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IN LUMINA CUV1NTĂRII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

LA PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL A OAMENILOR MUNCII 
" ---------

Ca’it a te superioara 
în toate sectoarele de activitate

Marii Adunări Naționale

Magistrala cuvîntare 
rostită de secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, 
în fața participanților la 
Plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Mun
cii, a evidențiat remar
cabilele realizări cu care 
poporul nostru încheie 
cincinalul 1981—1985, rea
lizări care, așa cum sub
linia secretarul general 
al partidului, constituie o 
temeinică bază de abor
dare cu succes a sarcini
lor noului cincinal, care 
trebuie să aducă România 
în rîndul țărilor' cu o 
dezvoltare medie. Crește
rile înregistrate în actua
lul cincinal — 36 la sută 
la producția netă, 32 la 
sută la venitul național, 

20 la sută la producția 
industrială marfă — ca 
și succesele obținute în 
toate domeniile vieții e- 
conomico-sociale repre
zintă rodul eforturilor 
întregului nostru popor 
care, sub conducerea par
tidului, a reușit să men
țină pe ansamblul cin
cinalului un ritm supe
rior de dezvoltare, fac
torii intensivi și exten
sivi din industrie, agricul
tură, din celelalte ramuri 
ale economiei naționale 
acționînd în strînsă co
relare cu perfecționarea 
continuă a mecanismului 
economico-financiar, a an
samblului relațiilor de 
producție socialiste. Este 
demn de remarcat faptul 
că în condițiile create de 

proprietatea socialistă 
asupra mijloacelor de 
producție, promovarea 
consecventă a principiilor 
noului mecanism econo
mico-financiar, autocon- 
ducerea muncitorească și 
autogestiunea economico- 
financiără, a constituit ca
drul optim de materiali
zare a tuturor eforturilor 
și energiilor creatoare, de 
manifestare pregnantă a 
responsabilității și exigen
ței muncitorești, de puter
nică intensificare a parti
cipării oamenilor muncii 
la conducerea activității 
de îndeplinire a planului, 
do dezvoltare economică 
și socială în profil teri
torial.

In acest sens, promova- 

(Continuare în pag a 2-a)

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, miercuri dimi
neața au continuat lucră
rile sesiunii a II-a a celei 
de-a IX-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

La sosirea în incinta Pa
latului M.A.N., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din condu
cerea de partid și de stat 
au fost întâmpinați cu ace
leași -sentimente de înal
tă prețuire, de adîncă 
recunoștință și dragoste 
fierbinte cu care întregul 
nostru popor înconjoară 
pe secretarul general al 
partidului, cel mai iubit 
fiu al națiunii.

Erau prezenți membri 
și membri supleanți ai Co
mitetului Politic Execu
tiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R., membri ai Consi
liului de Stat.

Au participat, în calitate 
de invitați, membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guver
nului, conducători de ins
tituții centrale, organiza
ții de masă și obștești, 
reprezentanți ai vieții noas
tre științifice, culturale și 
artistice, ziariști.

" In cadrul ședinței a 
continuat dezbaterea ge
nerală comună asupra pro
iectului Legii planului na
țional unic de dezvoltare 
economico-soeială a Repu

ȚĂRlL Cit MAI MULT CĂRBUNE!

blicii Socialiste România 
pe anul 1986, proiectului 
Legii Planului de dezvol
tare a agriculturii și in
dustriei alimentare al Re
publicii Socialiste Româ
nia pe anul 1986; proiectu
lui Legii Bugetului de stat 
al Republicii Socialiste 
România pe anul 1986.

Au luat cuvîntul depu
tății : loach im Moga, A- 
drian Stoica, Doina Vasi- 
lescu, IIic Ghcorglie, Mă
ria Flucsă, Dumitru Con
stantin, Lina Ciobanii, Flo
rin Tănăsescu. Richard 
Winter, Ion Florea.

S-a trecut apoi la discu
ția pe ' articole a fiecărui 
proiect de lege în parte, 
după care Marea Adunare 
Națională a adoptat, în u- 
nanimitate, Legea Planu
lui național unic de dezvol
tare economico-soeială a Re
publicii Socialiste România 
pe anul 1986; Legea Pla
nului de dezvoltare a a- 
griculturii și industriei a- 
limcntare al Republicii 
Socialiste România pe a- 
nul 1986; Legea Bugetului 
de stat al Republicii So
cialiste România pe anul 
1986. Aceste documente 
de deosebită importanță, 

elaborate pe baze profund 
științifice și realiste, sub 
directa îndrumare a se
cretarului 
partidului. 
Republicii,

general al 
președintele 

t o v a r ă ș u 1 
Nicolae Ceaușescu, fac par
te integrantă din prevede

rile cincinalului 1986— 
1990, menit să asigure 
transpunerea neabătută în 
viață a istoricelor hotărîri 
ale Congresului al XlII-lea 
al partidului, realizarea 
obiectivelor și sarcinilor 
noii etape, ce deschide 
țării noastre perspectiva 
unui stadiu superior în 
procesul înfăptuirii pro
gramului de edificare a 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înain
tare a României spre co
munism.

Trecîndu-se la următo
rul punct de pe ordinea de 
zi. tovarășul Maxim Ber- 
ghianu, ministrul muncii, 
a prezentat expunerea a- 
supra proiectului Legii cu 
privire la creșterea pro
ductivității muncii, per
fecționarea organizării și 
normării producției și a 
muncii.

Raportul comisiilor per
manente de specialitate 
ale M.A.N., care au ana
lizat și avizat favorabil 
proiectul acestei legi, a 
fost prezentat de deoutata 
Elena Nae, președintele 
Comisiei pentru sănătate, 
muncă, asigurări sociale 
și protecția mediului.

La dezbaterea generală 
asupra acestui proiect de 
lege au luat cuvîntul de
putății : Mihai Moraru, Va
lentin Artastasiu, Ion Ra
du, Veronica Sandu, Mihail 
Niculescu.

(Continuare in pag. a 4-a)
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Anul se va încheia cu un 
plus de 35000 de tone

Maistrul principal Pe
tru Bugheș, adjunctul șe
fului. sectorului III al 
I.M. Lupani, rămîne sur
prins pentru un moment. 
„Ce-i, nea Grama, nu-ți 
place-n pensie?" Cel care, 
intrase in birou nu știe 
cum să înceapă „Eu, to
varășe maistru, am venit 
să vă zic la revedere și 
să vă invit la banchet. 
In rest, - totu-i bine!". 
„Păi, dacă-i așa, cu plă
cere", vine replica adjunc
tului șefului de sector...

După ce rezolvă cîte'va 
probleme ce nu sufereau 
amînare, gazda găsește 
răgaz și ne dă lămuririle 
necesare. „In noiembrie, 
din cadrul sectorului nos
tru au ieșit la pensie 
moi mulți mineri printre 
care și Dumitru loniță, 
cornbainier în brigada lui 
Mihai Blaga, cotat, nu

numai de noi, ca unul 
dintre cei mai buni. Mai 
sînt apoi Martin Andocs, 
miner din. brigada condu
să de Costică F.ne, 
Gheorghe Voicu, miner, 
Nicolae Ionescu, artificier, 
și Viorel Grama, miner, 
cel pe care l-ați văzut și 
dumneavoastră aici. Ce 
vă pot spune despre ei? 
Sînt cu toții oameni se
rioși. Au lucrat la mină 
de prin ’53. Nici unul, 
absolut nici unul n-a fă
cut, în toată perioada 
asta, vreo nemotivată".

Că nu numai pentru 
cei pensionați la jumăta-i 
tea lunii noiembrie, ci și 
pentru cei rămași să du
că mai departe ștafeta 
muncii minerești, disci-

Gheorghc OLTEANV

(Continuare in pag. a 2-a)

I. M. Paroșeni și-a îndeplinit
prevederile anuale de plan 

înaltă răspundere 
muncitorească

Colectivul întreprinderii 
Miniere Paro.șeni î.și vede 
astazi răsplătite eforturile 
depuse de la începutul a- 
nului pentru îndeplinirea 
uneia dintre cele mai im
portante sarcini tra
sate de partidul și statul 
nostru, personal de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
sarcina, cu un profund ca
racter patriotic, de a da 
țării cît mai 'mult cărbune, 
— eforturi materializate 
prin îndeplinirea înainte 
de termen, a prevederilor 
de plan din ultimul an al 
acestui cincinal. Este un 
succes care ridică pe noi 
trepte calitative dăruirea 
.și abnegația cu care a ac
ționat întregul colectiv — 
sub conducerea organelor 

și organizațiilor de partid

— pentru creșterea necon
tenită a producției de căr
bune, pentru că de fapt, 
realizările obținute sînt 
rodul dăruirii în muncă a 
fiecărui membru al colecti
vului nostru.

Nu doresc să subliniez 
ceea ce de fapt se cunoaș
te și anume că mina Pa- 
roșeni este una dintre cele 
mai mecanizate, dintre ce
le mai moderne unități mi
niere din Valea Jiului, că 
aici au fost introduse experi
mental numeroase utilaje și 
tehnologii, care apoi au

fost generalizate și la ce
lelalte întreprinderi minie
re, ci vreau să evidențiez 
oamenii și strădaniile lor. 
ale celor care au extras 
peste sarcinile anuale de 
plan 31 000 tone de căr
bune. iar la lucrările de 
deschidere au depășit pre
vederile cu 190 ml pe 1985 
și cu 355 ml pe întregul 
cincinal, ale celor care 
au obținut din abatajele

Ing. Ioan BESSERMAN, 
directorul I.M. I’aroșeni

„Croncmetru“ 
numit 

conștiință
Sînt oameni pentru, 

care a rămîne la șut 
peste, orele de program, 
sau chiar două schim
buri, nu constituie ceva 
deosebit. Dimpotrivă, 
consideră ceva firesc. 
Spusele inginerului șef 
producție, Iulian Filipi 
de la I.M. Vulcan, în
tăresc afirmația. Uri 
astfel de fapt, ziced 
dumnealui, s-a petrecut 
într-una din zilele, tre
cute. Mai precis în 16 
decembrie. In seara a- 
celei zile, în jurul orei

G. VVLCANEANU

(Cont, ia pag a 3-a)

DECEMBRIE BILANȚ1ER
a se zări 
încărun- 

munților.

*

I

4

Albul începe 
pe ici pe colo, 
țind tâmplele 
Nopțile se hotărăsc paTcă 
greu să-și lepede manti
ile de întuneric și ceață 
pentru ca soarele dimi
neților să strălucească.

Decembrie. De fiecare 
dată același decembrie, cu 
febrilitatea pregătirilor de 
sărbătoare.

De fapt, sărbătorile, 
pentru cei harnici au în
ceput; revelionul, acolo

unde oamenii 
spor pentru 
triei cărbune 
a venit

muncesc cu 
a da pa- 
mai mult, 

mai devreme.

Brigada lui Ștefan Alba, 
minerii de la Valea de 
Brazi și Paro.șeni, ortacii 
lor din sectoarele III și 
IV de la Lonea, iată cîți- 
va dintre cei care au a- 
dus mai aproape sărbă-

toarca Revelionului, trans- 
formînd-o într-o săr
bătoare i 
hărniciei, 
pul să fie 
cît spune 
lui.

La
n cresc, 
aceleași 
te urări
„Noroc 
prometei ai

înli-o
muncitorească a 
făcând ca tim- 

: mai.... grăbit de- 1 
fila calendaru-

II
*
I
I 
s
J
5

de bilanț ini- 
și noi 

și prețui

rea s
adăugăm
calde

: „La mulți ani!“, 
bun ! — bravi 

Iu mlnii“.

H. DOBROGEANV

(Continuare in pag. a 3-a)

In abatajul mecanizat al brigăzii lui Constantin Ciobănoiu de la I.M. I’aroșeni.
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Realizarea sarcinilor economico-sociale ale acestui an, pregătirea 
temeinică a anului următor, in prim planul preocupărilor

Calitate superioară
(Urmare din pag. 1)

In această perioadă de 
intensă mobilizare a oa
menilor muncii pentru 
îndeplinirea planului de 
dezvoltare economică și 
socială în ultimul an al 
actualului cincinal și pre
gătirea corespunzătoare 
a activității din anul ur
mător, consiliile populare 
acționează stăruitor în 
toate domeniile. In spiri
tul hotărîrilor Congresu
lui al III-lea al consili
ilor populare și al sarci
nilor trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al parti
dului, la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 13—14 noiem
brie, în toate localitățile 
municipiului organele lo
cale ale puterii de stat 
pun accentul pe realiza
rea prevederilor din do
meniul autogospodăririi 
și autoaprovizionării, 
planului de predări 
fondul de stat.

— Prin discuții indivi
duale cu cetățenii, prin- 
tr-un continuu dialog cu 
ei, ne spunea tovarășul 
Petru Verdeș, secretar al

______________________________________

a 
la

„Cronometru
numit

19, vîntul puternic 
ploaia afectaseră liniile 
electrice 3, 4 și 5 de 6 
KV. Era in joc desfă
șurarea in condiții nor
male a procesului de 

producție din subteran 
și de la suprafață. Prin 
operativitatea cu care 
au acționat în acele 
momente electricienii 
de intervenție Ion Bui- 
că, Alexandru Stancu 
și Ion Olteanu, coordo
nați de energeticul șef 
al minei, ing. Ion Ti
vea, defecțiunea a fost 
remediată in nici două 
ore. Totul revenise la 
normal.
pulsează
oamenilor săi“. Sintag

ma inginerului șef pro
ducție este pe deplin 
justificată. Aceasta 
deoarece sînt oameni 
pentru care legătura cu 
mina nu se limitează

doar la cele 480 de mi
nute. Timpul lor de 
muncă este cronometrat 
de altceva. De conștiin
ța că, la plecare, au lă
sat totul in ordine. Că 
pină vor reveni la da
torie intr-un nou șut, 
activitatea întreprin
derii decurge normal.

„Viața minei 
prin munca

popular al
Petroșani,

Consiliului 
municipiului 
consiliile populare își în
dreaptă toată atenția în 
vederea înfăptuirii sar
cinilor de plan în profil 
teritorial. In Valea Jiului 
s-au realizat, cu impor
tante depășiri, indicatorii

cinai. Cu acest prilej se 
stabilesc planurile de cul
tură și contractele pentru 
fiecare gospodărie pe a- 
nul 1986, coordonată im
portantă în realizarea 
autoaprovizionării teri
toriale în Valea Jiului,

Din activitatea consiliilor populare

la carne de bovine (cu 
un plus de 94,2 tone), 
ovine, lapte de oaie (cu 
un plus de 27 hl), acțio- 
nîndu-se sistematic și în 
continuare. Rezultate bu
ne, susținînd un stil de 
muncă concret, activ și 
eficient, s-au înregistrat 
în Petroșani, în Banița și 
în Vulcan, localități în 
care s-a stabilit o legătu
ră permanentă, nemijlo
cită cu cetățenii care au 
gospodării individuale. 
Odată cu aceste preocu
pări se află în plină des
fășurare acțiunea de com
pletare a registrului agri
col pentru următorul cin-

și ridicarea continuă a 
calității vieții.

Creșterea și îngrijirea 
animalelor constituie o 
preocupare tradițională, 
făcută cu pasiune de su
te dc locuitori cu gospo
dărie individuală care 
contractează și livrează 
la fondul de stat impor
tante cantități de animale 
și produse animaliere. 
Printre acești gospodari 
vrednici se află Gheor
ghe Stanciu (Dîlja Mare), 
Nicolae Daj (Livezeni), 
loan Vîlvoresc (Dără- 
nești). Petru Gălățan 
(Slătinioara) care au con-

tractat și au predat lină, 
lapte de oaie și de vacă, 
miei, porci, bovine și alte 
produse. Astfel de oameni 
am înțîlnit și la Banița, 
comună în care dialogul 
continuu al consiliului 
popular cu cetățenii are 
loc în gospodăriile pro

prii. De aceea mulți lo
calnici, cum sînt Petru 
Marcu, Ga vrii Popescu, 
Maieu Cornea, Ioan Sâ- 
lășan, Ilic Marcu, Petru 
Mănesc, Gheorghe Rusu, 
Ioan Damian, Isidor Că- 
peț și mulți alții, cetă
țeni harnici care trăiesc 
în satele comunei își în
deplinesc exemplar sar
cinile ce și le-au asumat, 
prin contracte înțelegînd 
semnificația muncii lor 
în procesul de sporire a 
calității vieții, obiectiv 
statornic al partidului și 
statului nostru, așa cum 
s-a subliniat recent și Ia 
plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Mun
cii.

rea fermă în toate dome
niile de activitate a pro
gresului tehnic, a cuceri
rilor revoluției tehnico- 

științifice, stimularea gîn- 
dirii și creației oamenilor 
muncii au constituit ele
mente esențiale de acțiune, 
de mobilizare a tuturor co
lectivelor la înfăptuirea o- 
biectivelor cincinalului, în
treprinderile economice ob- 
ținînd succese deosebite 
în direcția modernizării, 
automatizării, ciberneti- 
zării și robotizării procese
lor de producție.

Inscriindu-se pe linia 
sarcinilor trasate de con
ducerea partidului, unită
țile economice din Valea 
Jiului, în special cele 
domeniul extracției de 
bune, au acționat cu 
ponderență în direcția 
dernizării continue a 
cesului de extracție, 
acest sens
muncii în subteran atin- 
gînd în actualul cincinal 
cote fără precedent, atît 
ca nivel de extindere, cît 
și ca nivel de productivi
tate.

Pornind de la rezultatele 
înregistrate în domeniul 
mineritului, rezultate care 
creează condiții bune de

din 
căr- 
pre- 
mo- 
pro- 

în
mecanizarea

T. SPATARU
- 

(Urmare din pag. 1)

conștiința

O stimulativă 
manifestare

In această perioadă, cînd 
au mai rămas doar cîteva 
zile pină la sfîrșitul pri
mului trimestru școlar și 
începutul vacanței de iar
nă, în școli au loc mani
festări educative și cultural- 
artistice, adevărate sinteze 
ale procesului de învăță- 
mînt și ale talentului ele
vilor. O astfel de manifes
tare, intrată în tradiția 
școlii, a avut loc, joi, la 
Școala generală nr. 1 Pe
troșani: concursul de reci
tări a poeziilor patriotice, 
organizat în întîmpinarea 
aniversării Zilei Republicii. 
La concurs au participat, 
pe clase, aproape 100 de 
copii din clasa I, pînă Ia 
clasa a VIII-a. S-au remar- 
■at, prin expresivitatea 
interpretativă și claritatea 
frazării, care au subliniat 
valoarea unor poezii din

realizare a necesarului de 
energie și de cărbune coc- 
sificabil pentru industria 
siderurgică, colectivelor dc 
mineri din Valea Jiului, 
conducerilor colective ale 
I.C.P.M.C., C.C.S.M. și ale 
celorlalte unități economi
ce a căror activitate este 
subordonată asigurării ne
cesarului de cărbune le 
revin sarcini deosebite în 
cincinalul viitor, pentru 
ca nivelul realizărilor zil
nice să se situeze la pa
rametrii stabiliți, pentru ca 
întreaga muncă din dome
niul extracției de cărbune 
să cunoască o permanentă 
îmbunătățire.

O nouă calitate a muncii 
și vieții, în domeniul 
mineritului incumbă rea
lizarea unor producții su
perioare de cărbune, per
fecționarea continuă a ac
tivității din subteran, con
diții ireproșabile de secu
ritate a muncii, condiții 
sociale optime pentru toți 
oamenii muncii, sarcini ca
re trebuie să constituie pe 
tot parcursul cincinalului 
viitor obiective prioritare 

înscrise pe agenda de 
cru a 
partid, a conducerilor 
lective ale C.M.V.J. și 
tuturor întreprinderilor 
niere.

organizațiilor
lu- 
de
co
aie 
mi-

Ro/alia Ienulescu, 
strungar la IPSRUEEM 
Petroșani, o tînără mun
citoare apreciată pen
tru calitatea lucrărilor 
executate.

Foto: T. ALEXANDRU

ASTAZI, de la ora 18, 
la clubul sindicatelor din 
Vulcan, comitetul orășenesc 
U.T.C. organizează seara 

I cultural-distractivă intitu
lată: „A patriei cinstire", 

I dedicată aniversării Repu- 
I blicii. In program; versuri 

din lirica românească cla
sică și contemporană, mu
zică, dans și jocuri distrac
tive. (P. Kovacs).

REVELIOANE. Peste 250 
de familii de mineri din 
Vulcan vor petrece Reve
lionul 1986 la noul com
plex de alimentație publi
că din oraș. Buna 
ție, antrenul, vor 
ținute de formația 
De asemenea,
tim că locurile fiind limi
tate, Comitetul municipal 

U.T.C. mai face, la sediu, 
înscrieri pentru Revelionul 
tineretului, care va avea 
loc la Casa de cultură din 
Petroșani.

dispozi- 
fi sus- 

„Color". 
amin-

educativă
literatura contemporană, 
zeci de elevi cu înclinații 
artistice. Printre elevii ca
re au întrunit cele mai 
multe puncte sînt Baron 
Anca, Șteț Claudia, Dosan 
Cosmin (clasa I), Pop Da- 
ciana, .1 u 1 a Ca
melia (clasa a II-a), Dre- 
vea Anca, llreniuc F'omara 
(clasa a III-a), GrigoriU 
Adina (clasa a IV-a), Ghe- 
me.ș Cătălina, Șerban Cris
tina (clasa a V-a), Repede 
Cristina, Bejenaru Alina 
(clasa a Vl-a), Bogdan Ra- 
luca (clasa a VH-a), Bor
tea Ramona, 
dina, 
(clasa

Prin 
re și 
sul a

Răspundem cititorilor

<*•

Stăncioiu A- 
Stamate Loredana 

a VIII-a).
modul de organiza- 

desfășurare, condur- 
fost o manifestare

educativă care stimulează 
preocupările elevilor de a 
cunoaște literatura română.

MARIA PANȚUROIU, 
Lupeni: Pentru cele sesizate 
de dv. la blocul 74 din stra
da Tudor 
din orașul 
deplasat Ia 
împreună 
Constantin 
tor fond locativ al E.G.C.L. 
din localitate. In mare 
parte sînt juste cele sesi
zate, dar rău este că nu 
spuneți că locatarii au în
fundat cu beton coloanele 
de scurgere a apei, pentru 
a-și monta antene TV, 
fapt ce a condus la degra
darea terasei și, implicit, 
la infiltrarea apei în une
le apartamente. Lucrarea 
de izolare și schimbare a 
coloanelor dc scurgere a 
început, urmînd ca pînă 
la finele anului să fie ter
minată.

In ce privește geamurile

Vladimirescu 
Lupeni ne-am 
fața locului 

cu tovarășul 
Cioiu, șef sec-

sparte la casa scărilor cit 
și subsolul inundat, 
cum 
lansate 
Lupeni 
acestor 
catarii 
bunurile comune.

Am primit asigurări de 
la conducerea E.G.C.L. Lu- 
peni că reparațiile la blo
cul dv. vor 
în funcție de 
și necesarul 
pentru aceste

așa 
cunoașteți trebuie 
comenzi la E.G.C.L. 
pentru executarea 
lucrări, dar și lo- 

să păstreze cu grijă

fi executate 
starea vremii 
de materiale 
lucrări. (T.R.)

GHEORGHE AUREL, 
Petroșani: Ceea ce afir
mați, neargumentat, în 
scrisoarea dv. este o ofen
să gravă la adresa lucră
torilor comerciali ai unită
ților C.P.V.I.L.F. din piața 
agroali men tară Petroșani. 
Așa ceva nu poate vedea 
lumina tiparului!

Anul se va încheia cu un pms de 35000 de tone
(Urmare din pag. 1)

plina 
tul numărul 
desfășura re 
de cărbune 
rezultatele 
pină acum.

constituie elemen- 
unu in buna 
a extracției 

o dovedesc 
înregistrate 

Maistrul pr. 
Bugheș începe cu . 
ția din primele zece 
Spune simplu: am 
un plus de 26 122 
de cărbune. „Și pe 
iembrie?", ne interesăm. 
„La zi, plusul sectorului se 
cifrează la peste 1200 tone. 
Aceasta, continuă inter
locutorul, datorită mo-

situa-
• luni. 

dat 
tone
no-

bilizării brigăzilor și de
pășirii productivității 
muncii cu 400 kg pe post, 
la brigada lui Costică 
Ene, și cu 150 kg pe post, 
la cea condusă dc Matyus 
Laszlo". Huni gospodari, 
cei din cadrul sectorului 
III se gîndesc și la pers
pectivă. Aflăm că, 
prezent, ortacii din 
gada lui Mihai Blaga 
gătesc introducerea 
complex mecanizat 
panoul 4, 
de unde
anul următor — se preco
nizează o producție zil-

în 
bri- 
pre- 
unui 

în 
felia a IlI-a, 

■ începînd cu

nică dc 600 tone de căr
bune.

„Nu trebuie uitate nici 
brigăzile de pregătiri, ne 
spune tovarășul Bugheș. 

E vorba de minerii 
din formațiile conduse 
de Gheorghe Belei și Pe
tre Bclbe, care pregătesc 
panoul 0—1 pentru tri
mestrul II al lui ’86, sau 
Dumitru Boboc și oamenii 
săi, care fac același lu
cru in panoul 2, felia a 
treia. Și, nu in ultimul 
rind, menționez brigada 
de întreținere condusă de 
Constantin Chiciudean,

pensionari
la 

au

datorită căreia aprovi
zionarea cu materialele 
necesare decurge în bu
ne condiții".

Proaspeții
ai sectorului III de 
I.M. Lupeni știu că, 
lăsat in locul lor oameni 
de nădejde. Oameni pe 
care conducerea minei, 
cea a sectorului se pot 
bizui oricind. Se pot bi
zui că angajamentul lor, 
de a încheia anul 1985 
cu o depășire de 35 000 
tone de cărbune a sarci
nilor de plan, va fi, cu 
certitudine, onorat.

■i

MUNCĂ PATRIOTICA. 
Peste 100 de tineri de la 
S.S.H. Vulcan, participanți 
la o amplă acțiune de 
muncă patriotică, au re
cuperat și predat la între- 

o 
fier 
rea- 
față

prinderea specializată 
cantitate de 40 tone 
vechi, ceea ce face ca 
lizările suplimentare 

de planul economic la ni
vel de oraș să depășească 
suma de 100 000 lei.

CINEMATECA. Iubito- 
celei de-a șaptea arte 

viziona, astăzi, de la 
18, în cadrul progra-

rii 
pot 
ora

mului de cinematecă ofe
rit de cinematograful „7 
Noiembrie" din Petroșani, 
pelicula franceză: „Cele 
400 de lovituri". (G.B.)

EXCURSIE, Un grup de 
tineri de la I.U.M.P. vor 
pleca astăzi într-o intere
santă excursie la Oradea. 
Vor fi vizitate obiective 
de interes turistic și eco
nomic din Bihor. (Al.

SERBĂRI. Astăzi, 
Teatrul de stat „Valea
lui" au loc două serbări 
organizate de Școala gene-

rală nr. 1. Părinții, cadrele 
didactice și copiii vor pu
tea urmări atractive pro
grame artistice la realiza
rea cărora își vor aduce 
contribuția formații pio
nierești din școală. Serbă
rile vor începe la orele 15 
și 17. (Al. II.)

AGENȚIE. In orașul Vul
can va fi deschisă în cu
tând o agenție a O.J.T. 
Prin aceasta se va asigura 
procurarea biletelor de o- 
dihnă si tratament și se 
vor putea organiza excursii 
în țară și peste hotare. 
(V. S.)

I I

I
H.)
la 

Jiu-

IN
rasul
în folosință în acest 
258 de apartamente, 
tot atîtea familii își 
petrece Anul Nou în 
nouă. (V. S.)

CASĂ NOUĂ. In o-
Uricani au fost Rubrică realizată de 

Gheorghe CHIRVASĂdate 
an 

Deci, 
vor 

casă
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ș 1. M. Paroșeni și-a îndeplinit prevederile anuale de plan

î UN SUCCES DE ÎNALT PRESTIGIU MINERESC

Rodul bogat al hărniciei minerilor
din abatajele mecanizate

Pionieri ai mecanizării 
complexe din abatajele 
Văii Jiului, minerii Pa- 
roșeniului au devenit azi, 
datorită experienței CÎș- 
tigate de-a lungul anilor, 
adevărați mineri-tehni- 
cieni, capabili — așa cum 
cerea secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — nu 
numai să exploateze in 
condiții de eficiență spo
rită utilajele de mare 
productivitate, dar să le 
și întrețină, chiar să le 
repare atunci cînd este 
nevoie. Rezultatele ob
ținute la producția de 
cărbune extras, produc- 
tivitățile ridicate realizate 
sînt cea mai elocventă 
dovadă a înaltului pro
fesionalism cîștigat de 
acești pricepuți mînuitori 
ai utilajelor moderne, de 
marc complexitate. Cîteva 
cifre edificatoare despre 
hărnicia și priceperea mi
nerilor conduși de Ni
colae Andrașic, Constan
tin Ciobănoiu, Gavrilă 
Mesaroș, Francisc Faza- 
kas și Vasile Cojocaru, 
toate formații de lucru 
care exploatează com
plexe mecanizate: aproa
pe întreaga producție de 
cărbune a minei este 
extrasă cu complexe, mai

r CONSILIUL OAMENILOR MUNCII DE LA J 
I.M. PAROȘENI mulțumește minerilor și tu- I 
turor componenților formațiilor de lucru, în- | 
tregului colectiv care, cu înaltă răspundere | 
muncitorească și energie creatoare au acționat ij 
pentru îndeplinirea prevederilor anuale de 
plan înainte de termen și le urează noi și i 
importante succese în muncă!

Cei care asigură 
viitorul minei

norii din brigada condusă 
de Vasile Liuță din secto
rul I, care datorită condi
țiilor existente nu poate 
folosi combină de înainta
re. Deși tînăr, Vasile Liuță 
a reușit, în acest an, cu 
tinerii lui ortaci să reali
zeze peste 30 ml suplimen
tar sarcinilor de plan, a- 
sigurînd, alături de Viorel 
Poșa, linia de front activă 
a sectorului I.

Do munca lor, a mineri
lor de la pregătiri depind 
realizările viitoare. Se poa
te spune, fără teama de a 
greși, că minerii din bri
găzile de pregătiri de la 
mina Paroșeni și-au 
pe deplin datoria, și 
afirmăm acest lucru 
în vedere faptul că
în primul trimestru al a- 
nului viitor va mai fi pus în 
funcțiune încă un abataj 
frontal în care se apropie 
de finalizare lucrările de 
montare a unui nou com
plex de susținere mecani
zată. Totodată ci pregătesc 
încă de pe acum și alte 
capacități de producție ca
re vor intra în funcțiune 
în anul viitor.

Azi, cînd mina Paroșeni 
raportează îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor de plan 
pe întregul an 1985, mi
nerii de la pregătiri tră
iesc, alături de ortacii lor 
din abatajele mecanizate, 
momente de puternică sa
tisfacție. Firesc, ei sînt cei 
care prin munca de zi cu 
zi au asigurat la termenele 
prevăzute și, chiar mai de
vreme, intrarea în funcțiu
ne a noilor capacități de 
producție de unde s-au ex
tras în acest an aproape 
un milion de tone de căr
bune. Majoritatea 
ei pot fi numiți pe drept 
cuvînt mineri mecaniza

tori și, aceasta fiindcă la 
mina Paroșeni se află în 
subteran, și se lucrează cu 
ele, șase combine de înain
tare cu care brigăzile con
duse de Viorel Poșa, Oprea 
Țenc, Petru Antohi, Mihai 
Ștefureac, Nicolae Popa 
și Ion Cibea au obținut a- 
vansări medii lunare de 
peste 100 ml, atingînd în 
unele luni vîrfuri de peste 
150 ml. Peste 80 ml au ob
ținut, lună de lună, și mi- 

dintre

exact 96,6 la sută (de 
fapt, toate abatajele mi
nei sînt mecanizate); pro- 
ductivitățile medii obți
nute cu complexele de 
mare înălțime sînt cu
prinse între 20 și 28 tone 
de cărbune pe post, iar 
cu cele de înălțime me
die între 10 și 16 tone de 
cărbune pe post.

Chiar și aceste cîteva 
cifre ar fi suficiente pen
tru a evidenția pricepe
rea și hărnicia oamenilor 
din abataje, dar cu toate 
acestea mai adăugăm: 
minerii Iui FaZakas și-au 
îndeplinit p 1 a n ul a- 
nual în 20 octombrie, ai 
lui Ciobănoiu în 25 oc
tombrie, iar ortacii lui 
Gavrilă Mesaros în pri
ma zi a lunii noiembrie. 
Și toate aceste cifre și 
date nu fac altceva decît 
să evidențieze, prin gla
sul lor, statistic, hărnicia 
oamenilor din abatajele 
mecanizate. Pentru obți
nerea succeselor ei, mi
nerii au stat zi și noapte, 
de veghe lingă utilajul 
care ascultător se supune 
comenzilor omului. Cu 
ajutorul utilajului pe 
care-1 mînuie.ște minerul 
smulge din peretele luci
tor al energiei încătușate 
de milenii în strînsoarea 
muntelui, cărbunele.

făcut 
cînd 

avem 
încă

Urechea atentă, experi
mentată, auzul fin al teh
nician ului-m in ier pîn- 
dește sunetul, zgomotul 
carp strică armonia func
ționării perfecte și omul 
intervine prompt, eficient 
la cea mai mică disto- 
nanță.

„Nu-i nimic extraordi
nar" susțin minerii aba
tajelor mecanizate, este 
ceva firesc". Sigur „este 
firesc" pentru că ei cu
nosc perfect utilajul. Ei 
l-au introdus în subteran, 
ei l-au montat și îl ex
ploatează — toate aces
tea cu sprijinul forma
ției service a minei. Mai 
mult, Vasile Cojocaru, 
fiind pînă nu de mult 
miner de înaintări în 
cărbune, împreună cu 
ortacii și-au pregătit și 
conturat, abatajul unde 
și-au montat, apoi au 
trecut la exploatarea com
plexului. Că și-au însușit 
rapid noua tehnologie de 
lucru, o demonstrează 
producția suplimentară 
obținută — 7 500 tone de 
cărbune în numai 6 luni 
de la punerea în funcțiu
ne.

Pe scurt, acesta este 
rodul bogat al hărniciei 
oamenilor din abatajele 
mecanizate ale minei Pa
roșeni.

Ion Cibea (în dreapta imaginii), unul dintre cei 
mai destoinici șefi de formație de la lucrările de pre
gătiri.

Tenacitatea, ambiția, dîr- 
zenia și hotărîrea oameni
lor își spun răspicat cu
vântul, în investiții mai 
mult decît în orice altă 
activitate din subteran. Ei, 
oamenii investițiilor sînt 
cei care croiesc primele 
drumuri spre inima de 
cărbune a muntelui, sînt 
cei care din încleștarea cu 
duritatea pietrei, creează 
cîmp de acțiune cărbuna
rilor. Oameni dîrji, ambi
țioși, oamenii inițiativelor 
de la Paroșeni au înscris 
în cartea de onoare a 
muncii pline de abnegație 
și dăruire un nou succes 
de prestigiu și în acest an 
— îndeplinirea înainte de 
termen a planului anual 
și cincinal.

Subinginerul Sima Horea 
ne vorbea cu îndreptățită

Moment de referință în viața colectivului minei — primirea înaltelor distinc
ții pentru locul fruntaș cucerit în întrecerea socialistă pe anul 1984.

Pentru siguranța 
muncii omului

• In acest an au fost 
executați 1 200 ml de găuri 
de foraje pentru degazare, 
ajungindu-se Ia peste 
20 000 ml. Datorită lor, a- 
nul viitor, prin stația de 
degazare centrală se per
mite evacuarea a 6—8 mc 
de gaz pe secundă.

• In curînd, un nou ca
binet de protecție a muncii, 
cu cel puțin 50 de locuri 
și cu o dotare corespunză
toare, va sta la dispoziție
pentru îmbunătățirea in
structajului.

mîndrie nu atît despre re
zultatele obținute cit mai 
ales despre minerii forma
țiilor de lucru. Aprecia re
ceptivitatea la nou a mi
nerilor din brigada lui de a ajunge printre frun-

Oameni care taie drumuri spre 
mima de cărbune a muntelui

Alexandru Laszlo „o mînă 
de om", dar care sfrede
lește stînca din adincul 
Paroșeniului aproape de 
cînd există această mină. 
Interlocutorul evidenția 
înaltul profesionalism și 
experiența ortacilor lui 
loan Daniel în executarea 
lucrărilor pe verticală, a

înaltă răspundere muncitorească
(Urmare din pag. I)

dotate cu complexe me
canizate de mare înălțime 
productivități medii de pînă 
la 28 tone de cărbune pe 
post, iar din cele cu com
plexe de înălțime medie 
productivități de pînă la 
16 tone de cărbune pe post.

In primul rînd doresc 
să evidențiez priceperea și 
hărnicia minerilor-tehni- 
cicni din formațiile con
duse de Vasile Cojocaru, 
Francisc Fazakaș, Constan
tin Ciobănoiu și Gavrilă 
Mesaroș, formații care ex
ploatează cu înaltă com
petență profesională com
plexe mecanizate. Succese
le lor — îndeplinirea pre
vederilor anuale de plan 
înainte de termen — au 
fost temeinic pregătite de 
minerii din brigăzile de 
înaintări în cărbune (în 
majoritate dotate cu com
bine), cum sînt cele con
duse de Viorel Poșa, Oprea 
Țene, Vasile Liuță, Petru 
Antohi, Kalman Geza, Ion 
Cibea, Mihai Ștefureac și 
Nicolae Popa.

Toate aceste succese au 
fost posibile datorită te
nacității cu care au sfărî- 
mat îndărătnicia muntelui 
oamenii investițiilor, mi
nerii din brigăzile conduse 
de Alexandru Laszlo, Ion 

Pagină realizată de :
Dorin GHEȚA și Gheorghe BOȚEA 

I Foto : Al. TATAR

puțurilor, categorie de lu
crări deosebit dc complexe. 
Și mai sublinia dîrzenia, 
hotărîrea formației coordo
nate de Petru Zlăgneanu 

tașii sectorului (și-a înde
plinit planul anual încă 
din 30 septembrie).

Cuvinte de laudă a avut 
șeful sectorului și despre 
lăcătușii conduși de Aurel 
Mihăiasa și electricienii 
lui Adalbert Fcrcș, mese
riași prezenți întotdeauna 
acolo unde era nevoie de 

Daniel și Petru Zlăgneanu, 
toate-.cu sarcinile anuale 
dc plan îndeplinite înainte 
de termen.

Eforturile lor nu ar fi 
fost răsplătite de realizări 
deosebite, dacă nu ar fi 
acționat cu aleasă răspun
dere muncitorească colec
tivul sectorului de trans
port condus de subingine
rul Habina Ladislau, de co
lectivul care se ocupă de 
aprovizionarea unității cu 
materialele, utilajele, pie
sele de schimb și suban- 
samblele necesare, de oa
menii sectorului general, 
de cei care se ocupă de 
siguranța omului și muncii 
sale, de siguranța zăcămîn- 
tului.

Oricît ne*am strădui nu-i 
putem nominaliza pe toți 
cei care au avut un rol 
hotărîtor în realizarea și 
depășirea sarcinilor anuale 
de plan, pentru că toți oa
menii muncii de Ia Paro
șeni au avut un astfel de 
rol.

Un ultim aspect doresc 
să mai subliniez și anume 
că încă de pe acum am 
atins nivelul sarcinilor pla
nificate pentru prima par
te a anului viitor și aceasta 
tot datorită abnegației și 
dăruirii cu care a muncit 
și muncește întregul nos

tru colectiv.

ci, oameni care prin inter
venții preventive au men
ținut utilajele în perfectă 
stare de funcționare.

Ei, cei pe care i-am a- 
mintit pînă acum au avut, 
alături de cadrele tehnico- 
inginere.ști din conducerea 
sectorului, de maiștri mi
nori și electromecanici, un 
rol hotărîtor în obținerea 
a 190 ml de avansare peste 
sarcinile anuale de plan 
și 355 ml peste prevederile 
cincinalului. Aceste avan
sări suplimentare, nu în
seamnă nimic altceva de
cît noi capacități de pro
ducție care vor fi puse în 
funcțiune înainte de ter
menele planificate, nu în
seamnă altceva decît mai 
mult cărbune livrat econo
miei naționale într-un timp 
cît mai scurt.

i
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încheierea lucrărilor sesiunii
Marii Adunări Naționale

(Urmare din pag D

După discuția pe artico
le, Marea Adunare Națio
nală a adoptat, în unani
mitate, Legea cu privire la 
creșterea productivității 
muncii, .perfecționarea or
ganizării și normării pro
ducției și a muncii, care 
pune un accent deosebit 
pe laturile calitative ale 
dezvoltării economiei ro
mânești, valorificarea su
perioară a muncii sociale, 
creșterea productivității 
muncii în toate sectoarele 
de activitate, în vederea 
sporirii venitului național, 
și, pe această bază, a ni
velului de trai material 
și spiritual al poporului.

La ultimul punct de pe 
ordinea de zi, tovarășul

Dumitru Apostoiu, secre
tar prezidențial și al Con
siliului de Stat, a prezen
tat proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor 
cu putere de lege emise 
de Consiliul de Stat, iar 
tovarășul loan Sălăjan, 
președintele Comisiei con
stituționale și juridice a 
M.A.N., a prezentat ra
portul acestei comisii care 
a avizat favorabil proiec
tele de legi.

După discutarea pe ar
ticole a tuturor proiectelor 
de legi cuprinse la acest 
punct al ordinii de zi, Ma
rea Adunare Națională a 
adoptat, în unanimitate, 
legile pentru aprobarea 
decretelor cu putere de 
lege emise de Consiliul de 
Stat.

Tovarășul Nicolae Gio- 
san, președintele Marii A- 
dunări Naționale,, a rostit 
apoi un cuvînt de încheiere 
a lucrărilor sesiunii.

Cea de-a doua sesiune a 
celei de-a noua legislaturi 
a Marii Adunări Naționale 
s-a încheiat într-o atmos
feră entuziastă, plină de 
însuflețire.

întreaga asistență, în 
picioare, a aplaudat înde
lung, omagiind pe secreta
rul general al partidului, 
președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
dînd glas sentimentelor 
de aleasă stimă și prețuire, 
de profundă recunoștin
ță ale întregii noastre na
țiuni față de conducătorul

partidului și statului, care 
acționează, cu eroism și 
exemplară dăruire, pentru 
ridicarea pe noi culmi de 
progres și civilizație a 
României socialiste, pen
tru creșterea continuă a 
bunăstării materiale și spi
rituale a poporului român, 
pentru afirmarea aspira
țiilor sale de pace, destin
dere și largă colaborare 
internațională.

☆
La Palatul Marii Adu

nări Naționale a avut loc 
Adunarea generală a mem
brilor Grupului român 
din Uniunea Interparla
mentară. care a dezbătut 
activitatea • desfășurată în 
anul 1985 și programul pe 
anul viitor.

La Moscova, s-au inchaiat
lucrările extraordinare

Secretarul general al O.N.U. 
despre activitățile UNIFIL

a sesiunii
MOSCOVA 18 (Agerpres). 

Miercuri, s-au încheiat la 
Moscova lucrările celei 
dc-a 41-a ședințe (extra
ordinare) a sesiunii Consi
liului de Ajutor Econo
mic Reciproc. Delegația 
tării noastre a fost condu
să de tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Execu-

C. A.E.R.
tiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
ministru al guvernului.

Lâ încheierea lucrărilor 
au fost adoptate docu
mente în problemele care 
s-au aflat pe ordinea de 
zi.

Conducătorii delegațiilor 
țărilor membre ale CAER 
au semnat protocolul celei 
de-a 41-a ședințe (extraor
dinare) a sesiunii CAER.

NAȚIUNILE UNITE 18 
(Agerpres). Secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, a invitat 
membrii Consiliului de Se
curitate „să ia în conside
rare în mod serios situația 
din sudul Libanului și să 
reflecteze asupra acțiuni
lor ce ar putea fi adopta
te, fie individual, fie co
lectiv, pentru a facilita a- 
pilcarea mandatului 
UNIFIL (Forța Interi
mară a O.N.U. în Liban)

20,00 Telejurnal.
20,20 Bilanț ’81—’85. 

Perspective '86—'90.
20,35 Amfiteatrul arte

lor (color).

21,05 Fiecare localitate
— o puternică ce
tate economico-so- 
cială.

— Prezențe de presti
giu în vatra patriei j 
(color). :

21,25 Invitație în stu
diourile Radiotele- 
viziunii (color).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra- j 

mului.

GOSPODENE !

Raportul 
anual al F.A.O.

privind situația 
alimentara pe 

continentul african
NAIROBI 18 (Agerpres). 

fa centrul Organizației 
Națiunilor Unite pentru A- 
limentație și Agricultură 
(FAO) din Nairobi a fost 
dat publicității raportul 
anual privind situația ali
mentară mondială, în care 
se arată, între altele, că 
fa țările africane afectate 
de secetă s-a înregistrat, 
în ultimul timp, o redre
sare datorită obținerii u- 
r.or recolte mai mari dccît 
în anii trecuți, transmit 
agențiile United Press In
ternational și France Pres
se. Dintre cele 21 de țări 
africane aflate pe lista 
de urgență a F.AO, numai 
șase — Sudan, Angola, 
Botswana, Etiopia, Mozam- 
bic și Capul Verde — în- 
timpină încă dificultăți, 
fiind necesare în viitor a- 
jutoare în produse alimen
tare totalizînd 3,4 milioa
ne tone. Se precizează că 
recolta acestui an a fost 
foarte bună, în unele țări 
înregistrîndu-se exceden
te, cum este cazul Repu
blicii Zimbabwe, unde 
există 1,2 milioane tone 
cereale disponibile.

Declarația dată publicității la
sfîrșitul sesiunii Consiliului

Ministerial
BRUNELLES 18 (Ager

pres). La sfîrșitul sesiunii 
Consiliului Ministerial al 
CEE, desfășurată la Bru
xelles, și la care au parti
cipat și miniștrii de exter
ne ai Spaniei și Portuga
liei, a fost dată publicită
ții o declarație în care se 
reafirmă necesitatea de a 
se acționa „pentru o mai 
mare stabilitate în relați
ile Est-Vest, care să per
mită o cooperare largă și 
aprofundată cu toate ță
rile Europei răsăritene1*.

al C.E.E.
transmit agențiile France 
Presse și Associated Press.

Totodată, a fost expri
mată speranța că negocie
rile sovieto-americane de 
la Geneva „vor duce la 
comprom isuri rezonabile, 
echilibrate și verificabile11 
în domeniile armelor nu
cleare și spațiale, „astfel 
îneît S.U.A. și U.R.S.S. 
să-și reducă arsenalele a- 
tomice, inclusiv armele cu 
rază medie de acțiune, la 
cel mai scăzut nivel posi
bil11.

și asigurarea păcii și a ri
nei situații normale11 în a- 
ceastă regiune.

In raportul secretarului 
general al O.N.U. asupra 
activităților UNIFIL, pre
zentat Consiliului de Se
curitate, se subliniază că 
retragerea UNIFIL ar an
trena „o recrudescență ca
tastrofală a violenței11 în 
sudul Libanului.

Arătînd că, în pofida di
ficultăților întîlnite, 
UNIFIL este un important 
factor stabilizator în su
dul Libanului, raportul 
apreciază că cel mai bun 
mijloc de a asigura cal
mul în această regiune im
plică retragerea totală a 
forțelor israeligne din su
dul Libanului. In absența 
unei astfel de evoluții, ce
lelalte soluții nu sînt de
loc promițătoare, se arată 
în raport.

A- Ș-s
NAȚIUNILE UNITE 18 

(Agerpres). Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a adop
tat, cu 91 voturi pentru, 6 
împotrivă și 49 abțineri, 
o rezoluție în care cere ri
dicarea imediată a embar
goului comercial și a altor 
măsuri impuse de Statele 
Unite împotriva Republi
cii Nicaragua, care au a- 
gravat situația în Ameri-
ea Centrală.

Un ajutor prețios în 
organizarea REVELIO
NULUI în familie pu
teți primi și din par
tea unităților de PA
TISERIE ȘI COFETĂ
RIE, care vă oferă un

sortiment variat de TORTURI, PRĂJITURI, 
FURSECURI, PATEURI, ȘTRUDELE, PLĂ
CINTE, COZONACI, SALEURI.

COMANDAȚI DIN TIMP unităților de 
patiserie și cofetărie produsele preferate !

Cofetari specialiști și laureați ai 
concursurilor profesionale v ă garantează că 
produsele lor de patiserie si cofetărie sînt 
DELICIOASE si de CEA MAI BUNA CALI
TATE.

Mica publicitate

LA MOTEVIDEO S-AU 
DESCHIS LUCRĂRILE 
Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist din 
Uruguay. Participă apro
ximativ 2600 de delegați 
naționali, precum și invi
tați de peste hotare. Parti
dul Comunist Român este 
reprezentat de tovarășul 
Ion Bucur, membru al 
C.C. al P.C.R.

LA SEDIUL CULTURAL 
ROMÂN DIN VIENA 
a avut loc o manifestare 
dedicată centenarului lui 
Liviu Rebreanu. A fost 
prezentată o comunicare 
privind rolul și locul ma
relui scriitor în literatu
ra contemporană româ
nească și universală. Un 
grup de studenți de la 
Institutul de romanistică 
al Universității din Viena

a prezentat, în limba ro
mână, referate asupra 
principalelor opere ale 
scriitorului.

GUVERNUL MARII BRI
TANII A CERUT facto
rilor de răspundere din 
domeniu] televiziunii de a 
acționa imediat împotri
va difuzării violenței pe 
micul ecran, informează 
agenția France Presse.

PREȘEDINTELE PRE
ZIDIULUI R.S.F. IUGO
SLAVIA, Radovan Vlai- 
kovici, l-a primit pe secre
tarul de stat al S.U.A., 
George Shultz, aflat în vi-

zită oficială la Belgrad. 
Cu acest prilej — relatea
ză agenția Taniug — au 
fost examinate aspecte ale 
relațiilor iugoslavo-ameri- 
cane și ale cooperării din
tre cele, două țări, precum 
și probleme majore ale 
actualității internaționale.

PRIMUL MINISTRU AL I 
INDIEI, Rajiv Gandhi, și | 
președintele Pakistanului, 
Mohammad Zia-ul Haq, 
aflat în vizită oficială la 
Delhi, au declârat, între 
altele, in cadrul unei con
ferințe de presă, că cele 
două țări au ajuns la un 
acord prin care se anga
jează să pună capăt ciocni
rilor de la frontieră și vor 
acționa în direcția semnă
rii unui tratat cuprinzător 
de pace.

MAMA, Adela și su
rioara, Dia urează scumpu
lui lor Szedlacsek Ervin, 
cu ocazia împlinirii vîrstei 
de 18 ani, un călduros „La 
mulți ani !“. (5524)

FILOZOFIE, economie, 
pregătire intensivă, rapidă, 
prin corespondență pen
tru admitere: drept, filo- 
zofie-istorie, A.S.E. Adre
sați : Universitar, căsuța 
poștală 77—7, ' București
77.' (5449)

VIND sufragerie și alte 
obiecte. Vulcan 70771. 
(5519)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Bălășel 
Rodica, eliberat de Insti
tutul de Mine Petroșani. 
II declar nul. (5525)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
5780, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (5528)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
4669, eliberată de Institu-

ANUNȚUKI

tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (5527)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă nr. 4407, elibe
rată de Institutul de Mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(5526)

PIERDUT carnet de stu
dent și legitimație de bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Bunica Octavian și 
Muntcanu Victor, eliberate 
de Institutul de Mine Pe
troșani. Le declarăm nule. 
(5529)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Abra
ham Carol, eliberată de 
IUM Petroșani. O declar 
nulă. (5518)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ursu- 
lică Vasile, eliberată da 
IM Vulcan. O declar nu
lă 15521)

PIERDUT legitimație (pe
riodice) pe numele Petrca- 
nu Cristinel, eliberată de 
institutul de Mine Petro
șani. O declar nulă. (5517)

de familie

COLECTIVUL C.C.S.M. Petroșani aduce un pios 
omagiu celei care a fost

Dr. chimist HINDOREAN ELENA 
specialist de o deosebită valoare in activitatea de 
cercetare.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (5521)

COLECTIVUL de proiectare al I.C.P.M.C. —
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani este alături de ing. Nico
lae Ilindorean la durerea pricinuită de pierderea 
soției sale

Dr. chimist HINDOREAN ELENA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate.
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