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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

a examinat

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, vineri, 6 
avut loc ședința Comitetului 
cutiv al C.C al P.C.R

Comitetul Politic Executiv
și aprobat Raportul privind încadrarea in 
consumurile normate dc materii prime, 
materiale, combustibili și energic în pe
rioada 1 ianuarie — 30 septembrie 1985, 
comparativ cu aceeași perioadă din 1981, 
precum și stadiul aplicării măsurilor de 
reducere a normelor de consum 
ministere. 
Comitetul Politic Executiv 
înfăptuirea 
ilor date de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind 
valorificarea superioară și utilizarea ju
dicioasă a bazei materiale și energetice 
s-a concretizat în acțiuni de înnoire a 
producției și modernizare a tehnologiilor, 
de reducere- a pierderilor prin prelucrare, 
de extindere a utilizării materialelor re- 
folosihile, ceea ce a influențat pozitiv di
minuarea consumurilor specifice. Măsu
rile aplicate în întreprinderi, centrale in
dustriale și ministere în primele trei tri
mestre ale acestui an au dus la o reducere 
a consumurilor materiale și 
energetice, comparativ cu aceeași perioa
dă a anului 1984, cu circa 3,4 miliarde lei.

de către 
centrale și întreprinderi, 

a apreciat că 
sarcinilor stabilite, a indieați-

In același timp însă, pe ansamblul 
conomiei naționale au fost înregistrate, în 
primele 9 luni ale anului, depășiri ale 
consumurilor la o serie de produse, față 
de normele aprobate, care au afectat chel
tuielile materiale de producție, au creat 
dereglări în aprovizionarea tehnico-mate- 
rială, în desfășurarea ritmică a produc
ției. A fost criticat faptul că în multe 
întreprinderi și ministere economice — și, 
îndeosebi. în metalurgie, chimie și petro
chimie, construcții de mașini, 
materialelor de construcții și altele 
s-a acționat cu fermitatea 
s-au luat măsurile ce se 
încadrarea riguroasă în 
sum stabilite

In scopul încadrării 
normate, 
cerut 
al Planificării și Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie. Ministerului A- 
provizionării Tehnico-Materiale și 
trolului Gospodăririi Fondurilor 
să-și intensifice activitatea în acest 
meniu, să controleze și să urmărească per
manent modul fn care se respectă, 
fiecare unitate de producție, consumurile

industria 
nu 

cuvenită și nu 
impuneau pentru
normele dc con-

în consumurile 
Comitetul Politic Executiv 

guvernului, Comitetului de
a

Stat
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Cu planul anual îndeplinit

Sectorul III al
Con-
Fixe, 

do-

în

I.M. Paroseni
V

Petroșani

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu
Tovarășul Gustav Husak va efectua 

o vizată în țara noastră
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste

România, tovarășul Gus
tav Husak, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele

Republicii Socialiste Ceho
slovace, va efectua o vizită 
de lucru în Republica So
cialistă România în a doua 
decadă a lunii decembrie 
a.c.

făuresc viitorul
două săp- 
dintre U-

In ultimele 
tămini, zona 
ricdni și Cimpu lui 
Neag a cunoscut rigori
le iernii. Au fost zile in 
care drumurile puteau ti 
cu greu străbătute, din 
cauza troienelor. Și to
tuși, constructorii nu 
și-au încetat activitatea. 
Sub coordonarea maiș- 
trilor Mircea Suh'an, Gi
gei Tufă și Ion Săndes- 
cu, formațiile de con

ÎNSEMNĂRI
DE REPORTER
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structori, conducătorii 
de utilaje grele, meca
nicii, electricienii au 
fost prozeliți la datorie, 
pe un șantier lung de 
peste 7 kilometri. Sînt 
oamenii care formează 
brigada nr. 3 Uricani a 
Antreprizei de construc
ții căi ferate Petroșani.

Au trecut doar 18 
luni de cînd sînt pre
zenți în Uricani. Dar 
și-au făcut simțită pre
zența prin faptele lor. 
Numai in perioada care 
a trecut din acest an, 
au dislocat mai bine de 
200 000 dc ” metri cubi 
de părnînt și rocă, croind 
intre Bărbăten? și Valea 
de Brazi traseul terasa- 
mentului viitoarei 
ferate. In aceeași
rioadă de timp, au tur
nat mai bine de 45 000 
mc de betoane Cu unii 
din oamenii brigăzii am 
făcut cunoștință în îm
prejurări dificile. După

Viorel STRAUȚ

căi
pe-

(Cont, in pag. a 2-a)

țin alt colectiv de la 
mina Paroșeni, după cele 
de la sectorul 1 producție 
și sectorul VIII investiții, 
raportează, înainte de ter
men, îndeplinirea sarci
nilor de plan, din acest 

Este vorba de secto- 
care, 

a- 
plus

peste

Producție 
suplimentară 

de utilaje pentru

bazinul carbonifer al 
Văii Jiului: un abataj 
dotat cu complex de ma
re înălțime, ce va avan
sa pe direcție aproape 700 
m susținînd spațiul ex
ploatat și tăind cărbunele 
pe o lungime a frontului 
de 160 m. Folosirea la 
întreaga capacitate a a- 
cr.-Jui utilaj de fabricație 
românească de către mi
ni t ii din schimburile lui 
Aurel Cremene, Gheorghe 
Mânu, Mihai Savin și 
Vasile Barabulă, conduși 
de cunoscutul brigadier 
Francisc Fazacas, a dus

mineri
an. 
rul Ill producție 
la zi, dc la începutul 
nului, a extras în 
sarcinilor de plan 
20 000 tone de cărbune e- 
nergetic. Acest succes de 
prestigiu este rodul teh- 
nologiiloi- avansate de 
exploatare a stratului 5, 
care s-au introdus anul 
acesta la mina Paroșeni. 
In blocul VI din cadrul 
acestui sector, s-a dat în 
folosință la începutul a- 
nului, cea mai mare ca
pacitate de producție din (Continuare in pag. a 2-a)

Oameni ai mur.cii cin dc meniul geologiei, al
industriei extractive și energeticii I

Intensificați cercetările și perfecționați munca de prospectare 
pentru creșterea fondului național de rezerve geologice IN DO
MENIUL HIDROCARBURILOR, CĂRBUNILOR, ȘISTURILOR BI
TUMINOASE, minereurilor de uraniu, rezervelor geotermale I

(DIN HOTÂRIREA CONGRESULUI 
ȘTIINȚEI ȘI INVÂȚAMINTULUI)

Acjiuni ferme pentru creșterea gradului
de cunoaștere a zăcămîntuiui

Congresul 
științei .și în
vățământului, 

cuvin tarea 
rostită de se
cretarul gene
ra] al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, Ho- 
tărîrea adoptată de parti
cipant» la Congres au tra
sat cu rigoare și clarviziu
ne principalele direcții de 
acțiune pînă în anul 1990. 
Au stabilit sarcini de ma
ximă importanță pentru 
dezvoltarea industriei ro
mânești, pentru ridicarea 
țării pe noi trepte de pro
gres și civilizație,
creșterea nivelului de 
a bunăstării întregului 
por.

„Una din problemele 
mai importante ale

In lumina Hotărîrii Congresului 
științei și învățămintului

rului plan cincinal o re
prezintă energia", se subli
niază
sului 
tului, 
cestei

în Hotârîrea Congre- 
științei și învățămîn- 
or .în’ rezolvarea a- 
probleme, sarcini

importante revin și oa
menilor muncii din unită
țile miniere ale Văii Jiului,

In pag. a 3-a

pentru 
trai.
po-

cele
viito-

CULTURA—ARTA
B Formațiile artisti

ce pe perioada iernii.
H Ziua cea mare.
■ Omagiu titanului 

literaturii române — 
100 de ani dc la naște
rea lui Liviu Rebreanu.

Soluțiile de

e-

Cauzele principale ale 
nerealizării randamente
lor planificate la brigăzile 
sectorului VI dc la mina 
Vulcan sînt de natură
lectromccanică. Fluxul de 
transport din subteran spre 
suprafață are foarte multe 
utilaje, în așa fel îneît de
fecțiunile sînt mult mai 
dese dccît în mod obișnuit 
De aceea, nu rareori, ortacii 
din brigăzile conduse de 
Gheorghe Golum bean u, 
Petru Berbecea, Petru Bor
dei se văd puși în situația 
de a nu putea evacua pro
ducția, de a nu se aprovi-

specialiștilor 
din cadrul 
combinatului 

nostru minier. 
O primă 
deosebit

cale de acțiune

Și 
de

importantă
pentru creșterea producției 
de cărbune o constituie va
lorificarea integrală, depli-

Ing. Emeric HANNIG, 
șef birou geo-topo din 

cadrul C.M.V.J.

(Continuare în pag. a 2-a)

O formație care reu
nește mineri destoinici 
— aceasta este brigada 
condusă de Florea 
Șerban, din sectorul~~ I 
al minei Vulcan. In i- 
magine : șeful de briga
dă, împreună 
taci.

Consemnam nu demult 
că oamenii muncii de la . 
IPSRUEEM Petroșani au 
raportat, în 22 noiembrie, 
realizarea in devans a 
planului anual și a cinci
nalului. Iată că acest co
lectiv î.și continuă acti
vitatea pe aceeași traiec
torie ascendentă. In pe
rioada scursă de la data 
sus menționată, în cadrul 
întreprinderii s-a realizat 
o producție marfă cifrată 
la circa 25 milioane lei, 
producție de utilaje pen
tru mineri pe care forma
țiile de muncă de aici, 
cum sînt cele conduse de 
Constantin
Voiculeseu 
Borbelv, o 
tul anului
itorului cincinal. (Gh._ O.)

Vîrlan, Vasile 
și Nicolae 

înscriu în con- 
1986 și al vi-

cu doi or-

colectivuluiredresare se află in puterea
ziona, ritmic, cu materiale.

Deci, concluzia este cla
ră : trebuie îmbunătățit a- 
cest flux de transport, în

mai bine articulate din 
punct de vedere tehnologic. 
Acesta ar fi primul dintre 
ajutoarele concrete și efi-

v.
u- 
a- 
a-

'■ ' ■- - ■ ■ ................ -■:

sensul micșorării
tel.or tehnice
care îl compun, para'lel cu 
soluții care să ducă la gă
sirea unor trasee optime,

inciden- 
la utilajele

ciente care s-ar putea da. 
Nc-am interesat la condu
cerea sectorului .și a minei 
și am aflat că se lucrează, 
în acest scop la montarea u-

nui mondrai la cota 320—220, 
care, făcînd legătura cu 
un altul, existent (dar ne
folosit) la cota 360—320, va 
permite evacuarea, mai 
șor, a pieselor defecte, 
provizionare mult mai
proape de locul de muncă, 
cu materialele necesare. De 
asemenea, inginer Titus 
Costache, director tehnic 
electromecanic, nc-a pre
zentat, în același cadru al 
preocupărilor pentru reme-

C.T. DIACONU

(Continuam in pag. a 2-a)
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Agendă studențească

e CREAȚIA ȘTIINȚI
FICA. In această săptă- 
mină (3—4 decembrie), 
doar . la eîteva zile după 
Congresul științei și în- 
vățămîntului la București 
a avut loc faza națională 
a concursului de creație 
științifică si tehnică stu
dențească. Studenții Ins
titutului de mine din Pe
troșani au fost prezențî 
cu 8 lucrări .științifice în 
secțiunile electrotehnică, 
energetică, mașini și uti
laj tehnologic, tehnologii, 
tra n sporturi, m i ne- pet rol - 
geologie, matematică, fi
zică.

urmată de
icultatea de 
•iu Vasile, Pu-

Pop Lazăr), 
Facultatea de

Acțiuni ferme pentru creșterea 
gradului de cunoaștere a zăcămintului

(Urmare din pag. I)

I
I

I

• MANIFESTĂRI PO- 
LITICO-EDUCATIVE. As
tăzi. de la ora 12, are loc 
un concurs politico-ideo
logic organizat de comi
tetul de partid din insti
tut și CUASC la nivelul 
grupelor studențești. In 
săptămîna următoare a- 
celași concurs urmează 
să fie organizat între că
minele studențești.

• FESTIVALUL ARTEI 
ȘI CREAȚIEI STUDEN
ȚEȘTI, etapa republica
nă, manifestare integrată 
in Festivalul național 
„Cîntarea României", este 
în plină desfășurare pe 
genuri artistice. Pînă a- 
cum studenții și formați
ile lor din Institutul de 
mine s-au remarcat prin 
talentul și buna pregăti
re artistică. Iată ce pre
mii s-au obținut pînă a- 
cum : locul II, la Timi
șoara, Ansamblul folclo
ric „Parîngul"; locul II, 
la București, corul 
denților Facultății 
mine și mențiune 
corul mixt de la 
tatea de mașini și
lății miniere ; la expozi- 
ția-concurs de artă foto
grafică, de la Brașov, stu
dentul Velker Oleg 
IV — mine), a fost 
tins cu premiul I ; 
ceeași manifestare
dentul Alexandru Mure
șan (anul IV — mașini și 
instalații 'miniere), a 
ținut două premii (II 
III), iar studentului 
bert Istvan (anul V — 
mașini și instalații mi
niere), i-a fost acordat 
premiul 11. Tot la Brașov, 
filmului „Repartiția", rea
lizat de
Trușcă (anul III — mine), 
ia fost acordat premiul 
III.

în

ac-
acestor preocupări

stu- 
de 

pentru 
Facul- 
insta-

• CONCURSURI PRO
FESIONALE. In urmă cu 
eîteva zile s-a desfășurat 
un concurs al studenților 
din anul IV de la Facul
tatea de mine la discipli
na Aeraj și protecția mun
cii. Primul loc a fost cîș- 
tigat de echipajul repre- 
zentînd grupa 1285 —
studenții loan Mureșan, 
Marius Lung, loan Moțiu 
—, urmat de cel al gru
pei 1286 — Radu Costan, 
Viorel Zoicaș, Gina Boia 
—, locul III fiind acordat 
grupei 1292, echipajul Ni- 
cușor Șișcă, Vassita Atila, 
Schwab Mihail. Un alt 
concurs, de matematică, 
a avut loc miercuri, pen
tru studenții din anul 
I, al celor două facultăți. 
Acest concurs, numit de 
studenți „Bobocus mathe- 
maticus", pe teme de a- 
naliză matematică, a fost 
câștigat de Facultatea de 
mașini și instalații minie
re (studenții Bota Simo
na, Păun Marian, Voicu

(anul 
dis- 

la a-
stu-

• SPORT. Se
curs de desfășurare cam
pionatul de fotbal dintre 
echipele rcprezentînd stu
denții din cele două fa
cultăți ale Institutului de 
mine.

(Urmare din pag. 1)

că-

conducători de utilaje gre
le. Se aflau la volan, după 
cum ne-a informat șeful 
de brigadă, de mai bine de 
24 de ore, luptind pas cu

co
de

o noapte de viscol și 
den masive de zăpadă, dru
murile din Uricani deveni
seră, cu zile în urmă, blo
cate. S-a întrunit, operativ, 
un comandament de desză
pezire, la nivelul orașului. 
Răspunzînd chemării 
mit et ului orășenesc
partid, ing. Gavrilă Mantu, 
șeful brigăzii nr. 3 a re
partizat să sprijine acțiu
nea de curățire a zăpezii de 
pe arterele rutiere princi
pale un buldozer și un au- 
toîncărcător, însoțite de 
două autobasculante de 
mare putere, l-am cunoscut 
pe Adrian Ghervase și 
Gheorghe Alupului, cei doi

I 
I 
I
I
I

PENTRU FRUMUSE
ȚEA ORAȘULUI. In 
tierul „Aeroport", se 
tează, în aceste zile, 
fructiferi, care vor

car- 
plan- 
pomi 

înfru
museța . artera centrală de 
circulație 
Plantările 
șosea .și linia ferată.

■ în prezent, au fost 
I prin grija edililor și

I rei de -flori, peste 70
I pomi. (Al. II.)

spre 
au loc

Lupeni. 
între 
Pînă 
puși, 

se
rie

a

nă a zăcămintului carboni
fer. iar pentru aceasta tre
buie să creștem gradul de 
cunoaștere a condițiilor 
geo-tectonicc ale perime- 
«relor miniere. Tot în a- 
cest scop va trebui să ne 
îptărim preocupările pen
tru conducerea optimă a 
lucrărilor de deschideri și 
pregătiri in zonele tectoni- 
zate In final aceste efor
turi se vor materializa 
creșterea rezervelor.

Importanța acestor 
țiuni, a
este dată de cifrele de plan 
stabilite pentru lucrările 
de cercetare din subteran 
și de la suprafață. Astfel, 
dacă în 1985 vom realiza 
în subteran 3200 ml lu
crări de cercetare, în 1986 
lungimea acestora va fi de 
10 300 ml. Cele mai impor
tante volume vor fi exe
cutate la Valea de Brazi 
(peste 1800 ml), la Lupeni 
(1200 ml), Petrila Sud (1100 
ml) și Bărbăteni (aproape 
1000 ml). Odată executate 
aceste lucrări planul de

promovare a rezervelor 
va fi depășit în anul 1986 
cu sută la sută.

In zonele mai puțin cu
noscute ale zăcămintului 
nostru carbonifer vor fi 
realizate lucrări de foraj 
do la suprafață, lucrări 
de mare adîncime — 40 
km — și de mică adîncime 
în zonele de aflorisment 
— 6600 ml. Z-onele vizate 
sînt localizate la Petrila, 
Sălătrue, Lupeni Sud, Uri
cani Sud, Cîmpu lui Neag 
în zona C și Buta.

Toate acestea se referă 
la perspectiva anului 1986 
pentru că prin lucrările de 
cercetare și deschidere c- 
xecutate în acest an avem 
asigurate rezervele nece
sare pentru îndeplinirea 
integrală a prevederilor de 
plan stabilite pentru anul 
viitor.

Gradul de asigurare cu 
rezerve deschise pe total 
combinat este de 2 ani, iar 
la rezerve pregătite de 19 
luni, ambele fiind 
superioare sarcinilor stabi
lite. Prin lucrările ce le 
vom executa în 1986, gra-

dul de asigurare cu re
zerve deschise va crește Ia 
2,6 ani, iar la cele pregăti
te la 24 de luni. Un alt 
aspect pe care vreau să-1 
evidențiez este că pierde
rile de exploatare, care 
prin proiectele de execu
ție erau evaluate la 8,49 
la sută, vor fi reduse prin 
măsurile luate de conduce
rea C.M.V.J. la 2,14 la 
sută, ceea ce reprezintă va
lorificarea a aproximativ 
850000 tone de cărbune din 
rezerva geologică.

In felul acesta, specia
liștii combinatului, ai în
treprinderilor miniere din 
Valea Jiului răspun 1 cu 
abnegație si dăruire solici
tărilor economiei naționale, 
îndeplinind cu fermitate 
sarcinile trasate de secre
tarul general al partidului, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, prin magistrala 
cuvîntare rostită la Con
gresul științei și învăță- 
mîntujui, aplicînd cu 
promptitudine hotărîrile 
abestui Congres de mare 
însemnătate pentru progre
sul și înflorirea patriei.

la obținerea unor produc
tivități de 21 tone pe post, 
superioară celor planifi
cate cu 2 tone pe post. 
Aproape constant, pro
ducțiile zilnice realizate 
cu acest complex au fost 
de peste 1000 tone pe zi.

II
II
I
I
I 
I
II 
I I
II
I
I
I

Cu planul 
anual 

îndeplinit

Merite deosebite revin 
și brigăzilor de pregătiri 
conduse de Petru Andrei 
și Mihai Ștefureac, care, 
prin avansările medii 
lunare de 100-—110 m ob
ținute cu două moderne 
combine de înaintare, au 
asigurat continuu linie de 
front frontaliștilor. In 
prezent, cele două brigăzi 
lucrează la conturarea 
unei alte noi capacități de 
producție .care va fi do
tată tot cu complex de 
tăiere și susținere meca
nizată de mare înălțime, 
creînd perspective 
de realizare a unor 
ducVții superioare în 
viitor față de anul 
curs. (Gh. S.)

certe
pro- 
anul

în

studentul Rinu

promptitudinea și hărni
cia de care au dat dovadă 
in acțiunea de deszăpezire" 
spunea printre altele tova
rășul Cornel Bololoi, pri-

Ioan 
au 

urmă 
în

Constructori care făuresc viitorul
pas pentru înlăturarea nă
meților de la Bărbăteni la 
Cîmpu lui Neag. Viața 
economică a orașului nu 
și-a întrerupt cursul nor
mal datorită intervenției 
prompte a constructorilor. 
„Le adresăm și pe 
cale constructorilor
ACCE mulțumiri

SPĂLĂTORIE.
Vulcan a intrat i 
țiune, în
nă, o nouă spălătorie. A- 
menajată prin munca unei 
echipe din cadrul sectoru
lui administrativ, compusă 
din Constantin Codiță, șef 
echipă, și lăcătușii Ion 
Drăgan, Ion Ropotă, Iosif 
Fekete și Ilie- Bahici, spă
lătoria este dotată cu o 
mașină de spălat de marc 
capacitate și dispune de 
spațiul necesar uscării hai
nelor. (Gh. O.)

mărul orașului Uricani, 
vorbindu-ne despre faptele 
acestor constructori.

împreună cu șeful 
brigadă am străbătut 
pas primul tronson de
le ferată montată de linio- 
rii echipei lui Constantin 
Nica. Aici am cunoscut fie
rarii betoniști și dulgherii

de 
la 

ca-

această 
de la 
pentru

La I.M. 
în func- 

această săptămî- 
spălătorie.

SINTEM IN PLINA lună 
a cadourilor. Raioanele spe
cializate în vînzarea jucă
riilor au pus în vînzare tot 
ceea ce este necesar pen
tru ca pomul de iarnă să 
fie cît mai frumos : glo
buri multicolore, artificii, 
lampioane, serpentine co
lorate și, bineînțeles, jocuri 
și jucării. (Al. H.)

„RAPID", sau cum ? La 
unitatea de vopsitorie chi
mică și curățătorie rapidă 
din Petroșani, sub egida 
Cooperativei meșteșugă-

Despre Laboratorul de 
cofetărie și patiserie nr. 
340 din Petrila s-au scris, 
nu o dată, lucruri bune. 
Acum, la sfîr.șit de an,' un 
bilanț al colectivului con
dus de Iosif Demeter ar 
putea include : realizarea 
— zilnic — a peste 80 de 
sortimente de produse, 
un plus de peste 700 000 
lei de la începutul anu
lui, realizarea, față de 
anul trecut, a unei pro
ducții marfă de peste

2 000 000 lei. Evidențieri 
pentru întreg colectivul, 
dar mai ales pentru Emi
lia Ardean, Margareta 
Hoțea, Dochița Meszaroș, 
Emilia Radu, Margare
ta Kovacs, Aurelia Guian. 
De remarcat că, lucrînd 
In trei schimburi, unita
tea asigură produse de 
cofetărie și patiserie uni
tăților de profil din Pe
trila, Lonea, Petroșani, 
Aninoasa și Vulcan. (Al. 
TATAR)

(Urmare din pan

și de

din echipele conduse 
Alexandru Mazilu și 
IJănilă, oameni care 
participat cu ani în
la turnarea betoanelor 
barajul de la Bicaz. Miinile 
acestor constructori, care 
contribuie acum la punerea 
in valoare o zăcămintului 
de cărbune de la Valea de 
Brazi, printr-o nouă cale 
ferată, au făurit obiective 
de investiții ce vor dăinui 
peste veacuri, ca mărturie 
a unor vremuri de profun
de împliniri socialiste. Sînt 
miini de oameni harnici, 
care prin faptele lor au 
scris și scriu istoria nouă 
a țării.

dierea neîntîrziată
bună calitate a defecțiu
nilor, soluții vizînd îmbu
nătățirea muncii echipei 
„service" a minei și acțiuni 
pentru perfecționarea acti
vității atelierului în 
se recondiționează 
necesare reparării 
lor din subteran, 
nea măsuri sînt în 
concretizare și, fără îndo
ială, efectele lor pozitive se 
vor vedea și în activitatea 
brigăzilor din sectorul VI. 
De altfel, brigada fronta- 
listului Gheorghe Buhuțan 
a și beneficiat de servici
ile calificate ale echipei 
„service", în montarea și 
demontarea complexului, în 
remedierea operativă a de
fecțiunilor.

In curs de rezolvare se 
află și o altă problemă ca
re a influențat randamen
tele brigăzilor sub plan 
din sectorul VI. Este vor-

care 
piesele 
utilaje- 
Aseme- 
curs de

ba de infiltrațiile de apă, 
care, după cum ne mărtu
riseau interlocutorii, au 
provocat mari necazuri, 
dereglînd bunul mers al 
activității. In acest caz, a- , 
jutorul din partea condu
cerii minei a fost prompt 
și incepe să-și arate roa
dele : la orizontul 420 a fost 
făcut un dig, care a redus 
infiltrațiile în proporție de 
60—70 la sută. Urmează ca, 
prin desecarea „acumulă
rii" de la Valea Arsului 
(aici era sursa necazurilor), 
unde funcționează din plin 
pompele de evacuare, ne
dorita „ploaie" artificială 
să fie oprită complet.

Situația brigăzilor răma
se sub plan, de la sectorul 
Vi al minei Vulcan, pro
bează un lucru clar, vala
bil pentru toate colectivele 
minerești : soluțiile de re
dresare se află în puterea 
acestor colective, ele tre
buie numai găsite și puse 
în practică.

în- 
de 15.10. 

cu nr. 08704 pe 
Crișan Viorica 
cu termen de 
29.10.1985. Din

lucrarea solicitată 
nici

rești „Unirea", a fost 
tocmit, în data 
1985, bonul 
numele de 
din Petrila, 
execuție în 
păcate,
nu a fost executată 
pînă în prezent. Drept pen
tru care ne întrebăm : ra
pid sau cum ? Nu de alt
ceva, dar pantalonii 
la „vopsit negru 448“
cam... albăstrit de cînd au 
stat în raft. (I.D. BALAN)

BILETE. Aflăm de la O- 
ficiu] Municipal pentru Pro
bleme de Muncă și Ocro
tiri Sociale, că au fost pu
se la dispoziția pensiona
rilor și familiilor lor, bi
lete de tratament, pentru 
trimestrul I al anului vi
itor, în toate stațiunile bal
neare din țară. (I.V.)

ca 
în

duse lactate Petroșani — 
este delicioasă. Cum există 
capacitate suplimentară de 
producție, mai rămîne 
„Laura" să figureze
toate notele de comenzi 
ale magazinelor alimentare 
din municipiul nostru ..Re
țeta" ar întruni calificati
vul apetisant, cu eficiență. 
(I.V.)

B

I
I
I

duși
s-au

PRĂJITURĂ. Cu 
don, frișcă, diferite 
și arome, prăjitura 
ra“ — după cum

ami- 
esențe 
„Lau- 

ne-am
convins la Fabrica de pro-

Rubrică realizată de 
Gh. OLTEANU
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iile ar
-> ice a iernii

problemele 
dintre for- 

partici- 
națio-

României" 
o rezolve 
asalt", un 
defectuos,

ncle orașului și ale muni
cipiului, dai și în sălile de 
apel sau în alte locuri, în 
mijlocul oamenilor muncii. 
Amintim de asemenea, 
grupul vocal folcloric 
la Școala generală nr. 
activitatea creatoare
membrilor cercului dc artă 
plastică „Paleta" și a foto- 
clubului.

La celălalt „pol" se si
tuează domenii artistice im-

de
2
a

bucură, prezența orașu- 
pe scena festivalului a 

maximă 
toți

luîndu-se

Una dintre 
pe care multe 
mațiile artistice 
pante in Festivalul 
nai .Cîntarea 
n u reușesc să 
este „munca în 
stil de muncă
rare se traduce prin activi
tate maximă în perioadele 
de concurs, urmată de o 
pauză îndelungată după 
trecerea acestora. .Acest stil 
de muncă al unora dintre 
instructori și interpreți 
afectează grav calitatea 
actului de cultură, există 
încă formații artistice care, 
pentru a face față cerințe
lor din etapa de masă, cea 
mai lungă și cea mai im
portantă a festivalului, 
recurg la încropeli dc pro
grame, reluări ale reperto
riului, ceea ce atrage lipsa 
de noutate în programele 
prezentate și’ un fel de a- 
patie printre membrii for
mațiilor. Avem încă în Va
lea Jiului formații artistice 
care vin cu același reper
toriu de doi-trei ani, fără 
ca măcar, acesta să fie in
terpretat la un nivel supe
rior.

La Lupeni rezultatele tre
cutei ediții a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei" au fost contradictorii. 
La capitolul „plus" putem 
aminti performanțele Tea
trului muncitoresc „Ana 
Colda" cu cele două secții 
ale sale, română și ma
ghiară, ale fanfarei mine
rilor, colective cu tradiție 
valoroasă, preocupate 
creșterea permanentă 
calității artistice și, 
cu seamă, colective cu
tivităte permanentă pe see-

ne 
lui 
fost analizată cu 
răspundere de către 
factorii implicați,
măsuri ferme — de crește
re a calității în actul 
cultură, de revitalizare 
unor formații artistice

Pe perioada iernii, 
rioadă în care manifestă
rile artistice se desfășoară 
în sălile de spectacol, Co-

Preocupări pentru creșterea calitativă 
a vieții culturale

re
in- 
cea 
nu 
cel
De

de
a

pe-

prim 
în 

a tră
im bu
ni un- 

impli-

de 
a 

mai 
ac-

portante, dar neacoperite 
cu activități specifice. In 
Lupeni nu a activat în Ul
timii ani nici o formație 
corală, motivîndu-se lipsa 
instructorului. Parțial mo
tivul este obiectiv. Se pune 
însă întrebarea : în Lupeni 
nu există profesori de mu
zică ? Sau inițiativele față 
de cîn tecul coral sînt 
duse. Cum se poate ca 
treprinderea minieră 
mai mare din țară să 
aibă formație corală dc 
puțin 40 de persoane ?
asemenea, amintim obiecți
ile aduse de juriile muni
cipal, județean și republi
can, în trecuta ediție 
Festivalului național „i 
tarea României", față 
repertoriul formațiilor 
muzică ușoară, folk, satiră 
și umor, față de nivelul 
prezenței artistice pe scenă.

Așadar, contraste destule. 
Am vrut să aflăm ce fac 
aceste formații în momen
tul de față, care este aten
ția ce Ii se acordă. Am a- 
flat destule lucruri care

a 
Cîn- 

de 
de

miletul Orășenesc de Cul
tură și Educație Socialistă 
— după cum ne informea
ză prof. Valeria Stelescu, 
președintele său — și-a 
a«uma* sarcini sporite în 
ceea ce privește activiza
rea întregului potențial 
artistic.

Se urmărește, ca 
obiectiv, continuitatea 
activitatea culturală, 
gerca de noi tineri, 
nătățirea stilului de 
că al tuturor celor
câți pentru ca fiecare ma
nifestare să însemne un 
plus calitativ. In luna de
cembrie se voi’ organiza 
spectacole pentru fruntași 
la clubul muncitoresc și în 
sălile de apel, o expoziție 
de artă plastică a cercului 
„Paleta", ce se va deschide 
la florăria din oraș, o altă 
expoziție de artă fotogra
fică la club, ultimele două 
acțiuni și un spectacol fes
tiv au caracter omagial 
pentru ziua de 30 Decem
brie.

Nici divertismentul nu 
fost uitat ; pe scheletul 

celor două secții ale Tea
trului popular „Ana Col
da" sînt în pregătire două 
spectacole de gen, care vor 
fi jucate la clubul din Lu
peni, dar și în turneu, în 
Valea Jiului și în județ.

Tot pe perioada iernii 
Urmează să se intensifice 
activitatea celor 13 brigăzi 
științifice de la nivelul 
orașului, punîndu-se ac
cent deosebit pe conținu
tul dezbaterilor care au 
loc în întreprinderi și ins
tituții și pe evitarea, prin- 
tr-o bună organizare. a 
formalismului.

Tot în această perioadă, 
a lunilor de iarnă, cine- 
clubul va fi prezent cu 
filme în sprijinul produc
ției și cu pelicule cu ca
racter educativ multilate
ral, în toate unitățile mari 
din oraș. Semnalăm anga
jamentul pe care Comite
tul Orășenesc de Cultură 
și Educație Socialistă 
l-a asumat în ceea 
ve.ște revitalizarea 
două coruri, mixt 
voci egale.

Așadar, măsuri 
clare, adoptate cu simț de 
răspundere, trebuie ma
terializate în acțiuni cultu
ral-educative.

a

I 

î
î

1
I
I
1
1

I
1

100 de ani de la nașterea lui
Cartea tehnică 

în librării
Liviu Rebreanu

Omagiu tnariumi literaturii
roma se

Tineri, mulți 
fost prezenți la 

de lucru a 
artelor",
sala de spectacol 
de cultură a sin-

Petroșani
ro-

tineri au 
ultima 

„Ate- 
organi-

ședință 
lierului 
zată în 
a Casei 
dicatelor din
și dedicată titanului 
manului românesc, Liviu 
Rebreanu.

Evocările susținute de 
profesorul Mircea Mun- 
teanu și poetul Neculai 
Chirica au fost urmate 
de proiecția antologicei 
secvențe „Masa tăcerii" 
din filmul „Pădurea spîn- 
zuraților", moment care 
închide elipsa celei mai 
valoroase pelicule româ
nești din toate timpurile.

Spre bucuria tinerilor 
din sală, interpretul lui 
Apostol Bologa, eroul ro
manului și al ecranizării, 
actorul Victor Rebengiuc 
a ținut să fie prezent la 
Petroșani în acest specta
col omagial, aducînd pe 
scenă pasaje din jurnalul 
scriitorului — cronică in
timă a vieții și operei sa
le. Victor Rebengiuc ne-a 
purtat apoi prin lumea 
poeziei, recitind cu sen
sibilitate 
versuri de 
Mihai Eminescu, 
Ronsard, George 
Ion Minulescu, 
Stâneseu și W. 
poare.

Partea a Il-a a „atelie-

i

destin 
istorie, 
pe ca-

și 
ce pri- 

celor 
și de

ferme,

Dacă există un 
td popoarelor in 
acesta e un destin 
re, în ultimă instanță, ele 
insele și l-au durat — 
l-au făcut să triumfe ori 
l-au irosit —, un destin 
hotărît în primul ritul de 
felul în care și-au înțeles 
ele rostul în lume, de i- 
dealul ce le-a animat prin 
timp. Unele au considerat 
că rostul (or este acela 
de a face pămîntul să ro
dească, de a ridica cetăți 
șl a aduna înțelepciune, 
altele au privit cu jind 
peste gard și li s-a părut 
că dincolo iarba e 
grasă, au încălecat 
cai și au tot galopat piuă 
li s-au pierdut urmele 
în praf, abia dacă li se 
mai știe numele. Motivul 
dăinuirii și al triumfului 
românilor ca popor bimi
lenar — fapt ce i-a intri
gat pe istoricii de aiurea 
și îi mai intrigă, pe unii, 
și astăzi — stă în înălți
mea idealului lor, în sta- 

■ tornicia voinței lor de a 
trăi deplin 
și liberi pe 
le aparține, 
tră este, în

pierdut 
că des- 
a trăi 
arcului

mai 
pe

stăpîni, uniți 
pămîntul ce 
Istoria noas- 
fapt, istoria

luptei pentru im plinirea 
acestui ideal, un ideal ce

a luminat prin veacuri, 
stea călăuzitoare, aproape 
uneori șt iarăși îndepăr
tat, aproape atins, în- 
tr-un moment de grație 
al pragului de veac 1600, 
și iarăși întunecat de fur
tunile vremii. Dar nicio
dată părăsit, niciodată ui
tat. Rezistind, prin jert
fa sutelor de generații, 
celor care au venit să le 
ceară „păinînt și apă", 
românii nu și-au 
niciodată credința 
Unul lor este de 
uniți in jurul
carpatic, și fiecare picătu
ră de singe vărsat, orice 
pas făt ul a mai săpat, în 
piatra dură a istoriei și 
a timpului, o treaptă spre 
ziua cea mare. Iar ziua 
cea mare nu mai putea 
să întîrzie. Ea a fost acel 
1 Decembrie 1918 și s-a 
numit Unirea cea Mare. 
Ea este ziua în care lini
ile de forță ale unui ideal 
de veacuri s-au înmănun
cheat 
și au 
cență. 
soare
României, Un soare ce 
ne va lumina de-a pururi 
istoria și locul pe păinînt.

intr-un unic punct 
ajuns la incandes- 
aprinzind un nou 
pe cerul întregit al 

Un soare

Corncliu RADULESCU

și naturalețe 
Fr Petrarca, 

Pierre 
Bacovia, 
Nichita

Shakes-

rului" a încununat săr
bătoarea lui Liviu Rebrea
nu ; Veta Biriș a demons
trat încă o dată marile dis
ponibilități educative ale 
folclorului, conținutul 
profund patriotic al cîn- 
tecului popular autentic. 
Prezența Vetei Biriș în 
acest spectacol s-a consti
tuit ca o adevărată evo
care a satului ardelean, 
dar și ca un omagiu adus 
actului istoric de la 
Decembrie 1918

In același spectacol am 
ascultat cîtcva glume spu
se de Liviu Oros și am 
urmărit dansuri populare 
din Năsăud și din Hune
doara, jucate cu vervă și 
exactitate de ansamblul 
„Parîngul" al Casei de 
cultură a sindicatelor.

O manifestare comple
xă, o manifestare valoroa
să prin conținut — pre
zentarea spectacolului fi
ind făcută de scriitorul 
Dumitru Dem Ionașcu — 
o manifestare de largă 
audiență în rîndul tine
rilor. Semnificativ pentru 
aprecierea ei de către ti
neri este și faptul că, 
înainte de începerea spec
tacolului propriu-zis, in
vitații „Atelierului arte
lor" au fost oaspeții Li
ceului industrial minier 
din Petroșani.

Al. IIORAȚIU

Librăria „Ion Cr?angâ“ 
din Petroșani se dovedește 
a fi una dintre unitățile cu 
largi preocupări în dome
niul răspîndiriî lucrărilor 
cu caracter științific, atît 
de solicitate de studenți, 
cadre didactice, specialiști 
din toate domeniile.

La loc de frunte este 
expus „Manualul ingine
rului minier", volumul al 
T’-lea, creație a unui colec
tiv de cadre didactice de 
ta Institutul de mine, lu
crare cu caracter de e 
universitar, .apărută în 
dilura tehnică.

H. DOBROGEANU

VIAȚA
CENACLURILOR

alexandrescu

GRAFICA MICA
muncă și pasiune

creatoare
Eliodor Mibăileanu a intrat deja prin- 

■e consacrații autori de grafică mică, 
l'iecare din lucrările sale se constituie 
ea un valoros act de cultură, un uni
vers, o vie dovadă de muncă și pasiune. 
In Valea Jiului „ex librisul" își găsește 
astăzi o nouă și valoroasă împlinire ; 
stau mărturie premiile obținute în eta
pele superioare ale Festivalului național 
„Cîntarea României", alte distincții cu 
care lucrările au fost încununate la di
versele expoziții de gen. Lingă autorul 
„ex librisului" alăturat, putem aminti și 
pe Dafinel Duinca, Voichița Bădeliță, 
Iosif Mikloș, pasionați artiști plastici a- 
matori din municipiu, în mîinile cărora 
grafica mică își găsește drumul spre 
adevărata frumusețe.

Columnă Jiurilor“ la început de
■ ’’■'T Jiului s-a îmbogățit cu un nou cenaclu. 

„Columnă Jiurilor”, al pionierilor din municipiu, care își
Este vorba 

va desfășura
de
ac-

I’eisajul literar al Văii
cenaclul... . _
tivitatea sub egida Casei Pionierilor și Șoimilor Patriei din Petroșani. Cenaclul reu
nește peste 40 de purtători ai cravatei roșii cu tricolor din toate unitățile munici
piului, dintre care amintim pe^Emilian Helj, Mihaela Radu, Mihai Gireadă, Cristina 
Manea, Alina Popescu. Rozalia Laszlo și este condus dc profesorii Maria Nițu, Ma
ria Rusu și Maria Săulescu.

Dorim mlădițelor literare ale Văii Jiului să crească și să dea rod bogat, purtînd 
cu ele mesajul sensibilității și frumuseții spirituale a oamenilor „Văii”. (Al. 11)

ȚARA
Crestele Carpatine 
ce poartă tăria, 
Murmurul izvoarele; 
ce doinesc doine 
Zboruri de vulturi 
căutînd măreția 
Universuri de grîne 
și plaiuri de sonde, 
Azi toate acestea

■se numesc România !

Mihai GIREADA, 
elev. Școala generală nr. 4, 

Petroșani

drum literar

Somnul

MINERUL
eu munca
mină

Bărbat viteaz, obișnuit 
Culegător al florilor de 
învingător în luptele cu stînca 
Tu porii cu tine tone de lumin

ești întruchiparea hărniciei 
brațul tău, vînjos e oțelit 

Minerul de Onoarc-al României 
Elan în munca ta ți-a dăruit.

Tu
•Și

Emil ian HELJ,
elev. Școala generală nr. 1, Petrila

I
I
I

1

ț

i

I

Vine somnul pe la gene 
Și-l aduce pe Moș Ene 
Lin cuvînt și cînt ușor 
Viers din lumea basmelor.

Visele se-adun-acuma 
Cu împărăteasa Luna 
Să ne spună dacă 
Am fost buni sau

noi 
am fost 

răi.

De-am fost buni 
cu-adevărat

Precum fata de-mpărat 
Din poveștile cu zmei, 
Feți frumoși și ghiocei.

Bunul nostru, Moșul Ene 
Ne
Ne

El

va mîngiia pe gene 
vor spune

„Noapte bună 1“ 
și Luna, dimpreună !

•ț

Alina POPESCU, 
elevă. Școala generală nr. 7, 

Petroșani
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Ședința Comitetului Politic
Executiv al C. C. al P. C. R.

TUrniare din pag 1

prevăzute de combustibil, 
energie, materii prime și 
materiale, cum se. aplică 
măsurile stabilite în vede
rea diminuării lor.

In legătură cu aceste 
probleme, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, a ce
rut ca în cel mai scurt 
timp, piuă la 15 decembrie, 
toate ministerele econo
mice, împreună cu orga
nele centrale de sinteză — 
Comitetul de Stat al Pla
nificării, Consiliu] Națio
nal pentru Știință și Teh
nologie, Ministerul Apro
vizionării Tehnico-Mate- 
riale — să stabilească pro
grame și măsuri concrete 
de încadrare strictă în 
consumurile normate, care 
să fie temeinic cunoscute 
și însușite de toate unită
țile, astfel încît să se evite 
pe viitor orice depășire a 
acestor consumuri, orice 
forme de risipă. S-a cerut 
să se acționeze în modul 
cel mai ferm pentru intro
ducerea unei ordinii și dis
cipline desăvîrșite în acest 
domeniu, pentru aplicarea 
prevederilor legale, ale Co
dului Muncii, referitoare 
la răspunderile pentru pier
derile și rebuturile în pro
ducție. S-a indicat, de ase
menea, ca aceste probleme 
să fie avute în vedere în 
ansamblul măsurilor de 
perfecționare a aplicării 
noului mecanism economi- 
co-financiar.

Secretarul general al 
partidului a subliniat că 
s-au luat toate măsurile 
și s-a asigurat tot ceea 
ce este necesar pentru ca, 
în condițiile respectării ri
guroase a consumurilor 
planificate, ale unei bune 
organizări a muncii și a 
producției, planul pe anul 
viitor să fie îndeplinit rit
mic, încă din primele zile, 
la toți indicatorii. In acest 
sens, a fost subliniată răs
punderea deosebită ce re

IMPRUDENȚA
Condițiile meteo-ru- 

tiere din această perioadă, 
îndeosebi poleiul și ceața 
afectează circulația pe 
drumurile publice. im
pun în consecință o ma
nieră preventivă de con
ducere, iată de ce reco
mandăm conducătorilor 
auto amatori să foloseas
că, numai în cazul de 
extremă necesitate, auto
turismele proprietate per
sonală. In acest sens, un 
eveniment de circulație, 
petrecut în ziua de 5 de
cembrie, în zona Peștera 
Bolii a DN 66, are darul 
să avertizeze pe impru- 
denți.

In acea zi, datorită u- 
nei manevre pripite, au
tobuzul 31 HD 8412 a de
rapat, oprindu-se lîngă 
parapetul din partea stin
gă a direcției sale de 
mers. La volan era un 
veteran al volanului, Io
sif Banyai (37 de ani de 
șofat !), care a făcut și 

vine guvernului, organ - 
lor centrale de sinteză, mi
nisterelor în lu irea măsu 
rilor necesare pentru a a- 
sigura funcționarea la în
treaga capacitate a tuturor 
unităților productive, pen
tru organizarea corespun
zătoare a schimburilor de 
lucru, a muncii în general, 
precum și în exercitarea ți
nui control temeinic al în
tregii activități, astfel încît 
în fiecare întreprindere și 
în toate ramurile economiei 
naționale — inclusiv în in
vestiții — să se asigure în
făptuirea exemplară a tu
turor indicatorilor de plan, 
în condiții de maximă efi
ciență

In cadrul ședinței, Comi
tetul Politic Executiv, con- 
tinuînd practica de a ana
liza sistematic Evoluția 
preturilor și tarifelor, 
a examinat o informare cu 
privire la situația înregis
trată în acest domeniu în 
primele trei trimestre ale 
anului. Din datele prezen
tate rezultă că în această 
perioadă prețurile si tari
fele au evoluat în limitele 
prevederilor de plan, că 
sînt asigurate toate condi
țiile în vederea menținerii 
în continuare a stabilității 
acestora.

De asemenea. Comitetul 
Politic Executiv a exami
nat si anrobat Programul 
privind dezvoltarea produc
ției de preparate culinare 
în perioada 1986—1990. E- 
laborat ne baza indicațiilor 
si orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceausescu. Pro
gramul stabilește pentru 
industria alimentară și 
comerțul interior sarcini 
importante pe linia dez
voltării și diversificării pro
ducției de preparate culi
nare și produse horticole 
prelucrate și prearribala- 
te, care să asigure satisfa
cerea în tot mai hune con
diții a cerințelor de con
sum ale populației. Pro
gramul arc în vedere pro- 

imprudența- să-i îndemne 
pe călători să coboare, în 
timp ce din sens opus 
circula regulamentar au
tocamionul 31 HD 7780. 
Pentru a evita lovirea 
frontală a autobuzului și 
pasagerilor de pe carosa
bil, șoferul autocamio
nului a ales, în cîteva 
fracțiuni de secundă, va
rianta cea mai bună, in- 
trînd în parapeții din fa
ță pentru a opri vehi
culul...

PERFORMANȚA
Sînt conducători auto 

care țintesc celebritatea 
cu orice preț. Astfel, Io
sif Esinan Ciuba (1 NT 
7962), a vrut să-și etaleze 
calitățile de „as“ al vo
lanului pe drumurile pu
blice din municipiul nos
tru. Performanța sa (ne) 
sportivă nu a putut fi o- 
mologată, întrucît s-a des
coperit că apelase la sub
stanțe lichide „întăritoa
re*', altfel spus drogul 
numit alcool, constituie 
un. grav pericol pentru 
fluența traficului rutier, 
dar și pentru sănătatea 
sa. S-a ales cu o suspen 
dare... de la volan. 

ducerca in cadrul indus
triei alimentare și al altor 
imitați, desfacerea prin re
țeaua comercială și de 
consumuri colective a unor 
mimuri diversificate, răs- 
pui.zin< -eriieriilor de ali
mentație științifică, precum 
și valorificarea superioară 
a resurselor agroalimonta
re de care dispune econo
mia națională, prin con
centrarea producției de 
preparate culinare în uni
tăți specializate. S-a stabi- 
bilit organizarea pe prin
cipii industriale a produc
ției prin amenajarea de 
fabrici de diverse capaci
tăți, care să asigure nece
sarul de produse pentru u- 
nitățile alimentare și con
sumurile colective. Desfa
cerea produselor culinare 
se va realiza pe fiecare 
oraș, cartier și străzi, prin- 
tr-o rețea de magazine și 
unități de alimentație pu
blică specializate, situate 
cît mai aproape de între
prinderi, astfel încît popu
lația să poată beneficia cu 
ușurință și în permanență 
de aceste produse.

In cadrul ședinței, a fost 
prezentată o informare cu 
privire la întîlnirea de la 
Fraga a conducătorilor de 
partid și de stat ai țărilor 
participante la Tratatul 
de la Varșovia. Comitetul 
Politic Executiv și-a însu
șit pe deplin aprecierile și 
considerentele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu referi
toare la rezultatele întîlni- 
rii de la Geneva dintre se
cretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, 
și președintele S.U.A., Ro
nald Reagan.

Comitetul Politic Execu
tiv a subliniat că pozițiile 
și aprecierile exprimate 
de secretarul general al 
partidului întrunesc ade
ziunea și aprobarea între
gului nostru popor. care, 
în spiritul politicii genera
le a Partidului Comunist 
Român, al orientărilor Con

CAVALCADA
periculoasa

Există și... condiții vo- 
litivo-rutiere, care afec
tează bunul mers' al tra
ficului. Astfel, Nicolae 
Masni (2 HD 1550), Horia 
Puiu (3 HD 2590), Gheor- 
ghe Brînzan (2 HD 7245) 
și Gheorghe Manga (3 
HD 333) au acționat con
trar prevederilor regula
mentului de circulație de
pășind alte vehicule, toc
mai în zona indicatorului 
de interzicere Graba stri
că treaba spune o vorbă 
din bătrîni, ei suportă 
deja consecințele Caval
cadei cailor putere...

☆

Duminică, 8 decembrie 
a c. au dreptul să circule 
autoturismele proprieta
te personală înmatricu
late cu terminații CU 
SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

Circulație al Miliției 
Municipiului Petroșani 

gresului al XIII-lea al 
partidului, este hotărît 
să acționeze cu toată fer
mitatea, să conlucreze ac
tiv cu celelalte țări socia
liste, cu toate națiunile 
lumii, cu forțele progresis- 
t de pretutindeni pentru 
a determina oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la 
măsuri practice de dezar
mare, în primul rînd de 
dezarmau nucleară, pen
tru asigurarea dreptului 
suprem al popoarelor la 
viață, la pace, la existență 
liberă și demnă.

In cadrul ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat o informare asu
pra vizitei de lucru pe care 
a efectuat-o în țara noas
tră tovarășul Wojciech Ja
ruzelski, prim-secretar al 
Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez, președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Polone. 
Comitetul Politic Executiv 
a apreciat că, prin rezul
tatele sale, vizita se înscrie 
ca un nou moment impor
tant în dezvoltarea rapor
turilor de prietenie și co
laborare dintre Partidul 
Comunist Român și Parti
dul Muncitoresc Unit Po
lonez, dintre Republica 
Socialistă România și Re
publica Populară Polonă, 
dintre popoarele român și 
polonez.

Aprobînd concluziile la 
care s-a ajuns cu prilejul 
vizitei. Comitetul Politic 
Executiv a cerut guvernu
lui, ministerelor, celorlal
te organe centrale să ia 
toate măsurile pentru rea
lizarea în cele mai bune 
condiții a înțelegerilor con
venite în legătură cu dez
voltarea colaborării și co
operării româno-polone.

I* continuare, Comite
tul Politic Executiv a re
zolvat probleme curente 
ale activității de partid și 
de stat.

SPORT • SPORT

Meciurile ultimei etape 
a turului campionatului 
diviziei A la fotbal se vor 
disputa duminică, 8 de
cembrie, după următorul 
program : Steaua — Uni
versitatea Craiova, Dinamo
— Corvinul Hunedoara, 
Victoria București — Glo
ria Buzău, Petrolul Ploiești
— Universitatea Cluj-Napo- 
ca, F.C Olt — Sportul stu
dențesc, F.C Argeș Pitești
— Politehnica Timișoara, 
FjC Bihor Oradea — F.C.M 
Brașov, Chimia Rm. Vîlcea
— S.C. Bacău, A.S.A. Tg. 
Mureș — Rapid.

☆

ROMA 6 (Agerpres). La 
Aquila (Italia) se va des
fășura sîmbătă, 7 decem
brie, meciul dintre selec
ționatele României și Ita
liei, contînd pentru Cam
pionatul european de rugby
— „Cupa FIRA".

Din lotul României fac 
parte, printre alții, Mircea 
Paraschiv, Adrian Lungu. 
Vasile Ion, Laurențiu Con
stantin și Ion Bucan.

PROGRAMUL
de funcționare a farmaciilor

De la farmacista diriginte Maria Marian, coordo
nator al unităților de profil din Valea Jiului, aflăm 
programul de funcționare a farmaciilor pe perioada 
de iarnă. Astfel, farmaciile nr. 14 Carpați, 16 Aero
port din Petroșani, 17 Petrila, 21, 22 Lupeni, 19 și 
57 Vulcan vor fi deschise zilnic între orele 8—19, 
în vreme ce farmaciile nr. 18 Lonea, 20 Aninoasa și 
23 Uricani au orarul 9—17.. Farmacia nr. 15 Centru 
din Petroșani este deschisă zilnic între orele 7—21. 
Duminica, farmaciile din Petroșani vor funcționa 
alternativ între orele 8—19, iar cele din Lupeni și 
Vulcan, între orele 8—14. (I.V.)

FILME
j PETROȘANI — 7 No- 
i iembrie: Piedone în E- 
i gipt; Unirea: Rămășagul;
; Paringul: Aripi de zăpa- 
î dă.
; LONEA: Mușchetarii
î în vacanță.
i ANINOASA : Aventuri 
j în Marea Nordului.
I VULCAN — Luceafărul:
i Un surîs în plină vară.

LUPENI — Cultural :
î Cu mîinile curate.
i URICANI.-. Adela.
ț
i N.R. Eventualele modi-
i ficări intervenite în pro- 
î gramarea filmelor apar- 
i țin întreprinderii Cine- 
| matografice Județene Hu- 
; nedoara.

TV.
13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă (color).
— Gala desenului ani

mat.
— „Țarine de la Abrud"

— melodii populare.
— „Am citit pentru 

dumneavoastră" — 
reportaj.

— Melodia săptămînii 
în primă audiție.

................—.......................... -.......

Mica publicitate
Admiteri : drept, filozo- 

fie-istorie, A.S.E. pregătire 
intensivă, rapidă prin co
respondență. La filozofie, 
economie. Adresați : Uni
versitar, căsuța poștală 77-7, 
București 77. (5459)

PIERDUT diplomă de lă
cătuș de mină seria F nr. 
234862, pe numele Alb Teo
dor, eliberată de I.M. Uri
cani la 29 octombrie 1976. 
O declar nulă. (5463)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mihai 
Livădaru, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. O declar nulă. 
(5464)

PIERDUT carnet de stu
ANUNȚURI DE FAMILIE

Familia îndoliată anunță cu adincă durere în- 
-cetarca din viață, după o lungă și grea suferință, a 
scumpului lor

HEINZ RUDOLF
Inmorniîntarea are loc azi, ora 15,30, de la 

domiciliu. (5472)

Familia îndoliată anunță cu durere dispariția 
din viață a celui care a fost un bun soț, tată și bunic 

VEREȘ CAROL
Amintirea lui va răniîne veșnic vie in inimile 

noastre.

SE împlinesc 5 ani de la dispariția celei care a 
fost scumpa noastră

DUNCA ILEANA
Nu o vom uita niciodată. Familia. (5468)

— Marile momente ale 
baletului : fragment 

din baletul „Carmen" 
de Bizet-Scedrin.

— Univers românesc
— „Dimineața unui i 
oraș — Roșiorii de i 
Vede" — reportaj. i 

— Atlas muzical.
— Cîntecul cuvintelor...

— Versuri inedite.
— Telesport.
— Autograf muzical.

14,45 Săptămîna politică. 
15,00 închiderea progra

mului
19,00 Telejurnal. 
19,20 Teleenciclopcdia.

(parțial color).
19,50 Revista varietăților 

(color).
Emisiune muzical- 
distractivă

20,30 Film artistic : Fe
erie pe gheață, 
(color).

22,00 Telejurnal.
22,10 Romanțe... roman

țe... romanțe... (co
lor).

LOTO
REZULTATELE 

TRAGERII „LOTO" DIN i 
6.XII.1985

' Extragerea I : 59 49 10 ■
26 1 45 63 70 22

Extragerea a Il-a : 73 •
55 27 39 61 20 24 60 15

Fond total de cîștiguri: 
997 679 lei, din care 214 283 
lei, report la categoria I.

dent pe numele Tecar loan, 
eliberat de Institutul de 
Mine Petroșani. II declar 
nul. (5465)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Laslău 
Larisa, eliberată de U.E. 
Paroșeni. O declar nula. 
(5443)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cojoca- 
ru Anton, eliberată de I.M. 
Paroșeni. O declar nulă 
(5470)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Catană 
Gheorghe, eliberată de 
Preparația Lupeni. O de
clar nulă (5467)
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