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HOTĂRÎRILE CONGRESULUI AL XIII-LEA,
MOBILIZATOR PR06RAM DE ACȚIUNE
r Magistralul Raport prezentat Minerii din Petrila

de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
la înaltul forum al partidului

Ridicarea calității 
vieții poporului 

țelul suprem al 
politicii partidului
înaltul forum al comuniștilor români a dezbătut 

și aprobat Programul-Directivă de creștere a nive
lului de trai și ridicarea continuă a calității vieții 
în perioada viitorului cincinal 1986—1990, document 
care ilustrează grija permanentă ă partidului, a con
ducerii sale, a secretarului său general pentru ridi
carea continuă a bunăstării materiale și spirituale 
a oamenilor muncii. In acest sens, precum sublinia
ză Rezoluția Congresului al XlII-lea al P.C.R. 
— Congresul a însărcinat Comitetul Central să ia 
toate măsurile pentru a asigura: menținerea nive
lului de trai realizat și ridicarea lui în continuare, 
pe măsura creșterii producției materiale, a produc
tivității muncii și eficienței economice, a venitului 
național ; sporirea volumului produselor de con
sum vîndute populației; stabilitatea prețurilor cu 
amănuntul și a tarifelor pentru servicii în limitele 
planificate ; realizarea programului construcțiilor de 
locuințe; generalizarea treptată în întreaga econo
mie a săptămînii de lucru de 44 de ore; îmbunătăți
rea în continuare a sistemului de ocrotire a sănătă
ții, a condițiilor de muncă și odihnă ale oamenilor 
muncii".

Potrivit prevederilor Programului 
directivă de creștere a nivelului de trai și de ridi
care continuă a calității vieții pe perioada 1986—1990,

3000 tone 
peste sarcini

Pînă miercuri, 28 noiem
brie, minerii de la cele 
două întreprinderi miniere 
din orașul Petrila au ex
tras, peste sarcinile lu
nii, aproape 3000 tone de 
cărbune.

H MINERII DE LA PE
TRILA, care au obținut în 
această lună realizări zilni
ce constante, înregistrează, 
la zi, un plus de aproape 
1800 tone. După cum ne 
informează tovarășa Aure
lia Apostu, clin cadrul com
partimentului de planifi
care, patru dintre sectoa
rele minei — II, III, IV, 
și V — au sarcinile de plan 
realizate și depășite. Pe pri
mul loc în întrecerea so
cialistă se situează secto
rul IV, cu o producție su
plimentară de peste 1400 
tone de cărbune.

■ MINA LONEA a ex
tras în luna noiembrie, la 
zi, o producție suplimenta
ră de peste 1100 tone de 
cărbune. Remarcabil 
faptul că sectorul IV,
cadrul căruia lucrează des
toinicii brigadieri Grigore 
Mîndruț, Ion Boteanu și 
Anton Florea, a extras, 
peste sarcini, numai în lu
na noiembrie, o producție 
de 8600 tone de cărbune.

este
în

V.
(Continuare în pag. a 2-a)

Țelul nostru
Cărbune

mai mult, 
mai bun

Nicolae
tutu- ;

de
a 

rt- 
noi

Alături de întreaga țară, 
și noi, minerii de la Live
zeni trăim din plin satis
facția și mîndria patrioti
că pentru realegerea în 
fruntea partidului a celui 
mai iubit fiu al poporului, 
tovarășul
Ceaușescu, chezașul 
ror idealurilor noastre 
mai bine, de înflorire 
României socialiste, de 
dicare a patriei pe
culmi de civilizație și pro
gres. Directivele Congre
sului al XlII-lea prefigu
rează, cu justețe și clarvi
ziune, direcțiile de acțiune 
pentru cincinalul 1986— 
1990 și în perspectivă pînă 
% anul 2000. De o impor
tanță deosebită este reali
zarea programului ener
getic al țării, cucerirea < it 
mai grabnică a indepen
denței energetice a țării. 
Am reținut din Directivele 
Congresului că în viitorul 
cincinal se va acționa pen
tru dezvoltarea bazei de

Cristea VAL ACHE, 
ininer, șef de brigadă, 

sectorul II, 
I.M. Livezeni

(Continuare în pag a 2-a)

La mi na Paroșeni

l/IMIMI
VI ina Paroșeni . — 

portdrapelul frun- 
" * * taților Văii Jiului 
în acest an — continuă 
să-și mențină realizările 
la cele mai înalte cote 
ale vredniciei. Ieri dimi
neață, directorul minei, 
ing. Iosif Bocan, ne spu
nea cu franchețe:

— Nu există nici

Miercuri dimineață, la 
Palatul Consiliului de Stat, 
s-au încheiat convorbirile 
oficiale dintre președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Republicii Elene, Con
stantin Karamanlis.

In acest cadru, a fost re
luată analiza stadiului co
laborării dintre România 
și Grecia și a unor proble
me internaționale.

Cei doi președinți și-au

exprimat deplina satisfac
ție pentru cursul ascendent 
al raporturilor 
romftno-elene, pe plan poli
tic. economic; tehnico-ști- 
ințific, cultural și în alte 
domenii, pentru rezultate
le rodnice ale convorbiri
lor purtate în aceste zile 
la București, apreciind că 
ele constituie un element 
important în dezvoltarea 
pe mai departe a tradițio
nalelor relații de prietenie 
și colaborare dintre cele

bilaterale

două țări, spre binele am—> 
belor popoare, al cauzei. .
păcii, înțelegerii și coope
rării între națiuni.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Constantin Karamanlis au 
convenit să continue dia
logul româno-elen la ni- 1 
vel înșlt, să se intensifice 
conlucrarea dintre Româ
nia și Grecia pe arena in1* 
ternațională pentru a con

(Continuare in pag. a 4-a)

Ceremonia plecării
Miercuri, 28 noiembrie, 

s-a încheiat vizita oficială 
pe care a efectuat-o în 
țara noastră, la invitația 
președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Elene, 
Constantin Karamanlis.

Noua întîlnire româno- 
elenă la nivel înalt s-a în
scris, prin rezultatele sale, 
ca un eveniment politic de 
o deosebită importanță, ce 
va da noi dimensiuni cola
borării și cooperării dintre 
cele două țări, atît pe plan 
bilateral, cît și pe arena 
vieții internaționale. Carac
terul fructuos al convorbi
rilor purtate în aceste zile 
la București își găsește ex
presia în dorința comună 
de a se face totul pentru 
impulsionarea 
tradiționale de prietenie și 
conlucrare dintre România României și Greciei,

și Grecia, spre binele celor 
două țări și popoare, al 
cauzei păcii, securității și 
înțelegerii în Balcani, pe 
continentul european și în 
întreaga lume. S-a eviden
țiat, astfel, încă o dată, u- onoare, 
tilitatea dialogului la cel 
mai înalt nivel pentru mai 
buna cunoaștere recipro
că, pentru rezolvarea pe 
cale pașnică a marilor pro
bleme ale lumii contempo
rane.

Aeroportul Otopeni, unde 
a avut loc ceremonia ple
cării înaltului sol al popo
rului elen prieten, era îm
podobit sărbătorește.

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Constantin 
Karamanlis au sosit 
preună la aeroport.

O gardă militară a pre- 
raporturilor zentat onorul. Au fost in

tonate imnurile de stat ale 
în

timp ce erau trase, în semn 
de salut; 21 de salve de 
artilerie.

In continuarea ceremo- ' 
niei, cei doi șefi de stat au ■ * 
trecut în revistă garda de . ;

îm-

Președintele Constantin 
Karamanlis a salutat per
soanele oficiale române 
prezente Ia plecare.

Erau prezente persoane 
oficiale elene care l-au în
soțit pe înaltul oaspete în 
vizita în țara noastră.

Un grup de pionieri 
oferit buchete de flori 
lor doi șefi de stat.

Președinții N i c o 1 
Ceaușescu și Constantin 
Karamanlis .și-au luat un 
călduros rămas bun, și-au 
strîns mîinile cu prietenie.

La ora 11,30, aeronava cu 
care Călătorește președin
tele Republicii Elene a de
colat.

au
ce-

a e
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• Multiple și diverse 

acțiuni de popularizare a 
cărții.

• Raid-ancheta: Educa
ția copiilor — rezultanta 
unei colaborări fructuoase.

I

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ 
STUDENȚEASCĂ 

sinteză a integrării învățămîntului 
superior cu producția

X Mîine, la Institutul de mine din Petroșani, înce
pe a XVII-a CONFERINȚA NAȚIONALA A CER
CURILOR ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI, SECȚIU
NEA TEHNIC C, manifestare organizată de Minis
terul Educației și învățămîntului și U.A.S.C.R., in
tegrată în amplele acțiuni politice și educative sti
mulate de hotărîrile Congresului al XlII-lea al parti
dului, care deschid noi și luminoase perspective în 
dezvoltarea economică și

dau măsura faptelor
supra oamenilor 
care, intr-o deplină uni
tate de voință, dau tot ce 
au mai bun pentru bunul 
mers al producției.

C* i, așa am făcut. Se
c& Primul corn- 

plex mecanizat din 
Valea Jiului a fost in
trodus la mina Paroșeni. 
Acum, la această între
prindere există 8 aseme
nea utilaje moderne, din
tre care funcționează 7. 
Cine le mînuiesc, cine 
sînt acești mineri-tehni-

Noțiunea „miner-

socială a patriei.
studenți sînt integrați, a- 
lături de profesorii lor, 
în colective de cercetare 
științifică ce rezolvă teme 
contractate cu întreprin
deri și instituții, valoarea 
acestei importante acti
vități — în strînsă legă
tură cu producția — din 
institutul nostru este în 
acest an de aproape 7 
milioane lei. Cu o cons
tantă și profundă valoare 
formativă în pregătirea 
viitorilor specialiști din 
minerit, cei care își vor 
valorifica întreaga capa
citate de creație pentru 
a înfăptui, prevederile Di
rectivelor 
XITI-leă 
cercetarea științifică 
dențească 
importantă coordonată

noștri, tehnician", la Paroșeni nu 
mai este doar o noțiune, 
ci a devenit o realitate. O 
realitate evidentă, ’ palpa
bilă. Din partea compar
timentului topografie sîn- 
tem informați: „Din pro
ducția totală a minei, 74 
la sută se extrage cu a- 
jutorul complexelor me
canizate. Se obțin produc
tivități de 16—18 tone
pe post, cu vîrfuri de pi
uă la 30 tone pe post".

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

In cadrul sectorului II al minei Paroșeni, printre formațiile de lucru frun
tașe. se numără, în pofida greutăților inerente, și brigada condusă de minerul 
Nicolae Andrașic, In imagine,'șeful de brigadă cu cîțiva ortaci, după un nou șut 
bogat în. rezultate.

țin 
secret ! La mina Paroșeni, 
OAMENII sînt cei care 
dau măsura tuturor lucru
rilor. Nimic din ceea ce 
urmează să realizăm nu 
se poate fără OAMENI. 
Îndreptați-vă scrisul

Organizarea acestei reu
niuni în Valea Jiului, im
portant bazin carbonifer 
al țării, arc semnificația 
legăturii neîntrerupte 
dintre activitatea econo
mică și procesul de cer
cetare științifică destina
tă modernizării tehnicii 
și tehnologiilor de lucru. 
Prin integrarea tot mai 
complexă a învățămîntu- 
lui superior minier cu 
practica, cercetarea și 
proiectarea, la institutul 
de mine s-au obținut bu
ne rezultate, o adevărată 
tradiție în domeniul cer
cetării științifice studen
țești.

— Numai în acest an u-
spunea 

Dumitru 
institu- 
științi-

,. se des
fășoară în 4.1 de "cercuri 

organizate la catedre- 
de electrotehnică-fiz.i- 
mașini miniere, 

țe sociale, exploatări mi
niere și topografie, teh
nica minieră generală, 
matematieă-mecânică —, 
la care participă aproape 
900 de tineri, viitori spe
cialiști în minerit. Ei au 
în studiu 350 teme, selec- . 
ționate, sub' îndrumarea 
unor cadre didactice- cu 
multă experiență științi
fică, în timpul practicii 
în producție. Trebuie să 
mai precizez ca peste 300 (Continuare în pag. a 2-a)

niyersitar, ne 
prof. dr. ihg. 
Eodor, rectorul 
tului, cercetarea 
fică studențească

Congresului al 
al partidului, 

stu- 
reprezintă o 

a 
procesului de învățămînt 
din Institutul de mine, 
fiind permanent raporta
tă la cerințele; obiective 
ale procesului de pj’odue- 

știin- . ție.
Și 

tlttea 
Iilor, ____ . . _. _______
se manifestă prioritar spre 
o tematică izvbrîtă din 
cerințele concrete, de mo
dernizare a tehnicii si 
tehnologiilor de lucru în 
minerit. Din sutele de
teme. care, sînt studiate

în acest an păpaei- 
creatoare a studen- 
gîndirea lor. tehnică

Tiberiu SPATARU

1
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Gindul și inima noastră - 
[ secretarului general al partidului

r

primitîntreaga- țară a
. eu vibrantă emoție vestea 

realegerii în funcția su
premă de secretar general 
al partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit și prețuit fiu al na- 

, țiunii române, erou între 
eroii de renume ai neamu
lui, suflet din sufletul a- 
cestui popor harnic.

In acest ceas, gîndurile 
noastre, ale oamenilor 
muncii din domeniul cultu
rii din Valea Cărbunelui, se 
îndreaptă cu vie recunoș
tință către omul de ome
nie, către comunistul călit 
în istoricele momente ale 
luptei revoluționare a ela- 

; sei muncitoare, tovarășul 
J Nicolae Ceaușescu, pe care 
■ voința unanimă a partidu

lui, a întregului popor l-a 
reales în funcția supremă 
de secretar general al parti
dului. Vedem în acest act 
politic major un imbold 
fierbinte pentru a munci-

mai bine, 
nivelul de 
ror oamenilor muncii din 
Valea Jiului.. Sîntem ferm 
convinși că astfel se ci
mentează și mai trainic u- 
nitatea de monolit a popo
rului și partidului în jurul 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului.

Alăturăm dorinței noastre 
de a răsplăti prin fapte 
încrederea pe care condu
cerea de partid o pune în 
noi pentru traducerea în 
viață a istoricelor hotărîri 
ale forumului comunist al 
țării, cele mai calde și 
respectuoase felicitări pen
tru Minerul nostru de O- 
noare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al. Partidului Comu
nist Român.

j
Cărbune 

mai mult, 
mai bun

(Urmare din pag. I)ț
I materii prime și energetice, 

■ț în așa fel îneît producția 
i de cărbune a țării noastre 
va trebui să atingă 
puțin 100 milioane

'tone. Este un obiectiv mo
bilizator, care pe noi, mi- 

linerji, ne angajează ferm 
pentru transpunerea lui 
în viață. In ceea ce ne pri
vește, împreună cu ortacii 
din brigada pe care o con- 

: duc, vom acționa îndeosebi 
pentru sporirea producti
vității muncii, prin folosi
rea la maximă capacitate 
a dotării tehnice. Benefi
ciem de un complex me
canizat SMA-2, de fabrica
ție românească, cu ajutorul 
căruia obținem productivi
tăți superioare sarcinilor 
cu pînă la 2 tone pe post. 
Am ajuns Ia nivelul 
care fiecare miner 
formația de lucru este ca
pabil nu numai să mînu- 

. iască cu pricepere utilajul, 
dar să-1 și repare în cazul 
defecțiunilor, îndeplinind 
eu cinste sarcina de mare 
răspundere patriotică tra
sată de secretarul general 
al patridului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a 
deveni mineri-tehnicieni.

Cum înțelegem noi 
răspundem grijii pe 
ne-o poartă partidul, se- 

; cretarul său general, Mi
nerul nostru de onoare ? 

Ș Intr-Un singur fel — extră- 
gînd cărbune mai mult, 

' mai bun și mai ieftin. A- 
; cesta este țelul nostru și 
' vom munci și acționa fără 
; preget pentru înfăptuirea

cel 
de

la 
din

sa 
care

pentru a ridica 
cultură al tutu-

Ridicarea calității vieții poporului
Potrivit prevederilor Directivelor apro
bate de înaltul forum al partidului, în 

va 
din 

la sută își va desfășura ac-

(Urmare din pag. 1»

în următorul cincinal volumul, produse- viitorul cincinal populația ocupată 
lor de consum vîndute populației va 
crește cu circa 10 la' sută. Se va asigura 
stabilitatea prețurilor cu amănuntul și 
a tarifelor pentru servicii în limitele 
planificate. O dezvoltare puternica vor 
cunoaște prestările de servicii care vor 
crește cu 68—76 la sută.

A

crește la 11,5 milioane persoane, 
care circa 73 i
tivitaiea în industrie și în alte sectoare 
neagricofe, iar circa 27 la sută în agri- 
cuitțiia.: Se vor crea noi locuri de muncă, 
numărul personalului muncitor urmînd 
să crească cu 2,5—3,5 la sută. Se va 

Documentele Congresului au stabilit trece la săptămîna de lucru de 44 de ore.
.sarcini multiple pentru perfecționarea Și în viitorul cincinal, statul nostru
în continuare a asistenței sanitare, pu- socialist va depune eforturi susținute
nîndu-se accent deosebit pe prevenirea pentru îmbunătățirea condițiilor de lo-

.....—1 cuit ale oamenilor muncii, în viitorul 
cincinal, urmînd să se construiască 
750 000 de apartamente.

Sînt obiective însuflețitoare pentru- 
a căror realizare, minerii, toți oamenii 
muncii din Valea Jiului, acționează cu 
hotărîre și. consecvență pentru creșterea 
producției, a eficienței întregii activități 
productive, a contribuției economiei mu
nicipiului, la dezvoltarea generală 
patriei.

îmbolnăvirilor și apărarea sănătății po
porului, pe creșterea natalității, ca ce
rință obiectivă a dezvoltării și menține
rii tinereții națiunii noastre socialiste. 
Prin măsurile care se prevăd a fi reali
zate trebuie să se ajungă la un nivel 
de natalitate de cel puțin 18—20 la mia 
de locuitori, aceasta constituind o ne
cesitate obiectivă pentru împiedicarea 
îmbătrînirii populației, păstrarea unui 
raport corespunzător de vîrstă, asigura- 

tinereții permanente a poporului.

Cu planul 
pe 11 luni 
îndeplinit

Răspunzînd chemării 
lansate de secretarul ge
neral al partidului de la 
tribuna celui de-al XIII-lea 
Congres, membrii coope
ratori de la „Straja" Lu
peni raportează un succes 
de prestigiu: realizarea sar
cinilor de plan pe prime
le 11 luni ale anului. 
Grație unei bune organizări 
a muncii, cooperatorii în
scriu în cronica întrecerii 
socialiste importante suc
cese la toți indicatorii de 
plan. Astfel, la volumul 
de marfă livrat la fondul 
pieții planul a fost depă
șit cu peste 300 000 lei, la 
industria mică depășirea 
însumează peste 
lei. Totodată, în 
cooperării cu întreprinde
rile miniere au fost con
fecționate piese metalice 
în valoare de peste 15 mi
lioane lei, iar valoarea lu
crărilor de rebdbinare 
motoarelor redate circuite 
lui economic însumează 
peste 6 milioane lei. Hotă- 
rîrea cooperatorilor din 
Lupeni este ca la începu
tul lunii decembrie să ra
porteze realizarea inte
grală a sarcinilor de plan 
anuale.

310 000 
cadrul

Prof. Ioan DULAMIȚA, 
director at Casei de
a sindicatelor Pe

De un interes deose
bit se bucură în aceste 
zile expoziția de insig
ne deschisă la Muzeul

Cercetarea

(Urmare din pag. 1) tru ca acel ce plătește să 
nu mai numere fișiCul de 
10 000 lei", nu este o le
gendă, se întîmplă destul 
de frecvent. Dai, ai 1

studențească
(Urmare din pag. D
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este nevoie să vorbim 
despre Gavrilă Mesaroș, 
din sectorul I al minei 
care, împreună cu ortacii 
a extras in acest an 
proape 16000 tone 
cărbune peste
Sau despre Constantin 
Ciobănoiu, din
IV cu o depășire de 19 000

ine extrage aceste 
y producții, cine rea-

Uzează aceste pro
ductivități ? Răspunsul 
este unul singur: OAME
NII. „Pionierii" mecani
zării de la Paroșeni cu
nosc, mînuiesc, supun, re
pară, revizuiesc „masto
donții" de oțel : comple
xele mecanizate, de 
SMA — fabricate 
I.V.M.P. Le cunosc, 
mînuiesc, le supun, 
repară și le revizuiesc, 
dar le și iubesc. Pare, 
probabil, acesta un non 
sens. Dar nu este.1 Mlne- 
rii-tehnicieni de la Paro
șeni își iubesc utilajele. E 
o iubire izvorîtă din sen- adevărată echipă, deși se 
timentul încrederii. Com
plexele nu le~au înșelat 
niciodată așteptările, dar 
nici oamenii nu le-au tră
dat ; au crezut în ele, în 
ajutorul lor. De aceea, 
multe dintre ele lucrează 
după multe reciclări.

a- 
de 

sarcini ?

tip 
la 
le 
le

Oamenii de la Paro
șeni nu se gîndesc 
doar la ziua de, 

. .. , azi, au în permanență în
tone peste plan? Și din față viitorul. Sectorul de 
pleiada lor, cîți alții: Ni- investiții, „învestit" cu.

sectorul

Măsura faptelor
colae Brutu, Ferenc Fa- 
zakaș, Mihai Șchiopu, Ni
colae Andrașic, Oprea Țe- 
ne. Ei sînt o echipă, o

află intr-o continuă între
cere. O întrecere între 
brigăzi, dar și o întrecere 
cu ei înșiși. Pentru că la 
Paroșeni nu se folosește 
noțiunea de automulțu- 
mire. Se poate mai mult 
și mai bine, de ce să nu 
fie mai mult și mai bine? 
Și este mai bine. Faptul 
că unii mineri de la Pa-

sarcina, de a deschide noi 
drumuri subterane, a rea
lizat, in acest an, peste
300 ml mai mult decît
planul. Cea mai 
brigadă e condusă de un 
alt cunoscut brigadier — 
Alexandru Laszlo. In sec
tor funcționează 8 combi
ne de înaintare. Dar 
acestea sînt mînuite 
de OAMENI...

decît 
bună

și
tot

în anul
Congre-

___ __ _________ _ „ ___ ... XII-lea. 
roșeni se duc la plată cu secretarul general

Rememorind,
1979, anul 
sului al

^5 ă vorbim despre
OAMENI. Este, în-
tr-adevăr o posibi- —----— r------ — .. . „

litate generoasă. Mai cîteva sute de acasă, „pen- partidului, Minerul

onoare al țarii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a i~ 
naugurat, la Paroșeni, o- 
rizonlul 360, un orizont 
-simbol, un orizont care 
deschidea noi „orizonturi" 
dș dezvoltare a minei. Ma
joritatea acestor oameni 
-brigadieri, exploatează 
cărbunele de la acest o- 
rizont. In anul celui de-al 
XIII-lea Congres al parti
dului, roadele se văd. Sec
torul I — plus 33 800 tone 
cărbune, sectorul IV și 
sectorul III și ele peste 
plan. La sfîrșitul acestei 
luni, mina Paroșeni se 
va apropia de 50 000 tone 
de cărbune extras peste 
plan. Aproape cît produc
ția pe o lună ! Drapelul 
fruntașilor Văii Jiului este 
purtat sus, cu mîndrie. 
II poartă minerii de la 
Paroșeni. Să ne plecăm 
cu aleasă stimă și prețui
re în fața drapelului ce 
trece purtat de mîini voi
nice, de OAMENI a căror 
nume merită scris cu ma
juscule
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remarcă orientarea spre 
promovarea unor soluții 
aplicabile în procesul de 
producție. Astfel de teme 
sînt proiectarea de meto
de de mare productivitat 
pentru zăcămintele de mi
nereuri cu conținut redus 
de metal, valorificarea ză
cămintelor de cărbune imo
bilizat în pilierii de sigu
ranță, fiabilitatea utilajului 
minier, metode și tehnici 
noi de aseCare folosite în 
exploatările miniere la zi. 
analiza 
lice ale 
etc.

Toată

sistemelor hidrau- 
utilajelor miniere

de 
stu-

din cadrul coope-
(G.C.)

rativei. Acțiunea s-a 
cheiat cu un frumos pro
gram artistic susținut de 
amatori 
rativei.

• CURS DE PERFECȚIONARE. Recent s-a în 
cheiat cursul de perfecționare a șoferilor și mecani 
cilor motopompiști ai formațiilor civile de pompieri ția din Lupeni 
din municipiul Petroșani. Comisia de verificare a 
cunoștințelor și-a dat verdictul. Cursanții Petru Ti-

această dinamică 
și rodnică activitate 
cercetare științifică 
dențească, caracterizată de
un tineresc spirit înnoitor, 
va fi stimulată de apro
piata manifestare științi
fică națională pentru a 
participa eficient și ferm 
la aplicarea noilor cuceriri 
ale științei și tehnicii mo
derne în mineritul româ
nesc. ...

• DEZBATERE. La clu-’ 
bul cooperativei „Straja" 
din Lupeni s-a desfășurat 
o interesantă dezbatere pe 
tema „Noi și mobilizatoa
re idei reieșite din 
portul prezentat la 
XIII-lea Congres 
pentru creșterea 
Și diversificarea 
ilor de servicii 
populație" la care au luat . 
parte șefii secțiilor coope- blocuri date în folosință.

Ra- 
al 

al P.C.R. 
calității 

prestați- 
pentru

SPAȚII NOI. Mai• IN'
multe unități comerciale 
și prestatoare de servicii, 
printre care magazinele de 
confecții pentru bărbați 
femei și copii, librăria s. 
agenția CEC s-au mutat 
din vadul comercial vechi 
în noul centru civic al Lu- 
peniului, în spații amena
jate la parterul ultimelor

de construcții din Petre', 
șani este aprovizionat 'isȚ 
oferă cetățenilor interesați 
uși, ferestre, ciment, var, ip
sos, fier-beton, țevi, tablă 
neagră, cherestea de stejar, 
panouri de gard de 2 x 1,5 
m la prețul de 145 lei pa
noul și alte materiale de 
construcții din lemn 
fier. Depozitul este 
chis zilnic 
9 și 17.

Rubrică
Toma

• BILETE DE TRATA
MENT și ODIHNA. Agen- 

’ a O.J.T.
pune la dispoziția doritori
lor, pentru luna decem- 

nelimitat, 
bilete de tratament și o-. 
dihnă în stațiunile Sovata, 
Predeal, Slănic Moldova, 
Mangalia, Amara, Hercula- 
ne, Olănești, Buziaș, Geoa- 
giu ș.a. (A.M.)

mișan, șofer la I.M. Uricani, Petru Staicu, mecanic ■ în număr 
motopompist la magazinul universal „Jiul“ Petro- bpete de tratan
șani, Rodica Catrina, mecanic moto. la Țesăto- 
ria de mătase Lupeni, urmați de Pantilimon Todea, 
șofer lă I.M. Lupeni, Ionel Gănceanu, mecanic moto, 
ia Țesătoria de mătase Lupeni, Ionel Rusu, mecanic 

și moto, la I.M. Dîlja, loan Răzoară, mecanic moto, la
Uzina electrică Paroșeni, au realizat, pe baza răs
punsurilor date, 40 și, respectiv, 39 de puncte 
40 posibile. Deși notele obținute de cursanți 
foarte bune, totuși, noi le dorim cît mai puține in
tervenții. (Ion JITEA, coresp.)

din
sînt • MATERIALE DE 

CONSTRUCȚII. Magazi- 
nul-depozit de materiale

între

Și 
des- 

orele

d

i
i
i
i
i

realizată de 
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Prima impresie este 
plăcută: liniște, ordine, 
curățenie, atmosferă in
timă. Rafturi, multe raf
turi, mii de cărți așezate 
într-o ordine desăvîrșî- 
tă. Deasupra rafturilor, 
printre frunze de iederă, 
tablouri ale clasicilor li
teraturii române : Emi- 
nescu, Sadoveanu, Ar- 
ghezi, Coșbuc, Creangă, 
C a r a g i a 1 e, Alec- 
sandri... Ne aflăm 
intr-un apartament din 
blocul 9 A al străzii Vi
itorului, din Petroșani, de 
șase ani sediul Bibliote
cii municipale Petroșani.

Dacă diverse preocupări 
și sarcini diurne nu-ți 
permit rezervarea cîtorva 
minute pentru a trece 
pragul bibliotecii, rămîi 
la părerea că aici omul 
intră, predă sau primește 
o carte, se completează o 
fișă și... cam atît. Ei bi
ne, au trebuit să-și facă 
această părere simplistă 
cei care au vizitat în ul- 
tima vreme biblioteca mu
nicipală. Argumente ? A- 
ceastă instituție, cu doar 
trei persoane încadrate 
(Marieta Bădău, respon
sabilă, Anișca Noghiță și 
Maria Patru, biblioteca
re), pune la dispoziția ci
titorilor cataloage și fi
șiere tematice completate 

la zi, ceea ce presupune 
perseverență, seriozitate, 
profesionalism. Ca și în 
anii trecuți, de-a lungul 
celor zece luni din 1984, 
colectivul bibliotecii a 
întreprins multifile, inte
resante -și extrem de di
verse acțiuni de popu
larizare a cărții, acțiuni 
cu puternic caracter e- 
ducativ. Să exemplificării:

muumuuimMMMUHUHUunfffummffMHmuffMumi

Multiple și diverse acțiuni 
de popularizare a cărții 
znmmmfmmmffwwmmmmtmwmrmmfmmuuM
simpozioane, avînd ca 
temă „Cîntăm în august 
libertatea țării" (la Uni
tatea de pompieri mili
tari), „Cîte sate românești, 
atîția Horea sînt" (desfă
șurat la I.U.M.P.), mese 
rotunde pe teme ca „Tî- 
nărul întreabă, medicul 
răspunde" (la Depoul 
C.F.R. Petroșani), „Mese
ria — brățară de aur" (la 
Grupul școlar minier Pe
troșani). Intîlniri cu scri
itorii au avut loc șapte, 
avînd drept loc de desfă
șurare I.M. Livezeni, Fa

brica de produse lactate 
Livezeni și Grupul șco
lar minier Petroșani. Spa
țiul nu ne permite să 
consemnăm multe alte 
acțiuni : dezbateri, expo
ziții, recitaluri de versuri, 
medalioane literare, seri 
literare, concursuri, pre
zentări de carte, evocări 
istorice, dimineți de basm, 
organizate la școlile ge

nerale nr. 4, 6 si 7 Petro
șani, I.P.S.R.U.E.E.M., 
întreprinderea de tricota
je, grădinițe. In total 107 
acțiuni cu peste 3600 par
ticipant!.

Biblioteca municipală 
Petroșani dispune în pre
zent de 32 965 volume, 
din care 1878 în limba 
maghiară; are 3251 citi
tori înregistrați în acest 
an, numărul de volume 
difuzate a ajuns la 69 960 
(cifrele cuprind și volu
mele existente la cele 
două filiale ale bibliote
cii, de la Cîmpu lui Neag 

și Cimpa). Am rrtai aflat 
că biblioteca municipală 
pune la dispoziția celor 
interesați colecții de ziare 
și reviste, plăci, diafilme 
și diapozitive. Aici sînt 
asigurate condiții ideale 
de documentare pentru 
propagandiști și cursanți 
la învățămîntul politico- 
ideologic, pentru candida- 
ții la examenul de admi
tere în învățămîntul su
perior, pentru cadre di
dactice și muncitorii care 
urmează cursuri de cali- 

. ficare sau școli de maiștri.
Recunoașterea străda

niei și perseverenței celor 
trei lucrătoare ale biblio
tecii, a muncii responsa
bile și pasiunii pentru 
activitatea cu cartea nu 
au întîrziat : după ce, în 
1981, Biblioteca munici
pală Petroșani a fost dis
tinsă cu mențiune în în
trecerea desfășurată în 
cadrul Festivalului națio
nal „Cîntarea României", 
în anii 1982 și 1983 a o- 
cupat locul III între bi
bliotecile din județ. Bo
gata și fructuoasa activi
tate desfășurată în acest 
an conferă acestui colectiv 
dreptul să aspire la un 
loc superior în întrecere.

Francisc VETRO

In prima manșă a turului trei din cadrul
„Cupei U.E.F.A."

Fotbaliștii craioveni victorioși
CRAIOVA 28 (Agerpres). 

Miercuri, pe stadionul 
„Central" din Craiova, în 
prezența a 50 000 de. spec
tatori, s-a disputat meciul 
de fotbal dintre formațiile 
Universitatea Craiova și 
Zeleznicear Sarajevo, pri
ma manșă a turului trei 
din cadrul „Cupei UEFA". 
Fotbaliștii români au obți
nut victoria cu scorul de 
2—0 (2—0), prin golurile 
marcate de Beldeanu (min. 
19) și Cămătaru (min. 27, 
din penalty).

In prima repriză, stu
denții craioveni au practi
cat un joc excelent, mate- 
rializîndu-și superioritatea 
tehnică și tactică destul 
de devreme: în minutul 19, 
Beldeanu a primit o minge 
de la Ungureanu, a driblat 
un adversar și, de la mar
ginea careului de 16 m, a 
șutat abil, mingea lovind 
bara și intrînd în plasă : 
1—0. Opt minute mai tîr- 
ziu, o nouă acțiune de a- 
tac a gazdelor se va închc-

Astăzi, meciurile din 

ia cu un gol meritat. Cîrțri 
a trimis o pasă foarte bu
nă în adîncime pentru Mă- 
năilă, care a fost faultat 
de Balici și arbitrul a dic
tat 11 m ; penaltyul a fost 
transformat de Cămătaru, 
stabilind astfel scorul fi
nal.

In minutul 42, Lung a 
apărat o lovitură de la 11 
m executată de Ciurici. Par
tea a doua a meciului a 
fost mai echilibrată, bas-4 
peții încercînd reducerea' 
scorului, dar apărarea li
ni verși tații, în frunte cn 
Lung, a rezolvat toate si-i 
tuațiile periculoase. La 
rîndul lor, atacanții români: 
ar fi putut majora scorul, 
mai ales în minutele 59 
(șut al lui Beldeanu apă
rat de Serba) și min. 66, 
cînd mingea șutată de Cir- 
țu a fost parată de porta
rul iugoslav.

Returul partidei șe va 
disputa la 12 decembrie, la 
Sarajevo. (Agerpres)

16“-imile copiind pentru
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în reședința municipiului

Ieri s-a deschis restaurantul „Bule
vard" din Petroșani, unitate care se in
tegrează în spațiile comerciale moderne 
ale I.C.S.A.—A.P,, construite în acest an 
în zona de Nord a orașului. Intrarea u- 
nității în circuitul comercial în această 
perioadă, constituie încă o realizare a 
programului de dezvoltare și sistemati
zare a Văii Jiului, contribuind la creș
terea calității vieții oamenilor muncii.

— Unitatea noastră cuprinde o linie 
cu autoservire, avînd o capacitate de 
120 locuri, și un restaurant clasic, ne 
spunea tovarășa Valeria Poenariu, gestio
narul unității. Deschiderea acestui restau
rant, în care își desfășoară activtiatea 45 
de lucrători comerciali, este o necesitate 
în procesul de continuă sporire a calității 
muncii noastre, pentru a oferi servicii 
prompte, într-o ambianță elegantă, plă
cută.

Restaurantul „Bulevard", amenajat cu 
efortul stăruitor al lucrătorilor I.C.S.A.— 
A.P. Petroșani, cu sprijinul Fabricii de

mobilă din Petrila, oferă oamenilor mun
cii o mare diversitate de produse de 
bucătărie, apreciate încă din prima zi de 
sutele de clienți. Prin eleganță și con
fort se remarcă restaurantul, cu 102 
locuri. Personalul unității ne-a mărturi
sit că va manifesta exigență pentru a 
păstra această atmosferă plăcută;

Cu prilejul deschiderii frumoasei uni
tăți de alimentație publică, s-a amena
jat o cuprinzătoare expoziție de prepa
rate culinare și produse de cofetărie la 
realizarea cărora au participat pe lîngă 
preparatele proprii și restaurantul 
ringul" și cantina-restaurant. Au 
prezentate 50 produse de cofetărie,

„Pa- 
fost

- - . - . 10 
sortimente dulciuri de bucătărie, 80 sor
timente de bucătărie, alte multe produse 
de patiserie, toate sintetizînd excelentul 
gust și rafinamentul expunerii.

Unitatea 66 „Bulevard" va fi deschisă, 
zilnic, între orele 7—21 — autoservirea 
și 10—22 — restaurantul.

T. SPĂTARU

Unitatea 150 „Romar- 
ta“ — Vulcan atrage 
prin diversitatea mărfu
rilor. In imagine, raio
nul „Confecții femei".

Foto: Al. TATAR

„Cupa României44 la fotbal
Joi 29 decembrie se dis

pută 14 meciuri din „16“- 
imile „Cupei României" la 
fotbal, competiție înscrisă 
în calendarul „Daciadei"; 
Iată programul (întîlnirile

vOr începe la ora 13,00) ; 
Unirea Dinamo Focșani — 
Sportul studențesc Bucu
rești; Cimentul Medgidia
— F.C.M. Brașov; Ceahlăul 
Piatra Neamț — F.C. Baia 
Mare; Dinamo Victoria 
București — Gloria Buzău;] 
Sportul muncitoresc Gara-' 
cal — Rapid București; Mi-i 
nerul Ora vița — Politehni
cii Iași; CIL Mecanica Si- 
ghet — F.C. Bihof; Dună
rea CSU Galați A.S.A.' 
Tg. Mureș; ÂS Mizil — 
F.C. Olt; Șurianul Sebeș
— Dinamo București; Vi
itorul Drăgășani — S.C. Ba-i 
cău; Nitramonia Făgăraș
— CorVinul Hunedoara ; 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca
— Steaua București; Chi
mia Rm. Vîlcea — Jiul Pe
troșani.

Partidele C.S. Tîfgoviște
— Universitatea Craiova 
și F.C. Argeș Pitești — Po
litehnica Timișoara se vor 
disputa ulterior. (Agerpres)

Raid-ancheta ' Educația copiilor, rezultanta unei colaborări fructuoase
Desigur, pentru fiecare dintre noi, alături de familie, alături de celelalte mijloace 

formativ-educative, școala constituie unul dintre cele mai eficiente momente. Odată, 
plecați spre școală, pentru fiecare părinte, copiii se află în siguranță, se află inte
grați într-un colectiv cu largi atribuții educative, cu largi implicații asupra viitoru
lui lor. Dar, cu toată grija părinților, cu toată grija educatorilor, cu toată munca de 
educație depusă, unii elevi ignoră pregătirea lor pentru viață, lăsîndu-se antrenați 
cu mare ușurință în anumite acte de indisciplină cu consecințe nefaste asupra desti
nului lor. Prevenirea unor astfel de abateri, aducerea elevilor pe drumul fertil al e- 
ducatiei spirituale au constituit de fapt și motivele raidului nostru, întreprins îm
preună cu reprezentanți ai organelor de partid, U.T.C,, ale inspectoratului școlar și 
miliției, în orașul Petroșani.

SOLIDARII 
NEADEVĂRULUI

Cinematograful „7 No
iembrie", ora 10. îmbulzea
lă mare. Filmele polițiste 
plac. Peste 25 de elevi a- 
trași de titlul incitant al 
filmului: „Locotenent Cris
tina", și-au deturnat pro- 
gramul zilei respective. Șur- 
prinși în flagrant rămîn o 
clipă descumpăniți. Apoi 
regretul, căința, lacrimile 
își fac loc cu rapiditate în 
sufletul și pe chipurile lor, 
Primul gînd este să găseas
că o motivație, cît de cît. 
plauzibilă. Este greu de cre
zut ceea ce inventează fie
care. Minciuna spusă la re
pezeală, prima care le-a 
venit în minte, nu-și găseș
te acoperire. Daniel Groșe- 
reanu din clasa a Vl-a D, 
Școala generală nr. 1, sus
ține cu tărie că a fost în
voit de diriginte pentru a 
merge la Brad. I se alătu

ră și colegul său Li viu — 
Mircea Oprița. Și el s-a 
învoit pentru același lucru. 
Mint cu atîta convingere în- 
cît mai, mai să-i credem. 
Doar dirigintele putea să 
ne dezlege misterul. Sosind 
la fața locului, minciunile 
susținute cu atîta ardoare 
de cei doi se confirmă.

SFIDĂTORII
Cu mîinile în buzunare, 

cu o șapcă trasă, pe ochii 
lăsați în jos, Csabo Dan- 
cu din clasa a Vil-a D, 
Școala generală nr. 4, sfi
dează pe toți cei din jur. 
Răspunsurile în doi peri, 
date cu jumătate de gură, 
însoțesc ținuta sa dezordo
nată și lipsa totală de res
pect față de membrii echi
pei de control. Nu șVe ce 
lecții a avut pe ziua res
pectivă. Nici orarul zilei 
nu-1 știe. La fel procedea
ză și Vasile Oprița, clasa a 

IX- D, Liceul industrial Pe
troșani. Spune că are prac
tică, dar, în geanta care îl 
însoțește, poartă cărțile și 
caietele pentru școală. Lu
cian Zeic, a IX-a B, Liceul 
industrial, a dat bir CU fu- 
giții de la practică. La fel 
și Ioan Daroni, a X.-a A, 
Liceul industrial și Florin 
Vîjîială, clasa a IX-a A, a- 
celași liceu. Spun acest lu
cru cu atîta seriozitate de 
parcă ar face așa în fieca
re zi. Nici .Sorin Buzămur- 
gă din clasa a IX-a E, Li
ceul economic, nu este mai 
prejos. La fel ca cei amin
tiți, la fel ca multi a Iți e- 
levi fugiți de la școală, și 
el minte fără rușine. Habar 
nu are ce teme a avut de 
pregătit pentru ziua res
pectivă. Cum nU știe nici 
Ion Răscoleanu din a X-a 
G, Liceul industrial. Ținuta 
dezordonată, fără număr 
matricol contrastează cu 
menirea de a fi elevt _.

IN CAUTAREA 
„SALAMANDREI"...

...Se pare că au pornit 
peste 30 de elevi din dife
rite școli ale Petroșaniului, 
Cel puțin la ora raidului 
nostru cam atîția erau în 
sala cinematografului „Pa- 
rîngul". Printre ei Ion De
lia, Lilioara Rusesc, Donate- 
ia Degaspere, Ion Doroftea și 
mulți, mulți alții, care în 
loc să fie prezenți la orele 
de practică au preferat să 
petreacă două ore în com
pania lui Franco Nero, An
toni Qouin și a celorlalți ac
tori din filmul „Salaman
dra".

„S.R.L.-iștii"
E uimitor cît de inventivi 

pot fi unii copii cînd sînt 
la ananghie. Te miri de 
unde le mai scornesc. De 
exemplu, Marcel Munteanu 
și, Gabriel Pui, clasa a X-a 
D, Liceul industrial Petri
la au spus pur și simplu: 
sîntem în S.R.L. !? De cînd 
școlile or acorda zi liberă 
elevilor ?! Elevii susțin că 
maistrul cu care fac prac
tică le-a dat zi liberă la toți 
cei 36 de elevi aflați în 
practică la I.UJV1.P. !! Greu 
de crezut !

POKERIȘTII
Prin fereastra din holul ci

nematografului Parîngul ză
rim doi elevi care, pitulați 
după colțul zidului, mane
vrau cu repeziciune
bani și cărțile
de joc. Dexteritatea lor 
evidențiază o practică bo
gată. Concentrarea era atît 
de mare îneît, sub privirile 
lucrătorilor de miliție, căr
țile încă nu-și încetaseră 
mișcările. Facem cunoștin
ță cu cei doi înveterați ai 

practică. Celălalt nu știe ce 
teme a avut. Amîndoi par . 
preocupați doar de un sin
gur lucru : să-și ia banii 
unul altuia. ,.j

ATENȚIUNE, PĂRINȚI ! I
Destinul copiilor este în mina familiei. Toți pă- I 

rinții, alături de școală, trebuie să facă tot ceea ce e ] 
posibil pentru ca fiii lor să devină oameni de nădejde 
ai țării. Acest lucru reclamă însă o supraveghere a- 
tentă, o preocupare sporită față de copii, față de ce
rințele școlii, față de cerințele educației acestor copii. 
O primă concluzie se desprinde din faptele semnalate: 
unii părinți nu cunosc programul copiilor; unii edu
catori se mulțumesc doar să constate apucăturile ele
vilor; orele de practică,' se pare că, s-au transformat 
în ore de chiul pentru o bună parte a elevilor.

Iată cîteva concluzii ce se desprind în urma rai- j 
dului nostru, concluzii ce trebuie să constituie un grav | 
semnal de alarmă pentru părinți, pentru profesori, ] 
pentru conducerile școlilor, pentru organizațiile U.T.C, j 
din școli, mai ales ținînd cont și de faptul că la Șc. ii 
gen. 1, Liceul de matematică-fizică unii educatori și-au 
făcut o obișnuință din a-și rezolva cumpărăturile cu | 
ajutorul elevilor trimiși din timpul prograihului. ?

Destinele acestor copii sînt în mîinile noastre. Să 
le salvăm pînă nu e prea tirziu, printr-o strînsă con
lucrare părinți—scoală—educatori.

Gh. CHIRVASĂ
.. - ,

poker-ului: Ștefan Șardi, . 
clasa a Xl-a D, Liceul in-; 
dustrial Petroșani și Marin 
Aranghelovici, anul I, Școa
la profesională — liceul in
dustrial. Nu par speriați că 
au fost surprinși. Spun că 
au învățat %e la colegi a- 
cest joc. De pregătit pentru 
școală nu s-au pregătit. 
Șardi ar fi trebuit să fie la
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încheierea vizitei oficiale 
în țara noastră 

a președintelui Republicii Elene, 
Constantin Karamanlis

încheierea convorbirilor oficiale
(Urmare din pagina 1)

tribui și în viitor la solu
ționarea. în interesul po
poarelor, a problemelor 
majore ale lumii de azi, 
îndeosebi în lupta pentru 
pace, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la 
măsuri concrete de dezar
mare, în primul rînd de 
dezarmare nucleară.

In cursul convorbirilor 
s-au evidențiat poziții co
mune sau foarte apropiate 
referitoare la probleme 
fundamentale ale vieții 
mondiale, îndeosebi în ce
ea ce privește necesitatea
■«■■■•■••■•■■■■■■•■■«■•■•■•I

Știri din R.S.F. Jugoslavia
«n lu/he

Ședința Biroului Politic
BELGRAD 28 (Agerpres). 

Sectorul carbonifer ocupă 
«n loc de frunte în indus
tria extractivă a Iugosla
viei. In primele zece luni 
ale anului — relevă agen
ția Taniug — minele iugo
slave au livrat 53,5 milioa
ne tone de cărbune — cu 
11 la sută mai mult decît 
În intervalul corespunză
tor din 1983 — ceea ce in
dică, după cum adaugă 
sursa citată, că sarcina 
realizării pe întregul an a 
unei extracții de 64 mi
lioane tone va fi realizată.

In 1985 — precizează Ta
niug — producția iugoslavă 
de cărbune trebuie să de
pășească 70 milioane de 
tone. Creșteri se anunță în 
anul ce vine și în extrac
ția de petrol. Astfel, prin
cipala întreprindere din in
dustria petrolului — IN A 
— va livra, anul viitor, trei 
milioane tone de țiței, cu 
200 000 tone mai mult de
cît nivelul prevăzut în pla
nurile pe 1984. Iar la pro
ducția de gaze naturale a 
țării, IN A va participa în 
1985 cu 1,5 miliarde me
tri cubi.

. Sr
BELGRAD 28 (Agerpres). 

In localitatea iugoslavă 
Kutina a Aut loc, zilele 
acestea, darea în exploa
tare a instalațiilor cons
truite în a doua fază de 
dezvoltare a fabricii de 
îngrășăminte chimice. Ca

reducerii încordării existen
te în relațiile dintre state, 
reluării și consolidării 
cursului spre destindere, 
edificării unui Climat de 
pace și securitate, de în
credere și largă colaborare 
internațională.

Tn cadrul convorbirilor 
au fost larg abordate pro
bleme privind raporturile 
dintre țările din peninsula 
Balcanică, apreciindu-se 
că este necesară întărirea 
cooperării bilaterale și mul
tilaterale, pentru transfor
marea acestei regiuni într-o 
zonă a păcii și colaborării, 
a prieteniei și bunei veci
nătăți, lipsită de arme nu

pacitatea de producție a 
instalațiilor existente a- 
cum în acest oraș se ridi
că la peste două milioane 
tone de îngrășăminte de 
înaltă eficiență pe an. Se 
apreciază — menționează 
agenția Taniug — că a- 
ceastă cantitate va acope
ri 40 la sută din necesarul 
țării. De asemenea, fabrica 
va livra, anul viitor, pe 
piețele externe 300 000 to
ne de îngrășăminte.

INTR-UN RAPORT pre
zentat în cadrul Consiliu
lui Economic și Social al 
O.N.U. S' propune „adopta
rea dc măsuri de natură să 
ducă la încetarea războiului 
civil din Salvador prin- 
tr-un dialog deschis între 
guvern și forțele insurgen
te", reunite în cadrul Fron
tului Farabundo Marți 
pentru Eliberare Națională 
(FMLN) — Frontul Demo
cratic Revoluționar (FDR) 
— transmite agenția Prcn- 
sa Latina.

CONSILIUL MUNICI
PAL DIN NEAPOLE a a- 
les ieri ca primar pe Car
lo d’Amato, primul repre
zentant al Partidului So
cialist care ocupă această 
funcție. D’Amato îl înlocu
iește pe Mario Forte, creș- 
tin-dcmocrat, care și-a pier
dut funcția după ce mem
brii socialiști ai consiliului 
i-au retras sprijinul.

LA 27 NOIEMBRIE, UN 
AVION de recunoaștere a- 

cleare și baze militare străi
ne;

Președintele Nicolac
Ceaușescu și președintele 
Constantin Karamanlis au 
subliniat însemnătatea so
luționării tuturor conflicte
lor armate, a diferendelor 
și stărilor de încordare din
tre state, exclusiv pe cale 
politică, prin tratative, pre
cum și necesitatea de a se 
intensifica eforturile pen
tru realizarea unei noi or
dini economice internațio
nale, relevînd în același 
timp că se impune ea, l«i 
soluționarea eficientă și 
viabilă a problemelor com
plexe ale lumii de azi, să

al C.C. al
VARȘOVIA 28 (Ager

pres). La Varșovia a avut 
10c ședința Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.U.P., con
sacrată examinării proble
melor politico-sociale și si
tuației economice din țară 
— transmite agenția PAP. 
O atenție deosebită a fost 
acordată menținerii rit- 

merican de tipul „SR-71“, 
pentru zboruri la mare al
titudine și de mare viteză 
a pătruns în două rînduri 
în spațiul aerian al R.P.D. 
Coreene, în zona apelor te
ritoriale la est de Kosong 
și la sud de Peninsula 
Kangryong, întreprinzînd 
acțiuni de spionaj împotri
va R.P.D. Coreene, anunță 
ACTC. Partea nord-core- 
eană în Comisia militară de 
armistițiu pentru Coreea 
a protestat pe lîngă partea 
americană, cerînd să se ia 
măsuri împotriva repetă
rii unor asemenea acțiuni. 

CONSILIUL MINISTE
RIAL AL CEE, reunit la 
Bruxelles, a hotărît să 
mențină în cursul anului 
1985, mecanismele comer
ciale protecționiste, în vi?

participe în mod egal toa
te statele, indiferent de 
mărime, sistem social sau 
potențial economic.

Cei doi președinți au 
reafirmat dorința Republi
cii Socialiste România și 
Republicii Elene de ă-și 
extinde și aprofunda rapor
turile bilaterale, de a con
lucra mai strîns pentru în
făptuirea unui sistem trai
nic de pace, securitate și 
colaborare în Balcani, în 
Europa și în lume.

Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă de 
cordialitate și prietenie, 
de stimă și înțelegere re
ciprocă.

P.M.U.P.
mului înalt al producției 
înregistrat în ultimele săp- 
tămîni ale acestui an, pre
cum și pregătirii celei de-a 
18-a. plenare a C.C. al 
P.M.U.P., care va exâmina 
probleme legate de realiza
rea planului de dezvoltare 
a economiei naționale pe 
anul 1985.

goare, în raporturile cu A- 
merica Latină — informea
ză agenția EFE. Hotărîrea 
CEE — remarcă observato
rii politici din Bruxelles — 
contravine numeroaselor 
cereri ale Americii Latine 
de a se institui raporturi 
comerciale echitabile între 
cele două părți, cu atît 
mai mult cu cît țările la- 
tino-americane și caraibie- 
ne cumulează în prezent 
o datorie externă record 
de peste 350 miliarde de 
dolari.’

TRIBUNALUL MILI
TAR SUPREM din Spania 
a confirmat verdictul Curții 
marțiale ce a condamnat 
la 12 ani închisoare pe cei 
trei colonei care au pus la 
cale, în 1982, o lovitură de 
stat eșuată. Confirmarea 
sentinței — scrie agenția 
UPI — a demonstrat cu 
claritate că cei trei au plă
nuit o acțiune armată pen
tru a răsturna democrația 
în Spania.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Febra aurului ; 
Unirea: Fără panică, vă 

, rog ; Parîngul: Torpilorii. 
I PETRILA : Prea cald 
I pentru luna mai.

VULCAN — Luceafărul: 
| Salamandra.
• LUPENI — Cultural : 
I Acțiunea Zuzuc.
ș URICANI " Moartea vi- 
Ine la decolare.

TV
I 15,00 Telex. 15,05 Omul 
| și sănătatea. 15,20 Popa

Revizia de vagoane C.F.R. 
Petroșani

încadrează direct sau prin transfer :
■ lăcătuși
■ sudori
■ forjori

cu școală profesională și stagiul militar satis
făcut.

încadrarea, conform Legii nr. 12/1971.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Czege- 
nyi Gabriela, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (2962) 

ANUNȚURI DE FAMILIE

Mama, tata și fratele zdrobiți de durere, cu 
lacrimi în ochi anunțăm dispariția fulgerătoare de 
lîngă noi a aceluia pe care l-am iubit, divinizat și 
pe care nu-1 vom uita niciodată

ALIN MIHAI NEAMȚU
Inmormîntarea azi, 29 noiembrie, ora 13, Aleea 

F'lorilor, Petroșani. (2958)

Buna Afinista, mătușa Ica, cu durere anunță 
încetarea fulgerătoare din viață a scumpului lor 
nepoțel

ALIN
Regrete, lacrimi și flori. (2958)

Colegii de muncă de la I.C.S.A.—A.P, Petro
șani își împărtășesc durerea bunului lor coleg Neam
țu Dorel Ia încercarea grea pricinuită de pierderea 
iubitului fiu

ALIN
Transmitem sincere condoleanțe familiei. (2958)

Colegii de muncă din I.C.S.A.—A.P., oraș Pe- 
trila, sînt alături de familia greu încercată a cole
gului lor Neamțu Dorel, pricinuită de pierderea 
scumpului lor fiu

ALIN
Cele mai sincere condoleanțe familiei.

Familiile Gram și Cesca sînt alături de fami
lia Neamțu în durerea lor nemărginită pentru pier
derea fiului

ALIN NEAMȚU
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (2959)

suri iugoslave — docu- I 
mentar. 15,35 Studioul ti- | 
neretului. 16,15 Ziua in- | 
ternațională de solidari
tate cu poporul palesti
nian. Documentar. 20,00 

“Telejurnal (pc). 20,20 Ho-
tărîrile Congresului 
program de acțiune pen
tru întregul pcipor. 20,35 
Pămîntul unității (color). 
Versuri șl cînteee despre 
Unire.' 20,50 Serial știin- | 
țific (color). 21,50 Tele j 
jurnal fpc). I

MEMENTO

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Buluță 
Lidia, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(2961)

Timpul probabil în luna decembrie
După cum ne comunică 

Institutul de meteorologie 
și" hidrologie, în luna de
cembrie, temperaturile me
dii se vor încadra în li
mite normale, exceptînd 
sudul și estul țării, unde 
vor fi • mai ridicate. In cea 
mai mare parte a țării,
cantitățile lunare de preci
pitații vor depăși puțin
valorile normale.

Prima decadă se va ca
racteriza printr-o vreme, 
în general închisă, îndeo
sebi în sudul și estul țării. 
Precipitațiile vor fi mai 
ales sub formă de ploaie 
și burniță în regiunile din 
sudul țării, în timp ce în

nord acestea vor fi predo
minant sub formă de lapo- 
viță și ninsoare.' Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 4 
și plus 6 grade, iar maxi
mele vor atinge și 10 gra
de în sudul țării. Ceața 
va fi un fenomen frec
vent.

Decada a doua se va ca
racteriza în .primele zile 
printr-o vreme caldă pentru 
această perioadă cu preci
pitații, mai ales, sub formă 
de ploaie. In acest inter
val, temperaturile maxime 
pot atinge și chiar de
păși 12 grade. Apoi vremea

se va răci în toate regiunile 
țării, iar precipitațiile șe 
vor transforma în lapoviță 
și ninsoare. Vîntul va su
fla moderat cu intensifi
cări pînă la tare din nord 
și nord-est Izolat condiții 
de polei. ■ Temperaturile 
minime vor fi cuprinse în
tre minus 10 și zero grade;, 
mai coborîte în nordul ță
rii și în depresiunile irftra- 
montane, iar cele maxime 
între minus 5 și plus . 5
grade. In primele zile se 
va produce ceață, .

In decada a treia, vre
mea va fi în general închi
să și umedă. Precipitațiile 
vor fi atît sub formă de

ploaie și burniță, cît și 
sub formă de lapoviță și 
ninsoare. Izolat polei. In ri
nele zile, vîntul va suflă 

_ moderat cu intensificări 
de scurtă durată pînă la 
tare din nord și nord-est, 
mai ales în sudul și estul 
țării. Temperatura va mar
ca o creștere în prima 
parte a intervalului, iar a- 
poi va scădea treptat. Mi
nimele vor fi cuprinse în
tre minus 4 și plus 4 gra
de, mai scăzute în ultimele 
zile, iar maximele vor pu
tea atinge și plus 8 grader 
Ceață mai ales dimineața și 
seara. ■ . ■> - ...

(Agerpres)

înmărmuriți de durere, colegii și prietenii 
din cartierul Carpați anunță incredibila dispariție a 
lui

ALIN MIHAI NEAMȚU 
la vîrsta fragedă de 13 ani. (2963)

Soția Ghizela, copiii Cristian și Dănuț mulțu
mesc colectivului de la I.M. Vulcan și CCSITUM., 
Petroșani, tuturor celor care au fost alături de noi Ț - 
la încercarea grea pricinuită de pierderea scumpului 
nostru

TIREA LADISLAU
Nu-Î vom uita niciodată. (2960)

Colegii și prietenii de la I.M. Dîlja anunță că 
se împlinesc 4 ani de la pierderea minunatului om 
care a fost

jng. VIRGIL IONESCU (2964)
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