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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Masuri orientate spre 
creșterea producției și a 

productivitafii muncii
Minerii de la Lonea, dă- 

ruindu-se exemplar în 
muncă și prin eforturi sus
ținute au reușit, la sfîrșitul 
primelor 11 luni din acest 
an, să raporteze o pro
ducție suplimentară de 
11 134 tone de cărbune. 
Rezultatele bune obținute în 
perioada amintită sînt con
tinuate și în prima deca
dă a lunii decembrie, cînd 
din abatajele acestei mine 
au fost livrate economiei 
naționale 1273 tone de 
cărbune suplimentar sar
cinilor planificate. Pentru 
obținerea acestor succese, 
în atenția întregului co
lectiv a stat în permanen
ță îmbunătățirea activi
tății în subteran, pentru a 
obține productivități cît
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mai mari, lucru pe care 
l-a și reușit din moment 
ce productivitatea mun
cii planificată la nivelul 
întregii activități a fost 
depășită în medie cu 75 
kg pe post. O bună parte 
din brigăzile fruntașe ale 
minei, cum sînt cele con
duse de Florea Anton, Gri- 
gore Mîndruț, Gheorghe 
Lipsa, Ion Boteanu, Iosif 
Bucur, Grigore Fatol, Va- 
sile Rusu și Gheorghe 
Cozma din sectoarele III 
și IV, au aplicat cu efici
ență sporită tehnologia 
susținerii cu tavanul de 
rezistență și pe această ca-

G. BOGDAN
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Brichete 
peste plan

Secția de brichetai de 
la preparația Coroești con
tinuă în același ritm impus 
lună de lună, de la înce
putul anului, să livreze 
populației însemnate canti
tăți de brichete peste sar
cinile planificate. După 
cum am arătat, spre sfîrși- 
tul lunii noiembrie, colec
tivul secției a raportat în
deplinirea sarcinilor de 
plan pe întregul an 1985. 
De atunci și pînă acum 
s-au mai livrat pentru con
sumul casnic, încă 25 100 
tone de brichete. (Gh. S.)

Energia — Drobiemâ a noastră, a tuturor

•v- ‘ Vizita de lucru în țara noastră 
a tovarășului Gustav Husak, 

președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace

Sosirea în Capitală
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, miercuri, 
a sosit la București, în- 
tr-o vizită de lucru în 
țara noastră, tovarășul 
Gustav Husak, secretar ge
neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii So
cialiste Cehoslovace.

Noua întîlnire dintre 
tovarășii Nicolae 
Ceausescu și Gustav IIu-

începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de 

Stat au început, miercuri, 
11 decembrie, convorbiri
le oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, preșe
dintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Gustav Husak, secretar 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Soci
aliste Cehoslovace. 

sak se va înscrie ca un 
important moment în cro
nica relațiilor româno- 
cehoslovace, ea va impulsi
ona, în continuare, con - 
lucrarea multilaterală din
tre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comu - 
nist din Cehoslovacia, din
tre țările și popoarele noas
tre, în interesul reciproc al 
cauzei socialismului, pă
cii și înțelegerii în întrea
ga lume.

Ceremonia sosirii a avut 
loc pe aeroportul Oto- 
peni, împodobit sărbăto
rește.

In cursul convorbirilor, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Gustav Husak s-au in
format reciproc despre ac
tivitatea și preocupările 
celor două partide în eta
pa actuală de edificare a 
societății socialiste. des
pre realizările obținute de 
oamenii muncii din cele 
două țări, în dezvoltarea și 
modernizarea economici, 
în înflorirea științei și 
culturii, în ridicarea bună
stării materiale și spiritu
ale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a salutat, la
coborîrea din avion, cu
multă căldură pe tovarășul 
Gustav Ilusak. Cei doi
conducători de partid și
de stat și-au sliîns înde
lung mîinile, s-au îmbră
țișat.

In întîmpinarea înaltu
lui oaspete,, pe aeroport se 
aflau membri și membri 
supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de

(Continuare în pag. a 4-a)

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a înfățișat acti
vitatea ce se desfășoară în 
țara noastră pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Con
gresului al XlII-lea al 
P.C.R., pentru încheierea 
anului în curs și trecerea 
cu succes la realizarea ce
lui de-al VUI-lea cinci
nal — 1986—1990. Au fost, 
de asemenea, subliniate 
preocupările partidului și

(Continuare în pag. a 4-a)

Ritm intens în abatajele mecanizate Act de conștiință patriotică
Continuînd șirul rezul

tatelor bune înrvțȚtstrate 
în luna noiembrie cînd ex
tracția de cărbune zilnică 
a fost superioară sarcini
lor de plan, în medie, cu 
peste 600 tone de cărbune, 
minerii Paroșeniului au 
înregistrat și în prima 
decadă a lunii decembrie 
depășiri însemnate, acu- 
mulînd un plus de aproa
pe 6000 tone de cărbune 
energetic. Această con
stanță, de aproape două 
luni de zile, demonstrează 
încă o dată avantajul pe ca
re îl prezintă mecanizarea 
procesului de tăiere și 
transport a cărbunelui. La

i. m. Aninoasa Tinerețea unei mine centenareț

înt 22 de tineri
^*4 tnineri și muncesc 

în abatajul 14—15 
din stratul 3, blocul II 
de la mina Aninoasa, în
treprindere care împli
nește un secol de la înfi
ințarea ei. Ei sînt briga
da tineretului, formație 
de lucru constituită din 
inițiativa actualului șef 
de brigadă Aurel Boan
că, el însuși un tînăr cu 
preocupări statornice de 
perfecționare profesiona
lă : este student în anul 
IV la Institutul do mine, 
cursurile serale. Cu toții 
au fost în alte sectoare, 
însă abia de 4 luni, 
cînd sînt împreună, 
cești tineri se află în a- 
tenția tuturor, tinerețea 
lor începînd să strălu
cească prin înseși rezul
tatele obținute în abata
jul dotat cu susținere hi
draulică individuală și 
cu tavan de rezistență, 
consolidat cu grinzi în
gropate în vatră. 

de
a-

mina Paroșeni, aproape în 
întregime exploatarea căr
bunelui are loc în abataje 
frontale dotate cu comple
xe de tăiere și susținere 
mecanizată, și în lucrări 
dotate cu combine de î- 
naintare. Remarcabil este 
faptul că toate cele patru 
sectoare de producție au 
raportat în această perioa
dă, îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan, în- 
registrînd plusuri la pro
ducția fizică brută extrasă 
de 1047 tone sectorul I, 
1021 sectorul II, 723 secto
rul III și 2626 sectorul IV. 
(Gh. S.)

I.M. Aninoasa. O mină centenară, un colectiv cu bogate tradiții muncito- 
fruntași din cadrul sectorului I. Foto: Adrian POPArești. In imagine, mineri

u putem realiza 
productivități mai 
mari ? A fost o 

întrebare care i-a fră- 
mintat zile și nopți, săp- 
tămîni întregi, pe 
Boancă, Damian 
șor, loan Ilarja,
Rotaru, Gheorghe Olariu,

Aurel
Petri- 

Nicolae

Nu este pentru prima 
oară cînd ne referim la 
modul în care este gospo
dărită energia electrică la 
S.S.II. Vulcan, secție a 
IPSRUEEM Petroșani. Am 
relevat, deseori, chibzuință 
cu care este valorificat, 
aici, fiecare kilowatt-oră. 
Și, ca urmare firească a 
spiritului de bun gospodar, 
iată că în zece luni din a- 
ccst an secția s-a încadrat 
în cota de energie electri
că planificată. In noiem
brie, accentul și mai mare 
a fost pus pe necesitatea 
reducerii consumului de 
energie care s-a soldat cu 
economii cifrate la aproa
pe 500 kWh.

Petru Stan, loan Iorda- 
clie, pe mulți alți tineri 
a căror ambiție era în
soțită de competență pro
fesională și dragoste de 
muncă.

— Încă de la început, 
ne mărturisea ing. Mircea 
Spînoche, adjunctul șe-

Cîteva dintre măsurile 
care au condus la rezulta
tele bune înregistrate în 
acest domeniu deosebit de 
important ne sînt prezen
tate de maistrul princi
pal 1< n Ghiță, din secția 
mec mic șef: „Conform De
ciziei nr. 176 a Consiliului 
populai municipal, am ac
ționat pentru respectarea 
strictă a planului de mă
suri ce pic vede necesita
tea economisirii de energic 
electrică. In acest sens, s a 
trecut la eliminarea mersu
lui în gol al utilajelor și

Gh. OLTEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

fului sectorului VI, ei 
s-au izbit de greutăți, de 
dificultăți care nu i-au 
descurajat, ci le-au sporit 
eforturile. Cînd am exe-

Tiberiu SPATARU

(Continuare în pag. a 2-a)

Post fix la U. E. Paroșeni

Energeticienii au înțeles 
menirea lor

Marți, 10 decembrie, ora 
16, dispeceratul de la U.E. 
Paroșeni a fost anunțat ță 
a apărut o avarie la caza
nul nr. 1. La unul din re
gulatoarele de temperatu
ră ale cazanului s-a pro
dus o neetan.șeitate. Caza
nul trebuia scos din func
țiune, temporar, pentru 
reparații. A fost alertată 
secția de reparații termo- 
mecanice a uzinei pentru 
repunerea în funcțiune cît 
mai repede a cazanului. 
Muncitorii secției din 
schimbul II au început i- 
mediat lucrul. Lor li s-au 
alăturat cei din schimbul 
III. Și, cînd spunem că li 
s-au alăturat precizăm că 
aproape toți cei din schim
bul II au rămas în conti
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MINERI, INGINERI, TEHNICIENIl|
♦ Prin sporirea producției de cărbune I

cont'ribuiți la creșterea potențialului cner- | 
getic al țării. |

♦ îmbunătățind calitatea cărbunelui con- ț
tribuiiți la folosirea mai eficientă a termocen- 
tralelor. ;

CETĂȚENI! î

♦ Acționați cu hotărîre și spirit gospodă- t 
resc, la locul de muncă și acasă pentru folosi-1 
rea rațională a energiei electrice.

♦ Fiecare dintre noi are îndatorirea pa- t 
triotică să economisească resursele energetice | 
ale țării!

i
4
i
i

nuare la locul de muncă, 
pentru a fi alături de or
tacii lor la înlăturarea de
fecțiunii apărute. Au ur
mat schimburi prelungite, 
ore de muncă încordată. 
Dar toți cei prezenți au 
acționat ca un singur me
canism, conștienți că de 
munca lor depinde reintra
rea cazanului în funcțiune 
și, deci, menținerea poten
țialului energetic al uzinei. 
Printre cei care au avut 
un aport deosebit la repu
nerea cazanului în func
țiune în scurt timp se nu
mără muncitorii din echi
pele conduse de Dragomir 
Lucaci și loan Chițimia, 
sub directa coordonare și

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)
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Ordine, disciplină, calitate. solicitudine

al 
dez- 

de 
in-

In procesul de perfecțio
nare a calității vieții oa
menilor muncii, principal 
obiectiv al activității parti
dului și statului nostru, 
subliniat cu pregnanță la 
Congresul al III-lea 
consiliilor populare, 
voltarea construcțiilor 
locuințe constituie un
dicator deosebit de "expre
siv. Numai în actualul cin
cinal în Valea Jiului fon
dul locativ a crescut de la 
34 490 la 41 730 aparta
mente, în fiecare localitate 
creîndu-se noi cartiere și 
dotări șocial-culturale. în
treținerea corespunzătoare 
a locuințelor capătă sem
nificațiile conștiinței civice 
și responsabilității cetățe
nești atît pentru locatari, 
cit și pentru întreprinde
rea specializată în lucrări 
de reparații. Este semni
ficativ că numai în acest 
an Intr.cprinderea de gos
podărie comunală și loca- 
tivă a destinat fonduri im
portante pentru întreține
rea și repararea locuințe
lor. S-au efectuat 133 hi- 
droizolații la terase, 257 
reparații de acoperișuri, 
s-a acționat pentru elimi
narea fenomenului de con
dens, s-a intervenit la 401 
clădiri pentru diverse re
parații la instalațiile sanita
re etc. Un aspect important 
al activității desfășurată de 
IGCL este intervenția la 
multele și diversele sesi
zări ale oamenilor muncii 
făcute către dispeceratele 
din localitățile municipiu
lui. In acest an s-au înre
gistrat 21 150 reclamații, 
din care au fost soluționa
te 17 125. Sînt multe ? Sînt 
puține ? Analiza
efectuată de lucrătorii 
la IGCL trebuie 
în funcție de 
operativă și de 
solicitărilor, de
multe ori justificate ale lo
cuitorilor. deoarece marea 
lor majoritate dovedesc

reale preocupări pentru 
întreținerea corespunză
toare a locuințelor.

Dar iată cîteva exemple, 
spicuite din multele sesi
zări adresate redacției 
noastre de locuitori din 
municipiu, ilustrative pen
tru „promptitudinea" 
care... nu se intervine, 
strada Vasile Roaită 
Petroșani s-au lansat 
meroase apeluri și la
verse niveluri din IGCL. 
La blocul 9, unde doar ju-

cu 
Din 
din 
nu- 
di-

CERINȚE MAJORE 
PENTRU ÎNTREȚINEREA 

FONDULUI LOCATIV

Octavia (Petroșani, blocul 
7, apartamentul 11, strada 
Vasile Roaită) — coloana 
dintre apartamentele 7 și 
11 se pare că este spartă 
— în locuința căreia curge 
apă ; Miclea Rcmus (blocul 
2, apartamentul 97, Aleea 
Trandafirilor — Petroșani), 
care ne vorbea despre fap
tul că lucrătorii de la ter- 
moficarc au „uitat" un ca
nal neacoperit spre punc
tul termic din blocul 19, 
strada Minerului.

Rezultatele bune obți
nute de oamenii muncii de 
la IGCL sînt umbrite 
astfel de situații, 
tantele sarcini 
IGCL-ului din 
tele Congresului
al consiliilor populare 
pot înfăptui doar prin for
marea unui climat de dis
ciplină și responsabilitate 
muncitorească. printr-un 
proces continuu de educa
ție social-profcsională a 
tuturor lucrătorilor. O ca
litate nouă în întreținerea 
fondului locativ, 
importantă avuție 
nală. presupune cu
sitate o calitate nouă 
activitatea celor ce trebuie 
să răspundă prompt la so
licitările populației.

Premiera 
județeană

mătate din locatari 
ficiau de încălzire, 
multe sesizări, prin 
tombrie a fost săpată

muncii 
de 

apreciată 
rezolvarea 
calitate a 
cele mai

bene- 
după 

oc- 
o 

groapă. Și așa a rămas. A- 
bia în 21 octombrie a ve
nit un lucrător care doar 
în cîteva minute a pus lu
crurile la punct. Deci, se 
poate I Mulți locatari pierd 
mult timp pentru a bate 
pe. la fel și fel de uși si 
să explice ce necazuri au 
cu locuința. Șeful de bri
gadă de la mina Aninoasa, 
Iacob Arpad (Petroșani, 
strada Saturn, blocul 16, 
ap. 5.3), ne spunea că „încă 
din iulie-august s-a săpat 
o groapă lingă bloc (pro
babil pentru vreo conduc
tă) care poate fi văzută și 
acum. Dar căldură tot nu 
este", lin alt locuitor din 
Petroșani, Paul Gruia (stra
da Independenței, bl. 19. 
scara 3. apartamentul 58), 
a solicita încă de anul tre
cut să se efectueze repa
rații la acoperiș. Nu s-a 
întreprins nimic si este 
nevoit să <-tea cu diverse 
vase în locuință pentru a 
strînge apa. Tot despre 
promptitudinea intervenți
ilor sau calitatea reparați
ilor nc-au vorbit Mitrică

de 
Impor- 

ce revin 
documen- 
al III-lea 

se

foarte 
națio- 
nece- 

în

Radioclubul municipal 
Petroșani, Pentru a afla 
noutăți, ne-am adresat in
ginerului Adrian Portase, 
(YO2 BTW), unul dintre 
membrii cei mai activi ai 
radioclubului.

— Ce noi realizări puteți 
enumera ?

— Avem în momentul 
de față, pentru prima oară 
în județ, un telex pentru 
amatori asistat de compu
ter personal, RTTY. Com
puterul este de tip artiza
nal. realizat de un 
de radioamatori din Bucu
rești și finisat la radioclu
bul nostru Face parte din
tre primele calculatoare 
personale românești, me
moria sa fiind de 48 KO 
(kiloocteți) Calculatorul a- 
sigură facilități de 
telex, joacă șah pe 
unui program 
la nivel internațional

— Ce performanțe s-au 
realizat cu ajutorul lui ?

— Am realizat deja le
gături cu trei continente 
în acest mod de lucru, ur- 
mînd ca anul viitor să 
participăm la concursuri 
internaționale în telex.

grup

trafic 
baza 

competitiv

T. SPATARU

Un nou
dispensar

medical

Ct’SM, 
și SUCT. 
Antrepri- 
și mon- 

dispensarul 
personal 

2 medici

Interviu realizat de 
H. DOBROGEANU

Urmare din pag. I'

Măsuri pentru creșterea producției
30 

500 
vor
de

(Urmare din pag. 1)

luna 
pro- 
sar- 
me- 

pe 
Și 

reu- 
pro- 

a- 
im- 

mina 
pro- 

Pcn-

iar peste

In aceste zile și-a început 
activitatea un nou dispen
sar de întreprindere care 
deservește personalul mun
citor din mai multe uni
tăți economice din Petro
șani: IACMM,
ICPMC, IACCVJ 
Situat în incinta 
zei de construcții 
taje miniere,
este încadrat cu 
corespunzător — 
și 6 cadre medicale medii. 
Programul de funcționa
re: (zilnic între 8—18, cu 
excepția zilelor de repaus 
duminical), asigură acor
darea asistenței medicale 
muncitorilor din toate punc
tele de lucru ale unități
lor. (I.M.)

♦

îndrumarc a maiștrilor lu- 
liu Man și Paul Nicula.

La ora cînd citiți aceste 
rînduri, prin repunerea in 
funcțiune a cazanului nr. 
1, puterea realizată a uzi
nei a crescut din nou la 
o medio orară de 170 MW, 
medie cu care uzina a func
ționat încă de la începutul 
acestei luni. Odată cu por
nirea cazanului a fost cu
plată și cea de a treia moa
ră de preparare a prafului 
de cărbune. ajungîndu-se 
ca peste 90' la sulă din e- 

produsâ de 
fie realiza- 
cărbune.
o con se m- 

asigurării 
e r m i c

nergia electrică 
acest cazan să 
tă pe bază de

In încheiere, 
nare pe tema 
agentului t 
pentru încălzirea a- 
partamentelor din Petroșani.

ca 
să

Act de

de creștere al a- 
indicator prevăzut 
anul viitor (5,7 la 
conducerea între-

le au reușit lună de 
să obțină în abataje 
ductivități superioare 
cinilor planificate, în 
die, cu 500—600 kg 
post. Din păcate, sînt 
unele brigăzi care nu 
șese să-și realizeze 
ductivitatea muncii, 
cestea constituind o 
portantă rezervă la 
Lonea, de creștere a 
ducției de cărbune,
tru ca în viitorul apropiat 
să ridice și acestea pro
ductivitatea muncii la ni
velul sarcinilor planificate 
și totodată să asigure pro
centul 
cestui 
pentru 
sută)
prinderii a luat o serie de 
măsuri.

Intrucît tectonica zăcă- 
mîntului nu permite o 
mecanizare complexă, se 
va extinde în continuare 
tavanul de rezistență în 
stratul 3, blocul III și blo
cul VII. Productivitățile 
obținute ’ în abatajele fron
tale echipate cu stîlpi indi
viduali și grinzi îngropa
te în vatră au fost supe
rioare celor din abatajele 
clasice cu peste 150ff kg 
pe post și de aceea se va 
insista în continuare pen
tru extinderea acestei me
tode în blocurile amintite. 
Totodată, pentru îmbună
tățirea structurii forței de 
muncă, anul viitor, în 
cursurile școlii de califi
care vor fi cuprinși 180

mineri, 40 lăcătuși și 
electricieni, 
de muncitori calificați 
fi înscriși la cursurile 
policalificare. De aseme
nea, se va insista pe in
troducerea micii mecani
zări la majoritatea locuri
lor de muncă din stratul 
3. blocul VI. Pentru 
lucrările de pregătire
țină pasul cu vitezele mari 
de avansare din abataje, 
și pentru menținerea lini
ei de front active la nive
lul sarcinilor planificate, o- 
rizontul 440 (între blocuri
le VII și IX) va fi săpat 
cu ajutorul unei combine 
de înaintare CI 2.

Toate aceste măsuri care 
vizează creșterea produc
tivității muncii și, deci, 
a producției de cărbune, 
au menirea ca și în anul 
viitor colectivul de la 
Lonea să se numere prin
tre fruntașii Văii Jiului.

(Urmare din pag. 1)

interzicerea pornirii unor 
mașini între anumite ore, 
cînd se înregistrează vîrf 
de sarcină. Dotarea secției 
cu unele mașini-unelte noi, 
care au înlocuit pe cele cu 
randament scăzut și mari 
consumatoare de energie, 
a avut efecte pozitive în 
privința reducerii consu
mului. De asemenea, s-a 
interzis folosirea aparatu
rii electrice personale din 
birouri. S-a încetățenit 
practica verificării din oră

TEATRU. Simbăta 
duminică, în sala Teatru
lui de stat „Valea Jiului" 
iubitorii Thaliei vor putea 
viziona țjesa „Nevastă de 
ocazie" de Kostas Assiina- 
kopoulos. Spectacolele vor

i
i
I

IKopouios. opeciacoieie vu,
începe la ora 19. (Al. H.)

I
UNDE NE PETRECEM 

CONCEDIUL ? La sediul 
I filialei Petroșani a O.J.T. 

au fost puse în vînzare bi- 
I lete pentru odihnă și tra-

r

i

*

ț 
ț

ț
L

Tinerețea unei mine
(Urmare din pag. 1)

cutat preabatajul trans
versal, au tăiat cărbune
le numai cu ciocan de 
abataj și cu măsuri spe
ciale de securitate. Dar 
au reușit să-și echipeze 
locul de muncă și să ex
ploateze rezervele din 
zonă in bune condiții.

La inceput, in august, 
tinerii din această briga
dă nu au avut creșteri 
spectaculoase. Dar au 
fost progresive, continuu 
superioare : de la 5,40 
tone pe post, au atins, in 
noiembrie, 7,44 tone pe 
post, depășindu-și sarci
nile cu 100 kg. Fapt care 
confirmă, pe de o parte, 
stăruitoarele eforturi ale 
tinerilor mineri și, pe de 
altă parte, încrederea con
ducerii întreprinderii și a 
sectorului in hărnicia, 
gindirea tehnică și ela
nul brigăzii care se va 
întări cu cite doi mineri 
pe fiecare schimb, astfel 
incit, și din punct de ve
dere al calificării, forma
ția să se omogenizeze 

in cei 22 de tineri 
mineri multi vor 
începe un program

de perfecționare a pre
gătirii prin frecventarea 
cursurilor de calificare

Pen- 
ne 
să

După cum ni s-a relatat, în 
orașul 
garea 
estică 
ficare 
tarea 
punctul termic din 
Profitînd de faptul că tem- 

mai 
zile, 

de 
ener-

Vulcan, 
blocurilor din 
la rețeaua de 
era necesară 
unui racord

pentru le- 
partea 
termo- 
execu- 
pentru 

zonă.

peratura de afară era 
ridicată decît in alte 
oamenii șantierului 
construcții și montai 
getic Deva (lotul Paroșeni), 
au trecut, marți, 10 decem
brie, de la ora 5 diminea
ța Ia executarea racordu
lui. Ei nu au întrerupt lu
crul pînă la ora 24. cînd 
lucrarea a fost finalizată, 
după care a inceput opera
ția de umplere a magistra
lei eu apă. De astăzi 
ti z i n a electrică a 
reînceput să livreze agentul 
termic pentru încălzirea 
apartamentelor.

conștiință patriotică
ra- 

dis- 
In 
o

în oră a consumului și 
portarii cifrelor către 
pecerul IPSRUEEMP. 
acest mod, și noi avem 
evidență clară asupra con
sumului zilnic din ateliere 
Am efectuat o serie de in- 
structa.i“ suplimentare 
electricienii — cum 
șeful de echipă 
Vâlceanu, Marin 
Ionel Cazimir și 
Nedelea — care 
ponsabilități precise în di
ferite locuri de 
controlînd modul în 
sînt respectate 
do economisire

cu 
sînt 

Adrian 
Bogescu, 
Emilian 

au res-

rnuncă, 
care 

programele 
întocmite".

lament în perioada pri
mului trimestru al anului 
viitor. Sînt oferite bilete 
in toate stațiunile balneo
climaterice ale țării, 
tru perioade de timp
prinse între 3 și 30 de zile. 
Reamintim că în această 
perioadă sînt prevăzute im
portante reduceri de tari
fe la cazare, masă 
transport. (V.S.)

pen-
cu-

Și

PUNCT TERMIC. A în
ceput montarea utilajelor 
la noul punct termic nr. 
21 uin platforma industria-

reședinței 
Lu

lă Livezeni al 
noastre de municipiu, 
crările, executate de mun
citori dc Ia IGCL, coordo
nați de sing. Wilhelm Zci- 
des, vor fi urgentate în
trucât punctul amintit va 
trebui să alimenteze cu e- 
nergie termică 
Livezeni. (I.V.)

preparația

Așa 
Aurel

cum
Am-

INSILOZARI. 
ne-a informat 
za de la CPVILF Petroșani, 
în depozitele centrului se 
află însilozate însemnate 
cantități de legume, fruc-

1

I 
i
i
I

*

de la I.M. Aninoasa. 
tru că intenția lor, 
mărturiseau ei, este 
nu scadă productivita
tea muncii sub 8 tone pe 
post, tinzind spre 9 tone 
Cei mai mulți dintre ei 
au dobîndit experiență 
in muncă alături de ve
terani ai minei 
sa, experiență 
de un neabătut 
și receptivitate 
tehnologiile moderne. In- i 
suși brigadierul — siii- 
dentul Aurel Boancă, ti- 
năr cu opt ani de mine
rit, cu multă inițiativă și 
prestigiu moral-profesio
nal, a ocupat la con
cursul de protecție a 
muncii locul II pe Com
binatul Minier „Valea 
Jiului" și. Ia Baia Mare, 
locul VI la nivelul țării.

n aceste zile, cînd 
minerii cinstesc 
prin fapte de mun- 

centenarul I.M.
tineretu- 

în-

Aninoa- 
du biată 
interes 
pentru

I

*

I
*

Ani- ț

... I
că
noasa, brigada 
lui dobîndește prin =
seși rezultatele obținute, ț 
valoarea unui simbol, al l 
mineritului modern din ■ 
Valea Jiului, profesat >1< 
oameni competent?, 
nergici si entuziaști, 
un constant si tin 
spirit înnoitor.

Răspundem 
cititorilor

-i 
cu ț 
- J ț

Desigur, controalele efec
tuate de către cei în drept 
își au rostul lor. Dar oa
menii muncii de la S.S.H., 
cum sînt membrii echipei 
conduse dc Nicolae Bor- 
bely, mecanicii de compre- 
soare Constantin Jurea. Ion 
( răciun, 1 
Gheorghe 
Szilagv și 
ei, înțeleg 
înseamnă, 
mente, un 
ță patriotică ce 
însăși buna desfășurare 
muncii în toate domeniile 
economiei noastre naționale.

CIUR IOAN, Petroșani: 
Ne scrieți cu o întîrziere de 
o lună despre acțiunea gos
podărească întreprinsă de 
cetățenii din strada Vasile 
Alecsandri pentru amena
jarea, prin muncă patrio
tică, a unui drum do acces 
pietonul spre mina Dîlja. 
Din motivul acestei întâr
zieri, nu am dat curs pu
blicării informației și foto
grafiei despre acea acțiune 
gospodărească deoarece nu 
mai era de actualitate.

Cu a doua problemă, tre
buia să vă adresați direct 
organelor de miliție, iar în 
ce privește aspectul deplo
rabil cum categorisiți dv. 
gospodărirea cantinei și a 
spațiului din jurul gării, 
vi s-a mai reproșat la ru
brica de față că prea ve
deți numai „în negru" via
ța din jur. Am verificat la 
gară aspectele pe care le 
criticați, și lucrurile nu 
stau așa cum 
dv.

lucrurile
le descrieți

Dumitru Suliță,
Drulă, Sămson 
mulți alții ca 
că a economisi 
în aceste mo- 
act de conștiin- 

vizează 
a

Cîteva ci- 
semnificative : 3100 to- 
cartofi, 467 tone ceapă, 
tone morcovi, pătrun- 
20 tone, mere 1100

te și murături.
fre
ne
265
Jel
tone, varză murată 90 to
ne, gogonele 35 tone, mu- 

tone și 
tone.

râturi asortate 48 
gogoșari în oțet 1,8 
(Gh. B.)

CONSFĂTUIRE.
Central de Turism
Tineret București 
zează o consfătuire
me de scufundări subacva
tice. Programată pentru

UiN GRUP 
TARI, strada 
ței Petroșani : 
gativ" din cartierul 
port, cum îl descrieți 
scrisoarea dv, 
la extinderea 
ilor de garaje, în detri
mentul spațiilor de joacă 
pentru copii, este de com
petența Consiliului popular 
municipal. Adresați-vă, deci, 
direct acestui organ.

DE I.OCA-
Independen- 
„Cazul ne-

Aero- 
în 

referindu-vă 
construcți- 
în

zilele de 14—16 decem
brie a.c., în stațiunea mon
tană Bușteni, consfătuirea 
va reuni scufundători din . 
toată țara. De la Clubul 
speologic „Piatra Roșie" 
Valea Jiului vor fi prezenți 
doi delegați. (R. Vențel, co
respondent)

I I

I
Rubrică realizată de 

Gh. SPINUBiroul 
pentru 
organi- 
pe te-
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Punctele de informare și documentare - implicate activ în
Perfecționarea activității de propagandă

în sprijinul producției
binevenit, 

ales 
schim- 
desta- 

cum

Un dialog 
multilateral și mai 
fertil a constiuit 
bul de experiență 
șurat la Vulcan, așa 
am mai relatat, zilele tre
cute, pe tema „Punctele de 
informare și documentare 
— sprijin in pregătirea po- 
litico-ideologică a propa
gandiștilor și cursanților".

Utilitatea schimbului de 
experiență rezidă mai ales 
în faptul că în actuala e- 
tapă — pragul confluenței 
între două cincinale, cînd 
organizațiile de partid, co
lectivele de muncă se pre
gătesc intens pentru în
cheierea cu rezultate cit 
mai Hune a anului, punînd 
astfel t< melie unui 
rodnic pe anul 1986. 
mul an al viitorului 
nai. in înfăptuirea 
țelor obiective prefigurate 
de Congresul al XIII-lea — 
îmbunătățirea conținutului 
și calității propagandei de 
partid, a întregii munci po
litico-educative se impu
ne ca o stringentă necesi
tate. Or, asa cum s-a rele
vat chiar în cadrul schim-

debut 
pri- 

cinci- 
măre-

ENERGIA 
problemă de 

dialog între par
ia consfătuire a 
la punctul de in- 

a 
Paroșeni.

Primul 
ticipanții 
avut loc 
formare și documentare 
termocentralei 
Și nu fortuit. Alegerea u- 
zinei electrice din Paroșeni 
ca prima etapă în cadrul 
vizitelor prevăzute în pro- 

•Ș’amul zilei a avut ca te
ntei tocmai însemnătatea 
deosebita pe care o repi?e- 
zintă producerea și econo
misiri a energiei electrice și 
locul deosebit pe care tre
buie1 să îl ocupe, cu pro
blematica ei complexă. în 
cadrul activității de pro
pagandă, a muncii de 
partid.

Prin dialogul 
ing.
nu, 
șeni 
țici. 

avut cu 
Alexandru Aruncutea- 
dircctorul U.E. Paro- 
prin vizitarea instala- 
participmții au aliat

bului de experiența la care 
ne referim, in realizarea 
acestui deziderat un rol de 
mare însemnătate revine 
punctelor de informare și 
documentare. îndrituite cu 
atribuții precise în ridica
rea activități, de propa- 
g indă la rfvelul exigențe
lor actuale. In aceasta a 
constat oportunitatea ac
țiunii. O altă valoare a re
uniunii cate merită reți
nută a fost diversitatea pro
gramului ei de desfășura
re, cuprinzînd vizite de 
documentare în 4 unități, 
tot atîtea întîlniri cu cadre 
din diverse sectoare de 
activitate, o consultație mo
del, transmisă prin circuit 
închis de T.V.. proiecții de 
diafilme. Și, în fine, prin 
schimbul de opinii și de 
experiență ce au avut loc 
prin contactul cu realități
le. cu oamenii unităților vi
zitate, prin reținerea unor 
învățăminte precise pri
vind direcțiile de acțiune 
pentru viitor, se poate a- 
firma că în ansamblul 
său. consfătuirea a fost 
utilă, fertilă.

producerea și economisirea ei 
maximă actualitate

despre eforturile comu
niștilor, ale colectivului 
termocentralei în vederea 
înfăptuirii sarcinilor ce le 
revin în sporirea produc
ției de energie electrică, 
satisfacerii cu energie e- 
lectrică și termică a nevo- 
ilot municipiului. S-au 
subliniat totodată sarcini
le ce revin organizațiilor 
de partid, propagandei din 
toate unitățile municipiu
lui pentru stimularea în 
rindul fiecărui colectiv a 
strădaniilor pentru folo
sirea judicioasă și reduce
rea pe toate . căile a con
sumului de energie. S-au 
pus în evidență sarcinile 
ce revin colectivelor mi
niere din Valea Jiului pri
vind satisfacerea uzinelor 
termoelectrice cu cărbu
nele necesar.

Nuclee dinamice — eficiente în sprijinul 
propagandei de partid

In continuarea consfă
tuirii s-au vizitat puncte
le de informare și docu
mentare de la minele Pa
roșeni și Vulcan, cabinetul 
de științe sociale de la
Liceul industrial, ca în
finalul programului, par- 
ticipanții să ia parte la un 
larg schimb de experien
ță, de opinii în cadrul că
ruia s-au subliniat princi
palele probleme ce se cer 
reținute din experiența și 
neajunsurile gazdelor, a 
celorlalte puncte de in
formare și documentare, 
principalele direcții de ac
țiune pentru a le transfor
ma în nuclee dinamice, e- 
ficiente în sprijinul pro
pagandei de partid din 
fiecare unitate economică 
sau social-culturală.

In cadrul dialogurilor 
purtate la fața locului pe 
parcursul vizitelor la
punctele de informare și 
documentare și mai ales la 
consfătuirea finală parti- 
cipanții au făcut interven
ții, au împărtășit din me
todologia și stilul lor de 
muncă, au făcut observa
ții. Am reținut mai ales 
intervențiile secretarilor 
adjuncți ai comitetelor de 
partid de la minele Uri- 
cani și Paroșeni, Ion Gea
nă și Mihail Stancu, care 
au împărtășit din expe
riența lor privind desfășu
rarea activităților de pre- 
gâtire-instruire în cadrul 
punctelor do informare- 
documentare, elaborarea și 
folosirea fondului docu
mentar, a materialului i- 
lustrativ și mijloacelor au- 
dio-vizuale moderne pen
tru creșterea atractivită- 
ții expunerilor. lecțiilor, 
dezbaterilor.

In ceea ce privește mă
surile ce se impun pen
tru îmbunătățirea activi
tății punctelor de infor
mare și documentare, în 
cadrul schimbului de ex-

periență au reieșit citeva 
cerințe care se impun cu 
deosebire. Pentru o coordo
nare în perspectivă a ac
tivității punctelor, în strîn- 
să concordanță cu cerințe
le muncii politice și eco
nomice din fiecare unitate, 
se impune ca activitatea 
fiecărui punct de infor
mare și documentare să 
se desfășoare pe bază de 
programe concrete, — ela
borate după machetele-ca- 
dru — referitor la pregă
tirea lunară a propagandiș
tilor, a celorlalte cadre; să 
fie completată baza docu
mentară a acestora — cu 
cărți, colecții de ziare, re
viste, planșe, schițe, ma
pe tematice etc. — pentru 
a putea servi o bază lar
gă de informare propa
gandiștilor și cursanților.

Prin perseverență, com
petență și pasiunea secre
tarilor adjuncți, a între
gului activ de propagandă, 
punctele de informare și 
documentare se vor Impli
ca mai profund și mai fer
til în preocupările pentru 
ridicarea activității de pro
pagandă la nivelul sarci
nilor economico-sociale din 
actuali etapa.

Foto: Al. TA1 ARAspecte din cadrul schimbului de experiență.
□

Cărți pentru copii Curs de perfecționare Aîlăin de la organele de stat
Cu pași repezi. Anul Nou 

se apropie. Pentru ca sacul 
lui Moș Gerilă să fie cît 
mai bogat, ne-am interesat 
la librăria „Ion Creangă” 
despre noutățile editoriale. 
Spicuim dintre ele : „Mo- 
tănel la ZOO”, de Lumini
ța Tudor, „Micul automo
bilist", „ABC — Olimpic" 
și „Prietenii mei” de Du
mitru Ristea, „Hai copii 

să facem sport", de Sanda 
Mehedincu, „In poiana ver
de" de Gheorghe Burlacu, 
toate apărute în Editura 
„Sport-turism”, „1 lorea", 
volum de versuri de Aron 
-Cotruș, „Lacrimi de curcu
beu" — proză semnată 
de Marieta Nicolau, „Prie
tenul de aur", volum de 
Marin Ene, "„Cetatea de si
def" poezii de Tudor Geor
ge, „Zbor de cîntec peste 
nori", poezii de Violeta 
Zamfirescu, „Ștefan, domn 
el mare", proză istorică, 

„Luna Betiluna și Dora Mi- 
nodora" de Anamarîa 
Smigelschi, „Guguștiucul" 
— volum de poezii de Ion 
Horea, toate apărute la 
Editura „Ion Creangă'*, 
„Versuri pentru Ala", vo
lum apărut în Editura „Ju

nimea", „Pe-o frunză din 
plai" de Ion Dăvideanu și 
„Carnavalul florilor" poe
zii de Silvia Negru, apă
rute in Editura „Facla”.

Acestora li se adaugă un 
velum de I ; sme chinezești 
„Chen col mic și fi ații dra- 
goni“, volum apărut tot la 
Editura Ion Creangă".

Așadai. pentru cei miei, 
Moș Gorilă are de undo să 
aleagă.

II. DOBROGEANU

Cititorii ne sesizează

Se cunoaște ?
Cu toate intervențiile 

noastre ' la Exploatarea de 
gospodărie comunală și 
locativă din Petri la nu 
am rezolvat nimic. Pentru 
că în scara 1 B, etajul 4, 
blocul 49 al cartierului 8 
Martie, continuă infiltrați
ile de apă dintr-o concluc- 
ti spartă, măcînînd nu nu
mai zugrăveala, ci și ten
cuiala. Ea fel este și în 
scara 1 G. Sîntem pur și

i

Recent la Compania de 
pompieri Petroșani s-a în
cheiat un curs de pregă
tire a mecanicilor moto- 
pompi.ști și șoferilor de la 
F.C.P. care activează în 
întreprinderile municipiu
lui. De-a lungul celor 10 
zile cît a durat instruirea 
au fost organizate o diver
sitate de acțiuni teoretice 
și practice (exploatarea, în
treținerea și verificarea u- 
tilajelor din dotare).

Datorită preocupării per
manente a locțiitorului teh- 

simplu jenați cînd ne vizi
tează persoane din alte lo
calități. Ca și cum n-ar fi 
suficientă această situa
ție, lucrătorii Centrului 
de distribuire a energiei e- 
lectrice din Petroșani au 
montat de cîteva Juni un 
cablu care împiedică în
chiderea ușilor.

UN GRUP DE LOC ATARI 
Petrila 

nic al șefului de garaj, 
plut. maj. Vizante Victor, 
pe tot parcursul instruirii, 
în ziua testării comisia de 
examinare a constatat că la 
cele 25 de întrebări fiecare 
cursant a obținut punctajul 
de promovare. Primul loc 
a revenit formației civile 
de la T.U.M. Petroșani, ur
mată de cele de la între
prinderile de mătase și 
Vîscoza din Lupeni. S-au 
evidențiat Virgil Belei, loan 
Drăgotescu și Alexandru 
Popa (T.U.M. Petroșani), 
Maria Baltosu și Maria 
Vîrtic (întreprinderea de 
mătase Lupeni). Cristiana 
Pavel, Mariana Bălanei 
(I.E.A. Vîscoza Lupeni).

La încheierea acestui 
curs a ieșit în relief res
ponsabilitatea și preocu
parea oamenilor muncii 
în domeniul perfecționării 
cunoștințelor teoretice și 
practice necesare îndepli
niră tuturor atribuțiilor 
legale de apărare a avutu
lui obștesc împotriva incen
diilor.

Pint. adj. Ioan J1TEA, 
corespondent

LA TIRG
Venise tocmai din Orăș- 

tie la tîrgul săptăinînal din 
Petroșani, dar nu ca să 
ofere sau să cumpere ceva. 
A pus ochii pe un cojoc 
din blană, aflat pe o tara
bă din piața agroalimenta- 
ră, dar cînd a pus și mîna 
pe el, treaba s-a numit fla
grant delict. Magdalena 
Șandor n-a înțeles nici la 
vîrsta senectuții (a împli
nit 61 de ani !), că ne
cinstea nu aduce pricopsea
lă, dimpotrivă, pe lîngă 
privațiunile impuse de lege, 
știrbește prestigiul moral 
al celui care se înfruptă 
din bunul altuia.

MESERIE 
FALIMENTARA

„Meseria" lui nu figurea
ză în vreo carte do muncă, 
< i doar în articolele Podu
lui. penal și Decretului 
15.3/1970. Fără ocupație, la 
5.3 de ani, Dumitru Diaco
nii, din județul Vaslui, a- 
doptase stilul de viață al 
păsărilor de pradă — spăr
gea locuințele nesuprave
gheate. După o astfel de 
ispravă la Lupeni, a cre
zut că i s-a pierdut. urma. 
A răin.as în li borta doar 
o zi. fiindcă, prin acțiunea 
conjugată a lucrătorilor de 

miliție din Vulcan și Lu
peni, a fost prins pe cînd 
nu apucase să se înfrupte 
din pradă. A fost reținui 
și... depus în arestul mili
ției,

TANDEM
Un tandem al necinstei 

— Pater Bela (18 ani) din 
Vulcan și Nelu Lazariue 
(22 ani) din Dersca — Bo
toșani. Descoperiți ca au
tori a două furturi din 
buzunare, comise pe raza 
orașului Lupeni, în aceeași 
formulă de tandem se află 
după... gratii. Cine se a- 
seamănă se adună, spun® 
o vorbă bătrînească.

DUPĂ FAPTA SI 
RĂSPLATĂ

Și în gaură de țar pe da
că s-ar fi ascuns tot ar fi 
fost descoperit în cele din 
urmă, fiindcă apărarea le
galității și pedepsirea celor 
vinovați de încălțarea ei 
constituie preocupări per
manente nu numai ale or
ganelor îndrituite special, 
ci și ale opiniei publice. 
Astfel, Constantin Birou, 
din Lupeni, se află de a- 
cum acolo unde merită, 
pentru infracțiune de lovire» 

Rubrică realizată cu 
sprijinul Miliției

municipiului Petroșani
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Vizita de lucru în tara noastră 
a tovarășului Gustav Husak
începerea convorbirilor oficiale

(Urmare di o pag r 

sUtului nostru privind per
fecționarea noului meca
nism economic, a formelor 
de conducere democratică 
a societății.

Tovarășul Gustav Hu
sak a prezentat pregătiri
le ce se fac în R.S. Ceho
slovacă în vederea celui 
de-al XVII-lea Congres al 
P.C. din Cehoslovacia, ca
re urmează să aibă loc în 
prima parte a anului viitor, 
precum și pentru asigu
rarea realizării în bune 
condifiuni a obiectivelor și 
sarcinilor de viitor pri
vind dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării.

Tovarășii N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Gustav Hu
sak au efectuat, de aseme
nea, un schimb de păreri 
în legătură cu stadiul ac
tual al relațiilor bilatera
le, relevînd cu satisfacție 
că, prin transpunerea în 
viață a înțelegerilor și 
măsurilor convenite cu 
prilejul întîlnirilor ante
rioare la cel mai înalt 
nivel, raporturile de prie
tenie, colaborare și solida
ritate dintre Partidul Co
munist Român și Partidul 
Comunist din Cehoslova
cia, dintre România și 
Cehoslovacia s-au întărit 
și îmbogățit continuu. Au 
fost evidențiate rezultate
le fructuoase ale colabo - 
rării româno-cehoslovace 
pe plan politic, economic, 
tehnico-științifie, cultural 
și în alte domenii de ac
tivitate.

Pornindu-se de la a-

Tovarășului Gustav Husak i-a fost inmînat 
Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" 

clasa I cu eșarfă
In cadrul unei solemni

tăți care a avut loc, 
miercuri după-amiază, la 
Palatul Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist R< mân, președintele 
Republicai Socialiste Româ
nia, a îamînat tovarășu
lui Gustav Husak. secre
tar general al Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist din Cehoslova
cia, președintele Repu
blicii Socialiste Ceho
slovace, Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste Româ- 
nîa“ clasa I cu eșarfă, con

Tovarășul Gustav Hu
sak, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, a făcut, miercuri 
după-amiază, o vizită pro

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a oferit, miercuri, un 
dineu oficial în onoarea to
varășului Gustav Husak, 
secretar general al Comi

ceste realizări, s-a apre
ciat că ambele țări dis
pun de largi posibilități 
pentru intensificarea și 
diversificarea schimburi
lor comerciale și, în mod 
deosebit, pentru dezvol
tarea colaborării și speci
alizării în producție în 
forme moderne, potrivit 
potențialului economic și 
tehnieo-științific în conti
nuă creștere. A 
fost subliniată, tot
odată, posibilitatea or
ganizării unor acțiuni 
de cooperare pe terțe 
piețe, și s-a exprimat do
rința de a conferi noi di
mensiuni conlucrării în 
domeniile științei și teh
nicii, precum și în alte 
sfere de activitate de in
teres comun.

Tovarășii N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Gustav Hu
sak au reafirmat voința 
comună de a întări și mai 
mult colaborarea dintre 
Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comu
nist din Cehoslovacia — 
factor hotărîtor pentru 
întărirea prieteniei și lăr
girea colaborării dintre 
țările și popoarele noas
tre — de a intensifica con
tactele, schimburile de ex
periență și de păreri în 
toate domeniile construc
ției socialiste.

De ambele părți a fost 
exprimată convingerea că 
aprofundarea raporturilor 
de prietenie și colaborare 
româno-cehoslovace este 
în folosul țărilor și po
poarelor noastre, al pro

ferit prin Decret prezi
dențial pentru contribuția 
deosebită adusă la dezvol
tarea colaborării dintre 
Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist 
din Cehoslovacia, dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socia
listă Cehoslovacă, la în
tărirea prieteniei dintre 
poporul român și poporul 
cehoslovac, la promova
rea cauzei generale a so
cialismului, păcii și cola
borării internaționale, cu 
prilejul împlinirii vîrstei 
de 70 de ani.

După înmînarea înaltei 

Vizită protocolară
tocolară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, la Palatul Consiliu
lui de Stat.

întrevederea dintre cei 

Dineu oficial
tetului Central al Partidu
lui Comunist din Ceho
slovacia, președintele Re
publicii Socialiste Ceho
slovace

In timpul dineului, des
fășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie, tovarășul 

pășirii lor continue, ser
vește cauzei generale a so
ci; lismului și progresului, 
pămi și conlucrării inter
naționale.

In cadru] convorbirilor, 
tovarășii N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Gustav Hu
sak au abordat, de ase
menea. unele probleme ale 
activității politice interna
ționale și ale mișcării co
muniste și muncitorești. 
In acest context, a fost 
relevată însemnătatea
schimbului de păreri care 
a avut loc în cadrul cons
fătuirii de la Sofia din 
toamna acestui an, a sta
telor socialiste membre ale 
Tratatului de Ia Varșovia, 
precum și la recenta în- 
lîlnirc de la Praga a 
conducătorilor acestor 
state. S-a subliniat actua
litatea concluziilor și a- 
prccierilor făcute cu a- 
ceste prilejuri în legătură 
cu evoluția vieții inter
naționale, a necesității in-, 
tensificării eforturilor 
tuturor statelor în vederea 
opririi cursului periculos 
al evenimentelor, a afir
mării politicii de dezar
mare, colaborare și pace.

Pornind de la faptul că 
în problemele fundamen
tale ale vieții politice mon
diale, România și Ceho
slovacia au poziții iden
tice sau foarte apropiate, 
tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Hu
sak au exprimat hotărîrea 
celor două țări de a întări 
și mal mult colaborarea pe 
arena internațională, de a 
conlucra strîns cu cele- 

distincții, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Hu
sak și-au strîns mîinile 
îndelung, s-au îmbrățișat 
cu căldură.

In cadrul ceremoniei, au 
luat cuvîntul tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gus
tav Husak.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tova
răși prezenți la solemnita
te l-au felicitat călduros 
pe tovarășul Gustav Hu
sak, adresînclu-i urări de 
ani mulți și fericiți, mul
tă putere de muncă.

doi conducători de partid 
și de stat s-a desfășurat 
sub semnul dorinței co
mune de a dezvolta și 
întări în continuare rela
țiile de prietenie și cola
borare dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre.

Nicolae Ceaușescu și to
varășul Gustav Husak au 
rostit toasturi, care au 
fost urmărite cu viu inte
res și subliniate cu a- 
plauzc de cei prezenți.

Au fost intonate imnu
rile de stat ale celor două 
țări. 

lalte țări socialiste, cu for
țele iubitoare de pace de 
pretutindeni în lupta pen
tru dezarmare, îndeosebi 
pentru dezarmare nuclea
ră, pentru destindere, secu
ritate și pace, pentru solu
ționarea constructivă, pe 
calea tratativelor, a pro
blemelor litigioase, pen
tru o lume măi bună și 
mai dreaptă pe planeta 
noastră. A fost exprimată, 
de asemenea, voința 
Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Comu
nist din Cehoslovacia de 
a acționa pentru întărirea 
unității și colaborării ță
rilor socialiste, a partide
lor comuniste și munci
torești, a tuturor forțelor 
progresiste, democratice, 
antiimperialiste în lupta 
pentru înfăptuirea aspi
rațiilor popoarelor de pa
ce și progres social.

Exprimînd satisfacția 
pentru caracterul fructuos 
al convorbirilor purtate, 
precum și convingerea că 
ele vor contribui la dez
voltarea și mai puterni-, 
că a relațiilor prietenești 
și colaborării multilatera
le dintre partidele, țările 
și popoarele noastre, to
varășii Nicolae Ceaușescu 
și Gustav Husak au hotă- 
rît să continue practica u- 
nor asemenea întîlnirl de 
lucru și schimburi de pă
reri atît în ce privește pro
blemele raporturilor bila
terale, cît și conlucrarea pe 
arena mondială.

Convorbirile se desfă
șoară într-o atmosferă de 
caldă prietenie, stimă și 
înțelegere reciprocă.

Sosirea 
în Capitală 
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Stat și ai guvernului, con
ducători ai unor instituții 
centrale.

O gardă militară, alinia
ta pe aeroport, a prezentat 
onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Ceho
slovaciei și României, în 
timp ce, în semn de salut, 
au fost trase 21 salve de 
artilerie.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Hu
sak au trecut în revistă 
garda de onoare.

Numeroși oameni ai 
muncii din întreprinderi și 
instituții bucurc.ștcne, a- 
flați pe aeroport, au fă
cut o caldă manifestare de 
simpatie celor doi con
ducători de partid și de 
stat, au ovaționat pentru 
prietenia dintre partide
le, țările și popoarele noas
tre.

Un grup de pionieri au 
oferit tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Hu
sak buchete de flori.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Gus
tav Husak s-au îndreptat 
apoi, într-o mașină escor
tată de motocicliști, spre 
reședința rezervată înaltu
lui oaspete. Aici, cei doi 
conducători de partid și 
de stat s-au întreținut în
tr-o atmosferă cordială, 
prietenească.

memento
FILME

PETROȘANI — 7 No- 
i iembrie: Dreptate în 
i lanțuri; Unirea: Un șerif 

extraterestru; Parîngul: 
Toată lumea este a mea 
(I—II).

PETRILA i îndrăgostit 
1 . propria dorință.

EONEA: Tăunul.
VULCAN — Luceafărul: 

Cu mîinile curate.
LUPENI — Cultura! : 

Piedone în Egipt.
URICANI: Bilet de în

toarceri

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

TV.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în e- 

conomie.
20,35 Amfiteatrul arte

lor.
(color).
Emisiune de in
formații culturale.

21,00 Memoria documen
telor.
(color).

21,15 Invitație în stu
diourile Radiotele- 
viziunii.
(color).

21,50 Telejurnal.

Autobaza întreprinderii
Mecanice Timișoara

cu sediul la I U.M. Petroșani
încadrează prin transfer sau direct:

_ 5 șoferi posedînd carnete de conducere 
gradele B, C, D și E.

— 2 automacaragii pentru autocran de 5 
și, respectiv, 12,5 tone.

Mica publicitate
PIERDUT diplomă de 

miner pe numele Bartalus 
Arpad, eliberată de I.M. 
Paroșeni. O declar nulă. 
(5488)

PIERDUT certificat zece 
clase, eliberat de Liceul in
dustrial nr. 1 Lupeni, pe

ANUNȚURI DE FAMILIE

MEMBRII corului „Freamătul adincului" — 
I.M. Petrila deplîng trecerea în neființă a valorosului 
corist

BELEANU AUREL
si transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. 
’ (5489)

SOȚIA, copiii, ginerii și nepoții anunță cu a- 
dîncă durere încetarea din viață, după o lungă su
ferință a celui care a fost

CURICAN IOAN
Inmormîntarca are loc în 13 decembrie,- ora 15 

de la domiciliu. (5494)

SE împlinesc 4 ani de lacrimi și durere de 
la moartea fulgerătoare a scumpei noastre soție, 
mamă, soacră, cuscră și bunică

STROIA ILEANA
(5493)

PRONOEXPRES

Numerele extrase la 
tragerea marilor eîștiguri 
pronoexpres din 11 de
cembrie 1985 i
FAZA I;

Extragerea I: 22, 35, 20, 
38, 11, 30.

Extragerea a II-a: 24, 
23, 27, 29, 44, 16.
FAZA A II-A;

Extragerea a IlI-a: 14,
29, 16, 40, 15, 25

Fond total de eîștigurii
1 305 176 lei, din care
2 201 lei report la cate
goria 1.

Cîștigurile tragerii ex
cepționale loto din 1 de
cembrie 1985 :

FAZA 1: 3 variante 25 
la sută a 45 901 lei; cat. 
2: 1 variantă 100 la sută 
a 45 901 lei din care o 
excursie de 2 locuri în 
U.R.S.S. și diferența în 
numerar și 8 variante 25 
la sută a 11 475 lei; cat. 
3: 2 variante 100 la sută 
a 18 993 lei din care o 
excursie de 1 loc în
U.R.S.S. și diferența în
numerar și 21 variante 25 
la sută a 4 748 lei; cat.
4: 56,75 a 2 426 lei; cat.
5: 133 a 1 035 lei; cat. 
6: 329 a 419 lei; cat. 7: 
453,25 a 200 lei; cat. 8: 
2 863,75 a 100 lei.

numele Rus Iosif, în anul 
1983. II declar nul. (5489)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Bușilă 
Cantemir Adrian, eliberat 
de Institutul de mine Pe
troșani. II declar nul. 
(5490)
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