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în spiritul sarcinilor și indicațiilor trasate de

, i. tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
Calitatea forței de muncă .

determinantă pentru creșterile producției de cărbune' Factor determinant al 
creșterii producției de cărbune, potrivit necesităților economiei naționale, al fructificării puternicei ba
ze tehnico-materiale crea
te în acest scop, calitatea 
forței de muncă cu tot ce incumbă această noțiune — temeinică pregătire teh- nico-profesională, un înalt 
grad de conștiință Ș> disciplină muncitorească — a devenit o preocupare prio-: ■ ritară a organelor și organizațiilor de partid, a sindicatelor și conducerilor colective.Recrutarea, stabilizarea și pregătirea forței pentru minerit constituie în acest ultim trimestru un obiectiv prioritar al acțiunilor pregătitoare pentru cel de-al doilea an al cincinalului, în care sînt implicate, pe baza unui program judicios, toate forțele politice, con- c ducerile minelor; Este fi-' • resc, întrucît atît în 1987 cît și în ceilalți ani ai cincinalului, creșterile de pro-' ducție programate deschiderea de noi puri miniere, dar mâi seamă prin folosirea tensivă a capacităților de producție, a zestrei’tehnice, pentru sporirea conți, nuă a productivității muncii, necesită o forță de muncă de calitate supe-

rioară din punct de re tehnicIn acest sens s-au intensificat acțiunile de recrutare a cadrelor tinere, s-a îmbunătățit rigoarea selecției noilor încadrați, a crescut preocuparea pentru integrarea tinerilor în colectivele miniere, în cerințele muncii în subteran.

TOT

prin cîm- j cu in-

vede. CMVJ, consfătuire consa- și profesional. erată în fiecare lună stabilizării și pregătirii personalului, în cursul trimestrului au fost încadrați în unitățile miniere 2338 de muncitori și în tot a- cest timp au plecat 167 de persoane, reziiltînd astfel un spor de efective de 2171 muncitori. Balanța 
înclină astfel în mod grăi
tor în favoarea stabilității, 
a integrării responsabile, 
în cunoștință de cauză a 
forței de muncă tinere. O activitate bună s-a desfășurat în acest trimestru mai ales la minele Petrila, Lupeni și Aninoasa unde sporul de efective se cifrează la cîte 356, 248, respectiv, 223 de muncitori. La alte unități însă, sporul este mai mic — de 57 la Bărbăteni și 133 la Dîl- ja — ceea ce denotă că recrutarea necesarului de muncitori și stabilizarea forței de muncă nu se ridică la nivelul cerințelor. Nu sînt semnificative nici rezultatele activității colectivelor de recrutori în diferite județe ale țării, deoarece 86 la sută a încadră-

■ Pe marginea con
sfătuirii privind asigura
rea, integrarea și pre
gătirea forței de muncă 
în minerit

Efectul măsurilor întreprinse de Ia începutul trimestrului pentru îmbunătățirea recrutării și stabilizării forței de muncă la ■ toate unitățile miniere, al demersurilor conjugate în acest sens ale organelor și organizațiilor de partid, sindicatelor și conducerilor unităților miniere este semnificativ.Așa cum a relevat cons- rilor din lunile noiembrie fătuirea organizată zilele — decembrie s_au făcut trecute de biroul Comitetului municipal de partid,împreună cu conducerea (Continuare în pag. a 2-a)

Ioan DUBEK

FRUNTAȘI 
SE NUMESC

a.
de

Primul an al celui deal optulea cincinal a însemnat, pentru mina Paroșeni, o cunună de niversări și succeseprestigiu; cea mai modernă și mecanizată mină din Valea Jiului a recent prima pentru an s-a lion tone de cărbune, deplinirea sarcinilor nuale de plan fiind devansată calendaristic cu 52 de zile, mareînd parcă simbolic săptămînile de vrednicie ale anului, minerii Paroșenilor se află pe un o- norant loc II în întrecerea

sărbătorit două decenii de la tonă de cărbune, prima oară într.un produs peste un mi- în.a-

Ion VULPE

(Continuare in pag. a 2-a)

Garanția viitoarelor 
succese — ritmurile înalte

Paralel cu exploatarea cărbunelui din carieră, la I.M. Cîmpu lui Neag au demarat lucrările de investiții în vederea punerii în valoare a zăcămîntului din acest perimetru minier.— Lucrările decurg con- ~ form programelor întocmite în acest sens, ne spune Ovidiu Avramescu, inginer șef cu dezvoltarea. La 1 octombrie, odată cu înființarea întreprinderii,a început săparea puțului investiții.
Gheorghe OLTEANU

deja,in des.
pier. Concomitent, se acționează și pentru executarea planului înclinat, la care s-au betonat, 15 ml.Referitor la modul care au început și sefășoară lucrările de investiții din perimetrul minei Cîmpu lui Neag, cît și despre formațiile . angreiyrte în executarea, lor am discutat, în continuare, cu sing. Dragomir Bogdan, din cadrul sectorului de

nostru pentru libertate și neatîrnare, pentru 
dreptul de a fi stăpîn în prppria-i țară" 

științifică din Capitalănel dr. Gheorghe Tudor — „Epopeea luptelor strămoșilor noștri geto-daci pentru apărarea vetrei străbune, semnificația că a evenimentelor de
SesiuneaIn Capitală a avut loc, sîmbătă, 20 decembrie, sesiunea științifică dedicată împlinirii a 2500 de ani de lupte și jertfe ale poporului nostru pentru li- ____  ..bertate și neatîrnare, pen- cum 2500 de ani" ;EmilCondurachi — „Izvoare' și mărturii privind civilizația materială și Spirituală a geto-dacilor și contribuția ei la patrimoniul cultural european" ; prof. univ. dr. Mircea Pe- trescu-Dîmbovița — „Poporul român — 1 împletirii civilizațiilor da. ce și romane — luptător neînfricat pentru apărarea libertății, unității și neatîrnării patriei" ; prof, univ. dr. Camil Mureșan — „Cucerirea independenței depline de stat a României în 1877 și făurirea statului național unitar în 1918 — încununare a necurmate ale nostru pentru ființei naționale, refacerea unității pe vechea vatră prof. univ. dr. Iulian Cîr- țînă — „Partidul Comunist Român — continuatorul luptelor pentru dreptate socială și națională, pentru apărarea unității, suveranității și integrității ’ patriei" ; prof. univ. dr. Viorica Neculau — „Epoca

tru dreptul de a fi stăpîn în propria.i țară.La sesiune, organizată de Academia Republicii Socialiste România și Ministerul Apărării Naționale, au luat parte membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., membri ai Comitetului Central al partidului, cadre cu munci de răspundere din aparatul de partid și de stat, din domeniul științelor sociale, oameni de știință, artă și cultură, reprezentanți ai unor colective de muncă din întreprinderi și instituții bucureștene, generali și ofițeri superiori.Lucrările au fost deschise de acad. Radu Voinea, președintele Academiei Republicii Socialiste România.In continuare au prezentat comunicări: prof,univ. dr. Dumitru Ghișe — „Lupta îndelungată și eroică a poporului nostru pentru unitate și independență reflectată în opera teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu"; colo-

Nicolae Ceaușescu — epoca împlinirii celor mai . înalte idealuri ale luptei poporului român pentru libertate, unitate națională și ■ independență, a înfloririi fără precedent a economiei, științei și culturii, a creșterii prestigiului României în rîndul națiunilor lumii"; conf. univ. dr. Ion Arde» leanu — „Afirmarea libertății și independenței poporului român — ,.. nată principală a rezultat al poporului nostru.ția tovarășuluiCeaușescu privind

istori- a- acad.

luptelor poporului păstrarea pentru de stat dacică";

coordo- istorici Concep. Nicolae, dreptulpopoarelor la pace, libertate și suveranitate".In încheierea sesiunii, într-o atmosferă de puter-. nică vibrație patriotică, participanții au adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România.Telegrama a fost prezentată de academicianul ȘtefanI’uscu.Cei prezenți au aclamat eu însuflețire pentru eroicul nostru partid comunist și secretarul său general, pentru patria noastră socialistă, liberă, demnă și înfloritoare.

Mai multă operativitate în acțiunile 
de înlăturare a zăpezii!unitățile de gospodărie co- 'munală și locativă trebuie să acționeze cu mai multă promptitudine și continuitate, să fie un adevărat e« xemplu pentru locuitori, ne spunea tovarășul Ștefan Hodoș din compartimentul .gospodărie al Consiliului popular municipal. * ' ." . " șicontinue, încă de vineri noaptea, am remarcat la Vulcan și Lupeni.înlăturarea zăpezii dinaintea unităților Corner. . ciale și meșteșugărești, pe tot trotuarul, sau din fața blocurilor scoate în evidență spiritul gospodăresc al cețățenilor, chiar grija pentru ordine. A participa la crearea unor condiții foarte bune pentru desfășurarea vieții sociale și e- conomice reprezintă o datorie morală a cetățenilor și a oamenilor muncii din întreprinderi.

T. SPATARU

din șco. liceele; Ninge frumos, spre bucuria copiilor care își încep vacanța de iarnă într-un decor de basm. Dar ceastă primă zăpadă, temută într-un strat crește cu fiecare fulg, duce în actualitate problema acțiunilor destinate a- sigurării unor condiții optime pentru desfășurarea normală a vieții social-e- conomice. •Ieri dimineață am urmărit în Petroșani cum și cît de eficient se intervine la prima zăpadă. Am remarcat munca promptă a lucrătorilor din unitățile comerciale și meșteșugarilob Cooperativei „Unirea". In. că de la ora deschiderii s-a acționat bine în fața tuturor magazinelor și u- nităților meșteșugărești din zona Hermes, în Pe- troșani-Nord și în cartierul Aeroport, asigurîndu-se condiții bune pentru circulația pietonală. De fapt a curăța zăpada din fața unității comerciale sau de servicii pentru populație este semnul spiritului gospodăresc. Ceva mai tîrziu, în jurul orei 10, în funcție de programul de deschidere, s-au început operațiile de înlăturare a stratului de zăpadă și la magazinul „Jiul" (cu excepția personalului de la restaurant, care a acționat mai devreme) și de la celelalte magazine. Tot cu aceeași energie au intervenit și lucrătorii comerciali din Vulcan, Petrila, Lupeni și Uricani. La toate aceste ac. țiuni s-au alăturat cu vo-

•ria copiilor care își svacanța de iarnă î a. aș- ce a- fost oioșie mii de elevi Iile generale și Văii Jiului.Prima zăpadă a autentică verificare a modului cum s-au efectuat pregătirile pentru iarnă și a responsabilității în promptitudinea intervențiilor.■ — Noi ne-am acțiunea de vineri noaptea, ne spunea ieri dimineață Iuliu Pop, inginer șef ia EGCL Petroșani. Cu un tractor și două remorci am împrăștiat zgură, dar pînă dimineața a fost acoperită de zăpadă. Acum a- vem pregătite 2 semigre- dere, 2 remorci S îneărcate cu zgură și o mașină care împrăștie material antiderapant în punctele vulnerabile pentru circulație, adică în pantă și în stațiile transportului în comun.— In astfel de situații, cînd stratul de zăpadă împiedică buna circulație a mijloacelor de transport,

început Intervenții operative

auxiliar, în incinta minei, apoi a celui de aeraj, la extremitatea cîmpului mi»
Cu planul anual îndeplinit

(Continuare în pag, a 2-a)

CETATEHI!
• Interveniți cu energie la înlătura

rea zăpezii din cartiere, străzi și alei, din 
incinta depozitelor și întreprinderilor, 
creînd condiții optime pentru desfășura
rea normală a activității economice și so
ciale !

• Acționați, permanent pentru a a- 
sigura condițiile necesare circulației pe 
trotuare, alei și arterele rutiere !

SALONUL DE IARNA AL UMORULUI

Ritmurile înalte de producție, realizate lună de lună de către minerii din brigada condusă de adus o contribuție însem-Cornel Pilea, din sectorul îV al minei Lonea, au cestui succes notămpermis acestui colectiv loan Zalomir,
ducție suplimentară de 7022 tone de cărbune.Intre minerii care și-au

a Stației
de utilaje construcții și transport

din intilnire cu minerii

nată la înregistrarea a- PeTeodor Bo- fruntaș să realizeze, mai de- beanu, Viorel Hurez și vreme, indicatorii de plan Vaier Viad, șefi de schimb, reveniți pe 1986. In felul . și pe mai tinerii lor acesta, se estimează că, pînă la finele acestui an,. brigada va obține o pro-
ortaci loan Molocea, Costică Melinte, loan Bujor și Vio. reî Ghiulțu. (C T.D.)

Printre harnicele colective de oameni ai muncii care în aceste zile raportează îndeplinirea sarcinilor planului anual înainte de termen se numără și cel al secției din orașul Vulcan a SUCT Petroșani. Planul activității globale’ de transport al secției a fost depășit cu fio la sută

față de prevederile planului anual la indicatorul tone marfă transportate. Veniturile brute din transport au fost, de asemenea, depășite prin îmbunătățirea coeficientului de utilizare a parcului auto din dotare, realizîndu-se suplimentar prevederilor peste 4 milioane Iei. (V.S.)

Un grup. de participanți la Salonul de iarnă al umorului — ediția a Xl-a — personalități ale graficii umoristice românești s-au î întîlhit în cursul zilei de ieri cu minerii de la I.M. Petrila. Au participat Tudor Octavian, ’ secretar .responsabil de redacție la revista Rebus și carica turiștii Pavel Botezatu, Viorel Tcoc-Nasta, Nicolae Mirodone, Radu Popovici, Ion Barbu, Mihai Barbu.

minaîn-Intîlnirea de lâ Petrila. s-a constituit ediția a Xl-a —. tr.un util prilej de' informare și documentare. Oaspeții au putut aspecte din viața ca minerilor din realizări deosebite întîi a cărbunelui cestui destoinic muncitoresc care are o tra-
cunoaște și muri-Petrila, în linia ale a- colectiv

H. DOBROGEANU

(Continuare in pag. a 3-â)
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Calitatea forței de muncăGospodărirea localității — 
o preocupare de fiecare zi 

dărești ați mai întreprins ?— Pentru asigurarea bunei circulații rutiere afectată datorită existenței U- nui mare volum de investiții în execuție, — am executat asfaltarea și completarea cu mixtură asfaltică a drumului pe bulevardul Republicii, pînă în satul Cimpa, precum și repararea drumului din satul Ta- ia. Timpul a permis și curățirea tuturor șanțurilor și- rigolelor din cartierele mărginașe și satele aparținătoare.
— Iarna a venit, totuși. 

Sînteți pregătiți ?—- Sint pregătite, în stare de funcționare, utilajele pentru perioada iernii — un tractor, ur^ semigreder, pluguri pentru deszăpezire, uneltele care sînt repartizate asociațiilor de lo- . catari.
M. BUJORESCU

In ultimii ani, orașul Petrila și-a sporit considerabil zestrea, edilitară. In a- ceste condiții au crescut, firește, și sarcinile EGCL, privind întreținerea corespunzătoare a fondului locativ, gospodărirea lui in bune condiții de către beneficiari — EGCL, pe de o locatari • altăparte, cetățenii, I ai blocurilor, pe de -parter.\— Activitatea EGCL Pe- trila — ne spunea zilele trecute tovarășul Dumitru Grunță, directorul EGCL Petrila — a fost orientată 
în ultima perioadă spre re. zolvarea unor probleme de strictă urgență privind întreținerea fondului 
tiv. O remarcă : în decembrie noi ne-am realizat integral sarcinile planificate pentru acest 
ah în ceea ce privește întreținerea fondului locativ, un indicator important In activitatea noastră economică. De asemenea, încă din luna noiembrie, am finalizat lucrările de reparații și izolații la 17 terase 
de blocuri, în. cartierele o. rasului, în ordinea în care acestea reclamau cu prio

loca- luna

ritate prevenirea infiltrațiilor de apă prin acoperiș.
— In ce privește întreți

nerea apartamentelor ce 
ne puteți spune ț— împreună cu lucrători ai consiliului popular am întreprins acțiuni de verificare a modului, cum sînt întreținute acestea de către locatari. Am depistat mai multe defecțiuni, dar și încălcări grave ale modului de folosire civilizată a dotărilor. Un număr de 8 apartamente degradate, îndeosebi în cartierul „8 Martie", se află în reparații capitale. Pînă la sfieșitul anului echipele noastre vor finaliza lucrările, iar aceste apartamente vor fi repuse în circuitul fondului locativ. In paralel am trecut la recuperarea daunelor și penalizarea locatarilor care le-au degradat.

Ce alte măsuri gospo-

din totalul celor plecați, o pondere de 60,5 la sută o reprezintă desfacerile contractelor de muncă pentru absențe nemotivate, fenomen care se menține în aceeași proporție, în pofida măsurilor luate- în acest trimestru.Diminuarea fluctuației impune, așa cum s-a indicat în cadrul consfătuirii organizată de biroul Comitetului municipal departid, inițierea unor ana- *____  r _ _________ ________ 1 ize riguroase, aprofundate,trecută de la începutul a- la fiecare unitate minieră și stabilirea de noi măsuri care să determine creșterea stabilității efectivelor.

(Urmare din pag. I)prin încadrări directe, iar numărul celor sosiți în urma deplasării colectivelor de recrutare în alte județe se ridică la abia 92.Cit de importantă este intensificarea în continuare și îmbunătățirea în conținut a întregii activități de recrutare și stabilizare a forței de muncă este evidențiată și de datele referitoare la intrările și ieșirile pe întreaga perioadănului, timp în care s-a asigurat un spor mediu de numai 1086 muncitori, ceea ce diminuează în pro- 1 acest sens, adică privi- porție, de 50 la sută sporul 1de 2171 muncitori din ultimele 3 luni. Instabilitate, fluctuație mai accentuată au înregistrat — mai ales minele Vulcan și Lonea. Important de reținut pentru orientarea eforturilor de viitor este șl faptul că

Medalion literar' Anul, acesta s-au împlinit o sută de ani de la naș
terea poetului George To. pîrceanu. Cu acest prilej, la Școala generală nr. 6 
din Petroșani s-a desfășurat, vineri, un medalion literar, susținut de elevii clasei a VIII-a A (prof.' Elisabeta Munteanu). S-au . făcut referiri la opera lui 
G. Topîrceanu și s-au recitat poezii de către elevi. 
A urmat o reuniune la care au participat și invitați din celelalte clase a VIII-a 
ale școlii.

Tot fruntași
(Urmare din pag. I)

Foto ; Gh. OLTEANU <

Operativitate la deszăpezire în fața Complexului meșteșugăresc din preajma 
magazinelor „Ilermes" — Petroșani. .

ri tor la ceea ce trebuie fă
cut, a fost relevantă expe
riența prezentată în cadrul, 
consfătuirii de directorul 
minei Petrila, ing. Bujor 
Bogdan. Este vorba de im
plicarea tuturor factorilor 
în acțiunea de stabilizare, 
înconjurarea cu toată a- 
tenția a omului nou venit 
la mină, sprijinirea 
concretă în adaptarea 
condițiile de muncă 
subteran.

Atît experiența relevată

lui la din

în consfătuire, cit și neajunsurile semnalate au e- vidențiat cerința elaborării unor noi măsuri pentru îmbunătățirea recrutării și stabilizării forței de muncă. Trebuie stăruit în continuare pentru îmbunătățirea selecționării la încadrare, pentru a primi la mină doar muncitorii apți din punct de vedere fizic, psihic și moral pentru subteran. Asigurarea condițiilor optime de muncă și cazare, a unui climat tovărășesc, de în. trajutorare și rigoare, pentru fiecare nou încadrat șînt premise sigure pentru stabilitatea,1 integrarea, pregătirea și perfecționarea forței de muncă miniere, pe măsura cerin- țelor,riri. , ’...
De calitatea și perfecționarea acestor acțiuni, de perseverența cu Care vor 

acționa în continuare organele și organizațiile de partid, sindicatele și conducerile colective — va depinde calitatea forței de muncă pentru producția sporită a anului 1987 și în perspectivă.
se numesc

Garanția viitoarelor succese
(Urmare din pag. I)

socialistă în industria de extracție a cărbunelui după 11 luni: Ca într-o competiție sportivă însă și în întrecerea socialistă trebuie să existe formații și , oameni cti rezultate modeste, maj puțin valoroase decît ale învingătorilor, în a- ce'astă postură se află sectorul VIII investiții.De fapt, menționează tînărul inginer Nicolae Bețivu, vom încheia anul cu rezultate bune — plus 6 300 000 lei, depășiri la planul valoric, economii la prețul de cost de 5 000 000 lei, betonări suplimentare. A fost ratată realizareaV unui Singur indicator, cel care privește metrii liniari, întrucît am fost .Obligați să executăm anumite lucrări în profile mai" mari decît cele prevăzute în documentație, pentru asigurarea debitelor necesare de aeraj și a unor condiții mai bune de muncă.omentul critic, deși sesizat cu p oareca-i re întîrziere, este pecale de a fi depășit. Nicu Pîrlog, ’ Radu Niță, Ștefan Grîgore, Aurel Atomei și alți tineri de nădejde au urmat sau urmează cursurile ? de calificare, minerii Constantin Ștefureac, Nico- lae Obreja, Constantin Ce- buc, Peter Gali, Petru Roman, Atila Brandt, Mihai Ștefan etc. ău înțeles că mecanizarea lucrărilor în subteran, necesitatea de a stăpîni utilajele presupun policalificarea. Acțiunea de omogenizare a prins să dea roade, dintre șase formații de lucru, cele conduse de Petru Zlăg- neanu, Mihai Romegheă, Alexandru Laszlo (două grupe) și Constantin Ște- per_ cu de

Bețivu, și brigada lui A- drian Mircea se va integra în rîndul fruntașilor. E o formație tînără, formată de numai două luni ; a fost nevoie de o perioadă de sudură a colectivului.nele lucrări încredih. țate colectivului, de o importanță deosebită pentru viitorul minei, pretențioase, ale căror ter, - mene de f inalizare vizează- anul viitor, sînt totuși în- tîrziăte din cauza construe, torilor de la IACMM, altele datorită furnizorilor de materiale de construe, ții. prin Baza de aprovizionare a combinatului.■— Avem deseori dereglări în aprovizionarea cu agregate și ciment, cu alte materiale.— Infruntînd greutățile, colectivul a reușit totuși Să prindă Cadența succeselor, mulțumită mobilizării sale exemplare, calităților de buni organizatori ale maiștrilor Ion Gri- gorescu, unul dintre „ctitorii" minei, ani de zile șef de brigadă, Alexandru Bucea, loan Munteanu, Constantin Postelnicu, ale inginerului stagiar Adrian Truică. Alături de mineri, 
se disting în Vrednicie lăcătușii Aurel și Gheorghe Mihăiasa, Ion Necioiu, e- lecțricianul Adalbert Seres și alții. Semne bune are deci viitorul an, rămîne însă ca sectorul să fie înconjurat de o atenție deosebită, de sprijinul conducerii minei, chiar a combinatului.— Media de vîrstă a colectivului nostru, precizează ing. Nicolae Bețivu, este, acum, sub 30 de ani. Tinereții îi stă deci bine entuziasmul, ambiția de autodepășire. Din ianuarie vom fi capabili să ne confruntăm forțele cu sectoarele fruntașe ale celei bune mine din Valea lui. Atunci să veniți scrieți despre noi I

de Constantin Curea au terminat de săpat primii ,15 ml în profil RZ-5, restul distanței urmînd a fi executat în profil TH-11 „Este un plan înclinat de cercetare geologică a straielor 17—18, precizeazăsing. Bogdan, cu o lungime de ’ 500 m, Formația care muncește la săparea lui montează, în același timp, instalația de transport și amenajează o linie de cale ferată, aportul lor constînd și în amenajarea ~ . uneicaptări la jiul de Vest pentru asigurarea apei industriale". ȚI? . •— întregul complex de'

— La puțul auxiliar din incintă, _ brigada condusă de Fraricisc Temesvary a Săpat 14 ml în profil -de 
9,2 m. In Continuare, 27 de ortaci ai săi — 
să-i amintesc Constantin Savin, E Santa, Nicolae jianu Aurel Băbei nua să sape cimea de 40 lucrarea va Lucrarea va mai departe pentru montarea casei mașinii și a turnului de extracție. Inpă un amănunt: . .... „ _ ..... .Ia acest puț a lucrat și e- lucrări executat în prezent, chipa de confecții metalice vizează ștratele 5, 8—?9, 13, coordonată de Mihai Deutsch. Ea a montat utilaje (trolii electrice, șablon 
de săpare, chiblă-carabină, transportor, electrocom- presoare) și a executat diverse confecții metalice în valoare de 1,5 milioane lei, aici ineltizînd și rețeaua de alimentare cu apă industrială și energie trică.La planul înclinat, Mihai Martinică, Dumitru Argeșan, Victor Badea, Gheorghe Chirilă și ceilalți mineri din echipa condusă

de cărbune fiind te de o mulțime transversale și
cei pot pe cîțiva, Eugen ______ i, și ■ vor conți, pînă la adîn- m, după care fi betonată.. fi preluată, de IACMM, ’

elec-

17-18, care vor avea cea mai constantă extindere și parametri calitativi cei mai 'buni, ne relatează inginerul geolog Mircea Nicola. Aceste straie au fost interceptate în lucrările de cercetare geologică, prin forare de la suprafață,’ a. vînd parametri calitativi ridicați. Datorită faptului că zona Cîmpu lui Neag se găsește la extremitatea vestică â bazinului Văii Jiului, tectonica este foarte complicată, ștratele

străbătu- de falii longitudinale, care vor crea probleme la geometrizarea zăcă- mîntului în blocuri și panouri. Fac însă o prcciza- cunoscînd faliile majore ale zonei, se pot face deja unele conturări cîmpului minier, care odată cu lucrările ce se execută —‘ vor fi clarificate. Rezervele geologice din zonă, stabilite prin lucrările de cercetare geologică, vor asigura de productivitate al itoarei întreprinderi niere, cărbunele de <.i'.• avînd putere calorifică mai mare și umiditate redusă. Metodele de exploatare ce vor fi aplicate sînt stabilite de pe-acum, dar -— pe parcursul deschiderii zăcă-. mîntului — se vor aplica cele Tnai eficiente metode în vederea valorificării totale a rezervelor de cărbune din acest, perimetru minier. 'Fără îndoială, un asemenea volum de muncă â presupus găsirea de soluții pentru rezolvarea problemelor ivite pe parcurs. Este cazul aprovizionării

re ale
gradul vi- mi- aici

cu diferite profile laminate, masă lemnoasă, ciment, și bolțari, probleme în care CMVJ poate să ajute măi mult tînăra întreprindere minieră din vestul municipiului. Acestora li daugă transportul naiului muncitor la la unitate, deoarece ritatea încadraților
se a- perso- și de majo- sînt navetiști. Avînd. în vedere lucrările complexe prevăzute pentru 1987, o' problemă deloc de neglijat este aceea a completării efectivului cu oameni calificați, respectiv, mineri, lăcătuși, electricieni și mașinist!. Lăudabilă este, în această direcție, inițiativa conducerii .minei de a organiza cursuri de calificare în meseriile respective, din dorința de a ăsi- calificat degura personalul necesar. „Termenele execuție a lucrărilor de investiții se derulează form preliminariilor", spunea ing. OvidiU mescu. Cu alte cuvinte, pianul este îndeplinit în proporție de 100 la sută“. Un început de bun augur — care dă certitudinea fina- Uzării lor la termenul prevăzut. ;

cori- ', ne Avra. grupe) și Constantin fureac și-au ameliorat formanțele, depășind regularitate sarcinile plan.— Din ianuarie, ni destăinuie ing. Nicolaese maiJiu-să

TRIBUNA VREDNICIEI 1 MINEREȘTI, rubrica gazetei de perete „Minerul" de-, ri dicată 'fruntașilor minei Petrilă, prezintă, în actuala ediție, unul din cei mai vrednici brigadieri ai minei, Constantin Borș, | teran al făuritorilor 
I murilor subterane 
I noile

CI miniere executați
ve- dru- spre fronturi de căbune. Cu cei peste 40 ml lucrări supli.

ttientar, a adus o valoroasă contribuție la realizarea cu peste o lună mai vreme a planului de către colectivului torului de investiții.DE 10 000 ORT
de- anual sec-___ .___________________ LA ,MULȚI ANI l“. Adică la peste io 000 se cifrează numărul, felicitărilor,pe care Ie.au pus la dispoziția populației în această lună oficiile PTT, librăriile, pa- petăriile și chioșcurile de ziare. Deci, tot atîția cetățeni vor putea să adreseze urări celor dragi, însoțite

de tradiționalul „La mulți ani !". -. EXCURSIE. Pentru începutul primăverii, respectiv, pentru 11—23 martie 1987, filiala Petroșani a OJT programează o nouă excursie în U.R.S.S., pe . ruta Kiev, . Odesa, Leningrad, Moscova. , Excursia se va face cu trenul. Doritorii se pot înscrie la fi’iala OJT.CANTINA-RESTAURANT din noul centru civic al Lupeniului a fost redeschisă, de eurînd, după ample lucrări de renovare și i.

gienizare. Odată cu redeschiderea, această unitate cu mare afluență, oferă o ambianță mult mai plăcută și atractivă pentru cei care îi pășesc pragul. Și aceasta chiar de la intrare. Perdelele și mesele din - holul localului, bună servire, 'corectitudinea personalului denotă preocuparea consecventă a noii șefe de unitate, Anișoara Al- bescu, pentru bunul renume al localului.LA VINATOARE.LA. VINATOARE. Teri și azi, 14 grupe de vînă- tori, agarținînd filialei Pe.

troșani a AGVPS, participă la o vînătoare colectivă de mistreți în zona dintre Cîmpu lui Neag și Hațeg, Asupra bilanțului celor două zile vom reveni.DRUMEȚI CONSECVENȚI. Pensionarii . din Lupeni au participat în a-, cest an la 14 excursii cu autocarul. Itinerariile excursiilor au cuprins atît localitățile din împrejurimi, cum a fost cea de săptămîna trecută la Voe- vodu, cît și diferite obiective turistice din zonele

Arad, Timișoara, Brașov, Reșița, Drobeta Turnu-Se- verin. Gorj etc,NINGE ! In fine, ninge! Spre bucuria celor mici care au intrat în vacanță, cit și a celor, mari. De vineri seara, cînd a început să fuiguie, și pînă ieri, stratul de zăpadă în Paring a ajuns la peste 30 cm,
Rubrică rcalizăia do 

Dan STEJARU 
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Salinul
(Urmare -din pag. I) Minerii Petrilei au glas bucuriei de a se tîlni cu participanții

U
8B

Rezistența geto-dacilor 
persane la Dunărea

împotriva expansiunii 
de Jos (514 î.e.n.)Calitățile militare ale. geto-dacilor au produs, din cele mai vechi timpuri, o puternică impresie asupra contemporanilor. De aceea Herodot, părintele istoriei, i-a caracterizat ca „cei mai viteji și cei mai drepți dintre traci". Angajarea primei lupte consemnate de istorie împotriva unei puternice oștiri străine — cea persană — constituie o dovadă elocventă despre nivelul organizării militare la care ajunseseră triburile și uniunile de triburi geto-dace la cumpăna dintre secolele VI și V î.e.n., anume în anul 514 î.e.n. De la această luptă, cea mai importantă certificare scrisă despre rezistența lor în istorie, geto-dacii se înfățișează lumii printr-o capacitate de apărare ce va domina întreaga lor existență și pe care o va prelua, ca pe o moștenire de mare preț, poporul român. Sinteti- ____zînd peste milenii această Herodot, pentru acest răz- ... .. .. .. —- a concentrată oforță compusă din 700 000 de lUptători și 600 de corăbii. După trecerea pedeS- trimii și cavaleriei pe țărmul european al Hellespon- tului, flota a primit ordin să se îndrepte spre gurile Dunării și să pătrundă în amonte pe fluviu pînă la un loc potrivit unde trebuia să construiască un pod destinat forțelor te. restre care, între timp, urmau să înainteze prin -zona tracă spre nord.Forțele terestre persane au străbătut un itinerar care, în linii generale, a urmat linia țărmului vestic al Mării Negre, neabă- tîndu'-se spre interiorul peninsulei. Darius I nu s-a grăbit, ceea ce întărește concluzia că prezența puternicului corp expe-

conflictului de-514 î.e.n. sîntO explicație că

luptă Vasile Pîrvan arăta că: „Apărarea pămîntufui Daciei de către poporul său a fost un izvor de iubire cum rar le-a fost dat popoarelor să-1 adreseze patriei lor în primejdie".Cauzele ....... ' 'clanșat la complexe, plauzibilă este aceea Imperiul persan, aflat Intr-o perioadă de intense pregătiri în vederea unei confruntări cu polisurile grecești din Peninsula Balcanică, ă.urmărit să-și a- sigure frontierele asiatice nordice și, totodată, să prevină intrarea eventuală în acțiune a forțelor scitice. Expediția a putut însemna și o demonstrație de forță în Peninsula Balcanică, pentru captarea tracilor și macedonienilor
Șah £ ȘSoluția problemei nr. 23. 1) Tdl — hl — degajarea liniei 1. 1)... Ne8 ; 2)Dbl Nb5 3) Dgl mat—deplasarea damei albe în lungul liniei degajate căutările 1 și 3 caracterizează te. ma DRISTOL.

Tema TURTONO familie interesantă constituie temele la o care degajarea se face cu scopul de a permite accesul altei figuri în vederea deplasării ei în lungul 1 gajate.In tema Turton, că problemelor în mai multe mutări, _ _ rea este efectuată de către
'ei de-specifi- trei și degaja

pentru automobilele viitoruluiExperți în optică și oftalmologie sînt în dilemă : fie că automobiliștii vor' fi obligați să consume kilograme întregi de extracte din afine (care îmbogățesc, se pare, sensibilitatea ochiului la luminile slabe și favorizează re- .;. dobîndirea văzului după orbire), fie că, peste cîțiva ani, vor trebui schimbate radical farurile autovehiculelor. Ca urmare a recentelor evoluții tehnologice în ce privește construcția și proiectarea farurilor pentru automobile, statisticile sînt îngrijorătoare ; s-a constatat, astfel, că la aproape 30 la sută din automobilele care circulă în Italia, farurile nu funcționează normal, iar numărul accidentelor provocate de vizibilitatea scăzută este în continuă creștere.

în sfera de influență persană. Fapt este că, în cazul în care ar fi reușit, expediția din 514 î.e.n. ar fi creat nu numai uriașe avantaje strategice Imperiului persan —- decisive poate pentru tranșarea contradicțiilor cu polisurile grecești din Peninsula Balcanică și pentru scoaterea din cauză a forței scitice ce se afla într-un continuu balans între cele
2500 de ani de luptă a poporului 

pentru libertate și neatîrnare
două continente —, dar ar fi adus în stăpînirea lui Darius întregul ' complex al comunicațiilor pe uscat și pe mare dintre Europa și Asia, cu toate foloasele economice și politice care aecurgeau din aceasta.După cum apreciază

■■■»

a h ffl Ș a h o figură mai slabă, permi- țînd accesul Unei figuri mai puterniee în vederea deplasării ei ulterioare în lungul liniei degajate.Pentru rezolvarea problemei ir. 24 care este prima prv—-ntare a temei ce poartă numele autorului ei, se acordă zece puncte.24. Henri TURTON Ilustrated London News, 1856.Alb: Rh3. Dg3, NC3, Cd2; Negru : b2, b5, cepe și țări. Ral, Tc8, pioni : c4, c5, h7. Albul în- dă mat în trei mu-
Viorel DIACONU

Desigur, spun experții, în anul 2000 automobilele nu vor mai avea faruri, ci- emițătoare de microunde și de raze infraroșii, cu a- jutorul cărora pe un monitor situat lingă volan vor apărea șoseaua și ob- 
De pretutindenistacolelc ei, chiar și în condiții de Vizibilitate zero. Dar problema trebuie . re- zolvată în interval de cîțiva ani, schimbînd radical structura si concepția despre faruri. Viteza sporită a automobilelor, obișnuința de a circula pînă la ore târzii și noaptea, precum, și de a utiliza automobilul în orice anotimp ridică pro. blema necesității unei radicale transformări a aces. 

diționar era folosită pentru intimidarea .’ chiar supunerea lor trace. Nici grecești, nici trace nu s-au ridicat potriva forței de persane. 'A'Singura rezistență care s-a izbit Darius înaintarea lui a venit partea geților. Din păcate, Herodot nU dă nici un a- mănUnt în privința locului 

ți sau neamuri, coloniile triburile îm. invaziede în din

sau a desfășurării acțiunii. Se presupune numai că împotrivirea cu armele a fost inițiată de o uniune de triburi getice fie din partea sudică a teritoriului cuprins între Dunăre 
și Marea Neagră (unde cercetările arheologice atestă prezența grupului cultural Dobrina-Ravna, înrudit prin ceramică și inventar cu grupul getic de la nord de Dunăre, Ferigile- Bîrsești)nordică, începînd din zona Histriei pînă în apropiere 
de gurile Dunării. Ținînil seama superioritatea

fie din partea

CITITORII FOTOGRAFIAZĂ

Prof. Ion I RAȚILA

Cabana Buta in prag de An nou. POLLAK

tor aparate considerate pe nedrept ca secundare atît de proiectanți, cît și de constructorii de automobile. _ :Farurile viitorului imediat — potrivit studiilor ce se efectuează la „Centrul.
Lumină" din cadrul SIEM, cel mai important producător de faruri din -Italia — vor avea o putere de peste două ori măi mare decît aceea a actualelor lămpi halogerie. Se: vorschimba și forma lor, precum și fascicolul de lumină emis Acesta vă fi din ce în ce mai subțire și asemănător celui care, deocamdată, se utilizează în filmele științifico-fantasti- 

covîrșitoare a armatei persane, atacurile geto-daci- lor au îmbrăcat forma hărțuirii, executată de arcași călări. Faptul că Herodot a menționat acest episod s-a datorat, desigur, înainte de toate caracterului lui neobișnuit, singular în raport cu atitudinea tracilor din Sud care „i s.au închinat lui Darius fără nici un fel de împotrivire" — dar nu este exclus ca âtaciirile geților să fi a- vut și o amploare deosebită, răci, referihdu-se la rezult? t, istoricul grec a- tribuie o importanță dem. nă de a fi subliniată biruinței repurtate de perși.Această primă faptă de arme a geto-dacilor înregistrată de izvoarele antice ilustrează, în același timp, un șir de trăsături morale, de voință ale strămoșilor noștri — iubirea’ fără margini a pămîntUlui străbun, dorința de a trăi liberi, de sine stătători, înfricareâ în fața unui invadator puternic, vitejia și eroismul în luptă. Astfel de trăsături transmise românilor aveau să definească, de.a lungul mile, niilor, atitudinea poporului nostru în toate împrejurările istorice.

a.ce despre, astronave. Un alt pas îl vă constitui cela al proiectoarelor bazate pe principiul surselor de iluminat utilizate în cinematografie, cu un sistem de oglinzi eliptice și de lentile. Orientarea farurilor va fi automată; nu este exclusă nici adaptarea automată a puterii luminoase la diferite situații de vizibilitate.Sute de automobile, dotate cu faruri experimentale, sînt în circulație în toată lumea. Unele modele au deja faruri „din a doua generație", poliparabolice, cu reflectoare care sînt rezultatul unui „colaj" de sectoare de paraboloizi. Aceste proiectoare sînt rezultatul experienței rilor, unde se simte sitatea de a crea 
„efectul zi“.

raliu. 
nece- 

mereu

diție de peste 125 de ani. La sala de apel, invitații au purtat un schimb de opinii cu minerii, aflăți î. nainte de intrarea în sub. teran, cu privire la realizările școlii românești de caricatură. -v- U ■■Printre minerii prezenți se aflau și cei din brigăzile conduse de Ștefan Alba, Constantin Borș, Vasile Pavel, electromecanicii din sectorul VIII, maiștri și ingineri.
Noi așezări 

descoperite pe teritoriul 
țării noastrePe teritoriul țării noastre au fost identificate peste 350 de așezări paleolitice, dintre care aproximativ 100 au fost cercetate prin săpături arheologice sistematice. Majoritatea locuirilor paleolitice, s-a stabilit în urma cercetărilor, se află cantonate pe terasele fîurilof, în teritoriul est-, carpatic, inclusiv în depresiunea extracarpatică. Cercetări recente au fost întreprinse pe teritoriul comunei Mitoc, județul Botoșani, unde au fost depis-

Cu iarna la plimbare
(CRONICA RIMATA)Chiar cu prima ei zăpadă, Iarna e cu noi pe stradă, Cine are chef s-o vadă, să înghețe sau să cadă, iat-o, e la... promenadă : Vrînd o vizită să facă, undeva, n-avea habar, a sunat la prima ușă,: ,/ tocmai la un ospătar.Acesta a strigat: „Vineee!" însă n-a venit și nici, nu avea de gînd să vină ....crezîndu-se la servim. La a doua a-ncercat, nimerind un birocrat.Asta nu a strigat: „Vmeee!" ci a spus doar : „Vino...mîine !“..La un croitor s-a dus si mai clieltuiască-un ban, dar văzu anunțul pus : „Inchiș eă-i... sfîrșit de an“. La- „Alimentara" cînd , > vru să intre bunăoară, Cu tot frigul de afară,

dat în- la Salonul de iarnă a umorului, de a cunoaște din tainele graficii umoristice. Un moment sărbătoresc, un moment-simbol pentru viata culturală bogată a Văii Jiului, o nouă întîlni- re plină de semnificații a artiștilor profesioniști cu minerii — iată coordonatele întîlnirii de ieri a grupului de participant la e- diția din acest Xan â Salonului cu minerii de la I.M.■ Petrila. : "
paleolitic^/

tate 14 așezări aparținînd paleoliticului superior. O caracteristică a zonei respective a constituit-o e- xistența depozitelor de si
lex, a Uneltelor cioplite din acesta. Ateliere de cioplire, vetre de foc, precum și o amuletă-pandantiv — piesă de artă cu rol magic vînătoresc —, descoperite Ia Mitoc, aduc noi e- lemente privind caracterul locuitorilor din paleoliticul superior de pe cuprinsul patriei noastre.

DISCO TOP 
S.R. (45) 

MUZICA ROMANEASCA:I. Semnul tău — Roșu și Negru; 2. Cum va fi mereu — Florian din Transilvania; 3. Cîntec pentru prieteni •— Compact; 4. Umbre pe cer — Hoiograf; 5. Niciodată în iubire — Aura Urziceanu.
MUZICA STRĂINĂ:1. Sweet Little Slieena — Modern, Talking; 2. Paradise — Boney M. ; 3. Hunters of The Night — Chris Norman; 4. Heartbreak Hotel — C.C. Catch; 5. Easy Lady — Fun Fun.

Răspunsuri cititorilor 
rubricii:ION MARCU, Petrila : Intr-adevăr, Modern Talking a scos un nou album, al patrulea, intitulat „In The Middle of. Nowhere", în care este inclusă și piesa aflată pe locul 1 în topul nostru.Reamintim cititorilor că așteptăm scrisori pentru clasamentul anual „Djsco Top" 1986.

DISC-JOCKEY

i-a zîmbit gestionarul: „Uf, credeam că-i...inventarul !“. Cei de la „Gospodărire", au privit-o mai. cu ură și i-au spus-o dumneaei : „Sper că ți-ai adus și jîgură, pentru cînd „dai" cu...; ■ polei! Intr-o stație stătu, -însă bine nu făcu,: fiindcă cel cu-autobuzul, doar parafrazau! „abuzul", n Ut" opri că n-avea chef... „Și-atunci, cînd oprește oare?".„...Poate, iarna -viitoare" ?; Concluzia se-nfiripă ! Iarna poate fi geroasă și cu guturai sau gripă, nouă sigur nu ne pasă, ne îmbolnăvim .mai rar fiindcă-avem, din nou...
:: < PJUAFAR.

Mircea ANDRAȘ
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NAȚIUNILE UNITE

încheierea lucrărilor actualei 
sesiuni a Adunării GeneraleNAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). Lucrările celei de-a 41-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. au luat sfîrșit. Ansamblul dezbaterilor și numeroase documente adoptate de sesiune au reflectat, în pri. • mul rînd, năztiința majorității covîrșitoăre a statelor de a înlătura pericolul unei catastrofe, ! nucleare, de a se asigura o pace trainică și durabilă. Dezbaterile au demonstrat necesitatea eliminării în

MINIȘTRII petrolului din țările membre ale OPEC, reuniți la Geneva, au ajuns sîmbătă dimineața lă un acord definitiv . asupra unei reduceri a : producției de petrol la pla. i fonuțț de 15,8 milioane ba- i rili zilnic în primul semes- i tru al anului 1987, în ve- ■ derea majorării , prețului la 18 dolari per baril, a anunțat ministrul algerian al : petrolului, Belkacem Nabi. Acordul nu a fost semnat însă de Irak, a menționat ministrul algerian.
PENTRU aniversarea cen. tenarului Turnului Eiffel, în 1889, administratorii mo-
ANUL ACESTA, Premiul Național al literelor .spaniole, care recunoaște creația literară a unui scriitor în viață, a fost acordat lui Gabriel Celaya, informează agenția - EFE.Poet al generației ’36, născut la Emani (nordul Spaniei) în anul 1911, Gabriel Celaya este autor a mai bine de 80 de volume publicate, printre care „Musica celestial" (Muzică celestă). Zilele acestea urmează să-i apară un nou volum de poeme : „Elmundo abierto" (Lumea 

cordării internaționale și găsirii de căi în vederea activizării . convorbirilor referitoare la dezarmare și la lichidarea pe calea tratativelor a unor stări eonflictuale care mai persistă în diferite regiuni ale lumii. Adunarea Generală a O.N.U. a evidențiat, de asemenea, faptul că securitatea economică a statelor constituie componenta principală a unui sistem atotcuprinzător de securitate internațională.

numentului și experți ai Agenției Spațiale Europene vor realiza împreună „un colier de stele", după cum numesc ei un inel gonflabil din plastic, lung de 24 km, alcătuit din o- glinzi care vor reflecta spre pămînt lumina soarelui, relatează agenț’a UPI. „Co. lierul" va fi pus pe orbită la 965 km deasupra pă- mîntului de o rachetă tip Ariane și va face înconjurul planetei timp de trei ani, după care se va frag
Carnet culturaldeschisă). Poezia lui, cu 

caracter social, este deosebit de apreciată de tinerii cititori.? .
CEL DE.AL XI-LEA festival internațional de film urmează să înceapă în capitala Indiei la 10 ianuarie.La actuala ediție va. fi creată o secțiune aparte pentru filmele realizate de regizori din țările în curs de dezvoltare din regiunea , Asiei și Pacificului. Acestea relevă agenția PTI, au o semnificație deosebită, scenariile fiind cu predi

Demisia membrilor 
guvernului pakistanezISLAMABAD 20 (Agerpres). In urma unei reuniuni de urgență, convocată pentru a examina situația respectării legii și ordinii în cel mai măre o- raș al țării — Karachi, membrii guvernului pakistanez și-au prezentat sîm- bătă demisia, pentru a permite primului ministru Mohammed Khan Junejo să reconstituie un cabinet în măsură să facă față problemelor cu care este confruntată țara, relevă un comunicat oficial difuzat 

la Islamabad.menta și se va dispersa în spațiu. Costul acestui proiect îndrăzneț se va ridica la aproximativ. 1,5 milioane dolari.
NUMĂRUL toxicomanilor înregistrați oficial ; în Marea Britanie s-a ridicat anul acesta la 8 819, re- prezentînd o creștere de 20 la sută față de 1985 — au anunțat la Londra surse guvernamentale, citate de agenția Associated Press. Aceleași surse au recunoscut însă, că, în realitate, totalul • britanicilor consumatori de droguri — în proporție de 90 la sută heroină — este cu mult mai mare.

lecție orientate către viața socială, economică și politică din țările respective. Pînă în prezent, 60 de, pelicule din 34 de țări au fost selectate pentru manifestare.
LA POSTDAM, în R.D.G se desfășoară lucrările u- nui simpozion internațional UNESCO, a cărui temă este „Oamenii de cultură și artiștii pentru pace". Se dezbat probleme legate de salvgardarea păcii pe Pămînt și îndepărtarea pericolului uhui război nuclear.

FILME
21 decembrie. PETROȘANI — 7 Noiembrie: Vară sentimentală ; Unirea: Stele de iarnă; Parîngul : Asociatul.PETRILA : Viraj peri-, culos. . . .LONEA: Septembrie.VULCAN — Luceafărul: Șapte băieți și o ștren- găriță.LUPENI — Cultural : Viraj periculos.URICANI: întunecare.
22 decembriePETROȘANI — 7 No

iembrie; Pirații din Pacific; Unirea: Prăpastia iubirii; Parîngul: Păcală, I-II.PETRILA: Viraj periculos.LONEA: Poveste neinteresantă.VULCAN — Luceafărul: Munții albaștri. ‘ ?LUPENI — Cultural :La răspîntie.
TV

21 decembrie11,30 Telex.11.35 Lumea copiilor (pc).
— Telefilmoteca de ghiozdan —- Lupul 

singuratic, (c).12.40 Din cununa cînte- cului românesc (c).13,00 Album duminical. . 14,45 Contemporanii noș.■ tri (c).19,00 Telejurnal.19.15 Țara mea azi (c).— Județul Olt în anul 65 al partidului.19.35 Cîntarea României ' . A (c).— De pe marea scenă a țării pe micul e- cran.20.15 Film artistic :
Un caz de conștiință.21.40 Feerie pe gheață (c). 21,50 Telejurnal.

22 decembrie '20,00 Telejurnal.20,20 Orizont tehnico-ști- ințific (c).20.35 Tezaur folcloric (c). 20,55 Roman foileton.
Calvarul.(c). Episodul 9.21,50 Telejurnal.

întreprinderea de confecții 
Vulcan
INCADREAZA

— jurisconsult

încadrarea se face în conformitate cu 
prevederile Legii 57/1974 și a Legii nr. 12/1972.

întreprinderea de utilaj minier 
IINIO Satu Mare
INCADREAZA:

- un specialist (inginer, subinginer sau 
tehnician) pentru receptionarea utilajelor li
vrate la beneficiarii din zona Petroșani).

încadrarea și retribuirea se fac conform 
Legii 12/1972 și Legii 57/1974.

a Relații suplimentare se obțin zilnic, .între 
orele 7-15, la serviciul Personal— Invâțâmînt- 
Retribuire, telefon 33456, prefix 997, interior 
114 sau 260.

cu punct de lucru în cadrul
UZINEI ELECTRICE PAROȘENI 

încadrează de urgență, direct sau prin transfer:
- macaragiu pe automacara pînă la 30 

tone
- șofer categoriile B, C, D
Informații suplimentare la Energo Utilaj 

București, cu sediul la Uzina ElectricăParoșeni.

Mica publicitatePIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) 7242, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (9496)PIERDUT legitimație bi. bliotecă (periodice) pe numele Hulă Constantin, e-
’ ANUNȚURI 

liberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (9493)PIERDUT legitimație student pe numele Mureșan Marius, eliberată de In. stilului de mine Petroșani. O declar nulă. (9490) •
DE FAMILIE

SPORT® SPORT® SPORT® SPORT» SPORT ® SPORT ® SPORT » SPORT « SPORTTimp de două zile, joi și vineri, în organizarea ireproșabilă a Consiliului județean Hunedoara al sindicatelor și CJEFS, la A- ninoasă, s-a desfășurat a Vl-a ediție a concursului republican individual de tir cu arcul, dotat cu Cupa „Decebal" Fiind ultimul concurs indoor de tir cu arcul din acest an, sportivii de la Steaua București, -ASA Cluj-Napoca, CSȘ Rădăuți, Metalul Rădăuți, IMP , Sf. Gheorghe, Voința Rădăuți, Voința Țg. Mureș, Sănătatea Tg. Mureș, Olimpia București și, respectiv, echipa gazdă, Minerul Aninoasa, s-au străduit și au reușit să obțină rezultate foarte bune, expresie a excelentei pregă.

TIR CU ARCUL

Minerul Aninoasa, cîștigătoare 
a Cupei „Decebal“tiri efectuate în cadrul antrenamentelor. Spre cinstea lor, arcașii din Aninoasa au dat dovadă de o foarte bună pregătire fizică, etal'nd putere de luptă, concentrare, spirit de dăruire și o gamă complexă de deprinderi și priceperi tehnice, situîndu.se in final pe locul întîi, cîș- tigînd deci trofeul pus în joc.Dar iată câștigătorii:- seniori: Sandor Laszlo, Voința Tg. Mureș (1068 p), Aurel Robu, Olimpia Bucu

rești (1065), Dumitru Fri- jean, Metalul Rădăuți (992); senioare: Gabriela Coșo- van, Voința Rădăuți (1078), Aurora Kin-Matei, Steaua București (1076), Olimpia Marciuc, CSȘ Rădăuți (1062); juniori I : Viorel Hăbian (1063), Doru Amă. linei (810), Nicolae Jega (800), toți din cadrul AS Minerul Aninoasa; junioa. re I : Diana Nicolaescu, Olimpia București - (1127), Angela Bucevschi, CSȘ Rădăuți (1004), Maria I- vrescu, CSȘ Rădăuți (801);

juniori II : Dumitru Jega (971), Marcel Muraru (908), Daniel Bogan (801) — toți de la Minerul Aninoasa ; junioare II : Mariana Poleac, CSȘ Rădăuți (887), A- lina Nicolaescu, Olimpia București (846), Lăcrimioara Miclea — Minerul Aninoasa (796). Dintre sportivii din Aninoasa o bună clasare au mai avut Elena Cîrstean (4) și Angela Ștefan (6). Pe echipe, clasamentul arată astfel : Minerul Aninoasa (48), CSȘ Rădăuți (24), OlimpiaBucurești (21).Au oficiat, ca arbitri,Mircea Tulbure, Aurel Săi. ceanu și Octavian Niță, toți purtători ai ecusonului de arbitri internaționali.
Prof. Gheorghe DRĂ GHICI

SOȚIA Ana anunță cu durere încetarea clin 
viată a bunului ei soț V

BĂLȚII ION (61 ani)
înmormântarea va avea loc în 22 decembrie, ora 

14,00. Cortegiul funerar pleacă din Strada Mihai Vi
teazul. ; ? -J i 'A?

FIICELE Rodica și Mariana, ginerii Vasilc și 
Victor, nepoții Daniela, Ovidiu, Gerlinde și Robert, 
anunță cu durere încetarea din viață a iubitului lor 
tată, socru și bunic

BĂLȚII ION ■
Nu.l vom uita niciodată.

FAMILIILE Mihuț Victor și Eduard, Wiesenma. 
yer sini alături de familia greu încercată prin dis
pariția celui care a fost

BĂLȚII ION

COLEGII din ICPMC sînt alături de colega Ma
riana Mihuț, în greaua pierdere pricinuită de dece
sul tatăului.

BĂLȚII ION (9505)RIO DE JANEIRO 20 (Agerpres). Selecționata braziliană și-a început pregătirile în vederea turneului internațional de fotbal ce va reuni la Rio de Janeiro, în luna ianuarie a anului viitor, echipe, le de „veterani" (jucători peste 35 de ani) ale Argentinei, R.F. Germania, Italiei, Uruguayului și Braziliei.

T e 1 e x IB T e l e xDin formația țării gazdă va face parte și celebrul Pele (astăzi în vîrstă de 46 de ani), care la primul meci de verificare și-a e. talat din nou nedezmințitul său talent, mareînd două goluri.Intr-un interviu acordat ziarului „Jornal do Brasil", Pele a spus : „Pentru mine

este o mare fericire să mă reîntorc pe terenul de fotbal, sportul care mi-a a. dus atîtea satisfacții de-a lungul anilor".
☆SINAIA 20 (Agerpres). Campionatul republican masculin de șah a continuat la Sinaia cu runda a 8-a, în care Parik Ștcfa. nov l-a învins pe Alin Ar-

deleanu. Valentin Stoica pe Dumitru Anițoaie, iar Mihail Marin a cîștigat la Iuliu Armaș. Partidele . O- vidiu Foișor — Ioan Bi. riescu și Constantin Iones. cu — Monel Tratatoviei s-au încheiat remiză.In clasament conduc A- drian Negulescu și Mihail Marin, cu cîte 5,5 puncte, urmați de Parik Ștefanov — 4,5 puncte.

CADRELE didactice de la Școala generală 1 aduc 
un ultim omagiu celei care a fost

înv. VICTORIA MURU
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (9504)

DUIOASE și triste amintiri la împlinirea a 3 
ani de la despărțirea de buna noastră prietenă

Ec. OTILIA MURGU
Familia Kelemen. (9502) ; ? < oiș ■

COLEGIUL DE REDACȚIE i fosil BALAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, ton 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șei, Teodor RUSU — redactoi șef adjunct, 
Tiber iu SPATARU.
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