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ȚÂRII Cflr MAI MULT GKRBUNE!
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VALEA DE BRAZI

Pianul anual 
la descinderi, 

realizat
Printre unitățile frun

tașe care raportează re
alizarea înainte de ter
men a sarcinilor de plan 
pe anul în curs se în
scrie de azi și tînărul 
colectiv al minerilor de 
la Valea de Brazi, care 
are misiunea să deschi
dă noua mină din ves
tul bazinului. Corolar 
al eforturilor stăruitoa
re pentru folosirea cu 
pricepere și eficiență a 
tehnicii moderne din 
dotare, a tehnologiilor 
avansate, minerii de la 
Valea de Brazi au a- 
tins în lunile semes
trului II o viteză de a- 
vansare la săparea și 
Letonarea lucrărilor mi
niere orizontale și ver
ticale cu 63 la sută mai 
mare decît în prima 
lună a anului.

Hotărîți să stăruie în 
continuare pentru des
chiderea în devans a 
lucrărilor miniere care 
condiționează „inaugu
rarea" primelor aba
taje frontale prevăzu
tă pentru sfîrșitul 
mestrului I 1986, 
nerii și-au propus 
realizeze pînă la fine
le anului un volum de 
lucrări miniere de 
ml

Printre formațiile 
o contribuție decisivă 
în obținerea acestui 
succes de prestigiu s< 
află cele conduse d< 
Ianoș Doboș, Gheorghe 
Cercel, Gherasim 
maș, Gheorghe 
Gheorghe Saigiu 
Ioan Tămas. (I.D.)

„Vom atinge nivele 
superioare de productivitate"

consti- 
depăși- 

mun- 
seetor.

Regeni 
nivelul de 

realizat

Din ianuarie și pînă în 
luna noiembrie, sectorul 
III al I.M Bârbăteni a 
mers „din plin'1. Sarcini
le de plan au fost depă
șite-, în această perioadă, 
cu 2 482 tone- de cărbune. 
Suportul plusului îl 
tuie, în principal, 
cea productivității 
cii planificate. Pe
plusul de productivitate 
realizat se ridică la peste 
800 kg de cărbune pe post. 
Norrnatorul Pavel 
argumentează 
productivitate
prin plasarea corespunză
toare a posturilor în inter
valul celor 11 luni. „In 
cărbune, ne spune dumnea
lui, față de 96 posturi pla
nificate am realizat, în 
medie 105 posturi". Spo
ruri de peste 200 kg de 
cărbune pe post au obți
nut minerii din abatajul 
cameră nr. 3. stratul 
blocul VII. conduși de 
drone Grumăzescu.
fapt, numele acestei 
mâții se află înscris 
pe panoul fruntașilor.

3,
An-

De 
for-

și
de-

Tovarășul N i c 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului 
nist Român, președintele
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a reve
nit. vineri in Capitală, din 
vizita ofuială de priete
nie efectuată în Republi-

ca Socialistă 
iugoslavia.

Conducătorul 
și statului nostru a
însoțit în această vizită de 
tovarășii Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al 
al P.C.R., prim 
ministru
Văduva,

C.C. 
viceprim- 

al guvernului, Ilie 
membru al C.C.

al P.C.R., ministru) aface
rilor externe, de 
soanc oficiale. .

Tovarășul N i 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu 
salutați la sosire 
bri și membri 
ai Comitetului Politic Exa

(Continuare in

Plecarea din Belgrad

alte per-

c o 1 a e 
tovarășa 
au fost 
de mem- 
supleanți

pas. a 4-a)

„rece briga ricrul Gru- 
măzescu și ortacii săi o- 
rupă lecui III in întrece
rea socialistă desfășurată 
la m na Bârbăteni Nu 
mai prejos se află și cele
lalte brigăzi din abatajele 
cameră ale sectorului, con
duse de Constantin Ono- 
frei, Vasile Fodor, Nicolae 
Bălăuță, Gheorghe Iordan, 
Vasile Cotea, Ștefan Gantz. 
Depășirile de productivi
tate a muncii realizate 
ele — cuprinse între 
și 80 kg de cărbune
post — s-au soldat, lunar, 
cu plusuri la 
frate la 100 și 
cărbune.

In luna în 
produs o stagnare. ! 
rul se află sub plan 
importantă cantitate 
cărbune. Maistrul 
pal Ilaralambie 
șeful sectorului, 
situația prin atacările

Vineri, 13 decembrie 1985, 
s-a încheiat vizita oficială 
de prietenie în Iugoslavia 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu secretarul ge
nera] al Partidului Co
munist Român, președinte-

le Republicii Socialiste 
România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
la invitația tovarășului 
Radovan Vlaikovici, pre
ședintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federa-

tive Iugoslavia, 
rășului Vidoie 
președintele
C.C. al Uniunii 
tilor din Iugoslavia.

și a tova- 
Jarkovici, 

Prezidiului 
Comuniș-

(Continuare în pag. a 4-a)

Dialogul permanent, exigent, tu îiecare comunist
important mijloc de întărire a muncii de partid

de
40
pe

extracție ci-
300 tone de

curs, s-a 
Secto- 

cu o
■ de 

princi- 
Enache, 
justifică 

de
Gheorghe OLTEANU

(Continuare în pag a 2-al

Mijloc deosebit de im
portant 
muncii 
lire a 
.ilor de 
cerea activității ecormmico- 
sociale, de îmbunătățite a 
activității fiecărui comu
nist — cerință subliniată 
cu pregnanță și la recen
ta plenară 
P.C..R — discuțiile 
rilor organizațiilor 
ză cu membrii de 
s-au bucurat și în acest 
an de o atenție deosebită. 
In cadrul analizelor re
cent încheiate cu prilejul 
concluziilor prezentate în 
organizațiile de bază 
Lupeni s-a arătat 
discuțiile individuale des
fășurate în toate cele 101 or
ganizații de bază din te
ritoriu au cuprins întreg

de perfecționare a 
de partid, de întă- 
rolului organizați- 
partid în condu

a C.C. al 
birou- 

de ba- 
partid

din
că

1, 4, 5
6, 7 și

băteni, 
coza“,

efectivul acestora, respec
tiv, peste 4400 membri de 
partid. Prin urmărirea cu 
atenție și consecvență a 
conținutului și calității 
discuțiilor individuale, a- 
cestea au prilejuit analiza
rea responsabilă a modu
lui în care fiecare comu
nist își îndeplinește sarci
nile profesionale, cum 
participă la viața de partid 
și obștească, cum 
cupă de ridicarea 
lui de cunoștințe 
ce și profesionale, 
porta rea lor 
societate.

Cu prilejul 
muniștii au 
roase propuneri 
îmbunătățirea 
producției și a muncii, în
tărirea ordinii și discipli
nei, reducerea consumuri
lor, stabilizarea forței de 
muncă, îmbunătățirea mun
cii politice. Aprecieri con
crete. legate de viața și 
activitatea cotidiană a 
comuniștilor, s-au făcut 
mai ales la organizațiile de 
bază nr. 2, 10, 11, 13 A și 
14 de la I.M. Lupeni, I B, 
III, IV si 6 B — I.M. Băr-

se preo- 
nivelu- 
politi- 
com- 

î~n familie și

discuțiilor, co- 
făcut nunie- 

privind 
organizării

«Bis

INSCRIPȚII

eviden-

Investițiile anului 1985Post fix la U.E. Paroșeni
Energîa, problemă a noastră, a tuturor

Brigada condusa Ștefan Dorofte — 
țiază prin disciplină, cheia succeselor 
schimbul condus de Glieorghe Iuga.

I.F.A. „Vîs- 
8 Prepara- 

ția Lupeni, Spital, E.G.C.L., 
Cooperativa Straja, I.C.S. 
Mixtă, Stația C.F.R. și al
tele. Totodată, birourile au 
făcut recomandări mem
brilor de partid, le-au 
trasat sarcini concrete. Des
pre soluționarea propune
rilor și sesizărilor făcute 
de comuniști s-au prezen
tat informări periodice în 
adunările generale. Din a- 
cest dialog constructiv s-au 
desprins concluzii judici
oase privind înlăturarea 
lipsurilor din activitatea or
ganizațiilor de partid și 
U.T.C., a sindicatelor și a 
unor cadre de conducere.

Organizațiile de partid au 
dovedit exigență față de 
unele lipsuri și manifes
tări străine codului eti
cii și echității socialiste, fi
ind atenționați cu prile
jul concluziilor prezentate 
în adunările de partid un 
număr de 127 membri de

Ștefan POPA, 
secretar al Comitetului 

orășenesc de partid Lupeni

Ta- 
Iuga,

Strădaniie 
sprijinite și de

energeticienilor, 
preparatori!

De joi dimineața, Uzina 
Electrică Paroșeni func
ționează din nou la para
metri" stabiliți pentru peri
oada de iarnă, furnizînd 
economiei naționale în 
medie 160—170 MWh. Co
lectivul secției de repara
ții termomecanice a uzinei 
și-a făcut pe deplin 
ria. Cazanul nr. 1 a 
trat în funcțiune la 
menu] prevăzut cu
cele trei mori de prepa - 
rare a prafului de cărbu
ne. In prezent au început 
probele „la rece" și la cea

dato- 
reln- 
ter- 

toate

1 |
1

sectorul I, I.M. Petrila 
formației. In imagine,

Urgente în 
capacităților

dezvoltarea 
de preparare

(Continuare în pag. a 2-a)

de-a patra moară, urmînd 
ca în decurs 
le să fie și 
cazan.

Conștienti 
deosebite 
iarnă, 
la Paroșeni au ac- 
cu toată hotărîrea 
executarea unor lu- 

calitate la 
din dotare 
întreruperi

ri c
ca

cîteva zi- 
cuplată la

le revin 
în a- 

enrgeticie-

Pentru anul 1985 au fost 
prevăzute importante fon - 
duri de investiții destina
te dezvoltării capacităților 
de preparare a cărbunelui. 
Analiza stadiului de 
lizare a obiectivelor 
văzute în plan pune 
evidență că, față desarcini 

ceasta 
nii de 
ționat 
pentru
crari de bună 
toate utilajele 
pentru a evita

Gh. BOȚEA

(Continuare în pa» a 2-a)

rea-
pre- 

în
pre- z 

vederile ample, realizările 
reprezintă doar 75 la sută 
din volumul planificat. Pre- 
pariția din Livezeni a a- 
vut ca termen de punere 
în funcțiune data de 30 
septembrie a.c. Dar volu
mul prevăzut la lucrările 
de construcții și montaje 
n-a fost realizat. Cele mai 
mari rămîneri în urmă se

constată la instalația 
transport și de stocare 
cărbunelui, precum și 
decantoarele pentru șlam și 
steril. In total, partea 
construcții s-a realizat 
bia in proporție do 80 
sută, iar în 
te lucrările 
mînerile în 
mai mari.
brigada nr.
I.A.C.M.M, nu a avut asi
gurată aprovizionarea 
materiale și utilajele

de 
a- 
la 

ceea ce priveș-
dc montaj, ră- 
urmă sînt și 
Constructorul, 
2 Livezeni a

CU
ne-

Viorel STRAU'J?

r

i

i 
i
i

In seara zilei ac 12 
decembrie, Dan Birlea, e- 
lev in clasa a IV-a C de 
la Școala generală nr. 5 
din Petrila, sc întorcea 
acasă de la cumpărături. 
In drum, a intîlnit cu 
privirea un ghemotoc de 
hîrtie, in care — aseme
nea lui Ilarii, cind îl a- 
rea idol. fotbalistic 
Do bri n — a șutat cu 
te. Spre surprinderea 
în jur au început să 
nească multe, toarte mul
te bancnote, in total pes
te 8 000 de lei; bani pier- 
duți de cineva, a gîndit 
Dan și așa cum îl învă
țaseră părinții — tatăl 
este maistru electrome
canic la I.M. Lonea, iar 
mama, secretară la școa
la ale cărei cursuri le 
urmează — a hotărit să 
anunțe miliția. Fără a se 
mai consulta cu părinții, 
cum pînă la miliție 
cale lungă, și-a adus 
minte că are vecin 
„nenea milițian", pe 
■major Gheorghe Romin- 
țan

pe 
se- 
lui, 
ț' ?*

era.
a-
un 
lt.

De fapt, lecția de înal- î 
tă ținută civică a mica- | 
lui pionier ne-a fost is- i 
torisită de „nenea mi- ? 

si de- \

! 

I
1

lițianul". care a 
nutrat imediat cercetări
le pentru descoperirea 
păgubașului. A doua zi 
a aflat că este, vorba de 
Gheorghe Manolică, 
crător comercial la 
tatca 
din 
dru m 
„una 
poi banii din vinzăr, 
nității pe acea zi.
iscă mai multe întrebări 
— dacă păgubașul n-a fost 
cumva. băut și in timpul 
serviciului, ca și asupra 
modului cum se trans
portă banii 
Ne bucură 
că părinții 
nerală nr.
educă astfel de elevi, pre
cum Dan Birlea, care a 
pus mai presus de orice 
cinstea și omenia.

lu- 
uni-

C.P.V.LL.F. nr. 25 _ 
Petrila, care, in j 
spre caserie, a luat i 
mică", pierzind a- î 

ile u- 1
Se

ca și 
cum se

unităților etc. 
însă faptul 

și Școala ge- 
5 clin Petrila

Ion VULPE
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Din viața universitară
Seminar științific

CONCURS DE
PROTECȚIE A MUNCII Dialogul permanent cu fiecare comunist

s-au 
lucrările semina- 
științific cu tema

Ieri, la Institutul de mi
nt din Petroșani, 
deschis 
rului 
„Noi tehnologii de extrac
ție și valorificarea sub
stanțelor minerale utile". 
Această manifestare, or
ganizată în spiritul hotărî- 
rilor recentului Congres 
al științei și învățămîntu- 
lui, prilejuiește o prezen
tare sintetică a activității 
de creație desfășurată de 
cadrele didactice în cate
drele de specialitate. In 
cadrul acestui seminar 
științific sînt prezentate, 
în 4 secțiuni (catedrele de 
Exploatări miniere și to
pografie; Tehnică minie
ră generală; Mașini minie
re; Fizică și electrotehnică) 
peste 60 de comunicări ști
ințifice realizate de cadre 
didactice și specialiști din 
producție. In ședința de 
deschidere au fost susținu
te comunicările științifice 
„Unele probleme privind

structurile organizatorice 
la minele de cărbune cu 
nivel ridicat de mecaniza
re" — prof. univ. dr. ing. 
Aurelian Simionescu, prof, 
dr. ing. Ion Dijmărescu, 
șef lucrări ing. Ion Sulea; 
„Posibilități de îmbunătă
țire a utilizării indicatori
lor și a pîrghiilor economi
ce în procesul realizării 
autogestiunii economice în 
unitățile miniere" — corrf. 
univ. dr. Aurel Pop, lector 
univ. Florian Iovan, lector 
univ. loan Uifălean;
rientarea pentru munca în 
minerit și relația acesteia 
cu satisfacția muncii" — 
conf. univ. dr. Septimiu 
Krausz, lector univ. Aurel 
Suciu, lector univ. Gabriel 
Cristescu, lector univ. Ti- 
beriu Gagy; „Baza de ma
terii prime în contextul e- 
voluției picții mondiale" — 
lector univ. loan Uifălean.

Lucrările seminarului ști
ințific continuă.

,o-

In primele trei zile ale 
acestei săptămîni, la Eforie 
Nord, a fost organizată fa
za pe țară a concursului 
cu tematică de protecție 
a muncii și PSI la care 
participă echipaje din co
operativele meșteșugărești. 
La această manifestare a 
luat parte și un echipaj 
re prezen tînd Coope rati va 
meșteșugărească „Uni
rea” din Petroșani, cîștigă- 
tor al primului loc la re
centa etapă județeană a 
concursului. Din echipaj 
fac parte lăcătușul Vasile 
Guță, electricianul Ale
xandru Munteanu și deco- 
ratoarea de vitrine Emilia 
Popa. De reținut este fap
tul că la Cooperativa meș
teșugărească „Unirea” 
obținut și în anii 
rezultate frumoase 
ceasta manifestare
în tradiția domeniului 
prestări a serviciilor pen
tru populație. (T.S.)

Urmare din pag. P

abateri mai 
sancționați, 
excluși din

T. SPÂTARU

Expoziție foto
Holul noului spațiu de 

învățămînt al Institului de 
mine a găzduit recent 
vernisajul expoziției de 
artă fotografică a artistu
lui amator Liviu Hodi- 
voianu, student în anul IV 
al Facultății de mașini și 
instalații miniere, mem
bru al cenaclului foto 
„Syrius".

Aflat Ia prima expozi
ție personală, tînărul a- 
mator demonstrează o ma
nieră originală, o viziune 
aparte asupra fotografiei, 
fiecare detaliu al imagi
nilor căpătînd valoare de 
simbol.
musețea
pe care imaginea îl trans

demon- 
deosebite. 
unui de- 
Cu toate

mite privitorului 
strează calități

Sîntem în fața 
but expozițional. 
acestea tînărul artist ama
tor dovedește o surprinză
toare maturitate creatoa
re. Abordînd fotografia 
alb-negru, expoziția se 
constituie ca o excelentă 
pledoarie pentru frumosul 
cotidian.

Din păcate, expoziția 
fost văzută de un 
rcstrîns. Se impune 
membrii cercului,

din institut 
posibilitatea 
pentru un

a 
public 

ca 
Coilsi-

Delicatețea, fru- 
fiecărui mesaj

liul U.A.S.C. 
să studieze 
deschiderii ei 
public larg.

H. DOBROGEANU

s-au 
trecuți 
la a- 
intrată 

de

partid, alții cu 
grave au fost : 
iar unii chiar 
partid.

Analizînd în 
tic și autocritic 
care : 
cuțiile 
buie să arătăm că și în 
cest an s-au 
nele lipsuri, 
de bază ca 
toacele 1, 3, 
I.M. Lupeni, 
I.M. Bărbăteni. 4 
rație și din unele cartie
re s-au manifestat superfi
cialitate și formalism în 
organizarea acestor discu
ții. Aprecierile făcute a- 
supra activității 
lor de partid nu 
dit întotdeauna 
nu s-au reținut 
dările, sarcinile 
membrilor de partid, pro
punerile făcute de comu
niști, iar în adunări gene
rale nu s-au prezentat în
totdeauna informări pri
vind modul cum decurg

mod cri- 
modul în 

s-au desfășurat dis- 
■ individuale, tre- 

a-> 
manifestat u- 
In organizații 
cele
4, 7,

1, 2

discuțiile, 
măsurile 
Datorită acestui mod de a 
privi discuțiile individua
le, avem și astăzi membri 
de partid care absentează 
nemotivat de la serviciu, 
de la adunările generale, 
care nu-și duc la bun sfîr- 
Șit
au o comportare 
nă in familie și societate. 
Asemenea abateri sînt mai 
frecvente la minele Lu
peni și Bărbăteni; rău e 

organizațiilor 
perpetu- 
fenome- 
întotdea- 
cuvenite.

concluziile și 
ce se desprind.

sarcinile încredințate, 
nedem-

din sec- 
8, 12 ale 
și 5 ale 

Prepa-

membri- 
au oglin- 
realitatea, 
recoman- 

trasate

că birourile 
de bază unde se 
cază asemenea 
ne nu întreprind 
una 
Cum 
acest 
ilor 
organizații, precum și 
cele de la 
„Straja" și

măsurile
poate fi calificată în 
caz eficiența cliscuți- 

individuale la aceste 
la 

Cooperativa 
I.C.S. Mixtă, 

unde chiar cadre de con
ducere au încălcat preve
derile Statutului și chiar

legile țării. Asemenea lip
suri manifestate în munca 
unor comuniști s-au re
flectat negativ și în acti
vitatea economică.

Organul nostru orășe
nesc de partid a tras toate 
concluziile din aceste ne
ajunsuri stabilind măsuri 
multiple pentru a lichida 
asemenea deficiențe, pentru 
a îmbunătăți munca poli
tică cu toți comuniștii fo
losind cu mai multă efici
ență dialogul deschis și 
sincer prilejuit de discuți
ile individuale.

Prin tot ce întreprindem, 
pentru sprijinirea 
concretă a organelor 
partid, prin
controlului, vom 
ca discuțiile 
să devină cît mai 
te în activizarea 
lor de partid, în 
rea lor puternică
făptuirea sarcinilor 
te de partid.

mai 
de 

intesificarea 
asigura

individuale 
eficien- 

membri- 
angaja- 

la în- 
trasa-

Urgente în
capacităților

dezvoltarea 
de preparare

superioare de
1)(Urmare din pag.

felii noi din abatajele ca
meră nr. 1 vest, 3 vest și 
2 vest, care s-au prelungit 
și în decembrie. „Apoi — 
continuă interlocutorul — 
mai e și transportul căr
bunelui pe puțul auxiliar 
El se face doar pe 
schimburi, 
lucrează la 
țului pe 
Defecțiunile 
mașina de 
lipsa de „goale” la 
zonturi creează 
tențe în evacuarea 
ducției". Problema 
blemelor — și aici 
sectorului a pus 
pe 
sarea. In primele 
zile din decembrie.

două 
se 

pu- 
580.

la

deoarece 
adîn circa 

orizontul 
ce apar 

extracție plus 
ori- 

intermi- 
pro- 
pro- 
șeful 

punctul 
,i“ — o constituie pla- 

cinci 
pla-

Strădaniile energeticienilor
(Urmare din pag. 1)

în
Că 
de-

le de lungă durată 
funcționarea acestora, 
așa stau lucrurile o 
monstrează faptul că e-
nergia electrică produsă 
în primele 11 luni din a- 
cest an este mai mare de- 
cît cea produsă în peri
oada similară a anului tre
cut cu peste 110 milioane 
kWh, reușind totodată să 
reducă consumul specific 
de combustibil convențio
nal cu circa un gram pe 
fiecare kWh produs, 
altă dovadă elocventă 
acest sens o constituie 
tul că în primele 12 
ale lunii decembrie
mers cu o medie orară de 
160—170 MW, cu vîrfuri de 
pină la 200 MW pulsind în

O 
în 

fap- 
zile 
s-a

acest fel în sistemul ener- 
g< tic naționa. aproape 33 
milioane kWh. De remar
cat că în această perioadă, 
prin modernize rea caza
nului nr. i consumul de 
combustibil convențional a 
scăzut față de media 
lizată pe 11 luni cu 
de grame pe fiecare 
produs, ajungîndu-se 
un consum mediu 
463 g pe kWh.

Dacă energeticienii 
străduiesc cu toate 
le să mențină puterea rea
lizată la nivelul sarcinilor 
planificate, nu același lu
cru se poate spune despre 
furnizorii de cărbune, 
speță I.P.C.V.J. care

rea-
20 

kWh 
la 
de

se
forțe-

în 
a 

redus în aceste zile livră
rile zilnice la zero. Așa

cum arătam în ziarul din 
7 decembrie, în primele 
.șase zile din această lună 
s-au livrat de la prepara- 
țiile Coroe.ști și Petrila 
doar 2256 tone de cărbu
ne, după care livrările zil
nice au fost sistate defi
nitiv pînă în data de 12 
decembrie, cînd s-au pri
mit 475 tone de cărbune. 
Or, în cele 12 zile s-au 
consumat aproape 50 000
tone de cărbune diminuîn- 
du-se substanțial stocul 
pentru iarnă existent la 
1 decembrie. Oare, pen
tru conducerea I.P.C.V.J. 
nu au fost suficient de 
re indicațiile trasate 
conducerea de partid 
de stat cu privire la 
marea stocurilor 
perioada de iarnă ?

productivitate
sarea în cărbune a 
cu 40 de posturi pe zi sub 
cea planificată. Dar după 
această dată a' revenit la 
96 posturi pe zi, adică a- 
tit cît erau planificate. Ni 
se dau și numele cîtorva 
dintre cei pentru care 
prezența la șut este ceva 
facultativ: Ioan Orban,
vagonetar, minerul Cons
tantin Carp, lăcătușul 
Pamfil Irimia și electrici
anul Tiberiu Anghel.

„Pentru a doua decadă 
a lunii decembrie — ne 

spunea în încheiere șeful 
sectorului — ne vom mo
biliza pentru ca producti
vitatea muncii să se ridice 
la nivelul atins în lunile 
anterioare. Dorim ca, 
nă la finele anului, 
recuperăm minusul 
gistrat. Condiții 
am redeschis un 
de mare capacitate, 
lalte merg, și ele, în plin. 
Ceea ce solicităm este o 
aprovizionare ritmică cu 
materiale".

(Urmare din pag. 1)

cesare, conform progra
mului stabilit. In prezent 
se mai resimte lipsa a 
circa 116 km de diferite 
cabluri, 11 000 plăci de 
azbociment, 600 mp de 
carton asfaltat, profilit, pro
file mijlocii și a altor ma
teriale. In aceste condiții, 
începerea probelor tehno
logice a 
tîndu-se 
zent, că 
decît în

la
e- 

nu 
nu

cla- 
de 
Și 

for-
pentru

RADIOFICARE. Ieri, la 
stația de radioficare a mi
nei Uricani s-a transmis 
o interesantă emisiune cu 
tema „Poziția partidului și 
statului nostru față de re
ligie". Emisiunea a cu
prins, pe lingă expunerea 
pe tema enunțată un pro
gram muzical-folcloric și un 
grupaj de informații din 
producție, fiind realizată 
sub egida minei și clubului 
din Uricani. (Al. H.)

SPECTACOLE. Astăzi și 
mîine, la Teatrul de stat 
„Valea Jiului”, începînd cu 
ora 19, spectacolul „Nevas
tă de ocazie” de Kostas A- 
simakopoulos. Protagoniști: 
Gabriela Bellu și Theodor 
Marinescu. (Al. H.)

INIȚIATIVA
BILA, 
tetului 
ricani, 
care 
cîndva 
re s-a
tiar. S-a extins astfel 
paritatea vestiarelor

LAUDA-
Din inițiativa Comi- 
sindicaiului I.M. U- 
o clădire veche, în 
au fost
cîteva

transformat în

adăpostite 
compresoa- 

ves- 
ca- 

pen-

ale
au

tru hainele de lucru' 
minerilor. Vestiarele 
fost dotate cu instalații de 
aeroterme pentru uscarea 
hainelor. (V.S.)

ȘAH. Mulți iubitori ai 
eșichierului s-au întrebat 
de ce reprezentanta Văii 
Jiului, Cristina Bădulescu, 
nu participa la finala cam
pionatului național 
feminin de șah 
de la Băile Herculane, deși 
cucerise acest drept. Mo
tivul i campionatul mon
dial de șah pentru junioa
re, care se desfășoară în

PÎ- 
să 

în re
ave m,- 
abataj 

cele-

fost amînată, pu- 
apreeia,
nu
trimestrul I 

anului x ii tor.
La preparația din 

trila a mai rămas de 
in funcțiune o instalație de 
însilozare, restanță 
1984, iar în anul 1985 
mai fost programată 
plan.

Preparația din Uricani, cu 
termen de punere în func
țiune 30 iunie 1986, ridică 
de pe acum serioase pro
bleme. Cîteva din obiec
tivele care i condiționează 
punerea în funcțiune, cum 
sînt ramura principală a 
funicularului pentru eva
cuarea sterilului, ramu
ra furacelarului de goli-

în pre- 
vor începe 

al

Pe- 
pus

din 
n-a 

în

re, drumul de acces 
funicular, conducta de 
vac uare a apelor uzate, 
au fost atacate, deoarece
sînt eliberate amplasamen
tele. Documentația pre
văzută pentru construcția 
grupului social în 1986, n-a 
fost asigurată pînă în pre
zent, deși ne aflăm' în ul
tima lună a anului. Utila
je achiziționate și stocate, 
în valoare de peste 93 de 
milioane lei sînt destinate 
unor obiective de investi
ții cum sînt depozitul de 
cărbune brut, însilozarea 
cărbunelui spălat, decan- 
toarele pentru steril și al
tele care nu au fost con
struite Este evident că se 
impune accelerarea lucră
rilor de construcții la a- 
ceste obiective, iar în vi
itor o mai bună coordo - 

pla- 
Și

Cititorii ne sesizează

Un model de
la cunoștință că 
Exploatarea de 
comunală și

Vă aduc 
am sesizat 
gospodărie 
locativă din Petroșani, prin
cererea înregistrată cu nr. 
12779 din 24 octombrie 
a.c., să-mi efectueze repa
rații in imobilul în 
locuiesc (strada 
Roaită,
meniul 9). Am specificat că, 
deoarece apa curge pe 
rete, apartamentul se 
gradează. Pînă în 28 
iembrie nu am primit

blocul 9,

ca re 
Vasile 
aparta-

Pe
el e- 

no- 
nici

localitatea iugoslavă Do- 
brna. Intre cele 22 
de concurente, 
Cristina Bădulescu a pășit 
cu dreptul, învingînd-o 
pe 
Wright și 
ținînd în 
remiză.

PUNCT 
derea îmbunătățirii 
mentării cu energie 
mică a orașului Lupeni, lu
crătorii de la IACMM și 
IGCL Petroșani constru
iesc și utilează punctul ter
mic nr. 12, care va alimen-

dreptul, 
australiana Iosephine 

pe Dahlman, ob- 
runda a doua o

TERMIC. In ve- 
•" ali- 

ter-

„receptivitate“
un fel de răspuns, fapt 
care contravine prevede - 
rilor legale ce obligă în
treprinderea ca cel puțin 
să răspundă în cel mult 
30 de zile la sesizare. Vă 
rog să interveniți pe lîngă 
organul competent să re
pare imobilul întrucît în 
perioada de iarnă situația 
actuală va avea implicații 
asupra condițiilor de confort 
ale familiei mele.

Rodica SANDULESCU, 
Petroșani

ta circa 600 de apartamen
te ale blocurilor din strada 
Viitorului.

RADIOTELEGRAFIE. 
Cercul radiotelegrafiștilor 
amatori din municipiul nos
tru se va mări, întrucît 
Casa pionierilor și șoimi
lor patriei din Petrila dis
pune de acum de o nouă 
și modernă stație de radio- 
telegrafie.

VETERINARA, 
scripțiile sanitare 
nare Petrila, 1 
Vulcan și Lupeni sînt 
dispoziția cetățenilor

Circum- 
! veteri- 
Petroșani, 

la 
în

mai bună 
nare între termenele 
nurilor de construcții 
de montaje.

Marile sarcini care 
în anul viitor în fața 
taților miniere, necesita
tea valorificării superioare 
a cărbunelui extras prin 
dezvoltarea capacităților de 
preparare, impun la nive
lul I.P.C.V.J., beneficiarul 
noilor capacități de pre
parare, o preocupare spo
rită pentru impulsionarea 
ritmului de execuție a in
vestițiilor. In acest scop 
sînt necesare analize peri
odice cu privire la stadiul 
lucrărilor de investiții, o 
mai strînsă conlucrare cu 
constructorii, astfel îneît 
răinînerile în urmă să fie 
lichidate in cel mai scurt 
timp. Trebuie să se înțe
leagă că punerea în func
țiune a noilor capacități de 
preparare, pe măsura spori
rii producției de cărbune 
extras este o problemă sub 
semnul urgenței !

stau 
uni

vederea efectuării exame
nului trichineloscopic pen
tru porcii sacrificați, des
tinați consumului casnic. 
Este bine să se prevină 
pe această cale îmbolnăvi
rea cetățenilor, prin efec
tuarea unor astfel de a- 
nalize, care necesită doar 
o cantitate de 50 gr. carne 
din animalul sacrificat.

Rubrică realizată de 
Ion VULPE

I
I
I
I

nas
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SECVENȚE CULTURALE
J

SECVENȚE CULTURALE
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Perseverență, unitate în 
educativ-artistic

Am scris de multe ori 
despre unul dintre facto
rii care asigură buna des
fășurare a actului de cul
tură — colaborarea efici
entă a tuturor organisme
lor implicate : comitetele 
de cultură și educație so
cialistă, sindicatele, or
ganizațiile de tineret și 
copii, celelalte organizații 
de masă și obștești, alți 
activiști culturali, sub 
conducerea consiliului de 
educație politică și cul
tură socialistă. Un exem
plu în această direcție îl 
constituie orașul Uricani, 
fapt pe care îl simți atît 
cu ocazia acțiunilor la 
care protagoniștii sînt
nume de prestigiu ale cul
turii noastre naționale, cît 
și urmărind acțiunile re
alizate cu forțe proprii, 
în mijlocul oamenilor mun
cii, acțiuni unde primea
ză caracterul de masă, 
formați v-m unilateral.

Programul afișat la clu
bul din Uricani demon
strează multitudinea de 
probleme cărora încear 
că să le facă față, mai 
ales dorința firească a 
consiliului de conducere al 
clubului de a răspunde 
prompt, prin acțiuni de 
calitate, cerințelor oa
menilor muncii. Aici, în- 
cepînd cu acțiunile în spri
jinul producției, dezbateri, 
expuneri, simpozioane, că
rora le sînt consacrate zi
lele de marți și vineri din 
săptămînă și care își pro
pun lărgirea nivelului de 
cunoștințe generale, creș
terea pregătirii profesio
nale și pînă la acțiunile 
cu caracter recreativ ca
re îmbină divertismentul 
cu educația estetică, se 
simte colaborarea tuturor 
celor direct implicați în 
actul de cultură, ceea ce 
confirmă o cunoaștere de
plină a sarcinilor, un stil 
de muncă eficient, colec
tiv, dinamic dar și multă 
pasiune și spirit de iniția
tivă. Acțiuni care în unele

cluburi au uneor carac
ter formal, la Uricani se 
desfășoară cu o participa
re foarte bună; subliniem 
acțiunile care își propun 
abordarea unor teme de 
etică și echitate, gen 
„Tribuna democrației", al
tele cu tematică ateist-ști- 
ințifică.

Orașul Uricani, rapor- 
tînd la numărul de locui
tori, s-a prezentat bine în 
Festivalul național „Cîn- 
tarea României"; să a- 
mintim numai formația de 
dansuri bătrînești, dețină
toare a numeroase pre
mii republicane, instrui
tă chiar de președintele 
comitetului orășenesc de 
cultură și educație soci
alistă prof. Dumitru Sâr- 
bușcă sau corul mixt al 
sindicatului învățămînt, 

dirijat de prof. Elisabeta 
Bejan (aceeași care, în 
paranteză fie spus, condu
ce și două coruri școlare), 
de taraful clubului con
dus de Viorel Jude, di

In cadrul grădiniței cu program normal (nr. 2) din Lupeni, sub îndruma
rea atentă și afectuoasă a educatoarei Ileana Roșea, tinerele vlăstare deprind 
primele taine ale cunoștințelor cu care se pregătesc pentru întimpinarea pri
mului sunet al clopoțelului. Foto: Robert TAVIAN

rectorul clubului. Forma
ții artistice de bun nivel 
pe care le poți vedea per
manent în spectacol, for
mații a căror forță constă 
în caracterul lor de masă 
dar și în continuitatea 
muncii artistice, o muncă 
făcută cu pasiune, cu stă
ruință.

Sînt destule lucruri și la 
Uricani care pot fi îmbu
nătățite. Oamenii de aici 
sînt conștienți de acest 
lucru. Se gîndesc, bună
oară, la o cercetare mai a- 
tentă a folclorului din 
zonă pentru îmbogățirea 
repertoriului formației de 
dansuri și a tarafului, se 
gîndesc la o diversificare a 
genurilor artistice ținînd 
cont că în cadrul clubului 
se organizează acțiuni 
pentru colective diverse.

Exemplul Uricaniului poa
te fi preluat de multe alte 
așezăminte de cultură din 
municipiu.

H. ALEXANDRESCU

actul Oaspeți ai Văii Jiului

„Mă simt legat de aceste locuri, prin
amintirea

— Stimate Dan Spătaru, 
faceți parte dintre acei 
oaspeți ai Văii Jiului care 
au umplut pînă la refuz 
sălile de spectacole din 
toate localitățile munici
piului. Ați fost prezent pe 
scenele noastre timp de 
o săptămînă. Ce înseam
nă, pentru dumneavoastră, 
revenirea in Valea cărbu
nelui ?

— Mă leagă amintiri deo
sebite de Valea Jiului, nu 
din punct de vedere inter
pretativ, ci ținînd cont de 
profesia mea. Sînt profesor 
de sport și nu voi uita 
niciodată clipele minu
nate petrecute în Paring, 
în perioada studenției, la 
cursurile de schi. Atunci 
i-am cunoscut pe minună
ții oameni de aici. Ca un

aniior de studenție"a

element de referință... a- 
muzant, îmi revine în min
te afișul primului meu 
program la... fostul restau
rant „Minerul": „Astă
seară cîntă Dan Spătăres- 

Un îndrăgit cîntăreț al 
sălilor pline: Dan Spătaru.

cu (!) din București". Ne-am 
amuzat deopotrivă, gazde 
și musafiri.

— De ce credeți că se 
spune despre cîntecele 
dumneavoastră că nu au 
vîrstă? Popularitatea lor 
se menține la cota maxi
mă...

— Nu am cîntat decît 
ceea ce am considerat că 
place publicului. Nu am 
fost niciodată un... concu
rent. Consider că expresia 
„șlagăre în devenire" este... 
forțată. Un șlagăr se naște 
sau nu se naște! Eu nu 
am cîntat — și nu voi cân
ta niciodată 1 — pentru ju
riu 1 Singurul „juriu" că
ruia i-am încredințat me
lodiile a fost... publicul.

— La ce vă gîndiți cînd 
vă adresați publicului ?

— Prin cîntecele mele 
doresc să spun publicului 
povești de dragoste, ade
văruri despre viață, des
pre respect, despre amin
tiri.. Ele mi-au călăuzit 
viața și cîntînd,"îmi do
resc să fac din fiecare un 
sens, pentru cei ce mă 
ascultă.

— Care credeți că este 
rolul unui cintec de muzi
că ușoară ?

— Indiferent de îm
prejurare, cîntecul trebuie 
să conțină un mesaj. El 
trebuie să devină — prin 
intermediul interpretului 
— un bun spiritual pentru 
fiecare beneficiar al său.

■— Vă rugăm să ne des- 
tăinuți cîteva proiecte.

— Voi reveni pe scenele 
Văii Jiului, în mijlocul mi
nerilor, unde, credcți-mă, 
ni-am simțit minunat. Pro
mit o viitoare reîntîlnire 
cu toți cei ce iubesc, aici, 
în Valea Jiului, cîntecul, 
făcînd din drumul lor 
zilnic în subteran un- 
„drum de lumină" către 
inima țării. In ceea ce pri
vește activitatea mea ar
tistică, doresc să destăinui 
cititorilor ziarului „Stea
gul roșu" că vor avea in 
curînd posibilitatea să a- 
chiziționeze noul disc pe 
care l-am imprimat la 
„Electrecord", cu melodii 
de Temistodle Popa. Voi 
întreprinde un turneu în 
U.R.S.S., iar anul viitor, 
voi participa la un film de 
lung metraj în care însă
mi voi cînta 1

Interviu realizat de 
Alexandru TATAR

Odată cu venirea ano
timpului rece și umed, creș
te frecvența Îmbolnăvi
rilor prin infecții acute 
respiratorii. Pe prim plan 
se află infecțiile vii tie ca
re sînt apoi adevărate 
„deschizătoare d° dru
muri" pentru infecțiile bac
teriene ale aparatului res
pirator. Numărul pneu
moniilor, de exemplu, 
crește paralel cu amploa
rea epidemiilor de gripă.

Infecțiile respiratorii a- 
cute date de virusuri, vi
rozele respiratorii sînt pri
vite ca „boli minore". Dar 
nu este așa. Pe lîngă ne
ajunsurile directe, adică 
starea de boală, aduc se
rioase pierderi economice 
prin numărul mare de per
soane pe care epidemiile 
le fac, pentru o perioadă, 
inapte de muncă. Din a- 
ceastă categorie de îmbol
năviri face parte și gripa 
care este o boală infecți- 
oasă aeuță din grupa B, 
foarte contagioasă (sînt cel 
puțin șase tipuri și o serie 
de subgrupe), mai întîlnit 
la noi fiind virusul A.

Gripa apare sub formă 
de epidemii sau chiar 
pandemii, afectînd 50—75 

la sută din populația unor 
regiuni întinse pe glob. 
Printre principalele sur
se de infecție se află în 
primul rînd bolnavii care 
transmit virusul în mod 
direct prin tuse, strănut, 
vorbire. Sînt contagioși 
3—5 zile de la debut. Pur
tătoare de virusuri sînt
ticmriiaiiiiiiaiiiiiiiiiRi

Sfatul medicului

GRIPA
și infecțiile inaparente, 
chiar și obiectele cu care 
s-a venit în contact.

Receptivitatea față de 
gripă este universală, toa
te grupele de vîrstă pu
țind contracta boala care 
creează imunitate spe - 
cifică numai pentru vi- 
iusuI respectiv. Deci o- 
mul poate să contracteze 
gripa de mai multe ori 
deoarece există o serie de 
subtipuri de virusuri. 
Timpul de infectare, adică 
incubația și pînă la apariția 
primelor semne de boală, 
este de 1—3 zile. Debutul 
este brusc: fiori, febră 

(39—40 grade), cefalee, as
tenie, dureri musculare 
și articulare, dureri în 
globii oculari. Această 
perioadă durează 3—5 zi
le în care timp febra și 
celelalte simptome se 
mențin. Fața se congestio
nează, ochii lăcrimează, 
apar herpes în jurul gu

rii, dureri la nivelul globi
lor oculari, o serie de sem
ne respiratorii: rinoree, 
secreție nazală abunden
tă, disfonie (răgușeală), 
tuse uscată, obositoare, 
deci catar nazal, laringo- 
traheobrorișită, faringită. 
Pot apare și tulburări car
diovasculare (puls acce
lerat, tahicardie, tensiu
ne arterială ușor scăzută), 
simptome digestive (ina- 
petență, grețuri, limbă 
saburală, scaune frecven
te diareice chiar și feno
mene hemoragice. După 
3*—5 zile febra cedează, bol
navii transpiră desr—< ma

nifestă astenie, oboseală 
și tuse.

încă nu există un trata
ment care să vizeze virusul 
gripal. Pentru calmarea 
cafaleei, combaterea fe
brei și a durerilor muscu
lare, se recomandă aspiri
nă, paracetamol. Pentru 
tuse: calmante, codenal, 
trccid, siropuri expectoran- 
te, un regim cu supliment 
de vitamina C care contri
buie la creșterea rezisten
ței generale. In gripa sim
plă nu se prescriu antibi
otice, ele fiind rezervate 
numai pentru tratamentul 
complicațiilor microbiene. 
Bolnavii se izolează la 
domiciliu, odihna la pat 
este obligatorie (3—5 zile). 
Se evită aglomerațiile și 
contactul cu bolnavii în 
perioada epidemiei.

Conduita de profilaxie 
specifică este vaccinarea 
antigripală a persoanelor 
care, prin ocupația lor, 
viu în contact cu publicul 
și a celor cu afecțiuni cro
nice pentru care contrac
tarea gripei ar prezenta un 
risc deosebit.

Dr. Maria BAI,EA, 
medic primar interne 

Spitalul orășenesc Petriia

„ATRIBUȚIUNI"
Se spune că un șef de 

garaj își cunoaște atribu- 
țiunile și în somn. Nicolae 
Mitu, de la A.U.T.L. Pe
troșani are „scuza" că era 
în concediu, altfel, susți
ne dînsul, n-ar fi trimis 
autobuzul 31 HD 1332 (al 
A.U.T.L., nu personal 1) 
să-i transporte de la Pe
trila un... porc. La cursa 
în interes personal au luat 
parte, pc lîngă conducă
torul auto, un lăcătuș și 
un mecanic de la garaj, 
pontați, bineînțeles, la șut. 
Să ne mai mirăm că u- 
neori transportul în co
mun merge... anapoda ? 
Așteptăm măsuri care să-i 
readucă aminte șefului de 
garaj Nicolae Mitu care-i 
sînt adevăratele atribuți
uni.

TOT A.U.T.L. !
Fiindcă tot este vorba de 

atribuțiuni și de A.U.T.L., 
șeful de coloană Petru 
Moise i-a permis conducă
torului auto Mircea Galea 
să parcheze, pe timpul 
nopții, autobuzul 31 UD 
1331, în apropierea com- 
plt xului âe alimentație 
l ublică din Vulcan, vre

me îndelungată și nu la 
garaj, așa cum prevede 
li gea. Se vede că la 
A.U.T.L. Petroșani este 
nevoie de reciclarea opera
tivă (și nu numai atît 1) 
a personalului însărcinat 
să urmărească buna des
fășurare a activității.

IRESPONSABILITATE
In scara zilei de 12 de

cembrie, după un chef de 
pomină, Dorel Ionașc, con
ducător auto la U.M.T.C.F., 
coloana Uricani, s-a suit 
la volanul autotractorului 
31 HD 8541, parcat pînă 
atunci la domiciliul său. 
Gestul său iresponsabil a 
curmat viața unui pieton 
din Uricani, pe care nici 
măcar nu l-a observat cînd 
l-a călcat cu roțile auto
tractorului. Cc făcea oare 
in acest timp șeful de co
loană Doru Cimponeru, 
care a permis și altor opt 
conducători auto să-și par
cheze autovehiculele la 
domiciliile lor ?

☆
Duminică, 15 decembrie 

a.c., au dreptul să circule 
autoturismele proprietate 
personală, înmatriculate 
sub număr FARA SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circulație 
al Miliției municipiului 

Petroșani
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Incheieres vizitei oficiale de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 

m Iugoslavia
Plecarea din BelgradSosirea în Capitală

(Urmare din pag 1)

cutiv al C.C. al P.C.R., de 
secretari ai Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român, de mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai 
guvernului, de reprezen
tanți ai unor instituții cen
trale, organizații de masă 
și obștești, generali.

La coborârea din avion, 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu le-au fost 
oferite buchete de flori 
de un grup de pionieri.

Numeroși oameni ai 
muncit din întreprinderi și 
instituții bucureștene, a- 
ftați la aeroport, au în- 
tlmpinat cu deosebită căl
dură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu. Cei pre- 

■ genți au dat glas deplinei 
, satisfacții a întregii noas

tre națiuni față de rezul
tatele vizitei oficiale de 
prietenie întreprinse de 
conducătorul partidului și 
statului nostru în R.S.F. 
Iugoslavia — moment de

ACTUALITATEA IN
PE SCURT ■ PE SCURTM O £ C O V A

„0 gindire nouă in politica eiternă"
MOSCOVA 13 (Agerpres). 

— In cadrul convorbirii 
avute cu Louis Mermaz, 
președintele Adunării Na
ționale a Franței, aflat în 
vizită la Moscova, la invi
tația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Mihail Gorba- 
ciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., membru 
ăl Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a 
subliniat, între altele, că 
pentru U.R.S.S. cea mai 
importantă și urgentă sar
cină este, în prezent, o- 
prirea cursei înarmărilor, 
folosirea oricărei posibi
lități pentru o cotitură spre 
mai bine în situația inter
națională. Astăzi, ca nicio

■ TELEX • SPORT ♦ TELEX • SPORT ■
DUMINICĂ SEARA, la 

Ciudad de Mexico se va 
efectua tragerea la sorți 
a grupelor turneului final 
al Campionatului Mon
dial de fotbal, organizato
rii anunțînd că în vederea 
acestei operațiuni au fost 
luate o serie de măsuri 
tehnice. Astfel, au fost de
semnați șase capi de serie, 
stabilindu-se și locurile în 
care vor evolua formațiile 
respective: Italia — grupa 
A, la Puebla, Mexic — 
grupa B, la Ciudad de 

însemnătate deosebită pen
tru întărirea în continua
re a legăturilor de priete
nie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia, 
dintre țările și popoarele 
noastre.

Primirea călduroasă, pli
nă de însuflețire făcută 
de cetățenii Capitalei to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, pune în eviden
ță, în mod pregnant, sen
timentele de aleasă dra
goste și prețuire pe care 
națiunea noastră le nu
trește față de conducăto
rul partidului și statului, 
profundei recunoștințe ce 
i-o poartă pentru exem
plara sa activitate consa
crată progresului neîntre
rupt al patriei noastre, 
sporirii bunăstării între
gului popor, creșterii 
prestigiului României în 
viața internațională.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu 
prietenie entuziastelor ma
nifestări ale bucure.șteni- 
lor.

dată în trecut — a spusei 
— este nevoie de o gîndi- 
re nouă în politica exter
nă, de o nouă abordare a 
relațiilor dintre state. Toc
mai acestea au fost crite
riile după care s-a con - 
dus Uniunea Sovietică la 
întîlnirea sovieto-amcricană 
la nivel înalt.

La rîndul său, L. Mer
maz s-a pronunțat pentru 
o dezvoltare în continuare 
a dialogului între Est și 
Vest și a subliniat că 
Franța este pentru dezvol
tarea colaborării cu Uni
unea Sovietică, în interesul 
întăririi păcii, opririi cursei 
înarmărilor și neextinde- 
< ii acesteia în Cosmos.

Mexico, Franța — grupa 
C, la Leon și Irapuato, 
Brazilia — grupa D, la 
Guadalajara, R.F. Ger
mania — grupa E, la 
Queretaro, Polonia — gru
pa F — la Monterrey.

De asemenea, au fost 
comunicate „urnele" din 
care vor fi extrase cele
lalte echipe, în următoa
rea componență: I: Argen
tina, Paraguay, Uruguay, 
Anglia, U.R.S.S. și Spa
nia; II: Algeria, Maroc, 
Irak, Coreea de Sud, Ca

Urinare din pag I

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au sosit 
la aeroportul Beograd 
împreună ;u tovarășii 
Rado' an Vla'kovici și
Vidoie Jarkovici.

Ceremonia plecării a
fost marcată de înalte o- 
noruri militare Pe fron
tispiciul -iăd iii centrale 
a aeroportului erau arbo
rate drapelele de stat ale 
celor două țări. S-au in
tonat imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia. To-

Dejun
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat, vi
neri, la un dejun oficial, 
oferit în onoarea lor de 
tovarășul Vidoie Jarko
vici, președintele Prezi
diului Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia.

In timpul dejunului, ca
re a avut loc într-o am-

ACTRIȚ/V americană Ann 
Baxter a decedat într-un 
spital din New York în 
vîrstă de 62 de ani, ca ur
mare a unei hemoragii ce
rebrale. Ea a obținut un 
premiu Oscar pentru cel 
mai bun rol secundar în 
filmul „Tăișul lamei". Cel 
mai mare succes cine
matografic l-a constituit 
însă rolul din „Totul 
despre Eva“, unde a apă
rut alături de Bette Davis.

O BANDA de gangsteri 
a reușit să oprească un 
tren în apropiere de Mar
silia, jefuind vagonul poș
tal, din care au sustras ț)l 
de saci cu bani aparținînd 
Băncii naționale a Franței. 
Suma furată este estima
tă la 100 000 dolari, infor
mează agenția United 
Press International.

nada și Danemarca; III > 
Belgia, Bulgaria, Unga
ria, Irlanda de Nord, Por
tugalia și Scoția.

☆
La turneul final al Cam

pionatului mondial de 
fotbal vor fi efectuate con
troale antidoping la care 
vor fi supuși câte trei 
jucători din fiecare echi
pă, începînd din partea a 
doua a competiției, în 
timp ce în grupele preli
minarii vor fi testați cîte 
doi fotbaliști.

☆
FEDERAȚIA internați

onală de fotbal a luat o

varășii Nicolae
Ceaușescu și Radovan 
Vlaikovici au trecut în re
vistă garda de onoare.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat ră
mas bun de la tovarășii Ra
dovan Vlaikovici și Vidoie 
Jarkovici, de la celelalte 
persoane oficiale iugoslave.

Un grup de copii a ofe
rit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu frumoa
se buchete de flori.

I a ora 14,30 aeronava 
prezidențială a decolat, 
îndreptîndu-se spre patrie.

oficial
bianță caldă, prieteneas
că, tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășul Vi
doie Jarkovici au rostit 
toasturi exprimînd satis
facția pentru rezultatele vi
zitei și convorbirilor la 
cel mai înalt nivel, care 
au deschis noi perspective 
conlucrării româno-iugosla- 
ve pe multiple planuri, în 
interesul partidelor și 
popoarelor noastre, al 
cauzei socialismului, pă
cii și colaborării interna
ționale.

O NAVĂ cu 408 excursi
oniști la bord s-a ciocnit 
pe fluviul Mississippi, din 
S.U.A., cu un remorcher, 
relatează agenția Associ
ated Press. Accidentul, 
care a avut loc în apro
piere de localitatea Donald.- 
sonville, din statul Louisi
ana, s-a soldat, din ferici
re, numai cu scufundarea 
navei, pasagerii fiind sal
vați.

MINISTERUL Afaceri
lor Externe al Greciei a 
blocat semnarea unui a- 
cord de către o firmă 
greacă pentru reînnoirea 
liniilor telefonice ale unei 
baze militare americane 
din apropierea Atenei, a 
anunțat un purtător de 
cuvînt guvernamental, ci
tat de agenția Reuter. El 
a precizat că un asemenea 
acord ar fi fost contrar 
politicii guvernamentale.

serie de hotărâri în ce 
privește ediția din 1990 
a campionatului mondial. 
Printre acestea se află și 
decizia potrivit căreia în 
meci de baraj, la viitoarea 
ediție, câștigătoarea gru
pei Oceania va întîlni a 
patra echipă sud-america- 
nă, și nu o formație din 
Europa. De asemenea, 
FIFA a anunțat că la 
turneu) final nu contează 
cartonașele primite în 
cursul preliminariilor, a- 
vertismen tele respective 
heatrăgînd suspendarea 
jucătorilor.

Vacanța
Prezentă deocamdată în 

planuri și proiecte, va
canța de iarnă a elevilor 
și studenților va debuta la 
21 decembrie, după ulti
ma oră de curs. Numeroși 
preșcolari, elevi și tineri 
din învățămîntul superi
or vor petrece o parte din 
vacanță în tabere ame
najate în pitorești ținu
turi montane, vor partici
pa la e xcursii si drumeții, 
vor vizita locuri și mo- 
numente istorice, mari 
muzee, case memoriale. 
Clubui iie de vacanță vor 
găzdui variate activități 
— simpozioane, mese ro- 

< tunde, colocvii, montaje 
luerar-artistice.

In apropiata vacanță de 
iarnă, tineretul studios va 
participa la numeroase 
activități cu caracter pa-

TV.
13,00 Telex. 13,05 La 

sfîrșit de săptămînă (co
lor). 14,45 Săptămînă po
litică. 19,00 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
VIND Fiat 850, demon

tat. Informații, Petroșani, 
strada Viitorului, bloc 1, 
ap. 12, sc. I. (5500)

VIND casă cu grădină 
în Petroșani. Relații, zil
nic la telefon 41849, după 
ora 15. (5492)

ONORATA clientelă, 
„Salonul Nușa“ vă oferă, 
cu programare, servicii 
complete de coafură, ma
nichiură, pedichiură. Stra
da 11 Iunie nr. 9 Petro
șani (poarta roșie, în spa

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA ing. Constantin Dobrescu anunță cu 
adincă durePe, încetarea din viață a distinsei lor 
cumnate și mătuși

dr. chimist ELENA HÎNDORF.ANU 
Inmormîntarea are Ioc in ziua de 16 decembrie, 

ora 13, în cimitirul central din Cluj-Napoca.

FIICA, ginerele, nepoții, cu aceeași nesfîrșită 
durere anunță împlinirea unui an de la dispariția 
fulgerătoare a celei care a fost

GALEA MARINA
Lacrimi și Hori pe mormint. (5509)

FIUL îmi, nora I.enuța, cuscrii, mulțumesc ce
lor care prin prezență și flori au fost alături de 
noi in greaua încercare pricinuită de decesul celei 
care a fost

KARACSONY MARGARETA (5496)

SOȚIA, fiica, ginerele, nepoata și rudele mulțu
mesc celor cpre au fost alături de noi in greaua 
încercare pricinuită de decesul scumpului nostru

BELE AN U AUREL (5498)

de iarnă
triotic. In cinstea aniversă
rii proclamării -Republicii, 
în școli și facultăți vor 
avea loc spectacole de
cîntece și poezie, evocări, 
gale de'film. Acțiunilor 
menționate li se vor adăuga 
taberele pe diferite disci
pline de învățămînt, con
cursuri de creație știin
țifică. tehnică și artistică 
în cadrul celei de-a Vl-a 
ediții a Festivalului națio
nal „Cîntarea României".

Programul de desfășu
rare a vacanței mai pre
vede organizarea tradițio
nalelor serbări ■ specifice 
Pomului de iarnă, între
cerilor sportive din cadrul 
„Daciadei". a feericelor car
navaluri prilejuite de a- 
propierea Anului Nou etc.

(Agerpres)

19,20 Teleenciclopedia 
(color). 19,45 Steaua fără 
nume (color). Emisiune- 
concurs u tineri inter- 
preți de muzică ușoară 
(etapa I). 20,45 Film ar
tistic (color). De unul 
singur. 22,05 Telejurnal. 
22,15 Romanța „Crizan
temei" (color).

tele cantinei studențești) 
(5478)

ADMITERI : drept, fi
lozofie, istorie, ASE, pregă
tire intensivă, rapidă prin 
corespondență. La filozo
fie, economie. Adresați U- 
niversitar, căsuța poștală 
77—7. București 77. (5459)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Gergely Iuliu 
Robert, eliberat de Institu
tul de Mine Petroșani. II 
declar nul. (5495)
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