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Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

ȚÂRII QT MAI MULT CĂRBUNE!

Cu planul anual îndeplinit

și-a început, ieri, lucrârile

Congresul
științei și învățămîntului

Un permanent 
demnității

examen al
minerești

£ Minerii brigăzii lui Francisc Ko
vacs, brigadă de elită la I.M. Petrila, ra
portează realizarea integrală a sarcini
lor de plan anuale și pe 
cinai.

întregul cin-

| De la începutul cincinalului, briga
da a săpat suplimentar 1 009 ml lucrări 
miniere, excavînd în plus aproape 10 000 

masă minieră.mc

La mina Petrila, aceste 
zile ce ne apropie de 
sfîrșitul anului au mar
cat încă un eveniment de 
excepție: au fost sărbăto
riți, cu bucurie și consi
derație, minerii brigăzii 
unei formații renumite 
în întreagă Valea Jiu
lui, cea condusă de Fran
cisc Kovacs care, fidelă 
tradițiilor sale de vred
nicie, înscrie și de astă

V ________ ._________
1700 tone depășire

Minerii din Valea Jiu
lui raportează, zilnic, noi 
sporuri la producția fizi
că de cărbune extras. 
Miercuri, 27 noiembrie, 
minerii de la Lonea, Dîl- 
ja, Aninoasa, Paroșeni și 
Bărbăteni au extras, îm
preună, peste sarcinile de 
plan, aproape 1700

• Minerii 
Paroșeni 
zează cel mai mare plus — 
950 tone de cărbune, 
acumulind astfel de la în
ceputul lunii peste 17 000 
de tone extrase în plus.

tone.

de la 
reali-

• Intensificîndu-și efor
turile, minerii de la Băr- 
bâteni raportează zi de 
zi depășirea sarcinilor de 
plan. Cu cele 300 de tone 
extrase suplimen
tar, miercuri, 27 noiem
brie, plusul acumulat de 
la începutul acestei luni se 
ridică la aproape 3 000 to
ne de cărbune.

• Cu 276 de tone și-au 
depășit preliminarul aces
tei zile și minerii de la 
Aninoasa, în timp ce mi
nerii de la Lonea și Dîl- 
ja și-au depășit sarcinile 
de plan" cu cîte 90 tone.

U. E. Paroșeni .
La jumătatea acestei luni, 

mai precis in ziarul din 
16 noiembrie, consemnam 
eforturile tuturor energe- 
ticienilor de la U.E. Paro
șeni care se îndreptau spre 
finalizarea lucrărilor de 
punere în funcțiune a noi
lor și modernelor sisteme 
de preparare a prafului 
de cărbune aferente caza
nului nr. 1, cazan la care în 
acest an s-au executat am
ple lucrări de reparații ca-

de pres- 
în de- 

i-au 
cin- 

an 
mi- 

zi“

dată un succes 
tigiu: realizarea 
vans a sarcinilor ce 
revenit în acest an și 
cinai. Doar în acest 
„plusul" lucrărilor 
niere depășește „la
suta de metri și totalizea
ză pe cincinal o mie de 
metri. Un succes care în
globează reușitele zilni
ce, roadele confruntărilor 
dîrze, necontenite cu ro-

ca dură, cu presiunea, cu 
greutățile pe care le ridi
că lumea subterană în 
fața minerilor. In medie, 
în toți anii cincinalului 
brigada lui Francisc Ko
vacs a lucrat cu o pro
ductivitate superioară pre
vederilor cu 2 mc/post, 
deci cu 30 la sută,

Ioan DUBEK

(Continuare în pag a 2-a) J
„Este necesar ca toate cele trei ministere construc

toare de mașini să asigure în cele mai bine condiții 
producția fizică de mașini și utilaje de înaltă cali
tate și nivel tehnic".

NICOLAE CEAUȘESCU

în conducerea politică

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tai- general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, au început, 
joi, 28 noiembrie, lucrările 
Congresului științei și 
învățămîntului.

Eveniment de mare în
semnătate în viața social- 
politică a țării, acest
larg și reprezentativ fo
rum — expresie a 
profundului democratism ce 
caracterizează orînduirea 
noastră socialistă — se în
trunește în anul în care 
întregul popor omagiază, cu 
însuflețire și puternică an
gajare revoluționară, două 
decenii de la Congresul al 
IX-lea âl P.C.R., de la ale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția 
preiriă de conducere 
partid, perioada 
de s e a 
iri, i n c 
dezvoltarea 
a științei și 
ca factori hotărîtori 
progresului 
patriei, ai făuririi civiliza
ției socialiste și comunis
te pe pămîntul României.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost întîmpinați cu deo
sebit entuziasm, la sosirea 
în Sala Palatului Repu
blicii Socialiste România, 
unde au loc lucrările pri
mului Congres al științei și 
învățămîntului.

Delegații și invitații au

su
in 

maicelor
înfăptu- 

s i v în 
precedent

m ă
1 U 
fără 
învățămîntului, 

ai 
multilateral al

ovaționat îndelung, - au 
aclamat cu înflăcărare: 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul 
„Stima' noastră și mîndria, 
Ceaușescu — România !“. 
Au fost reafirmate 
astfel sentimentele de ne
țărmurită dragoste, de înal
tă recunoștință pe care toți 
cei ce muncesc în dome

niul cercetării, 'ingineriei 
tehnologice, proiectării, al 
învățămîntului, întregul 
popor le poartă secretaru
lui general al partidului 
pentru rolul său determi
nant în ridicarea științei 
Ia nivelul marilor răspun
deri ce îi revin ca forță 
nemijlocită de producție, 
în elaborarea, pentru pri
ma oară în istoria țării, a 
unei cutezătoare strategii 
pe termen lung de dezvol
tare a științei și tehnolo
giei, devenită parte inte
grantă a Programului 
Partidului Comunist 
mân, în afirmarea 
puternică a școlii 
societății.

Participanții au 
mat deosebita prețuire fa
ță de prestigioasa activi
tate desfășurată de tova
rășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. 
eminent om politic, stră
lucit om de știință, activi
tate consacrată 
permanente a 
învățămîntului 
românești, orientării 
me a potențialului științi
fic și tehnic în direcția so
luționării problemelor fun
damentale 
naționale,

al P.C.R.,

Ro- 
tot mai 
în viața

cxpri-

îndrumării 
cercetării, 

și culturii .
fer-

ale economiei 
perfecționării

a activității economice
Stil de muncă dinamic, eficient

OBIECTIVUL ACȚIUNII COMUNIȘTILOR

Infâptuirea programului de mecanizare
In înfăptuirea sarcinilor deosebite ce revin industriei extractive, subliniate cu 

deosebită claritate de recenta Plenară a C'.C. al P.C.R., un rol important revine 
constructorilor de mașini și utilaje mini ere, activitatea lor depusă pentru înfăptu
irea integrală a programului de mecanizare în subteran trebuind să cunoască o pu- 

In acest sens, organelor și organizațiilor de partid 
munca de conducere politică a activitățții economice 
in direcția sporirii eficienței, a calității producției de 

Intreprin derii de Utilaj Minier Petroșani, organele 
orientat 
cum de

ternică îmbunătățire calitativă, 
le revin răspunderi directe, 
fiind orientată cu prioritate 
utilaje miniere. Și în cadrul 
și organizațiile de partid și-au 
acestui important obiectiv, așa 
rii organizațiilor de bază:

GHEORGHE BARNA, se
cretarul organizației de 
bază din secția construc
ții metalice: „In efortul de 
realizare a mașinilor și 
utilajelor miniere nece
sare industriei extractive 
sarcini deosebit de mari 
revin comuniștilor, între-

întreaga activitate în direcția îndeplinirii 
fapt ne-au argumentat trei dintre secreta-

colectiv de oamenigului
ai muncii din secția noas
tră, aici unde se 
parte importantă 
șinile ce dotează 
din Valea Jiului.
sens, organizația 
de partid, biroul
ționat în permanență pon-

execută o 
din ma

ntinele 
In acest 

noastră 
ei au ac-

tru sporirea productivită
ții muncii, perfecționarea 
întregii activități econo
mice. Așa cum a reieșit 
din recenta Plenară a C.C. 
al P.C.R., pentru noi, con
structorii de mașini mini
ere, anul viitor ridică sar
cini de mare responsabi-

litate, pentru realizarea 
cărora comuniștii din 
drul secției vor trebui 
acționeze cu maximă i 
gență. Am în vedere 
special îndeplinirea i
grală a planului fizic 
secției și. totodată, ]
fecționarea calitativă a pro
duselor executate. In 
cea stă 
na cu 
tate 
sirea unor soluții 
economicoase la toate pro-

direcție, vom 
mai multă
pent r

continue a procesului in- 
structiv-educativ din țara 
noastră.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu to
varășa Elena Ceaușescu, în 
prezidiu au luat loc mem
brii și membrii supleanți 
ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C.
secretari ai Comitetului 
Central al partidului, mem
bri ai Academiei Repu
blicii Socialiste România, 
ai academiilor de științe, 
cadre de conducere din 
institute centrale și uni
tăți de cercetare științifi
că, inginerie tehnologică 
și de proiectare, cadre di
dactice din învățăinînt, re
prezentanți ai unor insti
tuții centrale, organizații 
de masă și obștești.

In sală erau prezenți 
membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat Și 
ai guvernului, activiști de 
partid și de stat, oameni 
ai muncii din unități eco
nomice.

Au asistat șefi ai misiu
nilor diplomatice acredi
tați în țara noastră, pre
cum și corespondenți ai pre
sei străine.

La 
de

Pe 
tul ui, 
rește, 
varășului Ni c o 
Ceaușescu, încadrat 
drapelul țării și cel 
partidului.

S-a intonat Imnul 
Stat al Republicii ! 
liste România.

lucrări participă 4500 
delegați și invitați, 
fundalul Sălii Pala- 
împodobită sarbăto- 
se afla portretul

1
to- 
a e 
de 
al

de 
Socia-

(Continuare in pag. a 4-a)

Povestea
unui om,

așa cum este ea

ca- 
i să 
exi- 

în 
inte- 

al 
per- -

a-
acțio- 

fermi- 
u gă- 
tehnice

Gheorghe CHIRVASA

(Continuare în pag. a 2-a)

Energia electrică, problemă a noastră, a tuturor
Primele proiîe au fost trecute cu bine

aproa-
Mun- 
încă 

în 
de

funcțiune la timp. Efor
turile lor de zi cu zi s-au 
concretizat în urmă cu ci- 
teva zile, cînd la trei din 
cele patru mori au început 
probe de funcționare 
gol, probe care au 
trecute cu bine. După 
ceste probe la moara
au început probe în sarci
nă. Urmează ca în aceste 
zile să înceapă probele

Gh. BOȚEA

in 
fost

a-
2 A

Energeticieni!
■ ȚARA, ECONOMIA NAȚIONALA AȘ

TEAPTĂ DE LA CENTRALELE ELECTRICE 
PE CĂRBUNE, TOT MAI MULTA ENER
GIE.

Puțini directori de 
întreprinderi sau insti
tuții te primesc la poar- 

ci după ce 
conduc 

Această 
- res- 

a 
dovedit-o zilele trecute, 
inginerul Ionel Nan, di
rectorul ACCF. Ce în
seamnă aceste inițiale?

ta „firmei" și, 
află ce vrei, te 
pînă la ieșire, 
mare dovadă de 
pect pentru presă

însemnări
de reporter

pi tale și de modernizare. 
Au urmat zile și nopți de 
muncă încordată. Toți cei 
care își desfășurau activi
tatea aici lucrau
pe fără întrerupere, 
ca se desfășura, și 
se mai desfășoară, 
schimburi prelungite
12—14 ora pe zi. Fiecare
din cei prezenți era con
știent că lucrările trebuie 
finalizate pentru ca noile 
mori de cărbune (premieră 
în țară) să poată fi puse în (Continuare în pag. a 3-a)

■ Mașinile, utilajele și instalațiile 
ncrgetice trebuie să funcționeze din plin, la 
parametri tehnici tot mai inalți !

„Antrepriza de Con
strucții Căi Ferate", vi
ne răspunsul.

Inginerul Nan are o 
biografie mai mult de- 
cît interesantă. Biogra
fia sa se confundă cu 
Bicazul, cu Porțile de 
Fier, cu magistrala al
bastră, Canalul Dună
re — Marea Neagră, cu 
electrificarea liniei fera
te în zona de referință 
patriotică Buinbești — 
Livezeni.

— Peste tot ați fost, 
tovarășe inginer, 
neți-ne, de fapt 
jle n-ați fost ?

— Am fost

Spu-
pe un-

peste
e-

Mircea BUJORESCU
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Preocupări pentru o aprovizionare corespunzătoare
Una dintre problemele 

importante, dezbătută în 
cadrul lucrărilor recentei 
sesiuni a Consiliului popu
lar municipal a fost mai 
buna aprovizionare a popu
lației, dezvoltarea bazei 
materiale și respectarea re
gulilor generale de comerț. 
O problematică, intr-ade
văr, la ordinea zilei, în- 
trucît sarcinile în acest
domeniu au fost prefigu
rate clar în hotărîrile 
Congresului al III-lea al 
Consiliilor populare, în cu- 
vintarea secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu la 
recenta Plenară a C.C. 
al P.C.R. Aceste impor
tante documente au jalo
nat noi direcții de acțiune 
în scopul realizării sar
cinilor ce revin municipiu
lui nostru din programe
le de autoconducere și 
autoaprovizionare, de dez
voltare a micii industrii și 
a serviciilor către popu
lație.

Analiza de ansamblu fă
cută de sesiune asupra 
activității din domeniul 
aprovizionării populației 
dezvăluie faptul că, în 
general, cerințele populației 
sînt satisfăcute; s-a acțio
nat și se acționează pen
tru aducerea unui fond 
de marfă corespunzător. Ca

Un permanent examen
(Urmare din pag. 1)

realizînd viteze de înain
tare sporite, de cîtc 1,5—2. 
iar în cărbune chiar de 
4 ml pe zi. In toți acești 
ani, a executat kilometri 
de drumuri subterane — 
galerii direcționale, trans
versale, suitori — spre 
noile fronturi de cărbune. 
Brigada a introdus în 
premieră Ia Petrila meto
da armării metalice inela
re a suitorilor — metodă 
care — alături de o execuție 
mai rapidă — a însemnat 
sporirea rezistenței suito
rilor la presiunile subte
rane și menținerea profi- 
lelor, deci a capacității de 
transport.

Unde se ridică o urgen
ță, unde se cere executa
tă o pregătire de maximă 
necesitate, se apelează la 
această brigadă.

In acest an brigada a lu
crat concomitent în două 
sectoare: IV și VI, ca apoi 
să fie solicitată, cu o for
mație, la sectorul III. A 
lucrat în stratele 3 și 5, 
peste tot unde se cer pre
gătite abatajele care vor 
asigura producția viitoa
re, a primului trimestru al 
noului an și cincinal. Că 
este o brigadă complexă ca 
specializare și competență, 
alcătuită din mineri pen
tru care policalificarea nu 
e doar o noțiune abstrac
tă, au demonstrat-o ortacii 
lui Francisc Kovacs cu 
prisosință în acest an, cînd, 

urmare, volumul desface
rilor de mărfuri prin co
merțul cu amănuntul pe 
primele 9 luni a fost de
pășit cu 1425 mii lei. S-au 
remarcat I.C.S. Mixtă Vul
can (cu o depășire de 2624 
mii Iei), I.C.S.M.I. Petro
șani (2674 mii lei) și 
I.C.S. Mixtă Lupeni (1873 
mii lei). Depășirea volu
mului desfacerilor s-a 
materializat în beneficiul

Pe marginea lucrărilor sesiunii 
Consiliului popular municipal

populației printr-un vo
lum sporit de mărfuri ne
alimentare, în special măr
furi de folosință îndelun
gată, ceea ce dovedește ri
dicarea nivelului de trai 
și creșterea gradului de 
dotare a gospodăriilor oa
menilor muncii.

S-a acționat pe accentu
area activității de produc
ție* a preparatelor și semi- 
preparatclor culinare, de 
bucătărie și cofetărie, pe 
creșterea și diversificarea 
producției pre
paratelor de tip
„Gospodina", menite să u- 
șureze munca femeilor din 
gospodăria casnică. De la 
începutul anului, s-a depă
șit producția acestor pro- 

la solicitarea minei, s-au 
împărțit în 3 formații — 
două de pregătiri și una 
de cărbune. Din mai și 
pînă în septembrie, ne 
relatează ing. Gh. Demeter, 
șeful sectorului VI, o for
mație a preluat un aba
taj cameră, reușind în 
acest răstimp să realize
ze, în medie, o productivi
tate de 7,58 față de 5,10 
tone pe post prevăzute și 
să extragă suplimentar 
2640 tone de cărbune.

Deși e brigadă comple
xă, structurată, după nevo
ile minei, cu formații dis
persate în labirintul sub
teran, ea reprezintă o 
colectivitate omogenă, con
știentă de menirea ei, de 
răspunderile ce i le incum
bă pregătirea la timp a 
noilor fronturi de cărbu
ne. Fie că e vorba de 
brigadier, de minerii Er
nest Fazakas, Andrei Mar
ton, Ion Giort, Iosif Fa
bian. Beniamin Ciont, A- 
dalber* Katona, Aurel Ne
goi, Mihai Szekely, Fran
cisc Nagy, de oricare din 
cei 30 de ortaci cîți nu
mără brigada, pentru ei a- 
ceastă misiune, munca de 
miner, în general, nu poa
te fi altceva decît o chesti
une de demnitate profesi
onală. Demnitate ce se 
cucerește continuu, zilnic, 
nu prin vorbe, ci prin fap
te, cu perforatorul, cu cio
canul de abataj, prin tone 
de cărbune și metri de 
galerii.

duse cu 50 de tone.
O latură importantă a 

activității în domeniul 
pus în discuție este apro
vizionarea populației cu 
legume și fructe. In a- 
ceastă perioadă s-au des
făcut către populație 4 627 
tone cartofi, 4487 tone le
gume, 1734 tone fructe și 
altele. Pentru perioada hi
bernală s-au însilozat, pî
nă la această oră, peste

3000 tone cartofi, 500 tone 
ceapă, 200 tone morcovi, 
700 tone mere.

Fără îndoială, pentru a- 
sigurarea unei bune apro
vizionări este nevoie și de 
o bază materială cores
punzătoare. Este de ajuns 
să amintim că, pe total 
municipiu, prin organiza
rea și dezvoltarea rețelei 
comerciale s-a ajuns ca la 
fiecare 1000 de locuitori să 
existe o acoperire de peste 
500 mp spații comerciale, 
urmînd ca acestea să spo
rească mereu.

In cadrul lucrărilor sesi
unii s-au scos în evidență 
și unele deficiențe din ac
tivitatea comercială. Una

In cadrul atelierului de bobinaj greu (IPSRUEEM Petroșani) lucrează și ti
nerii Maricica Țălnariu, Ludovic Bicskey, Oscar Iniling și Andrei Dioș, 
fruntași în producție. Foto: Al. TATAR

(Urinare din pag. I)

tot unde era nevoie de 
noi, unde țara avea nevoie 
de noi.

Ne-am convins că așa 
este. Peste 80 la sută din
tre oamenii care lucrează, 
acum, în Valea Jiului, la 
antrepriză, sînt veniți de 
la canalul Dunăre — Ma
rea Neagră. „De la director 
și pînă la telefoniste și 
bucătăreasă", după cum 
ne declară, pe un ton fi
resc, interlocutorul nos
tru.

— Ce lucrări executați în 
Valea Jiului, tovarășe di
rector ?

— Se lucrează intens, ur
mînd ca lucrarea să fie 
predată la 30 decembrie, 
la Calea ferată Lupeni — 
Bărbăteni. Din cele 11 li
nii, la gara Bărbăteni vor 

dintre acestea, evidenția
tă și în informarea pre
zentată de „Comisia per
manentă pentru comerț, a- 
provizionare, industrie mi
că, prestări de servicii și 
agricultură", se referă la 
poziția lucrătorului comer
cial în relația directă cu 
cetățenii. Există încă 
multe cazuri de abateri de 
de la regulile generale de 
comerț și de la etica lu
crătorului comercial (ati
tudine necuviincioasă fa
ță de cumpărători, vînza- 
re cu suprapreț, vînzare 
preferențială, dosiri de 
mărfuri etc). Este adevă
rat, cazurile sînt izolate...

Hotărîrea adoptată de 
sesiune, privind unele 
măsuri de îmbunătățire a 
aprovizionării populației, 
este dovada preocupării 
factorilor responsabili de 
a face tot ce se poate pen
tru a da acestei activități 
eficiență la nivelul exi
gențelor cetățenilor Văii 
Jiului, pentru ducerea la 
îndeplinire a hotărîrilor 
Congresului al III-lea al 
Consiliilor populare, a sar
cinilor privind autocondu- 
cerea și autoaproviziona- 
rea, pentru dezvoltarea ar
monioasă, în profil terito
rial, a municipiului nos
tru.

Mircea BUJORESCU

intra, inițial, în funcțiune 
4. Ne-au ținut pe loc ope
rațiile de eliberare a
amplasamentului, dar „am 
tras tare", acum mai a- 
vem de turnat vreo 800 mc 
betoane și montarea su

Povestea unui om
prastructurii pc 2 km. La 
această lucrare participă și 
ICCF Timișoara, numai că 
sînt cam în urmă cu sar
cinile, ceea ne „încurcă" și 
pe noi. O să le rezolvăm 
pe toate, mai avem de e- 
xecutat și un drum de 
15 km, pe lingă Jiu, de la 
Lupeni la Iscroni, o să 
fie frumos, vă spun eu 
care am mai construit așa 
ceva. Tot în vestul muni-

înfăptuirea programului 
de mecanizare

(Urmare dio pag l> 

dusele executate, pentru 
reducerea substanțială a 
consumurilor materiale. In 
acest scop, ne vom preo
cupa permanent de per
fecționarea stilului și me
todelor noastre de muncă, 
de ridicarea nivelului de 
conștiință al oamenilor, 
pentru obținerea unor re
zultate superioare".

GAVRILA DAN, se
cretarul organizației de 
bază din turnătorie: „Ne 
așteaptă în continuare sar
cini importante. După cum 
se știe, în secția noastră 
— turnătorie — se nasc mul
te mașini și utilaje pen
tru abatajele Văii Jiului. 
Biroul organizației de ba
ză, toți comuniștii, îm
preună cu ceilalți oameni ai 
muncii au acționat cu con
secvență pentru ridicarea 
continuă a calității piese
lor turnate, pentru redu
cerea considerabilă a con
sumurilor energetice și 
materiale. Aceste obiecti
ve, permanente de altfel, 
sînt cu atît mai importan
te în momentul de față, 
cu cît interesul tuturor 
oamenilor muncii pentru 
reducerea cheltuielilor de 
producție este profund 

cipiului, vom mai executa 
o cale ferată de la Uricani 
la Valea de Brazi, pînă 
sus în munte.

Cea mai importantă lu
crare rămîne dublarea căii 
ferate de la Petroșani la

Pui, o lucrare „spectacu
loasă": 32 km cale ferată, 
64 poduri, 21 000 mc be
toane la poduri, 142 000 mc 
betoane în ziduri, 8,7 km 
ziduri, 7 tunele, viaducte, 
clădiri aferente... pe scurt, 
o lucrare în valoare de 
peste 500 milioane lei.

Mă uit la omul acesta 
din fața mea, inginerul 
Nan. Om de șantier. Nu 
vorbește niciodată doar 

stimulat de noile sarcini 
trasate de conducerea de 
partid. Este de la sine în
țeles că principala forță 
de acțiune pentru îndepli
nirea acestora o reprezintă 
organizația de partid, co
muniștii, care prin mun
ca lor cotidiană trebuie să 
constituie exemple con
vingătoare în economisi
re, în calitate și eficien
ță, în așa fel îneît sarci
nile anului 1986 să fie 
integral îndeplinite".

MIHAIL TEODORESCU, 
secretarul organizației de 
bază C.T.C. — service : 
„Una dintre cele mai efi
ciente modalități prin care 
organizația noastră a ac
ționat și va acționa în 
continuare pentru înfăp
tuirea tuturor atribuțiilor 
de producție a fost și va 
rămîne întărirea continuă a 
vieții interne de partid, a 
ordinii și disciplinei în 
muncă. Spun aceasta de
oarece prin natura acti
vității — asigurarea între
ținerii și reviziei utilajelor 
în întreprinderile minie
re și a calității produse
lor livrate unităților mi
niere •— organizația noas
tră are o mare rază de 
acțiune.

Or, din acest punct de 
vedere, controlul biroului 
organizației de partid se 
efectuează în condiții deo
sebite, fapt pentru care 
am insistat cu mai multă 
exigență în direcția ridică
rii nivelului politico-ideo
logic al oamenilor, a întă
ririi conștiinței revoluțio
nare a comuniștilor, mo
dalitate ce s-a dovedit de 
mare eficiență. De altfel, 
pentru abordarea cu suc
ces a sarcinilor anului 
viitor, comuniștii organi
zației noastre, toți oame
nii muncii sînt pregătiți, 
calitatea mașinilor și utila
jelor miniere, asigurarea 
fiabilității acestora consti
tuind două dintre princi
palele noastre obiective de 
muncă și acțiune".

despre sine. Schimbă vor
ba cînd trebuie să ne 
spună cîte ceva despre el. 
Povestește frumos des
pre șefii de brigadă Ga- 
vril Mantu, Ion Gheorghe, 
Vintilă Bogdan. Ii „ridică 
în slăvi" pc maiștrii Ion 
Săndescu, Florea Mitroi, 
Ilie Preoteasa, Zoltan Be- 
nedek, Ion Petrescu, Visa- 
rion Lateș, are cuvinte de 
laudă despre echipele lui 
Anghel Matei, Ștefan An
gliei, despre „drumarii" lui 
Gheorghe Șerbănoiu și zi
darii lui Marin Dionisie.

Despre toți, nicidecum 
despre sine. Doar munca 
și viața tuturor, povestea 
fiecăruia se confundă cu 
munca și viața inginerului 
Nan, cu povestea sa. O 
poveste a unui om dăruit 
șantierului, un om care 
lasă în urmă multe lucruri 
durabile...

MASA ROTUNDA. La 
clubul de dezbateri politi- 
co-ideologice de la Casa 
pionierilor și șoimilor pa
triei din Vulcan are loc 
astăzi, de Ia ora 17, masa 
rotundă cu tema „Orien
tările de perspectivă ale 
dezvoltării economico-socia- cle ale României socialiste 
în cincinalul 1986—1990". 
(T.S.)

EXCURSIE. Un număr

de 40 de tineri de la 
I.M. Petrila, care s-au evi
dențiat în acțiunile de 
muncă patriotică, au plecat 
azi, la primele ore ale di
mineții, pentru trei zile, 
într-o excursie pe itinera- 
riul Petroșani — Hațeg — 
Băile Herculane — Arad
— Oradea — Brad
— Deva — Petroșani. 
(Gh. S.)

CONCERTUL de muzică 
populară al orchestrei Fi
larmonicii din Arad, avînd 
ca solist pe Vasile Conea, 
programat inițial pentru 23 
noiembrie, a fost amînat 

pentru data de 30 noiem
brie la aceeași oră. Bilete
le rămîn valabile. (Al. II.)

DUMINICA, începînd cu 
ora 10, la Casa de cultură 
din Petroșani va avea loc 
un atractiv concurs de tenis 
de masă la care pot par
ticipa tinerii din munici
piu. (Al. H.)

TEATRU PENTRU CO
PII. La Casa de cultură 
din Petroșani se lucrează 
intens la montarea unei noi 
piese de teatru pentru co
pii intitulată „Onomastica 
lui Pufuleț". Noile peripe
ții ale îndrăgitelor persona

je, Pufuleț, Blăniță și Țup- 
țup sînt povestite cu ver
vă pe scenă de formația de 
teatru pentru copii a casei 
de cultură, formație condu
să de neobositul animator 
George Negraru. (Al.II.)

PREGĂTIRI. O veste bu
nă pentru iubitorii schiu
lui și turismului montan 
în anotimpul hibernal. Fap
tul că stratul de zăpadă a 
atins 49 cm în Paring con
stituie un imbold pentru 
pregătirea echipamentului 
și materialelor sportive ne
cesare. (I.V.)

CONCURS. Asociația 

sportivă „Preparatorul" Lu
peni organizează, în cinstea 
zilei de 30 Decembrie, un 
concurs de șah la care sînt 
invitați să participe toți 
iubitorii acestui sport din 
oraș. întrecerile, desfășura
te în intervalul 1—10 de
cembrie, vor fi găzduite de 
Casa pionierilor din loca
litate și vor avea loc de-a 
lungul a 9 runde. Ședința 
tehnică și prima rundă sînt 
programate pentru prima 
zi a lunii decembrie, ora 
16. (Gh. O.)

CURIOZITĂȚI. Un grup 
de locatari ai blocului 55, 

scara a Il-a, de pe strada 
Republicii din Petrila, ne 
sesizează că mai mulți ve
cini și-au montat în apar
tamente sobe cu cărbune. 
Intrucît blocul nu este pre
văzut cu hornuri, implica
țiile sînt lesne de înțeles. 
E.G.C.L. și Consiliul popu
lar orășenesc ce părere au? 
(M.B.) '

Rubrică realizată de 
Gh. OLTEANU
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VIAȚA MINEI ■ VIAȚA MINEI
Astăzi: L I V E Z E N I

TELEX DE PRODUCȚIE
• O impresionantă și semnificativă dinamică a dezvoltării minei: producția 

din 1972, anul intrării în funcțiune, se realizează acum in numai 25 de zile. • Lu
na aceasta a adus sectorului I un plus de 3 500 de tone. Mai “exact, nu luna noiem
brie, ci frontali.știi din brigada lui Cristea Valache. • Bilanțul celei de-a Xl-a 
luni a anului este fructuos și pentru brigă zile de pregătiri: 48 de metri liniari și 
839 de metri cubi peste plan, deci cu 33 și, respectiv, 50 la sută mai mult decît 
prevederile din graficele perioadei. Cu alte cuvinte, o pregătire temeinică a pro
ducției anului viitor, cînd sarcinile de plan ale minei vor crește cu 100 000 de 
tone. • Sectorul de investiții a realizat cu 3 metri mai mult decît era planificat 
pentru luna noiembrie.

In librării : „Steaua secretă0, de Traian Furnea

Hindu! poetic—un aforism n

O lume aparte se re
varsă din fiecare vers pe 
care Traian Furnea, cu 
migală și sensibilitate, l-a 
așezat pe fila albă, întru 
bucuria împlinirii. In 
drumul său, călăuzit de 
lumină și străjuit de „Pa
sărea albă" spre „Steaua 
secretă", poetul lasă în 
urmă amintiri și gînduri 
triste, pentru a păși do
mol spre o nouă tinerețe. 
„(Tu vei pleca și noi / 
Vom privi după tine / 
Din cînd în cînd îți vei 
întoarce capul / Ne vom 
zîmbi / Ne vom face cu 
mîna / Stîngace semne 
de bun rămas / Te vom 
petrece cu ochii / O bu
cată de drum după care/ 
Tăcuți / Vom tăia mai 
departe pădurea / Vom 
căuta din nou prin zmeu- 
rișuri / Prin tufele de 
cucută / Vom da cu mi
na la o parte / înaltele 
ierburi / Sperînd mai 
departe / Să te aflăm)" 
— „Sperînd".

„Steaua secretă", așa

se numește, de altfel noul 
volum de poezii al lui 
Traian Furnea — eîndva 
colaborator al ziarului 
nostru, cunoscut în lu
mea artei contemporane 
românești ca poet și ca
ricaturist — volum apă
rut la Editura „Albatros" 
din București, în acest 
an.

Conceput bipartit, vo
lumul la care ne referim 
reunește versuri și poe
me în proză. Spunem 
„volum bipartit" deși ce
le două părți au titluri 
distincte, „Steaua secre
tă" și „Silozurile memo
riei", întrucît există o le
gătură organică între 
versuri si poemele în 
proză, o legătură care 
depășește limbajul. „(In 
cameră, pe masa albă, 
florile țin trează, dinco
lo de fereastră, ploaia. 
Te înstrăinezi de serbă
rile memoriei, îndărăt
nic pitindu-te în tufele 
așteptării mele... Și nu
mele tău ațipește cu

toate ferestrele deschi
se... De la pămînt la cer 
duc atunci o linie ima
ginară... în care rămîne, 
albastră, copilăria liniei. 
7’inîndu-te fragedă ast
fel...)" — „O linie imagi
nară".

Și gîndurile poetului a- 
flat în căutarea unui i- 
deal •— această tinerețe 
fără bătrînețe a omeni
rii — sfîrșesc prin a se 
împlini, întunericul și 
desișul făcînd loc lumi
nii și prospețimii unei 
dimineți mult căutate. 
„Am găsit-o în pădure... 
Numai de departe o tî- 
nără stea ne zărea și 
lumina era atît de fra
gedă...". \

Un volum' de poezie 
scrisă cu delicatețe, care 
surprinde prin sinceri
tatea metaforei unde fie
care rînd poetic — mi se 
pare mai potrivit a spu
ne „rind poetic" decît 
„vers" — tinde să devi
nă un aforism.

H. ALEXANDRESCU

Interviu fulger

Dinastia" Valache zîmbește 
Parizek, Valerian Ilinca, 
Gheorghe Nicoară.

— Pe ceilalți doi Vala- 
ehe de pe panoul frun
tașilor îi cunoașteți ?

— Pe Mircea Valache 
alt sector, 
miner de 

consătean, 
mai mult: 

mine și

— De pe panoul frun
tașilor te intimpină, la 
intrarea in mină, zîm- 
betul a trei Valache. li
nul dintre aceste suri- 
suri vă aparține, tovară
șe Cristea Valache...

— Cum să nu zîmbești, 
cînd lucrurile merg 
ne ?!

— Cît de bine ?
— Păi, în noiembrie, eu 

și ortacii din brigada pe 
care o conduc avem pes
te plan 3 500 de tone.

— Cum ați ajuns la a- 
„zîinbet" ? 
Cînd am intrat 
cu cele două 
panourile III

cest

bi-

în 
abataje 
Și IV, 

6. Cînd 
munca

e
e

(Urmare din pag. I)

tehnologice de funcționa
re în sarcină și la celelal
te două mori la care lu
crările de punere în func
țiune au fost finalizate. In 
aceste zile toate forțele au 
fost concentrate pentru ter
minarea lucrărilor la ul
tima moară aferentă caza
nului nr. 1. In paralel cu 
acestea s-a lucrat intens la 
montarea electrofiltrelor

Ancheta noastră

Coleopterele mirajului

plin 
din 
stratul V, blocul 
ne-am organizat 
mai bine, cînd ne-am în
grijit mai bine 
două 
SMA 2 MP. Cînd ne-am 
„încruntat" 
obișnuiau să 
sească 
șut și n-am mai 
motive de supărare.

— Mai sînt și alții 
„bucuroși" în brigadă ?

— E clar ! Toți cei 60 
de ortaci. Dar mai jus
tificat, prin temeiul hăr
niciei lor, Gheorghe Cos- 
tea, Gheorghe Diaconu, 
Mihai Varga, Gheorghe

de cele 
complexe

la cei care 
cam lip- 

nemotivat de la 
avut

mai puțin, e în 
știu doar că e 
nădejde. Mi-e 
Pe Ilie Valache

în brigadă la 
tatăl meu.
— Și cum...
— In mină îi 
mă respectă. 1 

șutului îmi este 
respect. De fapt, 
nealui m-a adus spre a- 
ceastă meserie de miner.

— Sinteți fiu, dar sîn- 
teți și tată...

— zXm doi băieți, cu, 
nu zimbiți, patru nume: 
Cristian Marius, de opt 
ani și Răzvan Cătălin, de 
cinci ani. Bucuria fami
liei noastre.

— Cum stă cu „planul" 
la învățătură cel mare ?

— Are motive să zîm- 
trecut 
I,. acum 
făcut 

grupă
cel

Și
sînt șef 

In afara 
tată și-l 

, dum-

bească: anul 
luat premiul 
lună a fost 
mandant de 
pionieri. Iar
învață poezii pentru 
bătoarea pomului de 
nă.

a 
o 

co
la 

mic 
săr- 
iar-

Calculatorul 
și Moș Gerilă
Nu-i deloc ușor să a- 

legi darurile de pomul de 
iarnă nici chiar pentru un 
copil. Dar pentru 1318, 
cîți sînt beneficiarii „roa
delor" bradului ce se va 
împodobi, la Livezeni, pen
tru fiii și fiicele mineri
lor 1 Cu atîta lume, n-ar 
fi exclus ca ditamai ado
lescentul, vezi bine să se 
trezească în pachet cu o 
păpușă drăgălașă, iar feti
ța din grupa mijlocie cu 
un pulover de schi, mă
rime 38. Așa că Moș Gerilă 
(a se citi comisia de orga
nizare a serbării pomului 
de iarnă) a apelat la cal
culator. A fost rulat, du
pă toate regulile, un pro
gram al cărui algoritm ți
ne seama de vîrsta și chiar 
preferințele destinataru
lui. De restul se ocupă 
membrii comisiei respecti
ve: au fost făcute deja 
comenzi către... Ne o- 
prim aici, nu vrem să 
desconspirăm nimic din 
surprizele ce se pregătesc. 
Pentru ca bucuria să fie 
deplină. Bucuria fiilor și 
fiicelor de mineri, în jurul 
pomului de iarnă, ale că
rui rădăcini ajung, sim
bolic, pînă în abatajele un
de muncesc tații lor.

Pritnde probe 
au fost trecute 

cu bine
cu un grad ridicat de re
ținere care contribuie di
rect la reducerea gradu
lui de poluare a atmosfe
rei. Așa cum ne asigura, 
zilele trecute, ing. Alexan
dru Aruncuteanu, directo
rul unității, U.E. Paroșeni 
este pregătită pentru a a- 
sigura economiei naționa
le întreaga cantitate de 
energie electrică necesa
ră, conform sarcinilor sta
bilite de conducerea de 
partid și de stat. 
De fapt în această săptă- 
mînă puterea medie reali
zată a fost de 150—160 
MWh, cu vîrfuri de pînă la 
180 MWh.

☆
La încheierea ediției am 

aflat că prima moară (2 A) 
a fost cuplată la cazan și 
că PUTEREA REALIZA
TA A CRESCUT CU 15 
MWh.

Ceremoniile familiale sau 
obștești, în genere cele 
destinate să bucure sufle
tul, atrag uneori, aseme
nea fluturilor de noapte 
în jurul lămpilor aprinse, 
indivizi chitiți pe chiver
niseală fără muncă, care 
înșeală sau speculează bu
na credință.

— Aud că fiul dv. vrea 
să se căsătorească, să aibă 
parte de casă de piatră’etc, 
etc, turuia deunăzi o fe
meie cu pigmentul mai co
lorat de la natură, în fața 
Elenei V. din Petrila, pe 
care o cunoștea doar din 
vedere. N-aveți nevoie de 
verighete pentru tinerii că
sătoriți? Vă ofer eu două, 
după care rosti o cifră as
tronomică.

Fără să se mai tocmească, 
Elena V. achiziționă cele 
două bijuterii, deși ar fi 
trebuit să știe că, potrivit 
prevederilor Decretului nr. 
244/1958, operațiunile cu 
metale prețioase sînt in
terzise. Frecîndu-și bucu
roasă palmele a chilipir, 
Virginia Oprița Sima, alin
tată Dida, și-a pregătit ur
mătoarea afacere. Bijuterii 
avea, investise o groază de 
bani în ele și făcuse drum 
lung, tocmai la Timișoara, 
experiență în afaceri a- 
vea, fiindcă era recidivis- 
tă în fața legii, ba chiar 
încercase să păcălească cîți- 
va creduli cu „aur de trom
petă", în fapt infracțiunea 
de înșelare în dauna avu
tului particular. Afacerile 
cu bijuterii confundau 
„breasla" cu familia, soțul 
ei Marian Sima se află du

pă gratii tot pentru astfel 
de matrapazlîcuri. A mai 
găsit deci amatori de biju
terii: un lănțișor de aur 
pentru Aurelia P., alte do
uă verighete pentru fami
lia K. din Petrila. Aceste 
bijuterii de familie se află 
acum în seifurile Filialei 
Deva a Băncii Naționale, 
ca și cele pe care le ofe
riseră spre vînzare Ileana 
Muntean și Brîndușâ Mun
tean, ultima de asemenea 
recidivistă, toate din Pe
trila și culmea ironiei, ce
le trei infractoare aveau 
domiciliul pe strada Mun
cii, dar tocmai de muncă 
nu le ardea. Sperau să se 
pricopsească prin „naveta*" 
bișniței ; s-au înșelat a- 
marnic. De ce se 
află însă bijuteriile în 
seifurile băncii și nu pe 
mîinile sau la gîtul celor 
care le-au procurat ? Pen
tru că operațiunile cu me
tale prețioase, repetăm, sînt 
interzise, bijuteriile la preț 
do speculă au fost confis
cate de stat, păgubașii 
cons'tituindu-se în parte 
civilă la procese.

Cele trei femei implicate 
în specula cu bijuterii, cît 
și martorii, în fapt păgu
bașii lor, regretă cele în- 
tîmplate. Pățaniile lor tre
buie să servească drept 
morală și altora care vor 
să se pricopsească în acest 
fel, eludîncl legea se vor 
„arde" precum fluturii de 
noapte în jurul lămpilor 
aprinse, coleoptere ale mi
rajului îmbogățirii fără 
muncă.

Andrei APOSTOL

Pentru albumul 
ortacilor

Cîțiva dintre mem
brii brigăzii lui Mircea 
Secrieru, formație frun
tașă a sectorului de in
vestiții.

Rubrică realizată de
Sabin BORCAN

ZIG-ZAG 1 ZIG-ZAG
• Edificiile din incin

ta puțului I au fost amenajate, prin 
muncă patriotică, într-o confortabilă ca
bană, cu 120 locuri. Așa îneît minerii își 
vor putea petrece Revelionul, într-o plă
cută ambianță. • Componenții celor 21 
de posturi de prim ajutor ale minei 
sînt totdeauna la... post. Echipele au 
fost dotate, în acest an, cu materiale în 
valoare de 30 000 lei. Intre comandanții 
acestor... plutoane ale sănătății mineri
lor se remarcă Iosif Blaga, Victor Radu, 
Marin Cleneiu, Milică Bora. De notat 
că „echipajul" de Cruce Roșie al minei 
a ocupat locul III la faza pe
a concursului „de p r o f i 1". 
• In anul acesta, pînă acum, sec
torul I — doi băieți și o fată; sectorul II 
— un băiat și trei fete. Și o coinciden
ță : fiecare nou născut este cel de-al 
treilea copil în familiile de mineri res
pective. Ne alăturăm și noi urărilor or
tacilor lui Mihai Avram, Gheorghe Ma- 
tula, .liga Stoica, Victor Albeanu. Gbeor- 
ghe Podesc, Sigismund Dane, Măricel

municipiu sportive

ZIG-ZAG
Epurei, dorindu-Ie pruncilor lor fericire 
și noroc buni • Ii anun
țăm, și pe această cale, pe 
Leluț Bondan, Ilie Birtan (sectorul II), 
Arpad Moldovan, Vasile Munteanu, Oc
tavian Palade (sectorul III), Ionel Gro- 
su, Gheorghe Mironcea (sectorul IV), 
Ștefan Munteanu (sectorul de transport) 
că au cam întrecut măsura cu nemoti
vatele. Atenție, s-ar putea să urmeze 
măsuri... pe măsură 1 • S-au cumpărat, 
din fondurile sindicatului, materiale des
tinate activității culturale, în valoare de 
50 000 lei. • De pe agenda intențiilor 

pentru viitorul apropiat: ame
najarea unei popicarii, înființarea unei 
echipe de schi, e 40 de familii de mineri 
își vor petrece Anul Nou în casă nouă. 
Printre cei care au primit, de curînd, 
„la cheie" apartamente în cartierele Pe
troșani Nord și Aeroport se numără mi
nerii Nicolae Panaite, loan Mihăilescu 
(sectorul II), Costică Drăgan (sectorul I), 
șefii de brigadă Petru Moloeea (secto
rul IV) și Mihai Moldovan (Petrila Sud).
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Congresul științei și invățămintului
CUrmare din pag 1'

Cuvîntul de deschidere 
a fost rostit de tovarăși 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele 
Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie.

In continuare, au fost 
alese, în unanimitate, or
ganele de lucru ale
Congresului.

Primul Congres al ști
inței și învățămîntului — 
precedat de adunările ge
nerale din unitățile de 
cercetare, inginerie teh
nologică și proiectare, din 
institutele de învățămînt 
superior, ale consiliilor ju
dețene ale educației și în
vățămîntului — dezbate 
probleme de cea mai mare 
importanță privind creș
terea contribuției științei 
ia realizarea prevederilor 
cincinalului 1986—1990, la 
înfăptuirea obiectivelor 
dezvoltării economico-so- 
ciale a țării în perspectivă, 
sporirea aportului școlii 
românești la pregătirea 
temeinică a tineretului 
pentru muncă și viață, la 
făurirea omului nou, con
structor conștient și devo
tat al socialismului și co
munismului.

Delegații au adoptat, în 
unanimitate, următoarea 
ordine de zi t

1 Raport cu privire la 
realizarea planului de 
cercetare științifică pe pe
rioada 1981—1985 și sar
cinile ce revin cercetării 
pen’ru înfăptuirea hotă
rârilor Congresului al 
■XlII-lea al Partidului Co
munist Român privind dez

voltarea tehnologică și in
troducerea progresului teh
nic.

2. Programul de cerce
tare științifică, dezvoltare 
tehnologică și introducere 
a progresului tehnic în 
perioada 1936—1990.

3. Raport cu privire la 
activitatea desfășurată în 
perioada 1981—1985 pen
tru înfăptuirea politicii 
partidului și statului în 
domeniul educației și învă- 
țărnîntvlui și sarcinile ce 
revin unităților din învă
țămînt din hotărîrile Con
gresului al XlII-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân cu privire la educa
rea și pregătirea tineretu
lui, perfecționarea forței 
de muncă.

4. Program privind asi
gurarea forței de muncă, 
dezvoltarea învățămîntul Ui 
și perfecționarea continuă 
a cadrelor în perioada 
1986—1990.

Pentru a da posibilitate 
unui număr cît mai ma
re de delegați și invitați să 
participe la dezbateri, s-a 
stabilit ca lucrările Con
gresului să aibă loc în plen 
și în cadrul a cinci secțiuni. 
Au fost aprobate, totodată, 
organizarea secțiunilor și 
componența prezidiilor a- 
cestora, precum și Regula
mentul de desfășurare a 
Congresului. Rapoartele și 
programele privind dez
voltarea științei și învăță
mîntului au fost date spre 
studiu, din timp, delcgați- 
lor, care au luat cunoș
tință de conținutul lor.

In numele tuturor dele-' 
gaților și invftaților. tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
i-a fost adresată rugămin
tea de a lua cuvîntul în 

cadrul Congresului știin - 
ței și învățămîntului.

Primit cu puternice urale 
și ovații, cu cele mai cal
de simțăminte de stimă și 
prețuire, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, a rostit 
o amplă cuvîntare.

Expunerea conducăto
rului partidului și statului 
nostru a fost urmărită cu 
deosebit interes, cu pro
fundă satisfacție și deplină 
aprobare, fiind sublinia
tă, în repetate rînduri, cu 
vii și prelungite aplauze. 
Delegații și invitații au 
aclamat îndelung pentru 
partid și secretarul său 
general, scăndînd cu în
suflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu și 
poporul, România — Viito
rul !“, „Stima noastră și 
mîndria, Ceaușescu — 
România !“.

S-a scandat, totodată, cu 
putere, „Ceaușescu — 
Pace !“, exprimîndu-se nă
zuința fierbinte a oame
nilor de știință, a cadrelor 
didactice, a întregii noas - 
tre intelectualități de a 
pune permanent rezulta
tele cercetării științifice 
în slujba omului, a civili
zației și progresului ome
nirii.

Un grup de pionieri și 
șoimi ai patriei au urcat 
la prezidiu și au oferit to
varășului Nicolay 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, în semn de a- 
leasă prețuire, buchete de 
flori.

Luînd cuvîntul, tovarășa 
Elena Ceaușescu a spus:

„Doresc ca, în numele 

tuturor participanților la 
Congres, să exprim cele 
mai calde mulțumiri secre
tarului general, al partidu
lui, președintele Republi
cii Socialiste România, 
pentru aprecierile făcute 
și orientările pe care ni 
le-a dat cu acest prilej și 
să-l asigurăm că, în spi
ritul indicațiilor formu
late în cuvîntare. vom ac
ționa cu hotărîre pentru a 
înfăptui în cele mai bune 
condițiuni obiectivele și 
programele noastre de vi
itor. Ne angajăm să ne 
unim și să ne mobilizăm 
toate forțele pentru a 
spori și mai puternic a- 
portul științei și învățămîn
tului la asigurarea pro
gresului general al socie
tății noastre socialiste, la 
bunăstarea și fericirea în
tregului popor".

Acest angajament a fost 
subliniat de participanții la 
Congresul științei și învă
țămîntului prin însufleți
te aplauze, urale și ovații. 
Intr-o atmosferă entuzias
tă, cei prezenți au reafir
mat voința tuturor celor 
ce își desfășoară activita
tea în domeniul științei și 
învățămîntului de a-și 
consacra întreaga putere 
de muncă și creație reali
zării obiectivelor dezvol
tării cconomico-sociale a 
țării în viitorul cincinal, 
înfăptuirii mărețului Pro
gram al partidului de edi
ficare a socialismului și 
comunismului în România.

După pauză, lucrările au 
fost conduse de tovarășul 
Ion Teoreanu, ministrul e- 
ducației ,și învățămîntu
lui. Au urmat dezbaterile 
în plen.

In cursul 1 după-amiezii, 
lucrările Congresului s-au 
desfășurat pe secțiuni.

Lucrările congresului 
continuă.

I--- ----------- -----------—

I
FILME

; PETROȘANI — 7 No
iembrie: Masca dc argint; 
Unirea: Amurgul fîntî- 
nilor; Parîngul: Marele 
șarpe.

Antrepriza Construcții - Montaj 
Petroșani*»
ÎNCADREAZĂ

pentru brigăzile din Valea Jiului, următoarele 
categorii de personal:

■ ingineri sau subingineri constructori» 
cu minim 8 ani vechime

■ muncitori calificați în meseriile: zi
dari, dulgheri, instalatori (sanitari și încăl
zire), sudori, fierari betoniști, parchetari, 
tîmplari

■ muncitori necalificați în vederea cali
ficării

■ pensionari.
încadrarea se va face în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 12/1971 și ale Legii nr. 
57/1974.

Relații suplimentare la compartimentul 
personal — telefon 42450, 42451.

Mica publicitate
VIND apartament, patru 

camere, confort I, etaj 1, 
Deva — Gojdu, Bloc E14 A. 
Telefon 23326. (5428)

CEDEZ două garsonie
re, Aeroport, crontra a- 
partament trei camere, zo
na Petroșani Nord. Infor
mații, Petroșani strada 
Aviatorilor 44/11, între o- 
rele 16—20. (5432)

PIERDUT foaie de 
parcurs seria Bg nr. 171152

ANUNȚURI DE FAMILIE

LONEA: Mireasma ploi- 
loi’ tîrzii.

ANINOASAi Ziua Z.
VULCAN — Luceafărul:

Rămășagul.
LUPENI — Cultural :

Piciu
URIC ANI: Acasă.

din 19 septembrie 1985 
pe numele Olaru Toader, 
eliberată de I.U.G.T.C. 
Brașov. O declar nulă. 
(5425)

PIERDUT legitimație de 
serviciu și legitimație spe
cială de călătorie 567, pe 
numele Drăguțan Ștefan, 
eliberate de I.G.C.L. Pe
troșani. Le declar nule. 
(5431)

Duminică, 1 decembrie
11,30 Telex.
41,35 Lumea copiilor.

— Din cartea iubirii de 
țară.

— Uniți sub flamuri tri
colore.

— Răspunderi pionie
rești.

— Desene animate.
— Telefilmoteca de

ghiozdan.
Ștefan cel Mare — 
Vaslui 1475.
Episodul 1 (color).

42,40 Din cununa cîntecu- 
lui românesc (color). 
Muzică populară.

13,00 Album duminical, 
(parția’ color). 
Din cuprins:

— Moment poetic dedi
cat Unirii.

— Chemare către vis îm
plinit. Melodii.

— Carte pentru minte, 
inimă și literatură. 
Reportaj.

— Melodii populare.
— Telesport.
— Pagini din istoria fil

mului
— Cotidianul în 600 de 

secunde.
— Secvența telespectato

rului.
14,45 „Unirea națiunea a 

făcut-o 1“ (color).
19,00 Telejurnal.
19,20 67 de ani de la fău

rirea statului națio
nal unitar român. 
Unitatea — măreț i- 
deal și împlinire isto
rică (color).

19.40 Cîntarea României. 
Imn unității (color).

20.40 Teatru TV.
Frații
(color).
Partea a dopa
Dimineața peste 
C'arpați.

21,50 Telejurnal.
Luni, 2 decembrie

20,00 Telejurnal.

PROGRAMUL Țy
20,20 Orizont tehnico-ști- 

ințific.
20,35 Tezaur folcloric 

(color).
21,00 Roman foileton:

Wagner 
(color).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.
Marți, 3 decembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Angajarea revoluțio

nară a școlii în pre
gătirea pentru mun
că și viață a tinerei 
generații.
(color).

21,00 Teatru TV.
Scrisori neexpediate.
Premieră pe țară, 
(color).

21,50 Telejurnal.

Miercuri, 4 decembrie
20,00 Telejurnal.'
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Mereu uniți sub fla

muri tricolore. 
Emisiune de versuri.

21,00 Film serial.
Părinți și copii, 
(color).

21,50 Telejurnal.

22,00 închiderea progra
mului.

Joi, 5 decembrie
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea, în eco

nomie.
20,35 Tinerețea noastră — 

tinerețea Epocii
Ceaușescu.
Emisiune concurs, 
(color).

21.50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Vineri, 6 decembrie
20,00 Telejurnal.
20,20 Bilanț ’81—’85. 

Perspective '86—’90.
20,35 Lumea contemporană 

și confruntările de i- 
dei. (color).

20.50 Spre înălțimile che
mării.
Program coral.
(color).

21,00 Serial științific.
Planeta vie.
(color).

21.30 Universul familiei.
21.50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Sîmbătă, 7 decembrie 
13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă (parțial color)* 
Din sumar:

•— Gala desenului ani
mat.

— Melodii populare.
•— V-affl citit scrisoarea... 

Reportaj.
•— Melodia săptămînii în 

primă audiție: 
„O dragoste curată”.

— Univers românesc. 
Dimineața unui oraș : 
Roșiori de Vede.

— Atlas muzical.
— Versuri inedite.
— Telesport.
— Autograf muzical.

14,45 Săptămîna politică. 
19,00 Telejurnal.
19,20 TelecncicJopedia.
19.50 Revista varietăților. 

Emisiune muzical- 
distractivă.
(color).

20.30 Film artistic. 
Feerie pe gheață, 
(color).

22,00 Telejurnal.
22,10 Romanțe... Roman

țe... Romanțe.
(color).

22.30 închiderea progra
mului.

FAMILIA îndoliată anunță cu durere încetarea 
din viață a celui care a fost un tată, bunic, socru și 
frate iubitor

MARTONOSSY FRANCISK
Inmormîntarea are loc sîmbătă, 30 noiembrie, 

ora 15, din strada Mihai Viteazul. (5433)

SOȚIA și copiii mulțumesc tuturor celor care au 
fost alături de ei la greaua pierdere a scumpului lor 

ing. geolog ȘTEFAN HARALAMBIE 
păstrîndu-i neștearsă amintirea. (5426)

FAMILIA Coconeț I. Tiberiu mulțumește rude
lor, vecinilor, prietenilor și tuturor celor care au 
luat parte la marea durere pricinuită de decesul 
scumpului lor tată

COCONEȚ IOAN
Nu-1 vom uita niciodată. (5430)

SOȚIA, fiii, nurorile și nepotul mulțumesc ce
lor care au fost alături de ei la greaua încercare 
pricinuită prin decesul scumpului lor

SPINA IOSIF
(5427)

SOȚIA Verginica, fiica Cornelia amintesc cu 
durere tuturor celor care l-au cunoscut, împlinirea 
a 5 ani de la decesul fulgerător a scumpului nostru 
sot și tată

TOMESC ION
Nu-1 vom uita niciodată. (2358)

COLECTIVUL I.M. Dilja anunță împlinirea a 
5 ani de la dispariția celui care a fost un bun 
coleg

ing. IONESCU VIRGIL
(5429)
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