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■ Tinerii pe frontul muncii. O INTRE-
î CERE CONTINUA PENTRU PERFECȚIO- l 
| NARE, PENTRU AFIRMARE.

■ Vă informăm.
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■ Festivalul obiceiurilor laice de iarnă 

„Colinda țării pentru minerii Văii Jiului”.
; URAREA OAMENILOR PENTRU OAMENI.

■ Simpozion al cadrelor didactice din 
; județ.

■ Programul TV săptăminal.
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Hotărîrile Congresului al XIII-lea, 
MOBILIZATOR PROGRAM DE ACȚIUNE

RITMICITATE - EFICIENȚĂ 
comandamentele majore ale anului 

19 8 5
Conștienți 

de „ importan
ța mobiliza
toarelor sar
cini cuprin- 

..se in docu
mentele Congresului 
XIII-lea al partidului 
eveniment politic de 
deosebită 
pentru propășirea Româ
niei socialiste, 
dezvoltarea și 
zarea industriei 
pentru perfecționarea în
tregii activități economi- 
co-sociale — comuniștii 
organizației municipale 
de partid au pășit în
noul an cu hotărîrea fer
mă de a acționa cu o 
înaltă răspundere patrio
tică pentru realizarea 
tegrală a prevederilor 
plan stabilite pentru 
nul 1985, ultimul an 
actualului cincinal.

Mobilizați de îndemnu
rile secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, rosti
te în Mesajul de Anul 
Nou, toți oamenii muncii 
din Valea Jiului — mi
neri, preparatori, ener- 
geticieni, constructori de 
mașini și utilaje miniere, 
de obiective social-cultu- 
rale și industriale, cerce
tători, colectivele din în
treprinderile industriei u- 
soare — în frunte cu co-

Aurel NICOLA, 
secretar al Comitetului 

municipal Petroșani al P.C.R.

al

o
însemnătate

pentru 
moderni- 

noastre,

in- 
de 
a- 
al

muniștii — au creat încă 
din ultima parte a anu
lui trecut condițiile nece
sare unei activități 
nice, îndeplinirii 
grale și ritmice a sarci
nilor care Ie revin, sar
cini care au constituit o- 
biectul dezbaterilor în a- 
dunările generale ale re
prezentanților oamenilor 
muncii din unitățile eco
nomice. In cadrul acesto
ra, participanții la dezba
teri și-au exprimat ade
ziunea, și-au însușit a- 
ceste sarcini, făcînd, tot
odată, numeroase propu
neri, dînd soluții și su
gestii pentru îmbunătă
țirea întregii activități.

Sarcinile care revin co
lectivelor de oameni ai 
muncii din întreaga țară 
și, implicit, celor din 
Valea Jiului, au fost încă 
o dată trasate cu clarvi
ziune revoluționară și 
științifică de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu în Me
sajul de Anul Nou, adre
sat întregului nostru po
por : „Ațordăm, în con
tinuare, o importanță deo
sebită lărgirii bazei e- 
nergetice și materii

rod- 
inte-

prime, înfăp
tuirii pro
gramelor spe
ciale privind 
ridicarea ni
velului tehnic 

calității producției, 
creșterea productivității 
muncii, reducerea con
sumurilor materiale și 
energetice, aplicarea fer
mă a principiilor noului 
mecanism economico-fi- 
nanciar, ale autocondu- 
cerii și autogestiunii mun
citorești, sporirea mai pu
ternică a eficienței între
gii activități".

Concret, care sînt sar
cinile pentru anul 1985.
In primul rînd, în cea 
mai importantă activita
te economică a Văii 
lui — extragerea și 
pararea cărbunelui 
avem de realizat o 
ducție fizică de cărbune 
brut de peste 13 000 000 
de tone, sortatului pentru 
cocs îi revin 2 870 000,
iar pentru semicocs
1 000 Q00 de tone. Minele 
cu cele mai importante 
ponderi de producție ră- 
mîn Lupeni, Vulcan, Pe- 
trila și Lonea, dar, mai 
apare o nouă unitate 
extractivă — Petrila Sud. 
Pentru îndeplinirea inte
grală și ritmică a acestor

și al

Jiu- 
pre-

pro-

Brigada condusă de 
comunistul Valerian 
Maxim, din cadrul sec
torului II al minei Dîl- 
ja, a încheiat un an 
rodnic, sperînd ca și a- 
nul 1985 să fie o nouă 
treaptă ascendentă în 
evoluția formației. In 
imagine, cîțiva dintre 
coinponenții brigăzii. 
Foto : T. ALEXANDRU

I.M. LIVEZENI

Debut rodnic

Acționăm ferm pentru 
valorificarea calitativ
superioară

Pentru colectivul nostru 
hotărîrile Congresului al 
XIII-lea al partidului cons-

a cuarțului
rul general al partidului, 
am pregătit în mod cores
punzător producția anului

pe ver- 
Româ-

secreta- 
partidu- 
Nicolac

(Continuare în pag. a 2-a)

INSCRIPȚII

Alexandru TĂTAR

c

Și totuși, iarna este minunată ! Foto: R. TAVIAN

Anul Nou ne-a intrat 
in case cu alaiul plugu- 
șorului ș-i sorcovei, urîn- 
du-ne belșug și fericire 
peste ani. Noul An ’85 
ne-a mai urat tuturor 
pace și înțelegere, indife
rent de meridianul de 
pe care salutăm ivirea 
zorilor.

început de an sub sem
nul optimismului. Cu cin-' 
tecul muncii minerilor 
izvorînd din abatajele ți
nui an nou ce se anunță 
rodnic în cărbune. Pen
tru cei ce trăim în a- 
ceastă parte a țării,

Lumină și belșug 
schimbarea calendarului 
înseamnă, deci, pornirea 
intr-o nouă etapă, decisi
vă, a ascensiunii 
ticala realizărilor 
niei socialiste.

I ndemnurile 
rului general al 
lui, tovarășul
Ceaușescu, rostite in Me
sajul de la cumpăna din
tre ani, ne orientează spre 
chibzuință și efort sporit 
pentru a lumina și mai 
mult destinul țării noas
tre în lume.

în noul an
Ieri, în prima zi lu

crătoare a anului 1985, 
la sfîr.șitul schimbului 
I, minerii <le la Live- 
zeni au înregistrat un 
debut rodnic în extrac
ția /cărbunelui. Preli
minarul schimbului a 
fost realizat și depășit.

Măsuri operative 
pentru înlăturarea zăpezii

In aceste prime zile din noul an a continuat să 
ningă. Potrivit înțelepte! zicale „zăpadă bogată, an 
bogat", anul a început, așadar, eu semne bune.

Dacă pe pîrtiile din Paring sau de la Straja e 
plăcut să aluneci cu schiurile, nu la fel de plăcut 
este să aluneci sau să cazi pe străzile localităților 
municipiului. In vederea asigurării unui trafic 
normal pentru circulația din Valea Jiului, încă din 
primele ore ale dimineții de ieri utilajele și oamenii 
muncii de la I.G.C.L. au acționat operativ și efi
cient pentru înlăturarea stratului de zăpadă. Și la 
Banița, am aflat de la consiliu] popular comunal, 
tractoarele cu lamă au intervenit ieri dimineața 
pentru a înlătura zăpada de pe acest drum națio-

(Continuare în pag. a 2-a)

Spectaculoasele înnoiri 
profesionale provoacă a- 
desea un hiatus între ’ge
nerațiile de meseriași; e- 
videntă și în vîrful mun
telui, în lumea forestieri
lor, mecanizarea a meta
morfozat orizontul lor pro
fesional, i-a obligat să 
gîndească tehnic, să ac
ționeze pentru repararea, 
ba chiar pentru îmbunătă
țirea performanțelor unor 
utilaje. Cum glumea deu
năzi maistrul Ion Lazăr, 
șeful Centrului de pre- 
indusțrializare a lemnu
lui din Iscroni versurile 
unui cunoscut cîntec: „Ba
nii se fac la pădure/ Din 
topor și din secure" au

devenit deja anacronice.
— Majoritatea muncito

rilor noștri, detaliază a- 
cest aspect inginerul șef 
Constantin Anuțoiu, de la

tituie un puternic imbold 
la acțiune, un îndreptar 
clar spre ridicarea nivelu
lui calitativ al activității. 
Am încheiat anul 1984 cu 
rezultate bune. Planul pro
ducției globale, toți indica
torii activității economico- 
financiare din acest an au 
fost îndepliniți înainte de 
termen. La principalele 
sortimente de producție am 
livrat beneficiarilor din ța
ră cantități mai mari de
cît cele planificate. . 
comparație cu sarcinile 
din planul anual am li
vrat suplimentar 6 tone 
de preparat de cuarț pentru 
sticlă specială, 435 tone pre
parat pentru feroaliaje, 24 
de tone preparat pentru 
sticlă cristal, 63 tone pre
parat pentru emailuri și 
glazuri.

In planul de producție 
pentru 1985, comparativ cu 
anul 1984, se prevede o 
’creștere a producției echi
valentă cu 5 milioane lei. 
Acționînd în spiritul indi
cațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreta-

In

Un as al utilajelor, 
cu o inventivitate deose
bită. Mărturie în acest 
sens stă reușita întregii 
sale echipe, de a a'mena-

Un cîntec vetust...
U.F.E.T Petroșani, s-au 
calificat la noi, mai mult 
chiar, acolo în parchete 
mulți dintre ei depășesc 
stadiul de simpli mese
riași.

In acest context, pe 
Valea Cimpii, muncește 
șeful de echipă ion Curcan,

ja o microhidrocentrală, 
consti uită „țărănește", fă
ră â se apela decît la un 
dinam vechi. Tractorist, 
drujbist, strungar etc., șe- 

mai aș- 
defect 

lu 
al sec-

ful de echipă nu 
teaptă ca utilajul 
să fie transportat 
1 ierul de reparații 
torului.

viitor. Am transportat din 
carieră și am depozitat în 
incinta preparației o canti
tate de cuarț care asigură 
continuitatea producției pe 
întregul sezon de iarnă pî- 
nă la 15 mai 1985. Respec
tăm cu rigurozitate progra
mul de revizii și reparații 
la utilaje, astfel incit pro
cesul tehnologic se desfă
șoară fără întreruperi. A 
fost generalizat lucrul pe 
trei schimburi, la conca- 
sare, ciuntire- și spălarea 
cuarțului; la calcinare, fil
trare și uscare se munceș
te în flux continuu.

Nu se poate scune că nu 
îr.tîmpinăm și unele difi
cultăți, că nu sînt resurse 
pentru o activitate călită- • 
tiv superioară. O proble
mă deosebiță o constituie 
necesitatea valorificării su
perioare a

Ion
șeful secției 

preparare

prepa ratelor

SIRB,
de extracție și 
a cuarțului

Uricani

(Continuare în pag. a 3-a)

— Ii găsim repede hi
ba, înlăturăm defecțiuni
le, astfel nu mai pierdem 
carburanți cu transportul, 
cîștigăm timp prețios.

Ion Curcan, vicepre
ședinte al consiliului oa
menilor muncii de la 
U.F.E.T. Petroșani, nu 
constituie însă o excepție, 
ne asigură ing. Nicolae 
Bădica, directorul unită
ții.

— La Roșia, la fel pro
cedează șeful de echipă șl 
totodată funicularistul Ni
colae Stelescu; la Valea

lan VULPE

(Continuare în pag, a 2-a)
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r
O întrecere continuă pentru 

perfecționare, pentru afirmare
Ritmicitate-eficiență

(Urmare din pag. I)

Fiecare notă de zece era 
un adevărat triumf. Dar 

* bucuria dura puțin, căci 
meYeu alta lua aceeași 
notă. întrecerea între ele, 
colegele, deși erau bune 
prietene, devenise din ce 
în ce mai pasionantă. Ob
ținerea notei maxime era, 
dealtfel, scopul fiecăreia, 
materializarea ambiției 
lor de a fi în frunte, atît 
la teorie cît și la practică. 
In atelierul-școală, în în
treprindere, perfecționa
rea profesională deveni
se de multă vreme idea
lul fiecăreia dintre ele. 
Și iată că și acum, după 
5—6 ani de la terminarea 
școlii, această întrecere 
persistă. Dar, de data a- 
eeasta în întreprindere, , 
la focul mereu nestins al 
muncii pentru țară. Ele, 
elevele de atunci, mun
citoarele de astăzi, de o 
convingătoare maturitate 
profesională, își amintesc 
mereu cu plăcere de anii 
de liceu, de rîvna 
pentru întîietate. 
Vîscoza, le-a oferit 
petelor absolvente 
tunci posibilitatea 
fi din nou colege, 
în bătălia pentru

industriei ușoare cît mai 
multe tone de fire artifi
ciale. Frumoasă pers
pectivă pentru ambiția 
tinerilor Feldioara Matei, 
Emilia Goga, Angelica 
Toma, Angela Ruța, de 
a se afirma pe linie pro
fesională. Fostele colege 
de ieri și colegele de as-

atît 
via-

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■

Tinerii pe 
frontul muncii

lor
I.F.A. 
proas- 

de-a- 
de a 
Colege

■ ■••■■■■■ (•■■■■■■■ ■■■■■!■■* 

tăzi, se întrec în a da 
producție de cea mai bu
nă calitate. Alături de 
ele colegele mai în vîrstă, 

. dar și altele la fel de ti
nere, cum sînt 
Munteanu, Dorina 
ceanovski și altele, 
află permanent 
perpetuă întrecere, 
tatea și cantitatea 
ducției reprezintă 
ele obiectivele 
diale de muncă. Nicioda
tă n-au zis că e greu cînd 
a fost vorba să răspundă 
la solicitări. Ambiția lor 
de a fi în frunte, moște
nită încă de pe băncile

ac-

plă- 
niște 

confesa 
secre- 
U.T.C. 
Intot- 

și au 
sufletul

Eugenia 
Mul

se 
într-o 
Cali- 
pro- 

pentru 
primor-

l/n cîntec vetust
(Urmare din pag. 1)

liceului, se materializea
ză zilnic in noi și noi 
fapte de muncă. Rezul
tatele muncii lor sînt din
tre cele mai bune, 
în producție, cît și în
ța organizațiilor U.T.C., 
unde tinerele amintite 
activează cu deosebit e- 
lan. Multe dintre ele sînt 
secretare de organizații 
U.T.C., dovedindu-se 
tiviste neobosite.

„Este deosebit de 
cut să lucrezi cu 
fete ca ele, ni se 
Maria Constantin, 
tara comitetului 
pe întreprindere, 
deauna au înțeles 
participat cu tot
la acțiunile organizate.

Astfel am reușit ca în 
1984 să recuperăm și să 
reintroducem în circuitul 
productiv materiale în 
valoare de peste 25 000 
lei, concomitent cu reali
zarea planului la acțiu
nile de muncă patriotică 
finanțată. Permanenta 
întrecere între tinerii or
ganizației se dovedește un 
deosebit stimulent pen
tru activitatea noastră de 
producție".

Gh. CHIRVASA
J

sarcini deosebit de im
portante, superioare ce
lor de anul trecut, între
prinderile noastre minie
re dispun de toate con
dițiile, pornind de la ca
pacitățile de producție, 
de la zestrea tehnică 
pînă la (dar nu în 
mul rînd) personalul 
citor, 
nivel

Va
neze,
varăSul Nicolae Ceaușescu, 
în direcția sporirii ne
contenite a productivită
ții muncii realizată prin- 
tr-o folosire intensivă a 
utilajelor moderne de 
mare capacitate, printr-o 
mai bună gospodărire a 
timpului de lucru și, mai 
ales, a efectivelor- califi
cate. In paralel, 
acordată cea mai 
atenție pregătirii

Și 
ulti- 

inun- 
înăltcare are un 

de calificare.
trebui să se acțio- 
așa cum indica to-

reparații 
cadrul 

„Straja", 
blo-

Llnitatea de 
radio-TV, din 
cooperativei 
situată la parterul
cului 50, strada Viitoru
lui — I.upeni, condusă 
de Constantin Trușcheci, 
asigură intervenții ra
pide și eficace, bucu- 
rindu-se de rezultate 
bune obținute în muncă.

trebuie 
mare 

conti
nue a noi capacități de 
producție, corelării opti
me a celor care ies din 
funcțiune cu cele ce vor 
intra în procesul de pro
ducție. Și, pentru că anul 
trecut ne-am 
cu 
ea 
in 
în 
nat cu mai multă fermi
tate pentru rezolvarea a- 
cestor probleme, astfel 
încît să livrăm cărbune 
de cît- mai bună calitate, 
și, bineînțeles, la un preț 
cît mai scăzut. In această 
direcție, trebuie să acțio
neze cu hotărîre și colec
tivele de preparatori din 
Valea Jiului.

confruntat 
unele probleme în ce- 
ce privește încadrarea 
indicatorii de calitate, 
acest an trebuie acțio-

Incadiîndu-ne în indi
cațiile și orientările se
cretarului general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, care 
sublinia că „Va trebui 
să realizăm cu hotărîre 
programele privind me
canizarea, automatizarea 
și robotizarea tuturor 
sectoarelor economice”, 
vom continua să realizăm 
în Valea Jiului mașini 
și utilaje miniere de o 
calitate tot mai bună. 
I.U.M. și I.P.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani vor trebui să 
producă dproape 19.0U0 
tone de mașini și utilaje. 
Numai I.U.M. Petroșani 
va trebui să realizeze pie
se de schimb în valoare 
de 145 000 000 lei, iar 
I.P.S.R.U.E.E.M. — 22 000 
bucăți stîlpi hidraulici. 
De asemenea, cu sprijinul 
cercetătorilor și proiec- 
tanților din minerit vor 
trebui realizate dispozi
tive și instalații de mică 
mecanizare, tehnici 
tehnologii noi, care 
conducă la sporirea 
ductivității muncii în 
dițiile reducerii efortului 
fizic al oamenilor muncii 
care își desfășoară 
vitatea în subteran.

Sarcini importante 
revin și în celelalte 
menii ale activității 
nomice — industria ușoa
ră, chimică, industria 
lemnului și alimentară 
— dar mai ales în ceea 
ce privește exportul. In 
această direcție cele mai 
importante sarcini, care, 
de asemenea, sînt supe
rioare realizărilor de anul 
trecut, le revin colective-

al in- 
construc-

Și 
să 

pro- 
con-

acti-

ne 
do- 

eco-

Măsuri operative pentru înlăturarea zăpezii
(Urmare din pag. I)

lor de la întreprinderea 
de tricotaje din Petro
șani și întreprinderea de 
confecții din Vulcan, 
U.F.E.T.-ului, ocoalelor 
silvice și I.U.M. Petro
șani.

Un alt domeniu deose
bit de important, mai a- 
les pentru activitatea pro
ductivă viitoare, 
este cel 
vestițiilor, al
țiilor social-culturale și 
industriale, unde avem 
de realizat și pus în func
țiune numeroase obiecti
ve. Și în acest sens avem 
create toate condițiile 
pentru a ne încadra în 
termenele planificate 
pentru predarea și pune
rea în funcțiune a obiec
tivelor de investiții.

Pentru ca întreaga 
noastră activitate să se 
ridice la un nivel calita
tiv deosebit de eficiență 
trebuie să aplicăm cu 
fermitate prevederile nou
lui mecanism 
co-financiar, 
autoconducerii
gestiunii muncitorești, 
să realizăm un regim se
ver de economii și să ob
ținem beneficiul maxim 
pentru fiecare leu chel
tuit.

Acestea sînt, în mare, 
sarcinile colectivelor de 
oameni ai muncii din Va
lea. Jiului care, în frunte 
cu comuniștii, vor ac
ționa cu întreaga fermi
tate pentru îndeplinirea 
lor în mod exemplar. Pe 
scurt, ritmicitatea și efi
ciența — sînt comanda
mentele majore ale anu
lui 1985.

economi- 
principiile 
și auto-

PROGRAMUL
Universității politice și 

de conducere, 
filiala Petroșanirologice și eoordonînd ac

țiunea de curățire a ză
pezii pentru ca viața e- 
conomică și socială să se 
desfășoare în cele mai 
bune condiții.

In aceste zile, cînd — 
conform prognozei — nin
sorile vor alterna cu zile 
geroase, toți cetățenii tre
buie să participe, cu con
știință civică, operativi
tate și energic, la' curăți
rea zăpezii din cartiere, 
din fața întreprinderilor 
și instituțiilor, a unități
lor comerciale. Odată cu 
această acțiune, privirile 
trebuie să se îndrepte și 
spre acoperișuri pentru 
a înlătura țurțurii de 
gheață (din țevile de 
scurgere din balcoanele 
apartamentelor aflate de
asupra magazinelor Her
mes se
ghețuri) al căror pericol 
nu este 
mințim.

CETĂȚENI, ACȚIO
NAȚI LA CURĂȚIREA 
ZĂPEZII DE PE TOATE 
ARTERELE DE CIRCU
LAȚIE, DIN INCINTE
LE UNITĂȚILOR 
NOMICO-SOCIALE 
DE PE CĂILE DE 
CES DIN CARTIERE !

de la magazinele Hermes 
și unitățile cooperativei 
meșteșugărești 
Dacă lucrătorii 
nului universal 
acționat și ei ca adevărati 
gospodari, nu la fel s-a 
procedat în zona de nord 
a orașului unde zăpada 
a fost curățată doar în 
jurul unităților comer
ciale. Așa că trecătorii 
înaintau cu dificultăți de 
echilibru prin această 
zonă.

Deoarece 
plină 
mentul municipal 
ghează cu deosebită 
tenție, urmărind 
ția fenomenelor

Cursurile Universită
ții se desfășoară în 
lele de 
ora 16, 
tului 
partid, 
II și IV și marți, 8 ia
nuarie, ora 8, în sala 
c.o.m. a C.M.V.J., pentru 
anul III.

„Unirea", 
magazi- 

„Jiul“ au

nai. Totuși circulația în- 
timpină multe greutăți în 
aceste zile. Așa cum ne-a 
spus sing. Emil Gavriles- 
cu, directorul AUTL Pe
troșani, drumul spre U- 
ricani este foarte greu, 
motiv pentru care auto
buzele nu se mai pot în
cadra în timpul planificat.

Cu un real spirit gos
podăresc, la curățirea 
străzilor de zăpadă au 
participat, ieri diminea
ța, zeci de lucrători 
unitățile comerciale
de prestări de servicii. 
S-a remarcat personalul

t zi- 
luni, 7 ianuarie, 
în sala Cabine- 
municipal 

pentru anii
de
I,canieii centrului, Ion 

bestyen și Gheorghe 
lan.
Maiestuoasă, macaraua de 
12 tone forță domină in
cinta centrului, fiind gata 
să preia „eforturile" uti
lajelor care consumau 
benzină și motorină; se 
asigură o eficiență deo
sebită la nivelul produc
tivității muncii, încărca
tul și descărcatul va fi 
mecanizat.

— Nu putem sta cu mîi- 
nile în sîn, remarcă mîn- 
dru sing. Gheorghe Bete- 
ringhe. Munca ne e mai 
spornică, mecanizarea șl 
modernizarea fluxurilor 
de producție au marcat 
un salt spectaculos, au 
devenit convingeri ale fo
restierilor, pentru care 
militează cu perseveren
ță.

Cu alte cuvinte, afir
mația sing. Beteringhe ex
plică de ce vechiul cîntec 
forestier, invocat la în
ceputul acestor rînduri a 
devenit vetust.

Popii, maistrul Nicolae 
Vasiu repară în parchet 
tafurile, în Valea Boului, 
specialistul în remedieri 
este tractoristul Ion Bo- 
tiz, iar la Bilugu — Mihai 
Oancea. In atelierele sec
toarelor ajung doar trac
toarele și alte utilaje ca
re prezintă defecțiuni 
grave.

Ultimul an a adus alte 
modernizări, mai ales în 
centrele de preindustria- 
lizare din Uricani și Is- 
croni, unde trei macara
le Portal vor reduce con
siderabil consumul de 
combustibili.

— Constructorii de la 
U.M.T.C.F. acționau fără 
vlagă, își aduce aminte 
maistrul Ion Lazăr. Ne-am 
gîndit să-i impulsionăm 
prin puterea exemplului 
propriu. Ne-am angajat 
să facem săpăturile, să 
participăm la montarea 
macaralei, în acest do
meniu s-au remarcat me-

O publicație de reală 
utilitate pentru informarea 

și documentarea celor 
interesați:

„REVISTA 

ECONOMICA"

Publică cu regularitate > 
sinteze și analize economi
ce ; metode și tehnici de 
conducere, planificare, or
ganizare, prognoză, marke
ting, informatică ; ideolo- 
gie-teorie; economie mon
dială.

In anul de învățămînt 
politico-ideologic 1984— 
1985 revista publică consul
tații cuprinzînd date noi, 
actualizate.

Pentru candidații la 
concursul de admitere în 
învățămîntul superior e- 
conomic în anul universi
tar 1985—1986 revista pu
blică lecții de economie 
politică pe temele din pro
grama oficială.

Pentru anul 1985 pot fi 
încheiate două tipuri de 
abonamente :

• ambonament anual 
la prețul de 260 lei, care 
dă dreptul la- primirea re
vistei și a suplimentului 
săptămînal ;

• abonament anual la 
prețul de 340 lei, care dă 
dreptul la primire și a două 
suplimente tematice.

Abonamentele se fac prin 
oficiile P.T.T.R. sau 
contul I.S.I.A.P., 
Scînteii 1, nr. 64. 
B.N.R.S.R., Filiala 
1, București.

sîntem în 
iarnă, comanda- 

ve- 
a-

evolu- 
meteo-

din

Și

află astfel de

nevoie »să-l a-

*

I

)

vâ informăm
TEATRU. Mîine, de la 

ora 18, Teatrul de stat din 
Petroșani prezintă un spec
tacol cu comedia de suc
ces „Gărgărița" de Ion Bă- 
ieșu. Același spectacol va 
fi susținut și în zilele ur
mătoare (6 și 7 ianuarie).

LA SCHI. La Baza di
dactică din Paring, a Șco
lii sportive din Petroșani 
se află 75 de copii ditl giTT- 
pele de schi începători și

avansați. Grupa de perfor
manță, împreună cu prof. 
Eugenia Peterfi, se antre
nează la cabana Straja, pî- 
nă în 7 ianuarie, pentru a 
participa în bună formă 
sportivă la cupa „Brașovia", 

IN ANUL TRECUT co
operatorii de la „Straja" 
Lupeni au obținut impor
tante economii pe seama 
valorificării materialelor 
refolosibile. Numai din pre
darea cantităților de cupru 
rezultat din rebobinarea 
motoarelor, s-au obținut 
peste 200 000 lei. La aces
tea se adaugă alte cîteva

sute de mii lei din valori
ficarea bucăților de textile 
și a altor resturi materia
le rezultate în urma pro
cesului de producție. (G.C.) 

D'ALE... TAXIURILOR. 
Strict autentic : în ziua ‘de 
2 ianuarie, la stația de 
taximetre de la piață, o 
familie cu numeroase ba
gaje a apelat la șoferul ta- 
ximetrului 2 IID 4464 pen
tru a-i duce pînă la gara 
din Petroșani. Taxiul era 
liber, alți clienți nu erau 
prin apropiere, iar pînă 
îa plecăiV^ acceleratului 
spre București mai erau

para- 
(car£ 

nu- 
efec- 
că e

20 de minute. Dar, 
doxal, taximetristul 
a refuzat să-și spună 
melc) nu a vrut să 
tueze cursa pe motiv
prea scurtă. Ce părere are 
A.U.T.L.-ul ? (Al. H.)

3 R. Prin strădania co
lectivului de la depozitul 
de materiale și utilaje 
I.M. Uricani, condus 
Petrică Pui, în anul

al 
de

1984. 
la această întreprindere 
colectat fier vechi în 
loare de 1,4 milioane 
(M.B.)

GEST FRUMOS. In 
de sărbătoare, înainte

ECO-
SI

AC-

5 ore de primenirea 
lor, la cap de linie, condu
cătorul auto Mihai Darie, 
de la A.U.T.L., servea, în 
cabină, dintr-un sufertaș, 
mîncarea pe care i-o adu
sese soția. „Ca să ajungă 
oamenii la Revelion" a ex
plicat simplu Mihai Darie. 
Simplu și frumos. (M.B.)

I 
I

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPĂTARU

în
Piața

51 502 28 
sector
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Cea de-a V-a ediție a 
festivalului s-a încheiat 
la lumina reflectoarelor, 
în aplauzele spectatori
lor care au urmărit ' un 
atractiv spectacol folclo
ric desfășurat într-un 
ritm viu, antrenant, de-a 
lungul a peste 4 ore, pe 
estrada amenajată in fa
ța Casei de cultură a sin
dicatelor. Indiscutabil, e- 
diția ’84 se înscrie ca o 
reușită, ca un act de cul
tură în cele mai adinei 
sensuri ale sale.

Urările de succes în 
muncă, de prosperitate, 
de fericire, adresate de 
participanții veniți din 
toate colțurile țării mi
nerilor, tuturor celor ce 
muncesc în Valea Jiului,

Simpozion didactice
In organizarea Consi

liului municipal de edu
cația politică și cultură 
socialistă Petroșani, a 
Inspectoratului școlar și 
a Casei personalului di
dactic, s-a desfășurat în 
ultimele zile ale anului 
trecut la Casa de cultură a 
sindicatelor din Petroșani 
un simpozion cu tema 
„Obiceiuri și tradiții lai
ce de iarnă — mijloc de 
educare materialist-ști- 
înțifică a elevilor". Ma
nifestarea, subintitulată 
„Florile dalbe", a cuprins 
comunicări științifice, pre
zentate de cadre didactice

Festivalul obiceiurilor laice de iarnă
„Colinda țării pentru minerii Văii Jiului"

Urarea oamenilor pentru oameni
s-au împletit cu gîndurile 
cele mai alese de stimă și 
recunoștință pentru tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
partidului, întîiul pre
ședinte al Republicii So
cialiste România, pentru 
eminentul om de știință, 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
pentru condițiile deose
bite asigurate vieții oa
menilor muncii din în
treaga țară, pentru spri
jinul ferm, necontenit a- 
cordat dezvoltării cultu
rii românești în spiritul 
apartenenței ei continue 
la focul sacru al tradiți
ilor naționale și al valo
rilor noastre contempo
rane.

Mărturie de neconte

al cadrelor din județ
din județul nostru. Au 
fost abordate subiecte 
deosebit de interesante 
prin actualitatea lor. Am 
remarcat temele „Folclo
rul obiceiurilor de iarnă 
și implicațiile lui în e- 
ducarea ateist-științifică 
a elevilor" și „Mitul ori
ginar între realitate și 
utopie".

Simpozionul a făcut 
parte integrantă din 
Festivalul obiceiurilor 
laice de iarnă „Colinda 
țării pentru minerii Văii 
Jiului".

Horia DOBROGEANU 

stat a existenței noastre 
bimilenare pe acest pă- 
mînt, existență neîntre
ruptă nici o clipă în de
cursul timpului, obiceiu
rile prezentate, colindele, 
plugușoarele, alte urări 
s-au remarcat prin ori
ginalitatea faptului de 
folclor, prin modul în 
care artiștii amatori au 
păstrat nealterat acest 
inestimabil tezaur al spi
ritualității românești.

Sub acest aspect Festi
valul obiceiurilor laice 
de iarnă „Colinda țării 
pentru minerii Văii Jiu
lui" a căpătat o nouă și 
grăitoare trăsătură, el 
fiind acel moment de 
cultură pe care îl simțim 
atît de aproape la fiecare

Valorificarea superioară a cuarțului
(Urmare din pag. I) 

noastre din cuarț. Zăcă- 
mîntul de cuarț din Uricani 
are un grad ridicat de pu
ritate. Dar cantitativ este 
limitat. In aceste condiții, 
conform orientărilor din 
documentele Congresului 
al XIII-lea al partidului se 
pune problema satisfacerii 
cu preponderență a benefi
ciarilor care asigură o va
lorificare superioară a pre
paratelor de cuarț, chiar 
dacă planul de extracție 
din carieră va fi mai mic. 
Una este să folosești cuar- 
țul spălat și calcinat, care 
are un înalt grad de puri
tate, la fabricarea unor fe
roaliaje (pentru care se 
pretează și cuarțuri de ca
litate inferioară) și alta e 
să-l folosești la sticla op

început de an. Nu în- 
tîmplător el se desfășoa
ră aici, la poale de Pa
ring și Retezat, atît de 
aproape de inima Daciei 
străvechi leagăn al Româ
niei de astăzi. Și, ca în 
fiecare an, festivalul se 
înscrie ca un omagiu fier
binte al participanților 
și spectatorilor pentru 
Republica noastră socia
listă, țară unde oamenii 
muncesc liberi, indepen
denți, în deplină înțele
gere, o țară care știe să 
creeze în pace, contri
buind permanent prin 
realizările ei mărețe la 
îmbogățirea „corolei de 
minuni a lumii".

Festivalul obiceiurilor 
laice de iarnă se înscrie

tică, specială, cu beneficii 
incomparabil mai mari. In 
adunările generale ale re
prezentanților oamenilor 
muncii din cadrul prepa- 
rației am ridicat această 
problemă, de importanță 
majoră, cu speranța că va 
fi rezolvată în mod cores
punzător. Sperăm că în
treprinderea de sticlă-me- 
naj Tg. Jiu, de care aparți
ne unitatea noastră,, va ți
ne seama de aceste pro
puneri în interesul valori
ficării calitativ superioare 
a producției preparației.

Avem un colectiv harnic, 
care a dobîndit o valoroasă 
experiență profesională. 
Printre oamenii noștri de 
nădejde se numără prepa
ratoarele Valeria Obogea- 
nu, Elena Grigor.e, Lucreția 
Grigore, Lucreția Cistele-

astfel ca unul dintre cele 
mai valoroase momente 
de la sfîrșit de an din 
țară. Organizat fără re
proș, festivalul a consti
tuit un succes deplin, fi
ind un act de cultură cu 
largi rezonanțe în rîndul 
tuturor oamenilor muncii 
din Valea Jiului, el u- 
nind prin spectacolele 
date la întreprinderile 
miniere și la casa de cul
tură, ori sala de apel, va
lorile materiale și cele 
spirituale într-un tot uni
tar. Aici este poate cel 
mai important element al 
festivalului, legătura — 
prin artă — a oamenilor 
cu oamenii.

H. ALEXANDRESCU 

*

can, Marrnela Meicu, mine
rul Șpmitru Argeșan, me
canicul Remus Mureșan, 
maistrul Gheorghe Soco- 
lescu și mulți alții care își 
exprimă prin fapte de mun
că hotărîrea de a spori e- 
ficiența activității prepa
rației. Conștienți de înda
toririle și sarcinile ce ne 
revin, ne angajăm să fa
cem totul pentru a înfăptui 
sarcinile ce ne revin din 
istoricele hotăriri ale Con
gresului al XIII-lea al 
partidului, pentru a ne a- 
duce contribuția, alături de 
ceilalți oameni ai muncii, 
strîns uniți în jurul parti
dului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la dezvoltarea 
economică a țării spre bi
nele și fericirea națiunii 
noastre socialiste.

în prag de an 
nou, la înălțime

;,.La Lunca Florii și la 
Cîmpu Iui Neag, la Straja 
și la Rusu, la Voevodu și 
la Valea de Pești, la Pasul 
Vîlcan și sus în Paring, la 
Buta și la Căprișoara, la 
toate cabanele ce împrej- 
muiesc frumoșii noștri 
munți acoperiți de hlami
da' aibă, potrivit unei înde
lungate tradiții, mineri și 
alți oameni ai muncii, cei 
mai mulți tineri, și-au dat 
întîlnire pentru a petrece 
împreună clipele frumoase 
ale revelionului. a

Prin specificul lor, prin 
atmosfera deosebit de plă
cută și de entuziastă, în
tregită de mirificul peisaj 
montan, reveiioanele din 
cabane rămîn de neuitat, 
cum s-a întîmplat și de 
această dată la cabanele 
noastre. Veselia generală 
din sălile de mese, frumos 
împodobite eu cetini de 
brad, a continuat și -a doua 
zi pe pîrtiile din împreju
rimi, unde mult îndrăgi
tele sporturi, schiul și să
niuța, i-au atras pe toți 
oaspeții cabanelor.

„La mulți ani, 1985 !“.

Oaspeți
ai Văii Jiului 

la ceas 
sărbătoresc...

...au petrecut un Re
velion de neuitat la 
motelul Gambrinus. Or
chestra condusă de 
Deju Munteanu, sur
prizele, purcelușul „li
citat", voia bună, con
cursurile organizate 
ad-hoc, alături de os
pitalitatea personalu
lui condus de Tică 
Bărbuță au constituit 

atu-urile unei petreceri 
minunate.

„Vin de 4—5 ani la 
Gambrinus, prin O.J.T. 
— ne mărturisește ing. 
Decebal Ionescu, de la 
Institutul de cercetări 
al uzinelor „Electropu- 
tere" din Craiova, ba
că nu m-aș simți bine 
n-aș veni cu familia și 
cu același grup, an de 
an. Dar venim șt vom 
mai veni! Aici, în Va
lea Jiului trăiesc și 
muncesc oameni minu
nați". Aceleași impre
sii plăcute le-am aflat 
de la inginerul Vasile 
Cazacu de la familia 
Ion și Maria Homean, 
muncitorul Marin Flo- 
rea, de la constructorii 
de locomotive și chiar 
de la cetățeana polo
neză... Wanda!

Felicitări organiza
torilor și „La mulți 
ani" oaspeților Văii 
Jiului! (B. MIRCESCU)

Duminică, 6 ianuarie

10,00 Almanahul familiei.
10.30 De strajă patriei.
11,00 Viața satului (parțial 

color).
11.30 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca ' de 
ghiozdan — Minuna
tele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe, (co

lor). Episodul 1.
12.30 Din cununa cîntecu- 

lui românesc.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical 

(parțial color).
18.30 Micul ecran pentru 

cei mici.
18.50 1001 de seri.
1.9,00 Telejurnal (parțial 

color).
19,20 Cîntarea României.
19,55 Film artistic. Iancu 

Jianu Haiducul.
21.30 Vă place Brahms ? 

(color).
31.50 Telejurnal (parțial 
. color).

Luni, 7 ianuarie
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
20.25 Omagiu. Documentar 

(color).
20.45 Glas de bucurie. Spec

tacol literar-muzical- 
coregrafic. (color).

21.25 Tezaur folcloric. An
samblul folcloric „Cu
nuna" din Petrești, 
județul Dîmbovița 
(color).

21.45 Telejurnal (parțial 
color).
Marți, 8 ianuarie

15,00 Telex.
15,05 Amfiteatru studen

țesc. Televacanță. In 
direct, tabăra de la 
Slănic Moldova.

15,30 Laureați ai Festiva
lului național „Cîn
tarea României".

15,50 Cabinet de informa
re politico-ideologieă.

16,10 îndrumări tehnice 
pentru lucrătorii din 
agricultură.

(parțial 20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,20 Tribuna TV.n eco- ’
20^J5 Film artistic. Deta

șament cu misiune 
muzicii specială. Premieră

TV. Pioducție a stu-

PROGRAMUL ȚV
inuniiwuiunttiiirirriHiiiiininHNlHill/nuimillliilHinii

20,00 Telejurnal 
color).

20,20 Actualitatea 
nomie.

20,35 Pe aripile 
(color).

20,55 Roman foileton. Mar
co Polo. Episodul 12. 
(color).

21,45 Telejurnal (parțial 
color).

Miercuri, 9 ianuarie

15,00 Telex.
15,05 Clubul tineretului.
15,30 Emisiune în limba 

maghiară (parțial co-, 
lor).

16,00 Din marea carte a 
patriei (color). 

diourilor cinemato
grafice sovietice (co
lor).

21,50 l'elejurnal (parțial 
color).

Joi, 10 ianuarie

15,00 Telex.
15,05 Omul și sănătatea.
15.20 Studioul tineretului.
16.20 Ecran de vacanță.

Desene animate.
20,00 Telejurnal (parțial 

color).

20,20 Actualitatea în eco
nomie.

20.35 Un singui' gînd: Parti
dul și poporul.

20,45 In întîmpinarea ce
lui de-al Ill-lea Con
gres al F.D.U.S.

21,00 Serial științific. Călă
torie în Univers. E- 
pisodul 7. (color).

21.35 Revista literar-artis- 
tică TV.

21,50 Telejurnal (parțial 
cotor).

Vineri, 11 ianuarie

15,00 Telex.
15,05 Profesiuni prioritare.
15,25 Ecran de vacanță. 

Desene animate.
15.35 Emisiune în limba 

germană (parțial co
lor).

16,05 La volan.
16,15 Viața culturală.
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
20,20 Actualitatea în eco

nomie.

20,35 Film artistic. Nota 7.
21,30 Cadran mondial.
21,50 Telejurnal (parțial 

color).

Sîmbătă, 12 ianuarie

13,30 Telex.
13,36 La sfîrșit de 

mină (color).
■ săptă-

16,45 Săptămîna politică.
19,00 Telejurnal 

color).
(parțial

19,20 înfăptuirile de azi
— temelii trainice
pentru viitorul co
munist al patriei. E- 
roism cotidian.

19.35 Teleenciclopedia.
20,00 Film artistic. Lustra

giul. Premieră TV. 
Producție a studiou
rilor cinematogiafice 
din Grecia.

21.35 Tablouri dintr-o ex- ; 
poziție... Emisiune de 
divertisment (color).

22,20 Telejurnal (parțial 
color). /
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Manifestări peste hotare consacrate României Mesaje ale șefilor de state
HAVANA J (Agerpres). 

I cadrul unor adunări 
.anizate în orașul cuba- 

t a. Guantanamo și la fă
li ... de.ciment „Jose Mer- 
i ■ cn1', din Satiago de fu- 

m fost audiate confe
re consacrate realizâri- 
li'i obținute de poporul 

nan ia ultimii 4U de ani 
■- perspectivelor luminoa
se des< nise de Congresul 

XIIT-lea al Partidului 
( o naist Român. A fost 

■' ./iernata, totodată, o e.xpo- 
de artă românească 

sciiis;. sub genericul 
..40 de ani de gran- 
doase realizări". Au 

luat parte reprezentanți «i 
organelor locale de partid 
s de stat.

Știri din țările socialiste
Bl LGRAD 3 (Agerpres). 

■Min;. de bauxită de la 
Viasenița, cea mai mare 
. xploatare de acest fel din 
Iugoslavia, a fost extinsă 
s m >d< rnizâtă, fiind dota
tă cu instalații și mașini 
de înaltă productivitate. 
Drept urmare, în 1985, pro
ducția acesteia va fi, po
ți irit planului, de 1,5 mi- 
1 .nane tone minereu, cu 
7. la sută mai mult de
ci: în anul anterior.

☆
VARȘOVIA 3 (Agerpres). 

In anul 1984, minerii po
lon zi au extras o cantita
te de 191,5 milioane tone 
de huilă, ceea ce reprezin
tă o creștere de o jumăta
te de milion de tone față 
de' 1983 — relatează agen
ția PAP. Pe această bază a 
fost înregistrat un record

convorbiri âmericano-japoneze
W \SHINGTON 3 (Ager- 

pr< .. Președintele Ș.U.A., 
Ronald Reagan, a cerut 
din nou premierului japo
nez. Yasuhiro Nakasone 
— m cadrul convorbirilor 
de ia Los Angeles — des
chiderea piețelor japoneze 
pentru produsele indus
triei americane, în vederea 
reechilibrării deficitului- 
reeord al balanței comer
ciale, care afectează pro
fund relațiile dintre cele

Măsuri restrictive
AMMAN 3 (Agerpres). 

Autoritățile israeliene de 
ocupație, continuînd mă
suri.e restrictive împotri
va locuitorilor palestinieni 
de pe malul vestic al Ior
danului și din Gaza, au 
holărît impunerea de taxe

RABAT 3 (Agerpres). La 
exploatarea cupriferă
Ouansimi, din provincia 
Goulimin, a avut loc o a- 
dunare in cadrul căreia 
s-au evidențiat realizările 
in lustriei miniere din 
România, precum și rezul
tatele pozitive ale coope
rării româno-marocane în 
domeniul mineritului. Au 
vorbit directorul general 
al Societății mixte „Spmi- 
ma“ și directorul exploată
rii, Caro au relevat contri
buția specialiștilor români 
la punerea în valoare a 
acestui important obiectiv 
economie.

Au luat parte oficialități 
locale, ingineri, tehnicieni 
și mineri din cadrul ex
ploatării.

al exportului de huilă de 
43 milioane tone, dintre 
care 26 milioane tone în 
țările capitaliste. In com
parație cu anul precedent 
exportul de cărbune cocsi- 
ficabil a sporit cu 7,5 mi
lioane tone.

☆
BEIJING 3 (Agerpres). 

Producția de țiței a cu
noscut și în anul 1984 o 
creștere substanțială în 
R.P. Chineză, realizîndu-se 
astfel orientarea stabilită 
în programul de dezvolta
re a produselor energeti
ce ale țării. Din cîmpurile 
petrolifere ale Chinei s-au 
extras 114 milioane tone 
de țiței, cu 8 milioane tone 
mai mu)t decît în anul 
precedent și cu 6 milioane 
tone peste prevederile pla
nului pe 1984.

două țări. In pofida pre
siunilor exercitate de cer
curile de afaceri din Wa
shington — notează agen
ția France Presse —''șeful
Administrației americane 
nu este înclinat totuși, să 
adopte o poziție „dură" și 
ireconciliabilă, fiind conș
tient că, la rîndul lor, Sta
tele Unite promovează o 
politică restrictivă în ce 
privește accesul produselor 
din străinătate pe piața a- 
mericană.

foarte înalte palestinieni
lor care doresc să-și vizi
teze rudele din aceste re
giuni. Măsura, care va fi 
aplicată oricărei persoane 
indiferent de vîrstă, va in
tra în vigoare la 1 iunie, 
acest an.

TEL AV1V 3 (Agerpres). 
In orașul israelian Giva- 
taifn, a avut loc, o mani
festare consacrată aniver
sării proclamării Republi
cii în România. In alocu
țiunile rostite de primarul 
orașului, Yitzhak Yaron, 
și alți vorbitori s-au relie
fat importantele realizări 
obținute de poporul ro
mân în dezvoltarea sa pe 
multiple planuri, eforturile 
depuse de România, de 
președintele N i c o 1 a e 
Ceaușescu, pentru solu
ționarea conflictului din 
Orientul Mijlociu.

A avut loc, totodată, ver
nisajul expoziției „Româ
nia 1984“, urmat de un 
program artistic.

Plenara 
Comitetului 

Central 
al Partidului 

Comunist 
Libanez

BEIRUT 3 (Agerpres). 
Intr-o declarație politică 
adoptată la încheierea unei 
plenare lărgite, C.C. al 
P.C. Libanez subliniază 
că sarcina primordială a 
forțelor progresiste națio
nale din Liban o constitu
ie lupta pentru retragerea 
forțelor israeliene, intensi
ficarea ripostei armate îm
potriva acestora. Declara
ția relevă că o necesitate 
stringentă o constituie res
tabilirea unității Libanu
lui, extinderea legăturilor 
sale cu țările arabe, înfăp
tuirea de reforme politice 
și social-economice, pro
movarea unei politici ex
terne independente bazate 
pe principiile nealinierii.

Evoluția situației din Liban
BEIRUT 3 (Agerpres). A- 

plicarea planului de secu
ritate vizînd extinderea au
torității guvernului liba
nez la sud de Beirut a 
intrat, joi, în faza sa ac
tivă. Acest plan — cu care 
toate milițiile libaneze 
și-au dat acordul — pre
vede ca, duminică sau luni, 
două brigăzi ale armatei 
să fie amplasate de-a lun
gul șoselei de coastă pînă 
la rîul Awali și pe înălți
mile Kharroub.

Amplasarea armatei li
baneze este precedată de 
deplasarea’spre sud a u-

și de guverne cu prilejul
VARȘOVIA 3 (Ager

pres). Polonia luptă activ 
pentru relații de pace în
tre toate popoarele, popo
rul polonez dorind — la 
fel ca toți oamenii de bună 
credință din lume — ca 
pacea să devină cît mai 
curînd o realitate trainică 
— se spune în mesajul de 
Anul Nou adresat poporu
lui polonez de Henryk Ja
blonski, președintele Con
siliului de Stat al R.P. 
Polone.

In bilanțul pozitiv al a- 
nului 1984 poporul polonez 
a înscris noi realizări, cu 
semnificații majore pen
tru prezent și mai ales 
pentru viitorul țării. Pro
gresul normalizării s-a 
exprimat, între altele, în 
îmbunătățirea în continuare 
a funcționării economiei 
naționale, a dezvoltării vie
ții sociale — relevă mesa
jul.

☆
PR AGA 3 (Agerpres). Re

publica Socialistă Ceho
slovacă intră în anul 1985 
cu importante succese în 
dezvoltarea economică și 
socială — se spune în me
sajul adresat, cu prilejul 
Anului Nou, poporului ce
hoslovac,-de către Gustav 
Husak, secretar general al 
C.C. al P.C.C., președintele 
R.S. Cehoslovace. Anul ce 
începe — ultimul din cel 
de-al șaptelea cincinal — 
va fi marcat de pregăti
rile pentru cel de-al 
XVII-lea Congres al P.C. 
din Cehoslovacia, progra
mat să se desfășoare în 
1986, forum ce va elabora 
programul de dezvoltare 
în continuare a economiei 
și a întregii societăți ceho
slovace pînă în 1990 și 
planul de dezvoltare pînă 
în anul 2000.

■6-
BUDAPESTA 3 (Ager

pres). R.P. Ungară va ac- 

nei unități a forțelor de 
securitate internă, care va 
ocupa poziții de-a lungul 
axei rutiere principale și 
în regiunea Kharroub. E- 
lementele acestei unități 
vor supraveghea operațiu
nile de deminare, demon
tarea baricadelor ridicate 
de milițiile rivale și strîn- 
gerea armamentului greu 
din zonă.

Agenția France Presse 
transmite că încetarea glo
bală a focului, decretată 
luni seara, a fost respecta
tă, în ansamblu de toate 
părțile. 

ționa, alături de celelalte 
țări socialiste cu consec
vență pentru cauza păcii 
și progresului social — a 
subliniat, în mesajul de 
Anul Nou, președintele 
Consiliului Prezidențial al 
R.P.U., Pal Losonczi.

Se relevă, totodată, ne
cesitatea îndeplinirii sar
cinilor trasate de ultimul 
congres al P.M.S.U., pen
tru dezvoltarea economiei 
naționale, asigurarea con
dițiilor materiale privind 
sporirea nivelului de trai, 
înfăptuirea echității sociale 
— informează agenția MTI.

☆
ULAN BATOR 3 (Ager

pres). Poporul mongol pă
șește plin de optimism, cu 
forțe creatoare și cu ener
gie, în anul 1985 — se a- 
rată în mesajul adresat 
de Anul Nou de C.C. al 
P.P.R.M., Prezidiul Mare
lui Hural Popular și Con
siliul de Miniștri al R.P. 
Mongole.

☆
OTTAWA 3 (Agerpres). 

Primul ministru al Cana
dei, Brian Mulroney, și-a 
exprimat, în mesajul de 
Anul Nou, satisfacția în 
legătură cu apropiatele 
convorbiri soVieto-ameri- 
cane în problemele dezar
mării, de la Geneva, con- 
siderînd că acestea oferă 
o nouă șansă asigurării pă
cii în lume. El a subliniat, 
în același timp, disponibi
litatea țării sale, de a con
tribui la asigurarea unei 
atmosfere „noi și pozitive" 
în promovarea dialogului 
Est—Vest.

■ HAVANA. Intr-un 
discurs, pronunțat la Ha
vana, Fidel Castro Ruz, 
prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba, președintele 
Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Cuba, a anunțat 
convocarea celui de-al 
III-lea congres al partidu
lui pentru luna decembrie 
1985 — transmite agenția 
cubaneză de presă „Prensâ 
Latina".

■ SOFIA. R.P. Bulgaria 
și R.A. Egipt au hotărît 
să reia relațiile diplomatice 
la nivel de ambasadă — 
anunță agenția BTA.

■ BERLIN. Potrivit ți
nui decret al Consiliului 
de Miniștri al R.D. Ger
mane, cu începere de la 1

Anului Nou
HELSINKI 3 (Agerpres). 

In alocuțiunea radiotele
vizată rostită cu prilejul 

Anului Nou, președintele 
Finlandei, Mauno Koivisto, 
a subliniat actualitatea 
stringentă a transformării 
nordului Europei într-o 
zonă liberă de arme nu
cleare și a menționat că, 
în esență, crearea unei 
asemenea zone ar fi un 
mijloc de slăbire a încor
dării, de întărire a secu
rității statelor din această 
regiune.

Președintele Finlandei 
și-a exprimat, de aseme
nea, speranța că apropia
tele convorbiri sovieto-a- 
mericane de la Geneva 
în problemele dezarmării 
vor avea rezultate pozitive.

☆
PHENIAN 3 (Agerpres). 

Anul 1984 a marcat obți
nerea de către R.P.D. Co
reeană a unor noi și sem
nificative victorii în toate 
sectoarele activității eco
nomice și sociale, întregul 
popor pregătindu-se să«în- 
tîmpine cu realizări preș-' 
tigioase cea de-a 40-a a- 
niversare a eliberării pa
triei — se arată în mesa
jul adresat țării cu prilejul 
Anului Nou de Kim Ir 
Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene.

In prezent, cea mai ur
gentă sarcină pentru în
tregul nostru popor — a 
subliniat Kim Ir Sen —, 
este încetarea divizării na
țiunii și reunificarea țării.

ianuarie 1985, apele terito
riale ale țării au fost ex
tinse de la 3 la 12 mile 
marine — anunță agenția 
ADN.

■ TUNIS. Tunisia și 
Jamahiria Arabă Libiana 
au convenit să reia coope, 
rarea economică și cultul 
rală, se arată într-un co' 
municat comun tunisiano- 
libian dat publicității la 
Tunis. Documentul chea
mă, totodată, la „instaura
rea unui climat de înțele
gere și încredere între ță
rile arabe și la întărirea 
cooperării dintre ele".

■ BRUXELLES. Rata 
medie a șomajului pe an
samblul Pieței comune se 
ridică la 11,4 la sută din 
totalul populației active a 
„celor zece" — consemnea
ză ultimele date statistice 
publicate la Bruxelles. Șo
majul afectează în prezent 
12,8 milioane de persoane 
din țările membre ale CEE,Realitățisocial-economice din țări în curs de dezvoltare

MAPUTO 3 (Agerpres). 
Eforturile guvernului mo- 
zambican de organizare a 
învățămîntului și de for
mar.- a cadrelor necesare 
desfășurării procesului e- 
ducațional s-au materiali
zat și prin crearea de școli 
pedagogice, unde se pre
gătesc noile detașamente 
de învățători și profesori. 
De pe porțile celor două 
institute pedagogice din 
Maputo a ieșit, recent, ț>ri- 
ma promoție, numărind 
180 de profesori, care își 
va desfășura activitatea 
în școlile secundare din 
diferite localități ale Mo- 
zambicului, urmînd să 

predea elevilor discipline 
ca istoria, agricultura, geo
grafia, matematicile, fizica 
și altele.

☆

ALGER 3 (Agerpres). A- 
sigurarea din producție 
proprie a bunurilor ali
mentare pentru populație 
constituie unul dintre o- 
biectivele pe care guvernul 
algerian și le-a fixat spre 
a fi realizate în etapa ac
tuală. După cum relata a- 
genția algeriană de presă 
— APS, în țară funcționea
ză în prezent un impor
tant număr de unități ale 
industriei alimentare, în 

cadrul cărora lucrează cîr- 
ca 50 000 muncitori și teh
nicieni. Aici s-au obținut 
importante realizări, pe 
plan cantitativ și calitativ, 
în producerea de bunuri 
alimentare.

☆

A DDLS ABEBA 3 (Ager
pres). Campania susținută 
de lichidare a analfabetis
mului a continuat și anul 
trecut, .în diferite regiuni 
ale Etiopiei, adăugîndu-se 
noi succese celor înregis
trate în anii precedcnți. Nu
mai în provincia Wolleg 
au învățat să scrie și să 
citească peste 750 000 de 
persoane.

FILME
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iembrie: Prindeți și neu
tralizați ; Unirea: Acțiu
nea Zuzuc; Parîngul: E- 
misia continuă.

LONEA: Emisia 
tinuă.

ANINOASA: Lovitură 
fulgerătoare.

VULCAN — Luceafărul: 
Yankeii, I-II.

LUPEN1 — Cultural : 
Salutări de la Agigea.

con-

TV
15,00
15,05

Telex.
Televacanța 
ră.

15,35

15,25 Ecran de vacanță 
(color). Desene ani
mate.
Emisiune. în limba 
germană (parțial 
color).
La volan.16,05

16,15 Viața culturală.
20,00

20,20

20,35

20,50
21,10

Telejurnal (parțial 
color).
Actualitatea in eco
nomie.
Tară mîndră. Româ
nie I (color). 
Melodii populare. 
Cadran mondial.
Film artistic (color). 
„Cabana de carton". 

21,50’ Telejurnal (parțial 
color).

școla- memento
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I
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I
I 
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Mica publicitate
VIND apartament trei 

camere, confort I, hol, cen
tral. Deva, informații te
lefon 20087. (mp).

CAUT femeie, singură, 
îngrijire copii. Informații 
Petroșani, Cuza Vodă 37/2, 
(3087)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Resiga 
loan, eliberată de I.M. Lu- 
peni. O declar nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vlad 
Năstel, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cocă 
Arpad, eliberată de l.U.M, 
Petroșani. O declar nulă, 
(3082)
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