
Ședința
Comitetului Politic Executiv

al C.C. al P.C.R.
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, sîmbătă, 14 decembrie, 
a avut loc ședința Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
și aprobat propunerile privind perfecțio
narea mecanismului economico-financiar. 
Noile propuneri au in vedere îmbunătăți
rea, in continuare, a activității de plani
ficare a economiei naționale, stabilindu-se 
cu mai multă exactitate, răspunderile ce 
revin în acest domeniu Comitetului de 
Stat al Planificării, ministerelor, centra
lelor și întreprinderilor. De asemenea, 
ele asigură întărirea autoconducerii mun
citorești, creșterea și mai accentuată a 
rolului organelor de conducere colectivă, 
sporirea răspunderii personalului de con
ducere. i fiecărui om al muncii în gospo
dărirea cu eficiență maximă a părții din 
avuția națională încredințată spre admi
nistrare și gospodărire fiecărei unități 
economice, în apărarea și dezvoltarea pro
prietății socialiste. Propunerile prevăd o 
mai clară reglementare a răspunderilor 
materiale legate de gestionarea bunurilor, 
de asigurarea calității produselor, redu
cerea consumurilor materiale și de ener
gie. executarea contractelor economice, 
precum și modalități de recuperare a pa
gubelor provocate economiei din cauza 
proastei gospodăriri a fondurilor mate
riale și bănești.

Măsurile propuse vizează, de asemenea, 
o serie de perfecționări ce urmează a fi 
aduse în domeniul aprovizionării tehnico- 
materiale, îndeosebi în ce privește con
tractele economice, tipizarea produselor, 
normarea consumurilor, urmărindu-se, 
și în acest domeniu, o mai bună precizare 
a sarcinilor și răspunderilor, asigurarea 
tuturor condițiilor pentru reducerea con
sumurilor de materii prime, materiale. Se 
vor aduce, de asemenea, îmbunătățiri în 
sistemul financiar-bancar, de creditare a 
producției, al sporirii răspunderii și co
interesării oamenilor muncii în realizarea 
unei producții de bună calitate, în creș
terea eficienței intregii activități econo
mice.

Aprobînd aceste propuneri, Comitetul 
Politic Executiv a hotărît ca ele să-și gă

sească concretizare în decrete și regle
mentări cu putere de lege. S-a cerut, de 
asemenea, ca reglementările în aceste 
domenii să fie larg popularizate și afișate 
în întreprinderi, la locurile de muncă, 
incit ele să fie bine cunoscute și însușite 
de toți oamenii muncii.

In continuare, în cadrul ședinței, la 
propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Comitetul Politic Executiv a hotărît ca, 
pe baza prevederilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, să se constituie 
Comisia Centrală pentru organizarea și 
modernizarea proceselor de producție, 
și, în mod corespunzător, să se treacă 
la organizarea și constituirea unor astfel 
de comisii la nivelul Capitalei și, apoi, al 
tuturor județelor. S-a stabilit ca constitui
rea acestor comisii — în sarcina cărora 
intră organizarea și coordonarea întregii 
activități de modernizare și introducere a 
progresului tehnic în economie — să fie 
încheiate, într-o primă etapă, în prima 
jumătate a anului 1986, urmind ca ulte
rior, in a doua etapă, pînă in anul 1990, 
pe baza înfăptuirii integrale a programe
lor de modernizare să se realizeze cel 
puțin dublarea productivității muncii — 
și chiar mai mult — concomitent cu re
ducerea substanțială a cheltuielilor mate
riale, a consumurilor de materiale și e- 
nergetice, ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al producției.

Comitetul Politic Executiv a examinat, 
în continuare, unele probleme legate de 
asigurarea unei creșteri demografice co
respunzătoare a populației. S-a apreciat 
că, deși față de anul trecut, în primele 
9 luni ale acestui an s-a realizat o anu
mită creștere, totuși aceasta nu poate fi 
considerată ca satisfăcătoare și s-au pro
pus unele măsuri de natură să întărească 
răspunderea organelor sanitare și a tu
turor factorilor care au atribuții în acest 
domeniu, să se aducă o scrie de perfec
ționări reglementărilor legale existente, 
astfel incit să se asigure creșterea indi
celui de natalitate și a sporului natural 
al populației. S-a hotărît, de asemenea, 
ca — în cadrul creșterii generale a veni
turilor reale ale populației — să se ma
joreze alocația de stat pentru copii, pre-

(Continuare in pag. a 4-a)

La invitația tovarășului NICOLAE 
tovarășul TODOR J1VKQV va efectua o 

în țara noastră
La invitația tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, tova

rășul Todor Jivkov, se
cretar general al Comite
tului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de

CEAUȘESCU, 
vizită de prieten e

Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, va efectua 
o vizită de prietenie în 
Republica Socialistă 
România, în ultima decadă 
a lunii decembrie a.c.

1OO de ani de exploatare j 
a cărbunelui din aaîncurîle Aninoasei} 
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Sărbătoare emoționantă 
la mina centenară

Data de 14 decembrie 
1985 rămîne pentru tot
deauna consemnată ca 
un moment memorabil, 
cu semnificații majore, 
pe fila de istorie a minei 
Aninoasa : ÎMPLINIREA 
UNUI SECOL DE CIND 
SE EXPLOATEAZĂ căr- 
BUNELrE IN AD1NCU- 
RILE EI. Vechiul și re
putatul colectiv de 
neri de la Aninoasa 
aniversat centenarul
tr-un cadru sărbătoresc, 
emoționant, marcat de o 
atmosferă de sensibili
tate sufletească și îndrep
tățită mândrie muncito
rească, de manifestare a 
puternicei angajări pa-

mi- 
și-a 
in-

triotice pentru sporirea 
producției de cărbune ca 
răspuns mineresc la che
marea secretarului gene
ral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
Minerul nostru de onoa
re, de a da țării cit 
mult cărbune.

La manifestările 
lejuite de centenarul
nei Aninoasa au partici
pat tovarășii 
Matei, membru al C.C. al 
P.C.R., secretar al Comi
tetului județean de partid, 
și Viorel Taur, membru 
al C.C. al P.C.R., prim se
cretar al Comitetului mu
nicipal de partid.
Manifestările dedicate

mai

pri
mi-

de- 
obiș-
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ȚARII, cit MAI MULT CĂRBUNE!

Suplimentar, 
30 000 tone

Realizînd peste prelimi
narul zilei de 13 decem
brie un plus de 874 tone 
de cărbune, minerii de la 
Paroșeni înregistrează, în 
această lună, o depășire a 
sarcinilor de plan cifrată 
la peste 8000 tone de căr
bune. Cu această cantitate, 
I.M. Paroșeni, fruntașa 
Văii Jiului, își majorează 
plusul din anul în curs la 
30 000 tone de cărbune.

La baza acestor succese 
stă contribuția tuturor sec
toarelor, dintre brigăzile 
fruntașe amintind pe cele 
conduse de Vasile Cojoca- 
ru (sectorul I), Nicolae 
Andrașic (sectorul II), Fran- 
cisc Fazakaș (III) și Con
stantin Ciobănoiu (IV). Mi
nerii din ultimele două 
brigăzi, exploatînd cu pri
cepere complexele de ma
re înălțime CMA5H cu ca
re sînt dotați, au obținut, 
lună de lună, productivi
tăți medii de 22—24 tone 
de cărbune pe post, cu 
vîrfuri de 30 de tone pe 
post. (Gh. O.)

întărirea disciplinei 
direcție de acțiune 

pentru realizarea planului
întreprinderea minieră 

Lupeni, cea mai impor
tantă furnizoare de căr
bune pentru cocs din 
Valea Jiului și în același 
timp una dintre cele mai 
mecanizate unități minie
re din cadrul CMVJ, în 
pragul încheierii anului, 
poate raporta îndeplinirea 
și depășirea prevederilor 
de plan la zi, la lucrările 
de pregătiri cu peste 2500 
ml. De fapt, pregătirea 
în avans a liniei de front, 
crearea de noi capăcități 
de producție au constituit 
o preocupare centrală 
pentru colectivul minei, 
pentru conducerea aces
teia, dovadă rămînînd 
faptul că pe tot parcursul 
anului linia de front ac
tivă s-a menținut la ni
velul planificat. O altă 
dovadă elocventă constă 

<__________________________

în punerea în funcțiune a 
5 abataje frontale de 
mare capacitate, toate 
dotate cu complexe me
canizate. Și pentru că a- 
minteam că mina Lupeni 
este una dintre cele mai 
mecanizate întreprinderi 
miniere din bazinul nos
tru carbonifer, facem o 
precizare pentru întări
rea acestei afirmații: pes
te 60 la sută din produc
ția realizată de mină — 
producție superioară a- 
nului 1984 cu peste 160 000 
tone de > cărbune — este 
obținută cu aportul me
canizării, al utilajelor mo
derne de mare capacitate 
și productivitate.

Dorin GIIEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Gheorghe

jubileului minei-au 
butat, ieri, la ora 
nuită a ieșirii minerilor 
din schimbul I. La acea 
oră numeroși mineri și 
muncitori electromeca
nici, maiștri și cadre teh- 
nico-inginerești. 
nă cu oaspeți 
pentru a fi părtași 
sărbătoarea și 
colectivului, 
expoziția 
privind 
zentul

im pre u- 
invitați 

la 
bucuria 
vizitat 

fotografii 
și pre- 

ninoasa,
a unor 
din

au 
de 

trecutul 
minei
localități miniere 
Valea Jiului.

I. BĂLAN

(Continuare în pag. a 2-a)

La turbina nr. 3 pentru furnizarea energiei electri
ce din Uzina electrică Paroșeni, operatorii Simion 
Drăghici și Sînziana Stoica urmăresc buna funcționare 
a instalației. Foto: Al. TĂTAR

Cu planul 
anual la export 

îndeplinit
Printre colectivele 

fruntașe ale Văii Jiului 
se numără și cel al fo
restierilor de la UFET 
Petroșani care, printr-o 
puternică mobilizare 
au reușit să realizeze 
integral sarcinile de 
plan la export pe acest 
an. Au fost livrate su
plimentar partenerilor 
externi 28 tone mangal, 
600 mc celuloză de fag, 
1500 mc lemn construc
ții rurale și 60 mc che
restea. Valoric aceste 
depășiri se ridică la 
peste 500 mii lei.

CRONICARI CONTEMPORAN!I 
I
| Bijutieri ai literelor de 
I plumb cu care conturea

ză cuvinte, tipografii ex- 
| trag din întunericul cer

nelii lumina comunică
rii. In regal, în vingalac, 
în rindul de linotip dos
pesc idei, alintate cu 
miinile lor înnegrite; pa
ginatei i, bătrîni, precum 
Isac Mendelovitz, sau 
tineri, precum Emil De- 
mian, linotipiștii Ale
xandru Leșe, Nicolae 
Trăistaru, Gheorghe Dă- 

I mian, oferă „aluatul" de 
J litere stereotipurilor Con- 
I stantin Cornoiu și Ion 
I Iordache, la rotativă pri- 
‘ mul cititor al ziarului nos- 
| tru, mașinistul Emeric 
!Biro, are în cartea de 

muncă mai bine de patru

decenii de... nopți-muncă.
In Tipografia din Pe

troșani muncesc 45 de 
oameni, printre care mul
te femei; împreună alcă-

Ziua tipografilor

tuiesc o familie omogenă, 
întotdeauna gala să-și fa
că datoria cu cinste. Șe
ful unității, sing. Traian 
Boța, avea deunăzi cu
vinte de laudă pentru 
mașiniștii Victor Verșans- 
chi, Constantin Sperlea, 
Lascu Stoica, pentru ti- 
păritoarele Niculina Ar

mul eseu, Aurelia Gheor
ghe, Rozplia Gyorfi, des
pre legătoresele Ecateri- 
na Boată și Adriana Sa- 
movei, despre zincogra
ful Dumitru Goanlă sau 
zețarul loan Popa, des
pre linotipiști ; fiecare, la 
locul său de muncă, exe- 
cutînd operații uneori u- 
nice în universul profe
sional al Văii.

— Noi „scriem" ziarul, 
mărturisește cu mândrie 
nedisimulată secretarul 
organizației de bază, pa
ginatorul Emil. Demian. 
Munca noastră nu este

Ion VULPE

(Continual* in pag. a 2-a)
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La Teatrul de Stat, expoziție de artă plastică
Scenografia - pledoarie pentru un teatru total

— Ea a cita expoziție 
personală sînteți ?

— Este a opta expozi
ție personală. Ele au fost 
deschise în Petroșani și 
Constanța. Am partici
pat, de asemenea, la a- 
proape toate trienalele de 
scenografie din București.

— Ce înseamnă pentru 
Aurel Florea scenografia?

— A fost și este din- 
totdeauna o profesiune 
și o problemă. Dacă reu
șim să ajungem la final, 
e bine. Munca scenogra
fului este foarte grea. 
Nu-ți dă timp Devii un 
captiv al ei Nopțile și 
zilele se confundă.

— Ce loc ocupă, după 
dv., scenografia in eco
nomia spectacolului ?

•— Scenografia se situea
ză imediat după actor. 
Ea este, fără îndoială, un 
personaj de factură psi
hologică. Se naște o re
lație scenică între actor 
și scenografie. în care a- 
ceasta din urmă trebuie 
să dea totul sub aspectul 
atmosferei, pentru ca in
terpretul să poată crea.

Cronicari contemporani
fUrmare din pag. 1)

spectaculoasă, dar ea pe
cetluiește în neuitare mun
ca concetățenilor noștri, 
bravii mineri, preparatori, 
energeticieni, constructori 
de mașini, tricotoare, cei
lalți oameni ai muncii din 
municipiul nostru.

Semnificativ pentru a- 
cesț mic, dar harnic colec
tiv este faptul că își depă
șește cu regularitate sarci
nile lunare de plan, acum, 
de ‘„Ziua tipografilor", a- 
nivțersare intrată in isto
rie .ca zi de luptă dm tre
cut' pentru drepturile cla
sei muncitoare și, in anii 
socialismului, de împliniri 
elocvente, ale noii orin- 
duiri sociale, tipografii

Tipografii, cei dinții cititori ai ziarului nostru !

Indiscutabil, expoziția de scenografie și pictură 
a artistului plastic Aurel Florea, deschisă vineri, în 
foaierul Teatrului de stat „Valea Jiului*', în prezența 
unui numeros public, se constituie ca un eveniment 
major. Cei prezenți au remarcat calitatea artistică 
a lucrărilor, in mod deosebit a celor de scenografic, 
diversitatea stilistică a picturii, unde artistul trece 
cu ușurință de la peisaj la natura moartă și portret, 
incisivitatea culorilor fiecărei schițe de decor sau 
de costum, faptul că Aurel Florea, membru al 
secției de scenografie a Uniunii artiștilor plastici 
din K.S.R., încă din 1968, reușește să transforme, cu 
fiecare nouă montare a unei piese de teatru, sceno
grafia intr-un personaj.

Expoziția cuprinde lucrări realizate, în majori
tate, în ultimii cinci ani. Am solicitat artistului plas
tic un scurt interviu.

— De cînd desenați ?
— Plăcerea de a de

sena a venit ca o obli
gație de școlar. Arta „te 
prinde1* și nu o mai poți 
lăsa. Apoi au venit stu
diile de specialitate, am 
absolvit Liceul de artă 
plastică, școală medie i 
se spunea pe-atunci, în 
Iași și Institutul de Arte 
plastice „Nicolae Grigo- 
rescu'* din București, sec
ția scenografie. Din 1962 
fac scenografie.

din Petroșani raportează 
că au îndeplinit inainte 
de termen prevederile cin
cinalului și ale ultimului 
său an. Obol de prețuire 
a breslei lor multicentenare, 
care se înscrie astăzi între 
dăltuitorii și cronicarii e- 
pocii de nemaiîntîlnit avînt 
din istoria patriei noastre 
— socialismul.

La rîndul lor obol de 
cinstire, prin aceste modes
te rînduri, care reamintesc 
tuturor cititorilor, că, dacă 
se apleacă cu interes asu
pra paginilor ziarului, un 
gînd de recunoștință meri
tă să-l adreseze celor care 
plămădesc noaptea din li
terele de plumb, hîrtie și 
cerneală cronica diurnă a 
Văii, -a țării noastre.

— Se poate spune „școa
la românească de sceno- 
grafie** ?

— Există în România 
o adevărată „școală de 
scenografie**, cotată la 
nivel mondial ca fiind 
dintre cele mai bune. In 
materie de scenografie 
românii se impun cu au
toritate profesională o- 
riunde în lume.

— Ce părere aveți des
pre „modernism** în sce
nografie ?

Masuri ferme pentru
reducerea cenușii

Strădaniile depuse de mi
nerii de la Lonea de a spori 
cantitatea de cărbune ex
tras au fost concretizate în 
depășirea sarcinilor de 
plan la zi cu 13 000 tone 
de cărbune la producția fi
zică, aflîndu-se in acest 
an printre fruntașii Văii 
Jiului. Din păcate aceste 
rezultate sînt umbrite de 
neîncadrarea cărbunelui 
livrat preparației în indi
catorii de calitate, fapt
pentru care mina a fost 
penalizată și în acest an 
cu peste 30 000 tone de căr
bune. Cu toate acestea nu 
se poate spune că minerii- 
de la Lonea nu au depus 
eforturi susținute pentru 
îmbunătățirea calității căr

— Această artă este tî- 
nără atîta timp cît răs
punde cerințelor specta
colului contemporan. în
că nu s-a dat o definiție 
a ceea ce înseamnă „mo
dern" în artă De multe 
ori „modern" se confundă 
cu „modă", ceea ce este 
fals și dăunător.

Am încheiat interviul 
însoțindu-1 pe artist în 
vizitarea expoziției. Rînd 
pe rînd. lumi fascinante 
se perindă sub ochi, su
gerate pe coala de desen; 
titluri de piese de teatru 
montate pe scenele din 
Petroșani și Constanța, 
pe afișul cărora stă 
scris: scenografia — Au
rel Florea. 23 de ani de 
scenografie. Din modestie, 
artistul nu spune nicio
dată că a fost distins pen
tru cele peste 100 de 
spectacole pentru care a 
creat decorurile și costu
mele cu „Meritul cultu
ral" — clasa I. O viziu
ne despre teatru, despre 
frumos. împlinită cu fie
care nou spectacol.

H. ALEXANDRESCU 

bunelui, dacă avem în ve
dere că procentul de ce
nușă realizat in medie in 
acest an este mai mic de- 
cît cel realizat în anul 
trecut cu aproape un punct. 
Trebuie arătat totuși că în 
nici una din cele 11 luni 
care au trecut din acest 
an cărbunele livr.it nu s-a 
încadrat în limita admisă 
la cenușă, de 38,7 la sută, 
în timp ce procentul de 
umiditate a fost în medie 
mai mic decît limita admi
să (de 7,6 la sută), cu 0,2 
puncte.

Pentru a reduce conți
nutul de cenușă în anul 
viitor, conducerea colecti
vă a minei. împreună cu 
comitetul de partid, au 
analizat cauzele care au 
dus la aceste penalizări și 
au întocmit un amplu pro
gram de măsuri. Pentru 
anul viitor este prevăzut 
să se separe fluxul de 
transport al sterilului pro
venit din lucrările de pre
gătiri, fapt ce va duce in
contestabil la îmbunătăți
rea calității. De asemenea, 
se va accentua controlul 
la toate locurile de mun
că pentru respectarea mo
nografiilor de armare și 
tehnologiilor de lucru în 
abataj. In continuare se 
va intensifica alegerea ste
rilului în abataje. De ase
menea, se va intensifica 
claubajul la suprafață, 
plasîndu-se în permanen
ță cel puțin cinci posturi 
pe fiecare schimb.

Gh. BOȚEA

Sărbătoare
'Urmare din pag. 1)

> A urmat apoi un alt 
moment din suita festi
vităților jubiliare, avînd 
poate o și mai mare în
cărcătură de trăiri emo
ționale, desfășurat în in
cinta minei îmbrăcată 
sărbătorește. Aici, intr-o 
atmosferă solemnă, de 
puternică mîndrie mun
citorească șl satisfacție, 
exprimate de minerii A- 
mnoasei prin îndelungi 
aplauze, a avut loc dez
velirea unei plăci come
morative, în a cărei mar
mură sînt încrustate pen
tru nemurire datele ju
biliare : „100 de ani
1885—1985". Date cu pu
tere de simbol evidenți
ind perenitatea mineri
tului la Aninoasa .

Parcă la unison cu vi
brația pulsului viu și 
continuu al minei, s-au 
derulat în continuare al
te și alte momente săr
bătorești ale festivității 
jubiliare, culminînd cu 
sesiunea de comunicări. 
Cuvîntului de deschidere a 
sesiunii, rostit de secre
tarul comitetului de partid 
pe mină, tovarășul Petru 
Șoșoi, i-au urmat comuni
cările abordînd o serie de 
teme de mare actualitate 
din mineritul Văii Jiului 
și în strînsă legătură cu 
activitatea de producție a 
minei Aninoasa, teme ur
mărite cu viu interes de 
numerosul auditoriu.

întărirea
(Urmare din pag. 1)

La f aza acestor reali
zări a stat traducerea în 
viață cu fermitate a mă
surilor teimico-organizalo- 
rice stabilite : plasarea op
timă cu personal calificat 
a fronturilor de lucru, fo
losirea judicioasă a forței 
de muncă prin dirijarea 
personalului de la activi
tățile auxiliare, la cele 
direct productive astfel in
cit s-a ajuns să se presteze 
1000 de posturi în subte
ran; îmbunați Vrea tava
nului de rezistență prin 
poditură dublă și înnămo- 
lire preventivă ; elimina
rea strangulărilor de pe 
fluxul de transport orizon
tul 400 și punerea în func
țiune a fluxurilor de la 
orizonturile . 300 și 360.

Dar, cu toate aceste rea
lizări do loc neglijabile, 
colectivul minei Lupeni 
nu poate raporta îndeplini
rea integrală a prevederi
lor de plan deși, în ultima 
parte a anului producția 
medie zilnică a crescut 
substanțial, cauzele aces
tei neroalizări trebuie cău
tate în starea disciplinară

emoționantă
Tovarășul Viorel faur a 

dat apoi citire unui emo
ționant mesaj transmis din 
partea biroului Comitetu
lui județean de partid, a 
biroului Comitetului mu
nicipal de partid și Consi
liului popular al munici
piului Petroșani.

luminarea de insigne 
jubiliare, medalioane si 
diplome de onoare purtict- 
panților la festivitate, vizi
tarea de către aceștia a 
modernei baze sportive 
pentru tir cu arcul — „Ar
cașul" (a cărei panolică 
inaugurală a fost tăiată cu 
acest prilej) de la frumoa
sa zonă, de agrement din 
comuna' Aninoasa au în
cheiat suita manifestări
lor dedicate aniversării 
centenarului minei Ani
noasa. De fapt punctul fi
nal al întregii manifestări 
jubiliare l-a constituit bo
gatul program cultural-ar
tistic susținut de formați
ile artistice pionierești de 
la școlile generale nr. 1 A- 
ninoasa și nr. 5 Petroșani, 
de actori ai Teatrului ~de 
stat „Valea Jiului", de for
mațiile de muzică ușoară 
și populară ale clubului 
muncitoresc Aninoasa.

A fost o sărbătoare mun
citorească trăită din inimi 
de minerii, inginerii șl teh
nicienii minei, de toți rice 
alcătuiesc un prestig'ic- co
lectiv cu v î r s t ă 
seculară, hotărît *ă ■i.mi- 
ccască fără preget î.i ■ mă
rul cincinal.

I)

disciplinei
care nu s-a ridicat la ni
velul dorit, la nivelul .m- 
pus de -xigențe concrete 
de îndeplinire integrală a 
pr-'v ’d'-r lor de pfm. Și, 
cînd facem referire la sta
rea disciplinară, ne refe
rim atît la ipdisciplina teh
nologică — numeroase sur
pări și întreruperi in func
ționarea utilajelor (.aproa
pe -2000 de ore de stag
nări), cît și la disciplina 
muncii unde s-a înregis
trat un mare număr de 
absențe nemotivate. Re
zolvarea acestor probleme 
trebuie să constituie, pen
tru conducerea colectivă a 
întreprinderii, principalele 
direcții spre care să-și o- 
ricnteze preponderent preo
cupările. întărirea exigi n- 
ței și autoexigenței, ridi
carea pe noi trepte calita
tive a puterii de mobiliza
re a colectivului trebuie 
să preocupe in mai mare 
măsură organele și organi
zațiile de partid ale între
prinderii, organizațiile de 
sindicat și U.T.C., âstfel 
îneît producția planificată 
pentru anul 1986 să poată 
fi realizată integral și rit
mic încă din prima lună.

flEtess®
I

I FORMAȚIA DE TEA
TRU a Institutului de

■ Mine participă astăzi, la 
Craiova, în etapa repu- 

, blicană a ediției a XVI-a 
!a Festivalului Artei și 

Creației Studențești. Stu- 
, denții-actori vor interpre

ta piesa „Ultima oră" de 
M. Sebastian; regia Ni
colae Gherghe, de la Tea
trul de Stat „Valea Jiu
lui". (Al. H.)

EXCURSIE. Filiala din 
Petroșani a OJT organi
zează o excursie in R.P. 
Ungară. Excursia este 
programată pentru 15— 
17 ianuarie 1986. înscrie
rea și alte amănunte se 
primesc la sediul filialei. 
(V.S.)

ATENȚIE ! La capătul 
dinspre piața agroalimen- 
tară a Aleii Trandafirilor 
din Petroșani, o gură de 
canal, fără capac, vă poa
te juca o festă neplăcută 

la cea mai mică nea
tenție. Oare cînd au de 
gînd tovarășii de la sec
ția canal a EGCL să-i 
pună... alt capac ? (G.S.)

SUGESTIE pentru con
structorii noului hotel din 
orașul de reședință al 
municipiului : dacă au 
terminat lucrările de 
branșare a conductei de 
apă caldă la punctul ter
mic „Carpați", pot trece 
la descongestionarea de 
moloz a zonei respectivu
lui cartier. Nu de alta, 

dar, în astfel de condiții, 
circulația pe podețele de 
peste rigolă poate consti
tui sursă de accidente. 
(Gh. S.)

INTENSIV. La foto- 
clubul „Electron" din 
Vulcan este în plină des
fășurare cursul intensiv 
de inițiere in arta foto
grafică. Cei 30 de cursanți, 
oameni ai muncii și elevi 
din localitate, își însu
șesc din tainele acestei 
frumoase îndeletniciri 

'îndrumați competent de 
cadre de specialitate. In 
eurînd ax > se va des
chide un nou curs pentru 
avansați, doritorii putînd 
să-și aprofundeze cunoș
tințele în fotografia în 
culori și realizarea diapo
zitivelor etc.

BRAZI. Mult așteptatul 
pom de iarnă, pe care 
Moș Gerilă îl dăruie ce
lor mici cu ocazia Anului 
Nou. are toate șansele să 
ajtingă'la timp in aparta
mente. In rețeaua unită

ților de desfacere a legu
melor și fructelor din 
municipiu au fost puși 
în vînzare, pină acum, 
1500 de brazi. In zilele 
următoare, alți 1500 de 
brazi vor putea fi cum
părați de la aceste uni
tăți. (I.D.)

Rubrică realizată de 
Gheorghe OETEANU

livr.it
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Obiceiul colindatului in tradiția 
culturii popuiure românești (I)

i Dintre toate satbatori- 
i le tradiționale de iarnă, 
i cea mai importantă și 
■ mai bogată în manifestări 
1 este aceea a Anului Nou, 
* sugerînd prin înseși ma- 
î nifestările umane, o cli- 
î pă deosebită a timpului, 

momentul cînd el însuși 
ar părea să renască. De
prinderea do a saluta cu 
bucurie venirea Anului 
Npu. de a-1 întîrnpina cu 
urări, daruri, petreceri,

............. .

cintece și jocuri este foar
te veche și cunoscută la 
'.oate popoarele europe
ne. Esențiale in tot cere
monialul icestei sărbă- 
ori sînt bucuria, încre- 

<iet£a și optimismul cu 
’..re omul intimpină tre
cerea de la un an la altul

In zona folclorică a 
Văii Jiului, ca de altfel 
în majoritatea zonelor țâ
rii, obiceiul colindatului 
era început întotdeauna 
de copii, numiți aici 
„pițărăi", ale căror colin
de au caracter augural, 
fiind scurte și glumețe. 
Intr-o perioadă mai în
depărtată. avînd în vede
re structura satelor de 
munte din zonă, colinda
tul „pițărăilor" în Valea 
Jiului avea un caracter 
doar de vecinătate. mai 
tirziu fiind extins ca un 
colindat sistematic, casă 
de casă.

Interesant ca desfășu
rare rămîne colindatul 
cetelor de feciori, ce s-a 
desfășurat riguros, potri
vit unui ceremonial în
dătinat, care, în Valea 
Jiului, a antrenat si alte

categorii de vîrstă. Co
lindele propriu-zise se a- 
dresează diferiților ment
ori ai familiei • gospo
darului, gospodinei. tetei 
dc marital flăcăului, cio
banului, soldatului etc. 
ceea ce s dus la o mare 
varietate dc texte.

De marc frumusețe și 
bogăție sînt colindele ca
re au ca tematică păsto- i 
ritul, veche și tradiționa- i 
lă ocupație a localnicilor i 
din Valea Jiului Iată. în 
acest sens, un fragment i 
dintr-o colindă de fată • ;
„Pe sub poala muntelui/ 
Paște-un cioporel de oi/ 
Dar la oi cine ' ședea ?/ 
Sade-un sor și-un frățior./ 
Sora după strungă da,/ 
Iar frate-n ușă mulgea./ i 
Soru-sa din grai grăia:/ \ 
Mulge, frate, mai cu iute./ i 
Mulge două, slobozi nouă/ i 
Că vine un nor și plouă./ i 
Ala nu-i un nor de ploi. i 
Ceia-s pețitorii tăi,/ Vin î 
la min’, te cor pe tine./ î 
etc.

Prof. Cornelia STĂNESCU, 
președinte al Comitetului 
municipal de cultură și 

educație socialistă

REBUS • REBUS • REBUS

Rece,
ORIZONTAL: 1) Rece 

(pl); 2. înghețat; 3) Se li
pesc... de ger (sing.) — A 
răspunde la comandă (fig); 
4) 13 Sănii I — Cu inima 
rece (fig); □) Presupune o 
continuare... de text (abr); 
6) Maestru român al pene
lului, autorul pînzei „Pei
saj de iarnă cu scene de 
patinaj" (1831—1891) — Pa
tinoar montan; 7) Șanț pe 
un disc — Liniște I — Ză
padă în fază incipientă ; 
8) Trag la rece — Nu-1 poți 
trece eu privirea; 9) Uni
tăți de timp — înțepenite 
ca piatra; 10) Incăpățînați 
din fire — Deal, de dat 
de-a dura I 11) Boală de 
piele — Se faci'... gheață 
(Dl).

VERTICAL: 1) A-nceput 
de ieri să cadă cite-un fulg... 
— Tare inimos I 2) Perso
naj legendar — Nu au ini
ma rece; 3) Partidul Co
munist Român (abr) — Fri
guri palustre (pl); 4) Co
lindat cu plugușorul — 
Nea; 5) Rămășițe ale unei 
tuse capricioase — Primele

rece...
ierni I — Mănuși dc dreap
ta ! ti) înghețat de frig; 7) 
Taro, rezistent la rece... — 
...și beneficiarul acestor 
calități; 8) Fluviu asiatic 
-— Ornament de sezon, bu
curia tuturor; 9) Ued în 
Algeria — A spune po
vești la gura sobei (part) ; 
10) Omul munților — Mo
bil pentru o victimă a ier
nii (pl).

DICȚIONAR: R1L, l'.DAL. 
ENAN, ONON. RIR.

Liviu BOT, 
student

I

Obiceiurile laice de 
iarnă.

După cîteva zile de 
căutări febrile, începură 
să-și piardă răbdarea. .1- 
vetiu deplină încredere in 
analizorul biologic, mîn- 
•dria laboratorului lor, 
in planurile elaborate de 
cele mai luminate minți 
ale planetei de baștină. 
Extraordinarul dispozitiv 
fusese conceput să sem
naleze orice formă de 
viață, orice infimă parti
culă' de materie organică 
din aer, de pe sol, din 
apă, avînd o rază de ac
țiune circulară de cițiva 
kilometri.

— Tu ce crezi, Moa, de 
ce nu dăm de ei ?

— ZI por ei ptnă la 
mă ru le teme...

Trecuseră cîteva săptă- 
mîni în rare n'iioc nu sc

ur-

Muntele, sub cușma de zăpadă. Foto : Vasile POLLAK

DISCO TOP S. R. (10)
MUZICA ROMANEASCA

1. Cărare peste timp — 
COMPACT; 2. Lumea sîn- 
tem noi — DI DA DRÂ- 
GAN; 3. La fereastra ta — 
SEMNAL M. ; 4. Spune-mi 
cine ești ? — SEMNAL M.; 
5. Cine oare, cine ? — 
GRUPUL 3 T.

MUZICA STRĂINĂ
1. Pretty Young Girl — 

BAD BOYS BLUE; 2. Cheri, 
cheri Lady — MODERN 
TALKING; 3. Jamin’ — 
BABY’S GANG; 4. Young, 
Free & Single — BONEY 
M ; 5. Nikita — ELTON 
JOHN.

Astăzi vom răspunde la 
cîteva din numeroasele 
scrisori primite la redacție 
pe adresa „Disco Top“-ului. 
IOSIF ARCANA: Duran
Duran s-au înființat în 
1981. Numele acestui grup

englez este împrumutat 
la un personaj de film 
care a jucat Jane Fonda. 
Au realizat 4 discuri LP, 
sînt tineri între 21—25 ani, 
au o muzică accesibilă, ce
ea ce explică succesul lor 
în rîndul adolescenților. 
Primul succes în 1981 s-a 
numit „Planet Earth". Ul
timul LP al celor 5 englezi 
(Andy, John și Roger Tay
lor, Nick Rhodes, Simon 
Le Bon) se intitulează „Se
ven And The Ragged Ti
ger". ERWIN SANTA, Lu- 
peni : Iron Maiden se cir
cumscriu genului muzical 
„heavy-metal", stil perfec
ționat în anii ’70 de Grand 
Funk Railroad și Pink 
Floyd și dus la apogeu de 
Led Zeppelin și Black Sab
bath.

DISC — JOCKEY

de 
în

Din lumea 
științei și tehnicii

CE ESTE -
„\ ELMETALL'-ul ?

Un specialist suedez a 
realizat un nou material, ■ 
pe care l-a numit „V'lme- 
tall". Conform tehnologiei 
acestui specialist, cartonul 
obișnuit este tratat cu c- 
mtilsie de diverse minerale. 
După uscare, noul mate
rial devine foarte rezistent 
și poate fi folosit la fa
bricarea unor elemente de 
construcție — plăci, țevi, 
grinzi. „Velinetall“-ul este 
ușor, ignifug și impermea
bil. De asemenea, el poate 
fi utilizat la construirea de 
locuințe ușoare, precum și 
a conductelor petroliere, 
scrie ziarul suedez „Nor- 
rskensflamman".

VIRUS

Cercetătorii americani 
de la „Harvard School of 
Public Health" din Boston 
au descoperit și izolat ttn 
virus, foarte apropiat de 
cel care provoacă SIDzl 
(Sindromul Imunologic De
ficitar Dobîndit) la o spe
cie de maimuțe africanei • 
Analiza ulterioară a struc
turilor acestui virus — a- 
preciază ei — va oferi in
formații prețioase 
originei epidemiei
si a răspîndirii acesteia.

1
8 
I I 
I 
I 
I 
li 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I 
I J

asupra
SIDA

ZĂPADA CARE VA VENI
(CRONICA

„O să cadă,' n-o să cadă ?“ 
spun cu toți, fără tăgadă, 
stînd la geamul dinspre stradă, 
nevenindu-le să creadă, 
vrînd cu ochii lor să vadă 
...multașteptata zăpadă.

Și-atîția MOȘI GERILA vin,
(evident cu sacul plin) 
să colinde toată țara, 
însă nu cu sănioara, 
că zăpadă, știm prea bine, 
este numai în... vitrine.

O vecină optimistă 
de trei zile-i foarte tristă, 
că 
și-a 
dar 
...că

pentru această iarnă 
luat mantou de blană, 
nu poale să și-l pună 
afară-i vreme bună.

puștan din prima clasă, 
nu lasă)

Un
(ce și-a pus în gînd
vrei <a iarna ce chiar vine 
s-o petreacă pe... patine.
I s-.i spus însă-ntr-o doară : 
„Se găseau, dar... astă vară !“.

de la canalizare 
mereu în așteptare.

sperat că de-o să cadă, 
covorul de zăpadă.

RIMATA)
Fiindcă apa mai îngheață, 
așa, mai spre dimineață, 
zic cei ce și-au luat patine : 
„Ce-ar fi ca să ningă mîinc. 
dacă nu cu fulgi, măcar, 
să ningă cu-n... patinoar ?“.
Cei 
sînt 
AU 
iar,
va acoperi în fine 
...gropi neacoperite bine.
Un prieten cu simț practic 
n-așteaptă sezonul arctic. 
Pantofarul i-a spus clar : 
„Dragul meu. ți le repar, 
și-s gata, fără tăgadă 
...tocmai la prima zăpadă".
Doar un ține de ani vreo doi, 
(cum am fost cîndva și noi) 
are, despre neaua noastră, 
o părere-așa.. mai proastă : 
„Rece, albă și zăludă 

pe deasupra e și udă
Mircea ANDRAȘ

CĂUTĂRI
Illesteniau

și 
pe

schimbase.
planeta asta afurisită 

se puneau mai vîrtos 
treabă, cu ochii mereu în-

planc- 
"acestea, 

n u gă- 
va st ele

Literatură de ant cipație

dreptați spre hublouri și 
aparate.

— Nu mai putem con
tinua in ritmul ăsta 
fernal, Moa. Trebuie 
facem ceva !

— Misiunea noastră 
să-i descoperim ' Nu 
vom da bătuți !

Cu încăpățânare, ana
lizorul biologic continua 

.să semnaleze prezența ma-

C.stC
ne

Nu. Dispozitivul 
ționa și își 
■ u conștiinciozitate 
toria.' Cel care înțelese 
primul fu Moa. Munci 
cind îl fulgeră pentru in- 
tîia oară gindul acela, 
simți ceva ca o amețeală 
si se sprijini instinctiv de 
celălalt. Forma aceea sem
nalată se găs.sc 
prin preajmă, iar- 
Fit...

l'n.rîs convulsiv 
stăpînire pe el. Cum de 
făcuseră o asemenea gre
șeală ?' lira citit de sim
plu I Cit (imp ei vor ră- 
mlne pe planetă, analizo
rul va semnala mereu 
viață. Era atît de ușor de

fu nc- 
' făcea 

da-

mereu 
ei, or-

să cred,
nastiju

Vr«l, 
s-o

I.iviu PARI'AC
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Politic Executiv FILME

(Urmare din pag 1)

lu- 
mai 
s-a 
co-

copii, 
cadrul 

Poli- 
dezbă-

de cre- 
scop. 

în ve
ered ite

construirea — în 
de lo- 

perso- 
specia- 

personal 
în 

do-

cum și ajutoarele și 
indemnizațiile bănești 
nare pentru mamele cu 
mulți copii. Totodată 
stabilit majorarea
respunzătoare a contribu
ției pe care o plătesc per
soanele care nu au

De asemenea, în 
ședinței Comitetului 
tic Executiv au fost
tute unele propuneri pen
tru perfecționarea în con
tinuare a reglementărilor 
hi domeniul construcției de 
locuințe proprietate perso
nală și al acordării 
di te în acest 
Noile propuneri au 
dere să se acorde 
pentru
eondițiile legii — 
cuințe proprietate 
nală muncitorilor, 
liștilor și celuilalt 
muncitor care lucrează
orașe și municipii și 
roșe să-și construiască lo
cuințe în comunele din 
jurul acestor localități. Cre
dite pentru locuințe vor fi 
acordate, de asemenea, per
sonalului muncitor care 
lucrează în orașe mici sau 
în comune. Nu se vor mai 
acorda credite pentru cons
truirea de locuințe în ora
șele declarate, potrivit le
gii, orașe mari.

TV
15 decembrie

ai C.C. al P.C.R
In cadrul ședinței. Co

mitetul Politic Executiv 
a hotărit înființarea func
ției de secretar și a secți
ilor pentru problemele din 
agricultură, la Comitetul 
Central al partidului și la 
comitetele județene de 
partid, avînd ca sarcină în
tărirea controlului 
partid, aplicarea fermă 
hotăririlor partidului și

de 
a 
a 

legilor țării în activitatea 
din agricultură, întronarea 
unui înalt spirit de res
ponsabilitate și exigență 
în toate domeniile acestei 
importante ramuri a eco
nomiei naționale.

In cadrul ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat o informare cu 
privire la vizita de lucru 
efectuată în țara noastră, 
în zilele de 11—12 decem
brie, de tovarășul Gustav 
Ilusak, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Ceho
slovace.

Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat și a dat o 
deosebită apreciere rezul
tatelor noului dialog la ni
vel înalt româno-ceho- 
slovac, care a pus în evi
dentă trăinicia și profunzi
mea legăturilor dintre 
partidele, țările și popoa
relor noastre.

15 decembrie

No- 
lan-

pre- 
pri- 

de 
îm-

Elena 
12

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a 
zentat o informare cu 
vire la vizita oficială 
prietenie efectuată, 
preună cu tovarășa
Ceaușescu, în zilele de 
și 13 decembrie, în R.S.F. 
Iugosla-via, la invitația pre
ședintelui Prezidiului Re
publicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, tovarășul 
Radovan Vlaikovici, și a 
președintelui Prezidiului 
Comitetului Central al U- 
niunii Comuniștilor 
goslavia, tovarășul 
Jarkovici.

Comitetul Politic
tiv a apreciat că, prin re
zultatele sale, vizita 
înscrie ca un moment 
mare însemnătate în boga
ta cronică a bunelor 
lății de strinsă 
solidaritate și 
dintre partidele, țările 
popoarele noastre. A 
relevat caracterul

din Iu- 
Vidoie

Exccu-

se 
de

re- 
prietenie, 

colaborare 
> ?* 

fost 
fruc

tuos al convorbirilor pur
tate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu tovarășii Ra
dovan Vlaikovici și Vidoie 
Jarkovici, în cadrul cărora 
a fost exprimată dorința 
comună de a dezvolta și 
mai puternic raporturile 
tradiționale româno-iugo-

slave pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, 
cultural și in alte domenii 
de interes comun.

S-a arătat că noua întîl- 
nire a confirmat o dată 
mai mult rolul determinant 
al dialogului tradițional ro- 
mâno-iugoslav la nivel 
înalt in întărirea continuă 
a prieteniei, solidarității 
și colaborării dintre Parti
dul Comunist Român și U- 
niunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, dintre Republi
ca Socialistă România și 
Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia.

Aprobînd rezultatele ce
lor două vizite. Comitetul 
Politic Executiv a indicat 
guvernului, ministerelor, 
celorlalte organe centrale 
să ia toate măsurile ce se 
impun 
în cele 
țiuni a 
nite, a
laborare prevăzute, în 
derea dezvoltării tot 
intense a conlucrării 
tre România și aceste 
în interesul reciproc,
cauzei generale a socialis
mului și păcii.

Comitetul Politic Execu
tiv a soluționat, de aseme
nea, probleme curente ale 
activității de partid și de 
stat.

PETROȘANI — 7 
iembrie: Dreptate în 
țuri; Unirea: Un șerif ex- . 

traterestru ; Parîngul: Toa
tă lumea este a mea, I—II.

PETRI LA : Aventuri
în Marea Nordului.

LONEA: Ciuleandra.
ANINOASA : Adela.
VULCzXN — Luceafărul: 

Cu mîinile curate.
LUPENI — Cultural : 

Piedone în Egipt.
URICANI: Vară scurtă.

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

— Telefilinotcca de 
ghiozdan.
Taina submarinului.
Episodul 1.
(color).
Din cununa cînte- 
cului românesc — 
muzică 
(color).
Album 
(parțial 
De ziua 
(color).
Reportaj. 
Telejurnal. 
Țara mea azi. 
(color).
Epoca Ceaușescu.
Cîntarea României. 
(< olor).
Film artistic.
O persoană de în- 
ci edere.
Telejurnal.

12,40

13,00

14,45

19,00
19,20

16 decembrie

— 7 No- 
pierdute; 
fericirii; 

comisar a-

Aventuri

19,35

20,25

21,50

populară.

duminical, 
color), 
tipografilor.

pentru înfăptuirea 
mai bune condi- 
înțelegerilor conve- 
obiectivelor de co- 

ve- 
mai 
din- 
țări, 

al

Semnarea protocolului de colaborare 
economică româno-sovietic pe anii 1986-1990

pla-
na-
So-

MOSCOVA T4 (Agerpres). 
La Moscova a fost semnat 
protocolul cu privire la re
zultatele coordonării 
nurilor- economiilor 
ționale ale Republicii
eialîste România și U.R.S.S. 
pe anii 1986—1990.

In activitatea de coordo
nare a planurilor, părțile 
s au călăuzit după înțele
gerile în problemele prin-

cipiale ale legăturilor 
nomice româno-sovictice, 
convenite în timpul întîl- 
nirilor secretarului gene
ral al P.C.R., președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S., 
tovarășul Mihail Gorbaciov, 
precum și după hotărârile

eco- Consfătuirii economice la 
nivel înalt a țărilor mem
bre ale CAER.

In urma realizărilor 
recțiilor convenite de 
laborare, schimburile

dintre România și 
vor cunoaște în 
1986—1990, o im- 
cre.ștere în com

ei nci-

mărfuri
U.R.S.S.
perioada 
portantă
parație cu actualul 
nai.

di- 
co- 
de

Calendar săptămînal
(16—22 XII 1985)

Iul șefilor de guvern;
— încep lucrările Conferinței naționale 

a Partidului Comunist din Uruguay (17— 
22 decembrie);

— Vizita, în R.S.F.I., a secretarului de 
stat american George Shultz;

Miercuri, 18 decembrie
— Intîlnirca primilor miniștri din țările 

nordice (Helsinki) ;
— R.F. Germania va hotărî dacă parti

cipă sau nu la programul american „Ini
țiativa de Apărare Strategică" ;

— Va fi lansată, la Cape Canaveral, na
veta spațială americană „Columbia";

Joi, 19 decembrie
— Reuniune de două zile a 

agriculturii din țările membre 
comune (Bruxelles);

Vineri, 20 decembrie
— Sesiunea Adunării de Stat

gare;
— A 23-a Plenară a C.C. al
— Se încheie cea de-a 8-a sesiune

Luni, 16 decembrie
— Secretarul general al C.C. al P.S.U.G., 

președintele Consiliului de Stat al R.D.G., 
Erich Honecker, face o vizită oficială în
R. P. Polonă ;

— Sosește în India, într-o vizită oficia
lă, președintele Pakistanului, Mohammad 
Zia-ul Haq;

— George Shultz, secretarul de stat al
S. U.A., vizitează Ungaria;

— Se reiau, prin intermediul reprezen
tanților O.N.U., convorbirile afgano-pa- 
kistaneze (Geneva ; 16—20) ;

—- Reuniunea miniștrilor de externe din 
America Latină și zona Caraibilor consa
crată problemelox- datoriilor externe (Mon
tevideo);

— Are loc, la Montevideo, 
țărilor semnatare 
Cartagena" ;

— La Bruxelles 
ne de două zile a 
și a celor pentru 
din țările membre ale Pieței comune;

Marți, 17 decembrie
— Are Ioc, la Moscova, cea de-a 41-a 

ședință (extraordinară) a CAER, la nive-

reuniunea
ale „Consensului de la

se desfășoară o reuni u- 
miniștrilor de externe 
problemele pescuitului

/

PETROȘANI 
iembrie: Iluzii 
Unirea: Cheia 
Parîngul: Un 
cuză.

PETRILA :
in Marea Nordului.

LONEA: împușcături
sub spînzurătoare.

VULCAN — Luceafărul: 
Raze pe gheață.

LUPENI — Cultural : 
Trandafirul sărat.

URICANI: Milioanele
lui Fairfax.

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

16 decembrie

miniștrilor 
ale Pieței

a R.P. Un-

P.M.U.P. ;
a 

Conferinței de la Stockholm pentru mă
suri de încredere și securitate și pentru 
dezarmare în Europa.

(Agerpres)
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20,00
20,20

20,40

21,05

21,50

Telejurnal. 
Orizont 
ințific. 
Tezaur 
(color). 
Roman 1 
Wagner, 
(color). 
Telejurnal.

tehnîco-ști-

folcloric.

foileton.

memenlo
Mica publicitate

LA VIENA S-AU ÎNCHE
IAT lucrările Conferinței 
generale a Organizației Na
țiunilor Unite pentru Dez
voltare Industrială (ONUDI) 
Această conferință, la care 
au luat parte reprezentanți 
din 129 de state ale lumii, 
inclusiv din România, a

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mun
tean Constantin, eliberată 
de U.E. Paroșeni. O declar 
nulă. (5511)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă 7228 și legitima
ție de cămin nr. 6065, eli
berate de Institutul de 
Mine Petroșani. Le declar 
nule. (5510)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Antonescu 
Vasile, eliberat de Institu
tul de Mine Petroșani. II 
declar nul. (5507)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
Iosif, eliberată de 
Petroșani. O declar

ANUNȚURI

Toth 
IUM 
nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
loan, eliberată de I.M. 
ninoasa. O 
(5501)

PIERDUT 
serviciu pe 
loan, eliberată de I.M. Pe- 
trila. O declar nulă. (5505)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Strato- 
mir Ștefania, eliberată de 
întreprinderea de tricotaje 
Petroșani. O declar nulă. 
(5504)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Leica 
Gheorghe, eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. (5504)

Cucu 
A- 

declar nulă.

legitimație de 
numele Rorici

DE FAMILIE

de'
ONUDI, 

a 
in- 

instituție 
Națiunilor

marcat etapa finală 
transformare a 
instituție specializată 
O.N.U., în organizație 
dependentă și 
specializată a 
Unite.

PARTIDUL AFRICAN 
AL INDEPENDENȚEI, for
mațiune de guvernămînt 
în Republica Capului Ver
de, a obținut la alegerile 
pentru Adunarea naționa
lă, desfășurate la sfîrșitul 
săptâmînii trecute, 94,5 la 
sută din voturile exprima
te, s-a anunțat oficial 
Praia. Printre cei 83
deputați nou aleși în Adu
narea Națională se numă
ră și președintele țării, A- 
ristides 
ședință 
fi ales 
țării.

la 
de

Pereira. La prima 
a Parlamentului va 
noul președinte al

MAJORĂRILE DE PRE
ȚURI survenite în luna no
iembrie în Marea Britanie 
au făcut ca rata anuală a 
inflației să fie de 5,5 la 
sută, informează agenția 
Reuter, citind datele ofi
ciale difuzate la Londra.

Familiile Manițiu și Ortelecan, cu profundă 
durere anunță încetarea din viață a scumpei lor 
cumnate și mătuși

Dr. chimist ELENA HINDOREANU

FIICA Maria, ginerele Aurel Cazan, nepoții 
Doru și Alin cu familiile, nora Doina Chiriac și 
copiii Dan, Gabi, Dragoș și Claudiu, anunță cu 
adincă durere încetarea din viată a scumpei lor 

LUCREȚIA CHIRIAC (68 ani) 
înmormântarea va avea loc în 16 decembrie, ora 

1-1, din strada 16 Februarie 16, Petroșani. (5515)

DOI ani de lacrimi și nemărginită durere de 
cînd s-a rupt firul vieții dragului nostru fiu

Sing. RADESCU ION (5497)

SOȚIA 
doi ani de 
și tată

a

amintește cu adîncă durere împlinirea a 
la decesul celui care a fost un bun soț

RĂDESCU ION (Puiu) (5513)

PIOS omagiu de aducere aminte la împlinirea 
doi ani de Ia decesul colegului nostru

Sing. RADESCU ION (Puiu)
Colectivul Topografie — I.M. Livezeni. (5516)
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