivului, sectorul IV ocupă primul loc în întrecerea socialistă pe mină, ritmul constant de creștere a producțiilor anuale asigură o diferență de aproape 13 000 tone între anii marginali comparați.

că populară, ușoară și folk, precum și formații coregrafice. Demn de remarcat este faptul că, alături de interpreți cunoscuți, taraful clubului Petrila, grupul „Folk ’85“ al clubului din Lonea, formația „Raid- rock“ a clubului din Lonea, formația de dansuri populare a clubului Petrila și-cea de dans modern a clubului din Lonea, au evoluat și. Colective artistice mai noi, care au îmbogățit astfel peisajul cultural' al orașului. Au fost prezenți pe scenă, alt fapt pozitiv, 12 soliști de muzică ușoară, populară și folk.Desigur, observațiile făcute de specialiștii, din juriu și însușite de membrii formațiilor, precum și munca susținută în continuare vor duce la ridicarea ca-
H. ALEXANDRESCU
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I
qecenii 
cu grndul. și

Vreme de 
cești oameni 
inima aspirină spre înalt, 
spre măreție, au scormo
nit adîncul pămîntului, în 
căutarea grăuntelui de aur 
al luminii. Ani în >care 
s-au călit voințe, s-au oțe- 
lit brațe și gînduri, și-a
desăvîrșit unitatea d.etașa- 
mentul muncitoresc de
frunte, minerii. Și tot in

—• Argumentele succe. | sului au la bază lucruri i știute de toți. Ne-am lan=d sat pe, cîteva direcții prio- | ritare: omogenizarea. for. 1 mațiilor de lucru, genera- lizarea tehnologiei, a ta- ) vanului de rezistență, că-' i lifie'area și policalificarea J mine’ildr și celorlalți life- I seriași din subteran, în- i trenarea unui climat de 1 exigență și disciplină con- J stituindu-se într-o pernîa- ț nență a preocupărilor or- 1 ganizației noastre de / partid, a conducerii secto- ) rului. și „statelor. maje. ț re“ ale brigăzilor. \
Ion VULPE
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La Cooperativa „Straja" LupeniO nouă și modernă linie

1

în cadrul secției din Lupeni a întreprinderii de morărit și panificație a intrat în funcțiune « nouă și modernă linie tehnologică. Este vorba de.-instalația de măcinare a griului, care are o capacitate de 124 tone în 24 de ore. .Sînt create astfel condiții pentru sporirea considerabilă a capacității de fabricație a plinii și de diversificare a sortimentelor de pani, ficație. După cum ne-a informat tovarășul Gheorghe Radu, șeful secției, în perspectivă se prevede dotarea morii cu utilaje și instalații pentru producția de paste făinoase.

La punerea la punct și la perfecționarea parametrilor noii linii tehnologice în perioada probelor tehnologice în sarcină a adus o însemnată contribuție colectivul de spe- " ‘ « ■ ing.S-aucialiști condus de Constantin Bădilă. evidențiat. în mod deosebit echipele coordonate de Dumitru Coroi, Marin Ionaș, Damian Muntean și Dumitru Chîvuleșcu.Prin sporirea cantități, zilnice de materie pri. mă se asigură creșterea volumului producțieij mai buna aprovizionare pîinc a populației Lupeni. Vulcan și câni, in condiții de ciență economică.
cu• dinUri- efi-(V.S.)

La I.M. Petrila își desfășoară activitatea pro
ductivă formații de muncă omogene, avînd pe fie
care schimb ortaci de nădejde — stabili și devotați 
meseriei bărbătești de miner. O asemenea compo
nență sănătoasă, capabilă de performanțe în muncă 
are și brigada condusă de minerul Kiss Ludovic, din 
sectorul VI. Buna pregătire a oamenilor din forma
ție, adevărați mineri-tehnicieni, le permite să orga
nizeze lucrul pe fiecare schimb, de o așa manieră 
optimă, incit, să fie pc deplin asigurată realizarea 
preliminarului, într-o desăvirșitâ ordine și disciplină.

Cu asemenea bune rezultate se remarcă în ca
drul brigăzii și schimbul condus de minerul Ștefan 
Lazu, din imagine. 2

. Foto : Ion BARBU

ȘI
înNoile împliniri urbaniști- noi și relevante dimensi-ce din Lupeni, Vulcan și uni.. Meșteșugarii de lă co-. Uricani au impus necesita- operativa „Straja”, mobili- „jjs -■ ....... Zați de lioțărîrile celuiserviciilor pen- de-al III-lea Congres aloamenilor muncii, au desfășurat o activitate rodnică, îndeosebi din. al doilea trimestru al acestui an. In luna noiembrie în secțiile cooperativei s-au obținut rezultate economice bune, sarcinile de plan fiind realizate. și depășite,— Prin înseși rezultatele muncii noastre căutăm să .răspundem cît mai bine cerințelor populației — . .ne spunea tovarășul Con- tr-° perspectivă apropiată ’ - vom deschide și o unitate

Tiberiu SPĂTARU

tea , creării și perfecționării sferei : . - •••tru populație. Numai în acest an Cooperativa meșteșugărească „Straja" a înființat, îndeosebi in cartierele' noi ale orașelor, pes.. te 25 de noi activități (cum sînt unități de reparații îmbrăcăminte din piele și, de blănărie, confecții de articole de galanterie, frizerii, reparații de fermoare etc), toate cerute de oamenii muncii. Iar preocuparea cooperatorilor de a crea noi servicii pentru stantin Cațan, președinte-populație, de a contribui le Cooperativei meșteșugă- la creșterea calității vieții rești „Straja". Buna orga,oamenilor muncii, cunoaște nizare a tuturor activită

ților noastre, desfășurate în 65 de unități, constituie pentru noi o problemă de fiecare zi. Acordăm o deosebită atenție dezvoltării de noi activități cît și calității muncii și ' relațiilor cu cetățenii. Pe lîngă pregă. tirile intense de deschidere a noilor unități, sîn- tem preocupați de asimilarea noilor produse. S-au omologat, în fază de prototip, fermoare cu cursor metalic, curele de ceas tip brățară, geamuri de ; ceas (în 11 tipodimensiuni), toate pentru fondul pieții. În
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» acești ani, izvorînd din < 
I dragoste fierbinte pentru 1 
I om, pentru libertatea și ’ 
I demnitatea lui, pentru lu- 
Imină în case șî în inimi, 

s-a edificat și consolidat
■ conștiința revoluționară.
I A venit firesc, ziua in
I care stavilele puse lumi

nii au fost sfărîmate. Era
I anul 1944, cînd multe răni 
| încă sîngerau, cînd se nă- 
. ruiau orînduieli nedrepte 
I spre a face loc unei lumi
I noi, in care cuvîntifl pdrti- 
I dufui a strălucit limpede,
I în deplină legalitate.
I Spre a-l purta, spre a 
| aduce minerilor „Zorii noi*
I ai devenirii comunist» # 
(patriei, s-au îngemănat cu-
I vîntul cu lumina din a-
I dineuri și din inimile 

menilor, dălturnd, de

I tubei, vreme de 42 de ani 
încheiați, neasemuită co-

Ilumnă spirituală Văii jiu
lui — cronică vie a abne-

. gației muncitorești, a dă-

I
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ruirii în munca, nepieritaa- 1 :
. i-a mărturie arm time a '

I
I
I
I

i trepte de 1 
vilîmiiA. *

II
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re mărturie prin timp o 
ridicării neîncetate a a- 
cestui pămînt, a vieții oa
menilor lui — mineri, con
structori, muncitori și in
telectuali, tineri și bătrîni, 
sub conducerea comuniști
lor _  pe noi
progres și civilizație.

II. BOBROGEANU



S I ea g uI JOI, 4 DECEMBRIE 1986

DIN ACTIVITATEA O.D.U.S (Urmare din pag. I) ' dansul momîrlănesc al ce- trei ge- din datImplicare statornică în 
sprijinirea producției crearea unui climat de dine și disciplină la toate locurile de muncă. Așa au fost controalele efectuate de colective mixte eu sindicatul, organizațiile de U.T.C., Comisia de femei, la domiciliul celor care absentau de la mină. In acest fel s-au diminuat absen. țele nemotivate.In acest an pe agenda de lucru a ODUS.au stat acțiuni prioritare cum este recuperarea materialelor re- folOsibile; au fost colectate 1946 tone de fier vechi. Munca membrilor organizației, îndeosebi a celor din sectorul gospodăresc,; : s-a orientat către sprijinirea formațiilor de mineri, fj- ind .descărcate materiale din vagoane și încărcate în va- goneți care sînt duse în subteran. In bilanțul Activității Organizației Democrației și Unității Socialiste de la mina Lupeni se mai înscriu și acțiunile de sprijinire a cantinei minerilor la însilozările de toamnă. La aceste activități de muncă patriotică, desfășurate după orele de program, au luat parte zeci de femei. In același context, ale atenției pentru crearea unor condiții so- . ciale și educative bune pentru mineri, se înscriu și activitățile desfășurate la căminele de nefamiliști ale întreprinderii. In centrul .activității membrilor ODUS. firește se află participarea la' înfăptuirea sarcinilor e. cononiice ale minei,, dar și o pregătire politică și cunoașterea legilor, desfășurarea unei, vii activități cultural-educative.

Impreună cu’ organizațiile de tineret și de sindicat de la întreprinderea minieră Lupeni, Organizația Democrației și Unității Socialiste este implicată permanent, printr-un stil de muncă dinamic și acțiuni specifice, în sprijinirea pro. cesului de producție. Cei peste 1500 de membri ODUS își desfășoară activitatea în cea mai mare parte în formațiile de muncă din subteran, partici- pînd direct la creșterea producției de cărbune. Mina Lupeni a încheiat luna noiembrie.cu 5 264 tone de cărbune peste sarcinile de plan, expresivă sinteză hărniciei muncitorești,

Pentru a sublinia caracterul de masă al spectacolului de la Lupeni este suficient să amintim că pe scenă au evoluat 5 brigăzi artistice, 4 recitatori, 3 pie-
de-al Treilea spectacol a • reunit formații coregrafice, folclor muzical, artă dramatică, muzică ușoară și folk, fiind reprezentate în concurs I.M. Vulcan, I.M.

ă a. colectivelor de muncă în care, alături de comuniști, se află membrii ODUS cuta sînt minerul șef de brigadă Samion RUsu, din sec- ■ torul II, maistrul Marcel Mihai, ajutorul de miner Dan Mica, lăcătușul Ioan D.iurj și mulți alții.— Intre premisele eficienței activității organizației noastre, ne spunea tovarășa Ileana Deheleanu, președinta comitetului Organizației Democrației Unității Socialiste de I.M. Lupeni, se află rientarea consecventă interesului oamenilor muncii spre găsirea și aplicarea celor mai bune căi pentru mobilizarea tuturor forțelor la realizarea sarcinilor economice din a- cest an și pregătirea temeinică a condițiilor pentru. o activitate rodnică în anul 1987. Membrii ODUS participă efectiv la înfăptuirea producției de cărbune, dar am întreprins și. alte acțiuni orientate spre

lității interpretative, pînă la etapa municipală fiecare concurent avînd la dis. poziție aproximativ două luni de pregătire.
La Lupeni am asistatsîmbătă la un spectacol maraton, de peste 8 ore, în care au evoluat brigăzile artistice, recitatorii, for-' taațiile de teatru, montajele literare, formațiile și soliștii de muzică ușoară, precum și formațiile coregrafice.Afirmațiile făcute anterior sînt pe deplin valabile și în cazul Lupeniului. Formații artistice multe, fiecare avînd calități, dar și momente perfecționabile. O atenție mai mare trebuie acordată textelor de brigadă, și ținutei scenice a formațiilor. S-a impus de o manieră aparte colectivul artistic al teatrului muncitoresc „Ana .Colda",

/I impresionat caracterul 
de masă a! concursului

se de teatru, 2 montaje literare și un colaj de versuri, o formație de dansuri populare și una de dans tematic, 4 formații și un solist de muzică ușoară fiind reprezentate în concurs clubul sindicatelor. I.M. Lupeni, I.M. Bărbă- teni, preparația de cărbune, I.F.A. Vîscoza, I.C.S.M., cooperativa „Straja" și Comitetul orășenesc U.T.C.
La Vulcan, duminică, "cel

Paroșeni, U.E. Paroșeni, Preparația : Coroești, întreprinderea . de confecții, că. tainul cultural „Dealul Ba- bii“, clubul muncitoresc.Un spectacol, în general bun, unde am remarcat dorința interpreților de a. se prezenta ■' cît mai bine în concurs. Taraful clubului și cei patru soliști, grupul vocal folcloric, dan. . sul popular al clubului, grupul de fluierași din Dealul Babii, dar mai ales

lor J8 perechi nerații de dansatori Dealul Băbii — au ___consistență momentului folcloric. Am ascultat' apoi recitatori, > teatru într-un act, teatru scurt, 5 formații și 8 interpreți de muzică ușoară. Sînt multe lu. cruri bune de spus, dar și aspecte ce se cer îmbunătățite, mal ales la capitolul prezență scenică. In ceea ce privește formațiile de muzică ușoară, 6 atenție deosebită se impune a fi acordată acurateții in- : tonaționale și dicțieî. De asemenea, este necesar, ca prezența în concurs să fie integrată strict genului ; încă apar imixtiuni între muzica ușoară și folk, între rock, progresiv și hard- rock ș.a. >- ț ? l-o- o j;''./ ';-Sînt idei care trebuie șă stea în atenția tuturor con- ■ curenților, pînă la., etapa municipală de la începutul ’ anului 1987.

Și la o-
a

Continuitate și 
perseverentă
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Tiberiu SPĂTARU
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Azi, 4 decembrie, ziarul 
„Steagul roșu" pășește in 
al 43-lea an de la apari- 

număr. 
acolo 

muncii, 
al mi-

Pe scena festivalului, 
brigada I.M. Lupeni.

clare va fi profilată pe lucrări de întreținere și re- parații la fondul locativ — zugrăveli, zidării, instalații sanitare — activitate necesară și cerută de cetățeni.Pe lingă buna funcționare a rețelei de servicii, aspect încă perfectibil (în această săptămînă continuă lucrări de amenajare a unui magazin de prezenta, re și desfacere a produselor cooperației meșteșugărești, cuprinzînd și unități de cizmărie și ceasornicărie, urmînd a fi dat în folosință în această^, lună) la Cooperativa mește-; șugărească' „Straja" există o bună experiență în domeniul lucrărilor în cooperare cu întreprinderile miniere din Valea Jiului. Secția de mecanică hr. 27 (acum în curs de mutare, într-un nou spațiu) realizează panouri metalice și împletituri de sîrmă destinată minelor. Tot în -etapa de modernizare a activităților se’'înscrie și reprofilarea secției de bobi- naj din Vulcan pe lucrări de confecții- metalice pen- - tru, întreprinderile miniere, mutai harnici,

cu alte două camere, biective dificile, pe care numai forța unită a colectivului le va atinge. Ne-o demonstrează elocvent Anton Florea.— Tavanul de rezistență din blocul III a fost făcut mai ales de brigada mea. Noi am intrat mai tîrziu la exploatarea lui. A trebuit să învățăm din mers. Și meserie și noua tehnologie. In brigadă..sîn tem doar 6 oameni mai în vîrstă: Nicolae Chiriae, eu, șefii de schimb (între 32—28 de ăni) Iosif Coiciu, Murvet Mustafa, Dascălu și Noa- că In rest, tineri de 18--20 : de ani, vîrsta medie nedepășind 25 de ani. Intre cei nou încadrați și stabilizați mă mîndfesc cu . Caro! Mihăilă, Marian Te- cueeanu. Petru Oprișa II, Nicolae Ilie,..;. Constantin Pătrașcu; Virgil Bucan, Marcel .Clement, Dumitru Toma, Marcel Hanciuc, loan Chirilov și mulți alții.Invățînd, mereu auto- depășindu-se, uniți, mem- brii colectivului au de

Ce s-a realizat concret? Din două formații -bune de frontal, prin „roire“, s-a ajuns la patru, cele conduse de Anton Florea, Grigore Mîndruț, Ion Bo- teanu, Gheorghe Lipsa, cărora li s-au adăugat brigăzile lui Gheorghe Humeniuc și-Gigu Știrbu, de la pregătiri. De sub tavan de rezistență se extrage aproape 90 la sută din producția sectorului, cu productivități mai mari decît cele planificate' cu o tonă pe post. In patru ani au fost calificați a- proape 90 de mineri, în decembrie a demarat noul curs de calificare, cu 24 de cursanți de la secto. rul IV. Prețul tonei de cărbune a scăzut în a. ceastă perioadă , cu 12— 17 lei. „Modulul planificat", cum îi place să zică șefului de sector, este mereuS perfectibil; în a- cest context s-a acordat o atenție deosebită pregătirii producției anului II al celui de-al optulea cincinal, cînd vor funcționa în permanență patru fron- prins nu jaumai . tainele tale, două abataje came- ră, capacitatea sporind de la șfîrșitul trimestrului I du-1 chiar. Astfel a fostmeseriei, dar și ale stăpî- nirii timpului, devansîn-

posibilă suita de revelioa. ne care precede Revelionul calendaristic. La care se adaugă veniturile suplimentare care au îmbogățit bugetele familiilor acestor bravi minei-i și, bineînțeles, mîndria de a fi pe cel mai înalt loc al podiumului de onoare, în rîndul minerilor de la Lonea, colectiv care a lansat chemarea la întrecere pe țară în ramura cărbunelui. La bilanțul o- norabil, peste 30 000 tone de cărbune extras suplimentar Ja ora actuală de I.M. Lonea, contribuția sectorului IV este hoțărî- toare, evidențiind puterea sa de mobilizare, angajarea să exemplară și do- rința de afirmare în breasla mineritului românesc. Iată de ce Revelionul mineresc. „în flux continuu" la care participă, pentru ultima oară /ca încadrat maistrul prin.cipal N.elepcu, se constituie, totodată, într-o diademă de cinstire a unei biografii exemplare, încrustată în „marmura" neagră, zămișlitoare de lumină și căldură pentru țară.

ția primului său 
Prezent totdeauna 
unde freamătul 
eroismul cotidian 
nerilor —- această stare I 
de tinerețe perpetuă pe l 
care viețile dedicate lu
minii o impune _ ziarul 
nostru rămîne la fel de 
tînăr, așezînd cu mîndrie 
în paginile sale nume de 
oameni și faptele lor de 
muncă destoinică spre I 
înflorirea neîncetată a pa- I 

eL " I' ' " I
Fiecare cuvînt scris, fie- i 
re literă turnată în 

plumb de muncitorii tipo- . 
grafi, este un -omagiu a- | 
dus eroilor reportajelor

I noastre _  oamenii Văii
| Jiului de astăzi —firească 
I împletire a luminii slovei 
| cu lumina din adîncuri.

Creșterea producției zilnice
(Urmare din pag. fj

In cooperativă cesc meșteșugari apreciați . pentru calitatea tuturor lucrărilor și atitudinea față de cetățeni, a. șa cum sînt Silvia Doseciuc, Toader Roșu; Octavian Răs- col, Gheorghe Roșu, loan Constantin, Szabados Viorel, Costică Țodea, Maria Ichim, Petrică Tolea, care își desfășoară activitatea în unitățile de mecanică 27 Lupeni, auto moto 29 Uri- cani și 27 A Vulcan, maro- chjnărie 17 Lupeni, croitorie 2 Lupeni și multe altele în care capacitatea creatoare în meserie este . însoțită de conștiința mo- ral-cetățenească a tuturor lucrătorilor.

fI
I MMUtematizare a orașului pînă la pîrîul Sălătruc. (V.S.) că din acest cartier,PROIECȚIE. Ieri, la se. ' . ...diul redacției, cu ocazia im. plinirii a 42 de ani de exis-NOU ANSAMBLULOCUINȚE, In Petroșaniau început lucrările de construcție a unui nou ansamblu de locuințe. Este vorba de blocurile Dl și ’ E2 care totalizează 110 a- partamente și fac parte din | frontul de lucru din anul _________ _____________| viitor. Amplasate, la extre- Țn noul cartier Bucura, din 

I mitatea sudică a cartieru- < 
I lui Aeroport, noile blocuri , -....... .......
l vor continua linia de sis- termică. ‘ Este vorba de cea

Dispunem de toate condițiile realizării acestor deziderate dar aceste condiții trebuie valorificate din plin printr-o mobilizare de excepție a fiecărui om al muncii, printr-o organizare superioară a activității la fronturile de lucru productive, prin întărirea ordinii și disciplinei, a disciplinei tehnologice mai a- les. Organele și organizațiile de partid, Conducerile colective ale unităților miniere trebuie să ia cît mai grabnic măsurile cele mai corespunzătoare unei activități susținute și rodnice. Faptul că numeroase formații de lucru, sectoare și chiar unități și-au îndeplinit prevederile de plan anuale înainte de termen este, alături de creșterile zilnice de producție pe care le-am amintit, o dovadă grăitoare că se poate, că se pot obține producții sporite de cărbune. Și trebuie obținute! Condiții avem, repetăm, dar trebuie, bine va- __ _____ ___ lorificate, superior fructi- 
activității în sezonul rece. ficate.

condițiilor, a tuturor resurselor interne de care dispun. Aceste eforturi și strădanii trebuie însă jjiai mult amplificate în această pe. rioadă care a mai. rămas pînă la șfîrșitul anului pentru că, acum, cînd condițiile atmosferice de secetă prelungită ■ au diminuat cantitatea de apă necesară funcționării , la parametri optimi a hidrocentralelor, e- conomia națională, indus, tria socialistă are nevoie de tot mai mult, cărbune, de cărbune energetic și cocsifi- cabil. Mai mult decît atît, acest cărbune trebuie extras în condiții de eficiență economică ridicată, cu un consum de energie cît mai mic, ceea ce presupune o folosire rațională și intensivă a tuturor utilajelor de care dispun minele. Sporirea producției zil
nice de cărbune și econo
misirea energiei electrice 
sînt comandamente majore 
ale sfîrșitului de an, ale

de.a doua centrală ternii- fierului Petroșani-Nord, la organizată cea de-a Xl-a___, care va asigura încălzirea și apa caldă pentru 260 de a- ....... . ... ... ....__________ parțataente state în folosih- „______ . .... ____—tență a ziarului, a avut loc ță de la începutul anului claie. Aici sînt în fază a- o interesantă proiecție de și' pînă în prezent. vansată de amenajare odiapozitive, cu aspecte din. CONCURS. „Cîntec nou unitate de legume-fructe și . . '’ *’ /' “, se inti-tulează'toncursul celor mai tineri soliști de muzică populară din școlile orașului Petrila. Concursul este programat, pentru tainică; 7 decembrie de lâ. ora 9, în sala pionierilor. (V.S.)EXTINDERI. In zona par

Valea Jiului de astăzi. Pro- pe plai străbun", iecția a fost urmată de o audiție .muzicală ce a cuprins muzică românească.(Al. H.)CENTRALA TERMICA.xii îxv ui cai uci JUUț,lXL ți, utili orașul. Uri câni, a fost pusă în funcțiune o centrală dilata., casei

parterul blocului 79, constructorii din- brigada 10 a A.C.M. au predat beneficiarului noi spații comer-
un salon pentru coafură-- frizerie, care urmează -să fie puse la dispoziția cetățenilor pînă la finele lunii decembrie. (V.S.)SALONUL DE IARNA AL UMORULUI. Pentru perioada 13—20 decembrie a.c., în holul Casei de cultură din Petroșani va fi

ediție a Salonului de iarnă al umorului. Sînt invitați să participe cu lucrări (maximum trei lucrări proprii) amatori ai genului din toate localitățile Văii Jiului. Lucrările vor fi pre. zentate la sediul redacției ziarului- nostru pînă în data de 11 decembrie.
Rubrică realizată de 

Viorel STRĂUȚ
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— Care este situația rea
lizării principalilor indica
tori economico-financiari ?

1IIIi L.

PETROȘANI

PENTRU REALIZAREA SARCINILOR
0 activitate exemplară, intr-un climat 

de ordine și disciplină
— Stimate tovarășe di

rector, ing. Dumitru Al- 
bescu, vă rugăm să punc
tați, succint, activitatea 
SUCT, a unității pe care 
o conduceți.— Ne desfășurăm activitatea în întreaga Vale a Jiului, la toate întreprinderile miniere și la celelalte unități economice ale C.M.V.J. Avem o coloariă chiar la Țebea. Numărul beneficiarilor depășește ci - fra.de 30. Executăm diverse transporturi de personal, materialele cele mal variate (lemn, armături, u- tilaje, oxigen și exploziv). Evacuăm cărbunele~din carierele Cîmpu lui Neag, Victoria — Lupeni, Jieț și Gimpa. Efectuăm transporturi speciale din întreaga țară.

— Dotarea tehnică ? '

stanțial din partea conducerii Combinatului Minier Valea Jiului care s-a străduit să ne asigure cantități suplimentare, chiar, repartițiilor pe care le a- vem.
vor fi specializați, prin școala profesională, î.ntr.o dublă' calificare — mecanici și conducători auto.

— Tovarășe director, vă 
rugăm să prezentați o me
todă specifică activității 
dumneavoastră pentru îm
bunătățirea protecției mun
cii și a siguranței circu
lației.

— Avem un parc de peste 950 mijloace de transport din care peste 600. de autobasculante de mare tonaj — 16 tone. Dispunem de un număr important de utilaje de terasațe și des- copertă — peste 35 ele buldozere și 50 de excavatoare de diferite capacități — de la 0,6 mc la 3,2 mc pe cupă. La toate acestea mai adaugărn 25 de automacarale de 5 și 18 tone. In . privința dotării și a aprovizionării cu piese , de schimb am primit un ajutor sub-,

— Ne-am îndeplinit lună de lună sarcinile planificate la cei mai importanți indicatori. Organizația de partid, conducerea colectivă a unității, întregul. colectiv depune eforturi susținute și pentru sporirea gradului de utilizare a mijloacelor de transport și utilajelor care trebuie să crească de la 55—60 la sulă, cit realizăm acum, la 70 la sută. Și în mod deosebit la autobasculante.
— Ce ne puteți spune 

cu privire Ia asigurarea 
secțiilor cu personal califi
cat și policalificat ?— Avem rezultate buna și în acest domeniu de activitate și ne străduim să le îmbunătățim în continuare. Am calificat sau a- vem în curs de calificare 41 de mecanici auto, fochiști, 15 mecanici mașini și utilaje, perfecționate 439 de -per- me din totalul mijloacelor soane din bare 389 de muncitori. Sînt în pregătire la Liceul auto din Deva o clasă de 36 de elevi care

—. Una dintre aceste acțiuni, care s-a dovedit c- ficientă este „școala personalului" care o ținem săptămînal. In acest cadru prezentăm .și prelucrăm cele mai importante evenimente rutiere. Evenimentele pe care le prezentăm sînt fie din . activitatea noastră fie de la alte unități din Valea Jiului și din țară. Insistăm, la nivelul tuturor secțiilor, pe îmbunătățirea propagandei vizuale unde facem o intensă popularizare a tuturor faptelor mai deosebite. Creînd un climat de ordine și disciplină, asigurăm condiții optime pentru activitate rodnică. o

— Cel mai puternic co. 
lectiv al S.U.C.T.?10 de Avem — Secția Cîmpu . lui Neag, care deține o trei-de transport ale unității. Asupra activității lor, vă rog să insistați în această pagină de ziar.

Pentru siguranța 
circulațieiPrin grija conducerii Combinatului minier lea Jiului, S.U.C.T. troșani a primit în dotare o mașină pentru controlul circulației cu,ajutorul că. reia echipajul de la bordul ei, după un program bine■ stabilit, desfășoară o activitate intensă pe drumurile publice, mai ales în ceea ce privește prevenirea unor abateri de la disciplina rutieră. Este o măsură bine venită și bine primită de colectivul unității. Acțiunile întreprinse au condus deseori la stoparea unor abateri încă „din fașă", contribuind efectiv la îmbunătățirea protecției muncii și siguranței circulației.

Va. Pe-

Cea mai puternică
dintre coloanele secției»reprezentative : Rusu, ViorelLa secția Cîmpu lui Neag, secție a S.U.C.T. Petroșani - — șef de secție ing. Romulus Cruceru— cea mai puternică dintre cele 6 au- toeoloane, este coloana I al cărui șef de coloană este Liviu Sturza. O coloană puternică atît în ceea ce privește parcul de autobasculante de' mare tonaj rulat, cit și ponderea deținută în îndeplinirea sarcinilor de plan: 140—150 la sută proporție medie de realizare a prevederilor de plan. Conducătorii auto sînt cuprinși în trei formații care își desfășoară activitatea, după un gra-. fie de lucru judicios stabilit. -— Avem oameni harnici și pricepuți, conducători auto de mîna întîi, ne spunea șeful coloanei Liviu Sturza, Ei sînt cei care au ridicat coloana noastră printre cele mai puternice ale secției și tot' cu ei ne străduim, prin mijloace proprii, să ne amenajăm un spațiu de parcare mai corespunzător.— Cine sînt oamenii. 8 CEeît

teva numeConstantin ,Țabrea, loan Lăstun, Ilie Leșeanu și Zaharia Moldovan.Constantin Rusu poate fi un exemplu pentru mulți conducători auto, legat de modul în care își întreține mașina, de dăruirea cu care acționează pentru îndeplinirea sarcinilor de plan.— Știm bine cîte efor-, turi ■ depun conducerile Combinatului și a S.U.C.T. pentru asigurarea pieselor - de schimb, știm că nu es„ te ușor ' să. le procurăm, dar totuși- avem nevoie, pentru o activitate normală, de mai. multe anvelope, acumulatori, becuri, seturi motoare sau curele de ventilatoare și compresoa- re — ne spunea șeful coloanei, Liviu. Sturza. Condițiile în care lucrăm sînt destul de grele; drumuri de acces nu tocmai optime. O să vină gerul și zăpada și nu avem voie, nu trebuie să creăm greutăți în evacuarea cărbunelui de la carieră.

^gil

Pagină realizată de Dorin GHEȚA 
' Foto: Alexandru TATAR

Grigore Tomescu, meca
nic auto, SUCT Petroșani 
— secția Cîmpu lui Neag.

Aurel Mihăiasă, condu
cător auto, SUCT Petro
șani secția Cîmpu Iui 
Neag.

Echipa Condusă de lăcătușul Matei Gottfert 
secția Cîmpu lui Neag, SUCT Petroșani — un etalon 
al lucrului bine făcut, o „carte de vizită" a hărniciei.

1000 și pesteEste mult, este puțin să execuți lunar 1000 și peste 1000 de curse? Este o întrebare la care cu greu se poate da un răspuns direct, cît mai aproape de adevăr, chiar dacă cunoaștem foarte bine zona și traseul pe care sînt efectuate aceste curse. Cel mai simplu, și atunci imaginea devine cuprinzătoare și reală, este să amintim că în medie, un bun conducător auto execută 500—600 de curse lunar. Și dacă unul care e- fectuează 500—600 de curse este biin, ce calificativ să le dăm celor ce fac 1000 și peste 1000 . de curse ? Foarte burii să- le spunem și încă este puțin. „Sînt oameni de excepție. Și nu numai conducători auto îndemînatici, buni profesioniști, dar și meseriași care, își iubesc utilajul pe care lucrează. Fără o mașină întreținută „ca la carte" care să meargă mai bine chiar decît un ceas de precizie — de ce să nu o spunem? — nimeni nu ar fi în stare să execute un număr atît de marc de curse și în condițiile existente la' Cîmpu lui Neag', unde nu este un poligon pentru curse autoniobilis. tice. Noi avem în cadrul secției mai mulți astfel

1000 de cursede conducători dintre ei sînt mai buni Constantin Rusu și loan Sencd — ne spunea zilele trecute șeful de schimb. al secției Mihai. Oprișa. Și mai făct>a . o precizare. Eforturile le sînt răsplătite și de retribuția obținută. Spre exemplu, loan Senco a atins, o retribuție lunară de 8000, 9000 și chiar 10 000 lei".Ni se pare semnificativ să subliniem corelarea care există între aportul “ avut la îndeplinirea sarcinilor de plan, între dăruire și. muncă, înaltul profesionalism și retribuțiile realizate. Semnificativ și adăugăm, stimulativ în același timp. Iar faptele de muncă, rezultatele obținute de conducătorii auto nu nu- mai că sînt răsplătite prin retribuțiile realizate, dar - sînt popularizate prin ședințele lunare de sindicat, în cadrul informărilor e- conomice care sînt prezentate, sau în ședințele o- perative de lucru care au . loc săptămînal.Exemplul lor, al celor care realizează 1000 și peste 1000 de curse poate fi și trebuie urmat de cît mai mulți conducători auto din Valea Jiului.

auto, dar printre cei

O mină de oameni, formația condusă de, Matei Gottfert,. cei ■ care- se străduțe din răsputeri să mențină în stare de funcționare utilajele secției, ' ' ■desfășoară activitatea, jă, pe noua platformă dustrîală. Atelierul, neîncăpător pînă la punerea în funcțiune a tuturor obiectivelor, nu permite tu- . turor meseriașilor să-și desfășoare activitatea sub a- coperiș. De altfel, oricît de încăpător va fi, acest atelier nu va ..putea permite intrarea a 15—20 șf uneori chiar 25 de mașini la reparații și revizii. Pentru că, trebuie să amintim, meseriașii acestei formații, de fapt oamenii din echipă condusă de Carol Ki- bedi, execută reviziile tehnice de gradul I și II și i RTS (de două ori pe an: primăvara și țoamna).-—Am lucrat și vom mai iui ra, probabil ■ sub « cerul

lși de- iri- încă

liber la anumite reparații și revizii. Oamenii sînt . obișnuiți cu ploaia, și cu gerurile, cu arșița și zăpezile — ne Spune șeful for. mației, maistrul Matei Got.
■ . V.-

mulți dintre cei care lucrează îritr-un atelier mo. dern, trebuie să-și scoată pălăria. Trebuie, pentru că acești meseriași, deși nu au categorii mai mari de-a
Pe ploaie, arșiță sau ger 

mereu la datorietfert. Cu gîndul la executarea unor lucrări de bună calitate și în scurt nici nuvăm starea vremii... Noi sîntem în permanentă întrecere cu timpul. Nu a- vem vreme să ne plîngem. Mașinile trebuie să meargă, să transporte le de la carieră, conducătorii auto în condiții de locSînt. oameni în ■roca multi, chiar

timp mai obser- vre.mii
IV- a, execută lucrări de-aV- a și de-a Vl-a.Șeful de formație prezintă pe cei mai dintre cei mai buni

cărbune- Doar și lucrează ușoare, fața că- foarte

hi-i buni „deși îmi este foarte greii'să fac o departajare între ei". Ii notăm pe mecanicii Ion Du- duță, Vasile Gorea, loan ÎJurtea,. Petru Sulin, Constantin Bostan, Gheorghe Munteanu, Vasîlică Dascăl și Ilie Mihăilă, pe sudorii. Coste! Iordache, Ion Pan- d.ie și Marius Cojocaru. pe

singurul electrician al secției Ilie Rotariu, omul mai. solicitat.Pasionați de munca care o fac, pricepuți . destoinici, membrii formației de întreținere și reparații a secției, oamenii care lucrează în cel mai vestic punct de lucru staționar al S.U.C.T.-uliîi și în condiții de loc de~invidiat, nu cunosc tihna, pînă utilajul nu este reparat, nu este revizuit astfel încît.șă funcționeze în condiții ireproșabile. Ordinea și curățenia din atelier de pe platformele unde își desfășoară activitatea demonstrează și .simțul de buni gospodari de care dau dovadă.Și nu-i lucru tocmai ușor să întreții să repari și să revizuiești nici mai mult nici mai puțin decît 302 utilaje -din ’Care numai autobasculantele de mare/tonaj se ridică la': un număr de 297.

celpe și

fra.de
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E
Adunarea Generalade la Viena a O.N.Ustatele

în în acest an
Lucrări didactice pentru 

tipărite
Reuniunea general-europeanăVIENA 3 (Agerpres). A- bordînd în continuare problemele cooperării industriale — cooperare concepută ca o componentă de prim-ordin a colaborării e. eonomice și tehnico-știin- țificc general-europene, obiectiv de bază pe calea înfăptuirii securității pe continent — Reuniunea General-Europeană de la Viena procedează în această etapă la un schimb de vederi în legătură cu rezultatele concrete obținute în aceste domenii pe

linia transpunerii în viață a prevederilor Actului final de la Helsinki și a documentelor forumului, de la Madrid, precum și cu acțiunile ce se cer întreprinse în continuare pentru intensificarea .și diversificarea conlucrării proc avantajoase între tele participante.Evidențiind pașii s-au înregistrat pînă prezent pe această numeroase delegații apreciat, totuși, că aceștia nu sînt pe măsura cerințelor actuale, a posibilități-

reci, sta-care în cale, au

lor pe care le au participante.Reprezentantul noastre a relevat tanța deosebită care revine dezvoltării, colaborării economice și a cooperării industriale dintre toate statele continentului, ca o cerință esențială pentru pacea și securitatea în Europa și s.a referit la rezultatele pe care România le-a obținut pe acest rîtn în perioada care trecut de la adoptarea Actului final de la Helsinki.

țării im por.

tă-a
Sfidarerasistă ? (A- pro.

<.e

WASHINGTON 3 gerpres). In pofida testelor opiniei publb mericane,. compania televiziune americanăKCOP a început difuzarea pe micul ecran a filmului „Chaka Zulu", produs de compania- sud-af ricanaSABK. Pelicula este impregnată de spiritul rasist, a- vînd scopul evident de a argumenta „istoric" actualele represalii împotriva populației de culoare regimului minoritar R.S.A.

a- dc

aledinCarnet
FESTIVAL DE MUZICĂ...In capitula Uniunii So. vietice s-a încheiat tradiționalul festival de muzică „Toamna moscovită", care a fost consacrat, de această dată, Anului Internațional al Păcii. In ca. drul festivalului au avut loc 30 de concerte din cele mai diferite genuri muzicale.Interpretarea a fost sigurată de cele mai noscute orchestre din pitala U.R.S.S. și de

a. cu- ca- so- liști laureați ai diferitelor concursuri muzicale internaționale.
...ȘI AL FILMULUIIn capitala Kenyei se desfășoară tin festival internațional al filmului : trican, la care realizatori din mai multe 

țări ale continentului. Pe lingă scopul firesc al oricărui festival de a evidenția cele mai bune realizări 
în cea de-a 7-a artă, cel

a-participă

Sub egida Programului Națiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător (PNUE), la Geneva a început o reuniune internațională lă care participă delegații din 40 de țări. Obiectul acestei conferințe este de a evita iremediabilul pentru pătura de ozon care se dezagregă, a- menințind Pămînțul cu o adevărată insolație.Delegații acestor țări, precum și reprezentanți ai CEE, OECD, OMS . și industriilor, chimice . vor acționa pentru a pune la punct un protocol internațional menit să reglementeze producerea și emisiunile de clorofluorocarboni, care se află la originea a- cestui flagel ecologic. Este adevărat că acest spectru amenințător, pentru pătura

Declarația Consiliului de Securitate 
în legătură cu acțiunile militare împotriva 

taberelor palestiniene din LibanNAȚIUNILE UNITE (Agerpres). Consiliul Securitate a adoptat tul unei declarații care țările membre exprimă „îngrijorarea
France docu-3 de tex- prin își pro.fundă" față de escaladarea acțiunilor militare îndreptate împotriva palestiniene taberelor din Liban,

(Agerpres).Miercuri, pentru a 10-a zi consecutiv, în Liban s-au desfășurat lupte violente între miliții ale Organizației politico-militare Amal
BEIRUT 3

culturalde> la Nairobi este menit să contribuie la dezvoltarea industriei cinematografiei în Africa.La deschiderea festivalului, ministrul informațiilor clin țara-gazdă a relevat că „Africa are nevoie de o industrie de film viguroasă pentru a se deco- loniza și în acest sector și a se elimina influența producțiilor occidentale".
INTILNIRE

\ CINEAȘTILORIn orașul Constantine s.a desfășurat recent cea de-a III-a întîlnire între creatori ai Celei de-a 7-a arte din Algeria, cît și din alte țări arabe și africane. Actuala ediție a avut loc sub generi ul „Imagini despre femei". Prin intermediul filmultii documentar și de ficțiune sînt relevate aspî- rațiile, problemele, statutul femeilor în societatea modernă, scrie revista „Revolution Africaine". <
de ozon, situată între 15 și 50 km altitudine, care îmbracă Pămîntuf prote- jîndu-1 de efectele nefaste

transmite agenția Presse. Totodată, mentul fade Un apel către toate părțile interesate să pună capăt ostilităților cunoscute sub numele de „războiul taberelor" și să faciliteze misiunile cu caracter„ ritelor temui umanitar ale dife- organisme din sis- Națiunilor Unite.

O rezoluție 
adoptată în 

problema 
colonialismuluiNAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). Adunarea Generală a O.N.U. a aprobat, cu o marc majoritate de voturi, o rezoluție în problema colonialismului care condamnă, între altele, orice colaborare cu A- frica de Sud, în special în domeniul nuclear și militar. Referindu-se cu deosebire la Namibia, documentul denunță acțiunile care împiedică traducerea în viață a prevederilor Declarației O.N.U., din 1960, cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale.Totodată, rezoluția cere „tuturor puterilor coloniale să-și retragă imediat și necondiționat bazele și instalațiile militare de pe teritoriile neautonome".

Editura didactică și pedagogică a tipărit în a- ccst an noi lucrări necesare elevilor din învăță- mîntul de toate gradele. Astfel, recent a apărut o nouă ediție a „Atlasului de geografia Republicii Socialiste România". Au fost, de asemenea, reeditate „A- tlașul botanic", „Atlasul geografic general" și „Atlasul geografic școlar" și e. ditate importante hărți u- tile în predarea geografiei patriei și universale: „Har. ta fizică și administrativă a Republicii Socialiste România", „Harta solurilor Republicii . Socialiste România", hărțile fizice și poliiice ale Africii, Ame- ricii de Nord și Amcricii de Sud. S-au realizat, tot-

odată, planșe murale pentru învățămîntul preșcolar și planșe pentru elevi, care ilustrează teme vizînd in- terdisciplinaritatea, tehnicile noi utilizate în procesul instructiv educativ, organizarea cabinetelor școlare. In domeniul științelor naturii au fost tipărite planșele „Arborele., filoge- nctic al regnului animal", „Arborele filogenetic al regnului vegetal", diverse materiale didactice ce Urmăresc organizarea lecțiilor în concordanță cu cerințele programei analitice, îmbinarea experimen. telor de. laborator cu lu. crările executate în atelie- rele-.școală și loturile le. gumicole.
(Agerpres)

TV

memento
FILME
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*și combatanți palestinieni în zona taberelor de refu- giați de la Beirut și din sudul Libanului. Potrivit agenției AP, care citează un bilanț al pbliției liba. neze, pînă acum și-au pierdut viața 374 persoane, în timp ce 734 au fost ră. nite.

ȘOMAJBONN 3 (Agerpres). Biroul federal al Muncii a anunțat că în luna noiembrie rata șomajului a a- tins în R.F.G. 8,3 la sută, față de 8,1 la sută cît se înregistrase cu o lună î. nainte, informează agenția AP. Numărul total al celor fără un loc de muncă se ridică acum la 2,068 milioane persoane.

PETROȘANI — 
iembrie: Acasă; întoarcerea din 
rîngul: Aplauze, aplauze.PETRILA: I-II.LONEA: Drumul.VULCAN — Luceafărul; B.D. în alertă.

LUPENI — Cultural i Ca-n filme.URICANIî Precria.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cine, matografice Județene Hunedoara.

7 No- 
Unirea; 

iad; Pa.Vraciul,

Telejurnal.Viața economică. Memoria documentelor (color).Nestinsa sete de libertate și dreptate. Invitație în studiourile Radiotele- viziunii (color). Vă place opera (H).Experiența înaintată — inițiative, e- ficiență.Tribuna democrației — for al responsabilității civice. 21,50 Telejurnal.22,00 închiderea programului.

21,35

ANIVERSARE. In capitalii laoțiană a avut loc o adunare populară cu pri. lejul aniversării a 11 ani de la proclamarea R.D.P. Laos. La festivitate, alături de peste 20 000 de locuitori ai orașului, au participat și membrii conducerii de partid și de stat. A luat cuvîiitul K eobouneph anh, al Biroului Politic al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, care a evidențiat, printre 'altele, că producția industrială a cres-cut cu 56 la sută Jn pe-rioar a 1976 -198 . El asubliniat, de asemenea, importantele succese obținute în domeniul agriculturii.

Sisavat membru

HOTARIRE. Adunarea• Generală a O.N.U. a adop-
ce în 1984, aceasta a fost de numai 3—4 -la sută, cei doi poli ai globului fiind cei mai afectați.

Din presa străină
OZONUL ÎN PERICOL

(Agenția France Presse).

alt?' razelor ultraviolete, descrește în mod constant.Datorită primelor măsuri -—. adoptate, .recent, de un număr de state —, tendința -a fost încetinită, fără a fi însă total oprită, In 1975 s-a înregistrat o scădere cu 15—20 la sută. a păturii de ozon, în timp

- Alterarea progresivă a acestui „scut" provoacă ceea ce se numește „efectul de seră", capabil să antreneze o încălzire globală a Planetei cu cîteva grade într-o primă etapă și creșterea nivelului oceanelor. De unde și strigătul de

tat o hotărîre privind re- înscrierea Noii Caledonii, posesiune franceză, îri cadrul teritoriilor neautonome care trebuie să-și do- bîndească independența, transmite agenția France Presse Proiectul de rezoluție în acest sens a fost prezentat dc țările membre ale Forumului Pacificului de Sud, precizează sursa citată.
NEGOCIERI. La Madrid s.a încheiat cea de-a treia 

rundă a negocierilor din
tre Spai ia și Statele Unite în legătură cu reducerea numărului trupelor a- mericane staționate la bazele militare ale S.U.A. 
< stente pe teritoriu 
spaniol. După cum a de. clarat un purtător de cu- 
• ut p i- iol, negocie ie au 
fost d ficile și delicate , 
fără 4 se înregistra pro.• grese semnificative. Următoarea rundă lie negocieri_ a fost programată să se desfășoare tot la Madrid, în zilele de 3 și 4 februarie 1987.
alarmă lansat de oamenii de știință și meteorologi cu peste 20 de ani în urină. Ozonul, stopînd o mare parte din razele ultraviolete, protejează viața pe Pămînt.Potrivit oamenilor de știință, chiar și o reducere relativ puțin însemnată a volumului de ozon s-ar exprima, înț^Sara nor perturbăriprintr.o creștere simțitoare a numărului

u-climatice,cancere. lor și bolilor de piele ia oameni, printr-o scădere a randamentului culturilor, unele cereale fiind pur și simplu distruse, ca și prin perturbări ale proprietăților materialelor plastice.

întreprinderea minieră 
Uricani

«*

încadrează direct sau prin transfer :

- geolog șef

- jurisconsult

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 57/1974 și Legea 

nr. 12/1971

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Maxim Sorin, eliberată de IUM Petroșani. ' O declar nulă. (9380)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Buzilă Gheprghe, eliberată de I.M.
anunțuri

declarValea de Brazi. O nulă. (9382)PIERDUT cal sur, jumătate. Adresați Gheișa, Uricani.Muncii, bloc 12/2/29. Aducătorului recompensă.(9383)
DE FAMILIE

2 ani Luka strada
FIUL Gavrilă, fiica Irina cu familiile și su

rorile cu familiile, anunță cu adincă durere înceta, 
rea din viață a celui care a fost un bun și iubitor 
tată și frate

ALTMAN GAVRILA
Inmormîntarea va avea loc în 5 decembrie, ora 

15,30, din strada Dr. Petru Groza, 52.
, Ii vom păstra veșnic amintirea.

NEPOȚII Mihai, Viorel, Irina Vizitiu și Sanda 
și Altman Gavril anunță cu durere încetarea din' 
viață a iubitului lor bunic

ALTMAN GAVRILA

COLEGII de muncă sînt alături de Petrovicescu 
Iloria, în aceste clipe grele de trecere în neființă a 
mamei sale. (9378)

MAMA, soYa, fratele, mătușile și verii, anunță 
cu aceeași durere împlinirea unui an de la decesul 
celui care a fost

KAROOS MCOLAE (MIKI)
Nu-I vom uita niciodată. (9384)
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