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La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii 
România, vineri 
București, într-o 
prietenie în țara 
tovarășul Todor
secretar general al 
telului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Socialiste 
a sosit la 
vizită de 

noastră, 
Jivkov, 

Comi

ȚĂRII Cfr MAI MULT CĂRBUNE ? .
MHI

(Continuare in pag. a 4-a)

La Palatul Consiliului de 
Stat au început, vineri, 20 , 
decembrie, convorbirile o- 
fieiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul To
dor Jivkov, secretar gene
ral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria.

Cei doi conducători

partid și de stat au efec
tuat un schimb de păreri 
în legătură cu stadiul ac
tual al relațiilor bilaterale 
și modul în care se trans
pun în viață hotărîrile și 
înțelegerile convenite cu 
prilejul întîlnirilor prece
dente româno-bulgare la 
nivel înalt, apreciind cit 
satisfacție că raporturile 
dintre țările și popoarele 
ncastre au înregistrat noi 
progrese în toate domeni
ile de activitate — politic,

dc (Continuare in pag. a l-a)
IN SPIRITUL INDICAȚIILOR TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

LA PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL AL OAMENILOR MUNCII

Extragem, deja, la nivelul primului 
semestru al anului 1986

Colcctivul minei Dîlja 
s-a preocupat intens în 
ultima parte a acestui an 
de pregătirea temeinică 
a producției anului viitor. 
Rezultatele obținute sînt 
evidente. In lunile no
iembrie și decembrie am 
extras o producție medie 
zilnică la nivelul sarcini
lor planificate pentru pri
ma parte a anului viitor, 
ceea ce demonstrează e- 
ficiența măsurilor între
prinse, seriozitatea și răs
punderea cu care s-a ac
ționat, în colectivul nos
tru.

Am reușit să rezolvăm 
cea mai mare parte a pro
blemelor cu care ne-am

confruntat în acest an șl 
care ne-au pus în situa
ția de a obține cele mai 
slabe rezultate din ultimii

Pregătirea temeinică 
a producției 
anului viitor

ci primă problemă, 
rezolvarea căreia 
orientat preocupă-

orizontul de bază al mi
nei, a fost pus în funcțiu
ne un nou flux de benzi 
care va asigura un tran
sport fluent spre puțul 
cu schip. Fiind orizontul 
de bază al minei, aici 
este concentrată produc
ția tuturor sectoarelor. 
Odată cu terminarea u- 
nor lucrări de pregătire 
din cadrul sectorului II, 
sector cu 
portantă 
minei, se

Ing. C. GROȘ AN U, 
șef birou Programarea și 

urmărirea producției, 
I.M. Dîlja

o pondere im- 
în producția 

vor elimina

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe 
mareșalul V. G. Kulikov

Vineri dimineața, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste 
dantul 
armate 
cialiste 
mit pe 
Sovietice V. G. 
comandant-șef al 
Armate Unite ale 
participante la

România, coman- 
SUprem al forțelor 
ale Republicii 
România, 
mareșalul

V.

So- 
a pri- 

Uniunii 
Kulikov. 
Forțelor 
statelor 

Tratatul

de la Varșovia, și pe ge
neralul de armată A. I. 
Gribkov, șeful Statului 
Major al Forțelor Armate 
Unite, care au efectuat o 
vizită în țara noastră.

Cu acest prilej, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu 
fost transmis, din 
tovarășului Mihail 
baciov, secretar
al Comitetului Central 
Partidului Comunist 
Uniunii Sovietice, un salut

i-a 
partea 

Gor- 
general 

al 
al

prietenesc și cele mai 
bune urări de sănătate, de 
fericire și succes în acti- 
v 'tale.

Tovarășul Nicolae- 
Ceaușescu a mulțumit și 
a î ugat să se transmită to
varășului Mihail Gorbaciov 
salutul său și cele mai 
bune urări de succes: ' în 
întreaga activitate.

A avut loc o convorbire 
care s-a des’ășurat într-o 
atmosferă tovărășească.

ani.
spre 
ne-am
rile, o constituie îmbună
tățirea activității de tran
sport. de evacuare a căr
bunelui și aprovizionare 
a formațiilor de lucru. 
Astfel, la orizontul 300, (Continuare in pag a 2-a)

Productivități 
superioare în abataje

In sectorul II al I.M. Vul
can, o activitate susținută 
desfășoară brigada condusă 
de Adam Azamfirei, din a- 
batajul FSM nr. 1, stratul 
5, blocul IV. A'vînd în ve
dere condițiile specifice 
în care lucrează, minerii 
brigăzii' au realizat în lu
na în curs, productivități 
superioare celor planifi
cate cu 230 kg de cărbune 
pe post, concretizate în 
sporuri de plțm de aproa
pe 130 tone de 
Printre brigăzile 
zultate deosebite 
se numără și cea 
tă de minerul
Ciurăscu, din abatajul ca
meră nr. 2, stratul 3, blo
cul IV. Depășirea de plan

. a brigăzii, pe decembrie, 
este de 182 tone de cărbu
ne, obținută prin sporuri

. de productivitate de 
kg pe post. (Gh. O.)

cărbune, 
cu re

in muncă 
coordona- 
Paraschiv

)

0 brigadă caracterizată\
i
j
*

*

de voința
P • w • •afirmam

Consfătuirea secretarilor cu probleme 
ideologice și internaționale 

ai comitetelor centrale ale partidelor comuniste și muncitorești 
din unele țări socialiste
munist Român a fost al
cătuită din tovarășii Miu 
Dohrescu, membru al Co
mitetului Politie Executiv 
al C.C. al P.C.R., Petru E- 
nache, membru supleant 
al Comitetului Politic -E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Cornel Pacoste, 
membru supleant al Comi-

In zilele de 19—20 de
cembrie 1985 a avut loc la 
București consfătuirea se
cretarilor cu probleme i- 
deologice și internaționale 
'ai comitetelor centrale ale 
partidelor comuniste și 
muncitorești din unele 
țări socialiste.

Delegația Partidului Cp-

totului Politie Exeeutiv, 
secretai- al C.C. al P.C.R., < 
Ion Stolan, membru su- ■ 
pleant al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Consfătuirea s-a desfă
șurat într-o atmosferă de 
lucru, în spiritul prieteniei 
și înțelegerii reciproce, to
vărășești.

Minerii sectorului IV de 
la I.M. Lonea s-au situat 
de-a lungul întregului 
cincinal 1081—1985 pe un 
loc fruntaș in întrecerea 
socialistă. Numai în a- 
cest an producția extrasă 
suplimentar se ridică la 
aproape 30 000 tone de 
cărbune. Depășindu-și 
ritmic sarcinile de 
minerii sectorului 
reușit să raporteze 
plinirea sarcinilor 
le eu o lună mai < 
me. La obținerea 
succes deosebit o 
buție de seamă și-au 
dus-o frontaliștii din bri
găzile conduse de Grigo- 
re Mîndruț, Glieorghe 
Lipsa, Florca Anton

Boteanu, care,

corespunzător, 
lună de lună, 
productivități 

sarcinilor 
cu 300—400 kg

Post fix la U.E. Paroșeni
Intervenții prompte și

plan, 
au 

încle- 
anua- 

dcvre- 
acegtui 
cantri- 

a-

formai ea unui tavan de 
rezistență 
au reușit, 
să obțină 
superioare 
pla nif icate
pe post. Dar ca sectorul 
să aibă asigurată de-a 
lungul întregului an li
nia de front activă, la 
nivelul sarcinilor plani- 
(icate, era nevoie de e. - 
bună corelare între in
trările și ieșirile din func
țiune a capacităților de 
producție. Or, pentru a- 
ceasta trebuiau executa
te la timp și de calitate 
lucrările de pregătiri. Re
zultatele obținute în a- 
cest an, și de-a lungul în-

Gli. BOȚEA

Cu cîteva zile în urmă, 
cazanul nr. 5 fusese scos 
din funcțiune pentru re
medierea unei avarii. Ce 
se întîmplase de fapt? 13 
țevi de la supraîncălzito- 
rul paravan cedaseră 
trebuiau înloi 
cîteva 
constată o 
cazanul nr. • 
fi trebuit să 
funcțiune ti

întreaga 
menținerea 

4 în func- 
pornirea ea- 
5. Lăcătușii 

Ioan Chițimia și 
Ludovic Czerva

1

i
I

(Continuare în pag. a 2-a)

și
După 

se 
și la 

ce ar 
din 

ir. 4
și deci grupul de 150 MW. 
întregul colectiv de 
acest grup se afla în 
Iertă, iar oamenii de 
secția reparații

și-au îndreptat 
atenție spre 

cazanului nr. 
țiune pînă la 
zanului nr.

lui loan Chițimia și su
dorul Ludovic Czerva au 
început lucrul în condiții 
deosebite. nemaiaștcptînd 

■ răcirea cazanului. Ei, 
preuriă cu maiștrii

Cîrstca
muncit 24 de ore 
rupt (s-au făcut 
suduri), reușind 
cazanul
repede

odată, cazanul nr. 4 a fost

îm- 
Ioân 

și Petru Pircili au 
neîntre- 
27 de 

să pună 
în funcțiune mai 
cu opt ore. Tot-

menținut în funcțiune.
Odată cu pornirea < 

zanului nr. 5 a 
remedierea avariei 
zanul nr. 4, unde 
înlocuită o țeavă 
plafonul cazanului 
din 
Lăcătușii 
dusă de 
teică și 
vat au 

ore 
în

ca- 
îneeput 
la ca- 
trebuia 
de la 
și două 
ardere, 

echipa con- 
Du rni-

pă 
tă.

focarul de
i din

Nicolae
sudorul losif Hor- 

început lucrul. Du 
de muncă îm.orda- 
condiții de tc mpe-

Gli. BOGDAN

(Continuare in pag. a 2-a)
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O brigadă de mineri cu mare contribuție in extragerea cărbunelui cocstficabil din adincurile 
*ni — cea condusă de comunistul Constantin Popa, din sectorul IV. Foto : Al. TATAR

după ultima oră 
vacanța 

stu- 
pe- 

uni- 
se 

ac
tivități recreative, cultu
ral-;. 1 tistice și sportive, cu 
contribuții însemnate la o- 
clihna activă a tinerei 
nemții. Ce posibilități 
petrecere a vacanței 
elevă Văii Jiului ? 
răspunsurile primite.

— Vacanța începe la 
țin timp după primul Con
gres al științei și învăță- 
m ntului, eveniment cu

Astăzi, 
de curs, 
de iarnă 
denților. 
rioadă 
tățile 
vor

începe 
a elevilor și 
In întreaga 

a vacanței în 
de învățămîiît 

organiza multiple 
recreative,

și profunde semni- 
în procesul de edu- 

moral-ce- 
gene- 

I- 
președin- 

municipal 
pionierilor, 
astăzi în 
desfășoară

ge- 
de
au

Iată

pu-

ample 
ficații 
cație patriotică, 
tățenească a tinerei i 
rații, ne spunea prof, 
leana Iladulovici, 
ta Consiliului 
al organizației 
Cu începere de 
Valea Jiului se 
„Decada educației politice 
și culturii socialiste", ma
nifestare pionierească tra
dițională care are loc în 
întîmpinarea Zilei Repu- 
Id.cii, sub genericul „Gînd 
înaripat și dragoste fier-

T. SPATARU

(Cont, in pag. a 2-a)
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Întărirea rolului conducător al partidului, direcția 
noastră prioritară de acțiune

In conducerea politică a 
întregii vieți economico- 
sociale a întreprinderilor 
și instituțiilor orașului 
Vulcan, un rol deosebit de 
important revine muncii 
politico-organizatorice pen
tru asigurarea înfăptuirii 
rolului conducător al parti
dului în toate domeniile de 
activitate. Pornind de la 
această cerință, de întărire 
a rolului conducător al or
ganizațiilor de partid, ce
rință subliniată în repetate 
rînduri de secretarul ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, co
mitetul orășenesc de partid 
Vulcan și-a înscris în prim 
planul preocupărilor întă
rirea laturii organizatori
ce a muncii de partid, gă
sirea celor mai eficiente 
forme și modalități de ac
țiune pentru mobilizarea 
exemplară a colectivelor de 
oameni ai muncii la în
făptuirea neabătută a po
liticii partidului și sarcini
lor din planul de dezvol
tare economico-socială în 
profil teritorial.

In acest sens, s-a acțio
nat cu mai multă fermita
te pe linia întăririi rolului 
adunărilor generale 
partid, a ancorării

lcr de dezbatere în realită
țile de moment și de pers
pectivă ale întreprinderi
lor, a ridicării nivelului 
calitaVv al dezbaterilor și, 
nu în ultimul rînd, pe spo
rirea combativității co
muniștilor și a intransigen
ței acestora. Trecerea la

ti lor, la 
muncă.

Preocupările noastre, de 
creștere puternică a rolu
lui conducător al parti
dului în viața economico- 
socială a orașului s-au ma
terializat elocvent nu nu
mai în întreprinderile mi-

locurilor lor de ca temelie tocmai implica
rea 
ilor 
rea 
tor

lucru
Și

as-

de
teme-

în conducerea politică a 
activității economice — stil de 

muncă dinamic, eficient
noua structură organiza
torică în întreprinderile 
miniere Vulcan și Paro
șeni s-a dovedit un fapt 
deosebit de util, existînd 
acum posibilități mult mai 
mari de întărire a vieții de 
organizație, de urmărire 
riguroasă a modului de 
îndeplinire a hotărîrilor de 
partid și a propriilor ho
tărîri. Totodată, s-au creat 
premise favorabile exer
citării unui control și în
drumării mai îndeaproape 
din partea organului oră
șenesc de partid, fapt ce 
a asigurat o mai puternică 
manifestare a 
revoluționar al

spiritului 
comuniș-

nicre, ei și în celelalte u- 
nități ec onomice. De e- 
xemplu, la preparația Co- 
roești procesul de moder
nizare a celor trei linii de 
spălare a avut în prim 
plan comuniștii, eforturile 
lor de a contribui cu ma
ximă responsabilitate la 
înfăptuirea sarcinilor ce 
l<’-au revenit. Exemple ale 
modului în care au acțio
nat comuniștii, ale mate
rializării rolului conducă
tor al partidului avem mai 
multe; de pildă, realizarea 
planului anual la mina
Paroșeni sau la SSII Vul
can, exportul la între
prinderea de confecții

puternică a organizați- 
de partid, materializa- 
rolului lor de conducă- 
politic al activității e- 

conomice. Același
putem să-l spunem 
despre devenirea de 
tăzi a orașului nostru, fie
care obiectiv de moderni
zare urbanistică ce a fost 
finalizat este rodul activi
tății conducătoare a orga
nizației de partid, al efor
turilor depuse de oamenii 
muncii din toate sectoarele 
de activitate.

Și pentru noul cincinal 
pe care-1 vom începe în cu- 
rînd, munca politico-orga- 
nizatorică, de întărire a 
vieții interne de partid, de 
creștere a rolului condu
cător al organizațiilor parti
dului va constitui o prio
ritate a activității noastre, 
pentru ca în acest fel să 
înfăptuim exemplar sarci
nile încredințate de condu
cerea partidului, perso
nal de secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în realizarea u- 
nei noi calități a muncii și 
vieții de partid

Vasile PUPĂZAN, 
secretar al Comitetului 

orășenesc de partid Vulcan

Extragem, deja, la nivelul 
primului semestru

(Urmare din pag l)

strangulările de pe fluxu
rile de transportoare ce 
deservesc trei abataje fron
tale și, totodată, se va asi- 

aprovizionare rit- 
materiale a locu- 

muncă.
direcție spre care

gura o 
mică cu 
rilor de

O altă 
ne-am orientat preocupări
le a fost asigurarea liniei 
de front active necesară 

îndeplinirii sarcinilor pla
nificate pentru anul 1986. 
La sectorul II, prin pune
rea în funcțiune, la înce
putul anului 1986, a unui 
nou abataj frontal cu ta
van de rezistență se va fi
naliza în perimetrul sec
torului, extinderea acestei 
metode care s-a dovedit 
deosebit de eficientă. De 
asemenea, vom insista în 
primul trimestru al anu-

va tre- 
eforturi 
respec- 
de lu-

lui viitor pe sporirea vite
zelor de avansare la lu
crările de pregătiri executate 
în stratul 5 din blocul IV, 
astfel incit să punem în 
cel mai scurt timp în func
țiune cel puțin trei aba
taje cameră.

Pe lîngă aceasta 
bui să depunem 
stăruitoare pentru 
tarea tehnologiilor
cru atît în abatajele came
ră cit și în cele cu front 
scurt pentru evitarea acci
dentelor tehnice și 
ales vom acționa 
îmbunătățirea stării 
plin are.

Putem afirma cu 
certitudinea că ne-am 
deja, toate condițiile 
cesare îndeplinirii 
grale a prevederilor 
plan stabilite pentru 
1986.

mai 
pentru 
disci-

toată 
creat, 

ne- 
inte- 

de 
anul

Intervenții
(Urmare din pag i>

ridicată avaria a 
remediată, iar caza- 
a reintrat în func-

ratură 
fost 
nul 
țiune, ieri ridicînd puterea
realizată de acest 
din nou la peste

Rămîne totuși 
blemă, stocul de 
Stocul a scăzut,
20 de zile care au trecut 
din luna decembrie, cu 
încă 20 000 tone de căr-

grup 
90 MWh. 
o pro- 
cărbune. 
în cele

prompte
bune și asta deoarece nu 
se asigură zilnic de la 
preparația Coroe.ști decît 
400—500 tone, față de sar
cina stabilită de cele trei 
ministere (al minelor, tran
sportului și energiei elec
trice) de 1 500 tone pe zi.

De fapt, în primele 18 
zile ale lunii decembrie 

au fost livrate spre U.E. 
Paroșeni doar 8 105 tone 
de cărbune din planul lu
nii respective de 46 500 to
ne.

r

DE LA OFICIUL STĂ
RII CIVILE al Consiliu
lui popular municipal 
Petroșani am aflat că în 
acest an au fost întemeia
te 372 de familii noi. Tot
odată, au văzut lumina zi
lei 1415 tinere vlăstare.

TAB ARĂ. In perioada 
I 21—30 decembrie, 12 fetițe I de la grupa de gimnastică I • Școlii sportive din Petro-

șani se vor afla în tabăra 
Ministerului Educației 
Invățămîntului de la 
prioara, județul Dîmbo
vița.

SCHI. Schiorii de perfor
manță și-au început an
trenamentele în Paring. 
De luni vor urca și ceilalți 
copii de la Școala spor
tivă care practică probele 
de „sanie" și „schi fond". 
Ei sînt îndrumați ele cadre 
didactice de specialitate 
de la Șcc-ala sportivă din 
Petroșani

i 
I

i 
i
I 
I

i 
v 
v 
j
i 
i 
i 
i 
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Revelioanele
A intrat în tradiție ca 

Revelionul să se transfor
me într-o adevărată săr
bătoare a tinereții. Fi
resc, organizațiile U.T.C. 
din municipiu au în aten
ție organizarea deosebită 
a acestei minunate nopți 
a bucuriei, cînd fiecare 
cîntec, fiecare urare face 
ca noaptea sosirii Anului 
Nou să fie o adevărată 
sărbătoare a muncii, a 
hărniciei muncitorești, de 
exprimare a optimismu
lui și încrederii în viitor.

După cum ne infomea- 
ză Comitetul municipal 
U.T.C., în fiecare dintre 
orașele Văii Jiului se vor 
organiza revelioane ale 
tineretului. Programele 
artistice vor cuprinde, a- 
lături de muzică de dans, 
cîntece de voie bună, mo
mente vesele, tradiționa
lul „Plugușor", tombolă, 
surprize de tot felul. Nu

tineretului j 

vor lipsi răvașele, concur- ț 
șurile, „Miss Revelion" 1 
și concursurile de dans i 
dotate cu premii atrăgă- J 
toare.

Vor organiza revelioane i 
ale tineretului Comitetele J 
orășenești U.T.C., precum 1 
și liceele industriale din 
Petroșani și Vulcan. 1

Pe estradele revelioane- / 
lor se vor perinda cele i 
mai valoroase formații 
artistice de amatori din t 
municipiu. Acțiunile cu ; 
caracter de divertisment) 
organizate pentru 
vor continua și în 
de 1 și 2 ianuarie, 
diile cluburilor și 
de cultură. Așadar 
nunță programe 
sânte, atractive, 
ne îndoim,

tineri 
zilele 

la se- 
caseii 
se a- J

intere- / 
care, nu J 

ne îndoim, vor satisface 1 
pe deplin toate exigențele 
tinerilor. |

La pupitrul biroului 
de operatori RC, opera
torul Viorel Svichiu și 
șeful RCM Petroșani, 
ing. Victor Iloiu, verifi
că situația 
pe secția 
Lupeni.

Foto :

Vacanța 
de iarnă

(Urmare din pag. t)
circulației 

Petroșani —

Al. TĂTAR

Voința afirmării
(Urmare din pag.

de-tregului cincinal, 
monstrează că lucrărilor 
de acest gen le-a fost a- 
cordată atenția cuvenită. 
In cadrul sectorului lu
crează mai multe brigăzi 
de pregătiri care asigură 
linia de front activă a 
sectorului. Dintre aces
tea însă se remarcă în 
mod deosebit formația 
condusă de Ion llca, for
mație care de ani de zile 
lucrează Ia pregătiri, iar 
lucrările executate se 
bucură de o bună apre
ciere din partea ortacilor 
din abataje. Să nominali
zăm, toate lucrările pe 
care le-a executat de-a

zece 
la 

chiar 
în

lungul celor peste 
ani de cînd se află 
acest sector, sau 
numai cele executate
acest an ar fi prea mult, 
de aceea nu vom aminti 
decît faptul că lună de 
lună execută 80—90 ml
de lucrări de pregătiri 
cu vîrfuri de ptnă la 120 
ml. De fapt, executarea 
metrilor liniari în 
înseamnă cărbune 
prevederi trecut în 
tul sectorului. Cei
50 ml realizați în plus în 
acest an de Ion llca 
ortacii lui înseamnă 
fapt capacități de
ducție puse în funcțiune 
înainte de termen, capa-

plus 
peste 
con- 

peste

și 

de 
pro-

citați din care s-au ex
tras mii de tone de căr
bune suplimentar, pentru 
economia țării. Pe schim
buri activitatea este co
ordonată și îndrumată de 
minerii Gheorghe Hume- 
ntuc, loan Moț, Eugen Năs- 
tase și Macavei Blag, care, 
ca și șeful de brigadă au 
acumulat multă experien
ță în executarea lucrări
lor de pregătiri, experien
ță pe care o împărtășesc, 
cu multă bucurie, mai ti- ■ 
nevilor lor ortaci cum 
sînt Romică Sandu și Ion 
llca II care vor să 
vină și ei mineri de 
dejde, să se afirme 
muncă.

de- 
nă- 

prin

bmte, patriei iubite, parti
dului părinte". Este o ac
țiune așteptată cu interes 
de copii, organizată la su
gestia lor și cuprinzînd în
tîlniri cu activiști de partid 
și de stat, cu reprezentanți 
ai oamenilor muncii 
întreprinderi. Vor 
lcc, de asemenea, 
teri și simpozioane pe teme 
de orientare școlară și 
profesională. In fiecare zi 
vor fi organizate expoziții 
de creație tehnică, 
veștile „Carnavalul 
fulgilor de nea", formați
ile pionierești urmînd să 
participe, alături de artiș
tii amatori, la apropiata e- 
diție a festivalului obice
iurilor laice de iarnă „Co
linda țării pentru minerii 
Văii Jiului". Posibilitățile 
de petrecere a vacanței 
sînt diferențiate, cei ce în
drăgesc sportul putînd par
ticipa la competiții 
handbal, 
să, fiind 
bere de 
giu, 200 
rioada 3-
și speciale (la Vatra Dor- 
nei, pentru sanie și 
tlon, 60 de pionieri din șco
lile generale 1, 2 și 5 Pe- 
trila, 1 și 4 Petroșani, 4 
Vulcan în perioada 20—30 
ianuarie 1986, cînd va 
vea loc și faza 
concursului la 
bc sportive de

— Cei peste 
teciști din școlile generale 
și liceele Văii Jiului, ne 
spunea prof. Viorica Dan, 
secretară a Comitetului 
municipal al U.T.C., vor 
putea participa în această 
vacanță la o mare varietate 
de manifestări cu 
conținut educativ, 
rile vacanței, care 
funcționa în licee.

din 
avea 

dezba-

pito- 
ale

de 
șah, tenis de ma- 
organizate și ta- 
odihnă (la Geoa- 
de copii, în 
—11 ianuarie

pc-
1986)

bia-

a-
județeană a 
aceste pro- 
iarnă).
9000 de u-

RECI TAB. Ieri, în sala 
de festivități a Școlii ge
nerale nr. 1 din Petroșani 
a avut loc recitalul instru
mental susținut de elevi 
ai secției de muzică de la 
clasele profesorilor Teodora 
Jurca si Arpad Szekely. 
(Al. H.)

ORĂȘELUL COPIILOR. 
Parcul tineretului din Vul
can, care găzduiește în
fiecare iarnă lumea de
basm a orășelului copiilor 
și-a îmbrăcat și în acest 
an haina adecvată, pentru

ca odată cu intrarea în va
canță a elevilor, aceștia să 
poată fi din nou oaspeții 
săi, prin grija și eforturile 
bunilor gospodari ai 
șului. (P. KOVACS)

ora- In 
de

MOȘ GERILĂ. Deja 
„Moș Gerilă" a început să 
vină în mijlocul copiilor. 
Pretutindeni este așteptat 
cu cîntece, poezii și voie 
bună. Așa a fost în ultime
le zile la căminul IUMP 
și la grădinița nr. 1. (Al. H.)

rologică ne informează că 
în Paring stratul de zăpa
dă era ieri dimineață de 
32 cm și se înregistrau mi
nus 6 grade Celsius. 
Petroșani zăpada era
un cm și temperatura at
mosferei de plus două gra
de Celsius. In pe
rioada următoare nu se
prevăd schimbări deose
bite : vreme instabilă cu 
precipitații slabe sub for
mă de ninsoare. (T.S.)

VREMEA. Stația meteo-
Rubrică realizată de

Gh. BOȚEA J

bogat
Clubu- 

vor 
orga

nizează întîlniri, dezbateri, 
simpozioane și mese 
tunde cu o tematică 
actualitate, în spiritul ho- 
tărîrilor " 
inței și 
licee se 
trecerea 
nifestări 
30 Decembrie" la handbal, 
tenis de masă, șah și alte 
discipline), tinerii urmînd 
să-și petreacă zile frumoa
se în atmosfera atît 
îndrăgită a taberelor 
odihnă (Băile Felix, 
culane, Sovata) și de PTAP 
(la Șuîor — județul Mara
mureș și Oradea).

ro-
de

Congresului 
Invățămîntului. In 
va organiza pe- 
revelionului, ma- 
sportive („Cupa

Ști-’

de 
de

Her-
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Preocupări pentru diversificarea 
acțiunilor culturale

♦

Ultimele zile ale anului 
; atrag numeroși oameni ai 
ș muncii în sălile cluburi- 
î lor muncitorești. Acțiu- 
î nile cultural-educative 
i din a doua parte a lunii 
î decembrie, cît și cele din 
î primele zile ale lunii ia- 
i nuarie trebuie să răspun- 
i dă cerințelor sporite din 
î punct de vedere calitativ. 
= Ele cer o pregătire aten- 
I tă, diversificarea temati- 
ș că, organizare și planifi- 
| care judicioasă și rigu- 
î ros respectată.
i Programele de activități 
i ale cluburilor muncito- 
; cești din „Vale" răspund, 
î în general, acestor cerin- 
i țc; ele prevăd acțiuni in- 
I teresante care îmbină ca- 
i racterul educativ cu cel 
i de divertisment. La Lu- 
î peni — fapt demn de 
j semnalat — activitățile 
î clubului sindicatelor pro- 
= gramate pentru ultima 
i decadă a lunii decembrie 
; vor fi organizate în co- 
i laborare cu Comitetul 
i orășenesc de cultură și 
: educație socialistă și cu 
î organizațiile U.Ț.C. și 
i pionieri, ceea ce ar tre- 
î bui să transforme clubul, 
î pe toată perioada vacan

ței școlare, într-un real 
centru cultural și pentru 
elevi, unde prin acțiuni
le oferite celor de vîrstă 
școlară, zilele vacanței de 
iarnă să fie folosite în
tr-un mod instructiv, plă
cut, eficient. Programul 
comun pe această perio- 
dă prevede acțiuni de bi- 
bl-otecă, acțiuni sportive 
de club (tenis de masă, 
șah), dintre care cea mai 
valoroasă ni se pare „Cu
pa 30 Decembrie", mani
festare dedicată Zilei Re- 

; publicii.
Aceluiași eveniment îi 

sînt dedicate serile de 
j poezie și muzică ce vor 
ș fi organizate cu sprijinul 

Oaspeți ai Văii Jiului

Rock-ul, luliu Merca și 
„Semnal M“ la Petroșani
Cunoscutul grup „Semnal M" din Cluj-Napoca 

a concertat de curînd la Casa de cultură; un con
cert de muzică rock susținut cu aceeași pasiune și 
profesionalism cu care formația ne-a obișnuit. Am 
ascultat un concert format în mare majoritate din 
piese originale (din repertoriul prezentat, doar două 
lucrări aparțin literaturii muzicale internaționale de 
gen), la care și-a adus contribuția și duetul vocal 
„Contrast". Am cerut de la luliu Merca, conducăto
rul grupului, pentru cititori, cîteva impresii.

X^TX'LIBRIST.'

celor două secții ale Tea
trului muncitoresc „Ana 

Colda", expunerea intitu
lată „38 de ani de la pro
clamarea Republicii" și 
un spectacol festiv, oma
gial, la care își vor adu
ce contribuția formații 
artistice ale clubului și 
ale întreprinderilor și in
stituțiilor din Lupeni, 
participante în ediția a 
Vl-a a Festivalului na-

SliaBfiRCCBDOftBCISlBlIQI

Cluburile sindicatelor 
in perioada iernii

țional „Cîntarea Români
ei".

Serbările școlare tri
mestriale, microspecta- 

colele susținute cu ocazia 
pomului de iarnă, reve- 
lioanele organizate de că
tre oamenii muncii, parti
ciparea la ediția 1985 a 
festivalului „Colinda țării 
pentru minerii Văii Jiu
lui" constituie tot atîtca 
prilejuri pentru artiștii 
amatori de a realiza noi 
programe, de a se veri
fica sub aspect artistic 
în fața tovarășilor de 
muncă, a publicului larg.

Aceleași preocupări, a- 
celeași accente, de revi- 
talizare a întregului po
tențial artistic cu prilejul 
zilelor de sărbătoare de 
la sfîrșit și început de an, 
le-am constatat- și la clu
bul mucitoresc din Uri- 
cani.

In spectacolul dedicat 
Republicii vor fi cuprin
se — după cum am con
statat citindu-i libretul — 

corul mixt al sindicatului 
învățămînt, taraful și so
liștii de muzică populară, 
taraful fiind una dintre 
puținele formații din Va
le de a cărui pregătire 
artistică se ocupă direc
torul așezămîntului de 
cultură, grupul vocal fol
cloric, soliști de muzică 
ușoară și folk, formația 
de muzică ușoară, recita
tori.

Remarcăm la Uricani și 
preocupările pentru re
alizarea prin stația de ra
dioamplificare a unor 
programe festive, care 
să sublinieze atît suc
cesele minerilor, ale ce
lorlalți oameni ai mun
cii din oraș, obținute în 
1985, angajamentele mo
bilizatoare pentru 1986 
cît și valoarea unora 
dintre formațiile artis
tice cu care clubul din 
Uricani participă în e- 
diția a Vl-a a Festiva
lului național „Cîntarea 
României".

Am subliniat preocu
pările existente sub as
pect cultural în două mari 
localități miniere ale 
Văii Jiului. Aceleași pro
bleme stau în fața tutu
ror așezămintelor din 
municipiu.

Pentru ca toate aceste 
acțiuni, unele aflate în 
avansat stadiu de pre
gătire, să aibă într-ade- 
văr eficiență, se impune 
ca, sub directa îndruma
re a consiliilor de edu
cație politică și cultură 
socialistă, cei implicați 
în organizare, • evitînd 
formalismul, să facă to
tul pentru buna lor 
desfășurare, pentru a- 
tragerea unui număr 
sporit de oameni ai
muncii în sălile așeză
mintelor de cultură.

H. ALEXANDRESCU

„Rebus“-ul a depășit 
de multă vreme cadrul 
divertismentului. Mili
oane de oameni din în
treaga lume găsesc în 
fața pătrățelelor albe și 
negre, sau a enigmatice
lor desene împlinirea 
uneia dintre cele mai 
mari cerințe a lor, cul
tura.

Acestei sete de cultu
ră caută să îi răspundă 
și primul număr al su
plimentului teatral „Re
bus", apărut recent la 
Petroșani, sub egida Tea
trului de stat „Valea 
Jiului". Umor, careuri 
de cuvinte încrucișate, 
criptograme, jocuri de 
inteligență, în majori
tatea lor legate de lu
mea Thaliei, iată o invi
tație adresată tuturor 
celor ce trăiesc și mun
cesc în Valea Jiului pen
tru a străbate, din a- 
proape în aproape, prin
tre culise, un drum atră
gător spre cultură.

Nu încheiem înainte de 
a-i aminti pe cîțiva din
tre realizatori, unii din
tre ei, Florea Ghcorghe, 
Radu Stoianov, Ion 
Șușelescu, Titus Chep- 
troșu, Liviu Popescu, re- 
busiști cunoscuți în în- 
întreaga țară, alții, prin
tre care, Ion Nanu, 
Miron llorga, Rahela 
Barcan, Ion Liciu, Ion 
și Mihai Barbu, Mircea 
Andraș, llie Breben, de
senatori rebusiști, umo

Cu carnetul și creionul printre oamenii... creionului

Umorul — starea de voie buna
Profitind de „Salonul de toamnă al umorului", 

am adresat scriitorului Iulian Neacșu, graficienei 
Luminița Tudor, caricaturiștiior Mihai Boacă și Mol
nar Deneș, prezenți Ia deschidere, cîteva întrebări.

— A cita oară în Valea 
Jiului ?

Iulian Neacșu. — Sînt 
a doua oară în Petroșani 
și cred că aș mai veni ori 
de cîte ori aș mai avea 
motive să vin. De ce ? 
N-a.ș putea spune exact 
și nici nu aș vrea să fiu 
ipoctrit spunînd că, de fie
care dată cînd mă în
torc la Petroșani, mă în
torc spre casă. Dar nici 
nu aș putea să spun că 
nu-mi place foarte mult 
să vin la Petroșani, chiar 
din cînd în cînd;

Luminița Tudor. —
Prima dată.

Mihai Boacă — In- 
tîia oară am venit în 
’71, au urmat altele...

Molnar Deneș — Nu-mi 
dau seama, de fiecare da
tă m-am simțit ca acasă. 

riști, sau pur și sim
plu iubitori ai jocurilor 
de inteligență, repre
zentanți ai Petroșaniu- 
lui. Un cuvînt de Iau-' 
dă pentru actorii Tea
trului de stat „Valea

— Cum vi se par oa
menii de aici ?

I.N. — Oamenii sînt 
la fel ca în alte părți. Ei 
îmi plac la fel de mult, 
oriunde aș fi.

L. T. — Ospitalieri, des
chiși, muncitori, entuzi
aști, visători.

M. B. — Cei mai drepți, 
cei mai cinstiți...

M.D. — Mi se par oa
meni și cred că astfel am 
spus totul.

— încercați o defini
ție a umorului ?

I.N. — Nu încerc. Umo
rul nedefinit este mult 
mai... ca lumea decît cel 
definit. Umorul definit nu 
este alceva decît... umo
rul de acasă al celor fără 
umor.

L.T. — Un sistem de
autoapărare (dacă nu de

/ / REBUS”
Jiului", ei înșiși reali
zatori de jocuri in-
slructiv-educative ca și 
pentru Dumitru Velea, 
cel care a coordonat edi
tarea suplimentului.

H. DOBROGEANU

supraviețuire) a individu
lui sau a colectivității.

M.B. — Teoria, ca teo
ria; totul este practica!

M.D. — Dacă aș putea 
da o definiție a umoru
lui, n-aș mai face carica
tură. Nu este bine să știm 
lotul despre umor...

— Un gînd pentru citi
torii roștri.

I.N. — Pentru cititorii 
ziarului „Steagul roșu" 
am numai gînduri bune 
și, cum îmi închipui că 
cei mai mulți sînt mineri, 
nu le doresc altceva decît 
„Noroc bun I".

L. T. — Să rămînem veș
nic adolescenți, romantici, 
să iubim și să descoperim 
frumosul în toate aspec
tele vieții.

M. B. — Printre linii de 
desen cititorii pot lesne 
să citească.

M.D. — Le doresc mult 
bun simț... al umorului și 
„La mulți ani !“.

Opinii consemnate de
A. HORAȚIU

— De cînd cîntați 
împreună ?

— Intrăm în al zecelea 
an. Am debutat chiar de 
1 Iunie, Ziua copilului 
și primul concert l-am 
susținut în fața a 800 de 
copii. Și noi eram, la vre
mea aceea, foarte aproa
pe ca vîrstă de ascultăto
rii noștri.

— In Valea Jiului ?
— Cine mai știe a cita 

oară venim. Ne simțim 
foarte bine în Vale. Ori
cum, luliu Merca, Fran- 
cisc Solomon, Ștefan Bol- 
dijar și Dumitru Căpu- 
șean-Teaca, adică „Sem
nal M“, vor veni totdeau

na cu plăcere în Petro
șani. Nu cîntăm decît 
piese originale ; muzica și 
textul ne aparțin. Chiar 
în seara asta vom lansa 
o nouă piesă, „Spune-mi 
cine ești". Dorim să con
tribuim, cu fiecare nouă 
lucrare muzicală, la cris
talizarea unei linii româ
nești în muzica rock, o 
muzică prin excelență a 
momentului, a tinereții.

— Proiecte ?
— In ianuarie un nou 

disc, al patrulea, la E- 
lectrecord.

Interviu realizat de
AI. DOREA

Fulgii
Ningea demult. Deodată, 

atenția îi fu atrasă de mă
rimea neobișnuită a ful
gilor. Toți de aceeași for
mă, la fel de albi, aceeași 
strălucire...

I se păru că, atingînd 
pământul, din fiecare fulg 
îl priveau cîte doi ochi 
mirați. Un zumzet ciudat 
înlocui tăcerea de pînă a- 
tunci. încet, covorul de nea 
începu să se miște. Privi 
un timp, fascinat de mi
nunatul spectacol al zăpe
zilor mișcătoare... încetase 
să mai ningă, dar stratul 

de nea creștea mereu. A- 
tunci înțelese. Și se bucură 
nespus că alesese această 
cale. La primăvară fulgii

Reverberațiile copilăriei
de nea vor muri, dar la 
poli, cu siguranță, vor trăi. 
Albul fulgilor de nea nu 
poate să dispară, după cum 
nici porumbeii albi nu vor 
dispare!

Mihaela STĂNESCU, 
Petroșani

Adolescență
Simt că plutesc printre 

fulgii mari, de zăpadă și 

totul este ca imaginea unui 
vis în culori. Parcă aș fi 
eu însumi un fulg, care 
dansează printre ceilalți.

Ciudat! Cineva ride lingă 
mine. O voce mă face să 
tresar.

— îmi (lăți voie să i'ă 
însoțesc?.

Vreau să-i răspund, dar 
gura mi-e înghețată. Mă 
întorc spre partea de unde 
a venit glasul. Nu văd ni
mic. Un fulg mare plutește 
în ritm cu mine. Tremur. 
Nu știu dacă de frig sau 
de frică. Vreau să deschid 
gura și nu pot. Caut ceasul. 
Nu-mi găsesc mîinile... Ce 
sînt? In locul meu plutește 
un fulg. Dar unde sînt? In 
fața sau în spatele lui?

Rîsul mă înfioară.
— De ce rîzi, am reușit 

în sfîrșit să articulez.
— Ești un fulg, nu-ți dai 

seama? ‘
Doina BĂCAOANU, 

Vulcan
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Vizita de prietenie în (ara noastră 
a tovarăsumi Todor Jivkov

■ TELEX • SPORT ♦ TELEX • SPORT H

(V rmare din pag. ’’

Noua întîlnire dintre to
varășii Nicolae Ceausescu 
și Todor Jivkov șe înscrie 
ca un moment de seamă în 
dezvoltarea multilaterală 
a raporturilor tradiționale 
de prietenie, solidaritate 
și colaborare dintre țările, 
partidele și popoarele noas
tre.

Ceremonia sosirii înal
tului oaspete a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, împo
dobit sărbătorește.

La coborîrea din avion, 
tovarășul Todor Jivkov a 
(ost întîmpinat cu deose
bită prietenie de tovarășul 
Kicolae Ceaușescu. Cei doi 
conducători de partid și de 
stat și-au strîns îndelung 
.mlinile, s-au îmbrățișat 
cu căldură.

In întîmpinarea înaltu
lui oaspete pe 
aflau membri 
suplcanțl al

aeroport se 
și membri 

Comitetului

(Urmare din pag. I)

economic, tehnico-științi- 
fie și cultural.

Pornindu-se de la aceste 
realizări, s-a apreciat că 
există încă largi posibilități 
pentru diversificarea co
laborării româno-bulgare 
în ramurile de bază ale e- 
conomiilor celor două țări 
—inclusiv pe terțe piețe — 
pentru dezvoltarea coope
rării și specializării în pro
ducție în forme moderne,’ 
pentru intensificarea schim
burilor comerciale dintre 
România și Bulgaria po
trivit potențialului lor e- 
conomic în continuă creș
tere. S-a exprimat dorința 
de a acționa în continuare 
pentru a se conferi noi di
mensiuni colaborării eco
nomice reciproc avanta
joase dintre România și 
Bulgaria în diferite dome
nii de activitate de interes 
comun. In acest sens, s-a 
indicat președinților celor 
două părți în Comisia mix

Ceremonia sosirii
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, con
ducători ai unor instituții 
centrale.

O gardă militară, alinia
tă pe aeroport, a prezentat 
onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Bul
gariei și României, în timp 
ce, în semn de salut, - au 
fost trase 21 salve de arti
lerie.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
au tiecut în revistă garda 
de onoare.

Conducătorului partidu
lui și statului bulgar i-au 
fost prezentate persoanele 
oficiale române venite în 
întîmpinare.

Numeroși bilcureșteni a- 
flați pe aeroport, care pur
tau portretele tovarășilor 
Nigolae Ceaușescu și To
dor Jivkov au făcut o cal
dă manifestare de priete

începerea convorbirilor oficiale
tă guvernamentală de co
laborare economică și teh- 
nico-științifică să anali
zeze în timpul vizitei noi 
posibilități și căi concrete 
pentru dezvoltarea și mai 
puternică a colaborării 
și cooperării româno-bul
gare pe tăiîm economic, 
lehnico-științific și în alte 
domenii de interes comun.

S-a apreciat că extinde
rea continuă a relațiilor 
româno-bulgare este în fo
losul țărilor și popoarelor 
noastre, al propășirii lor 
continue, servește cauzei 
generale a socialismului, 
păcii și conlucrării inter
naționale.

In timpul convorbirilor, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul To
dor Jivkov au avut, de a- 
semenea, un schimb de 
vederi în probleme ale 
vieții politice internaționa
le.

In acest context, a fost 

nie celor doi conducători 
de partid și de stat. Prin 
aplauze și ovații, s-a dat 
expresie satisfacției față 
de noul dialog la nivel 
înalt româno-bulgar care’, 
de fiecare dată, a conferit 
noi dimensiuni colaboră
rii rodnice dintre cele do
uă țări vecine și prietene.

Un grup de pionieri au 
oferit tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
buchete de flori.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul To
dor Jivkov s-au îndreptat, 
într-o mașină escortată 
de motocicliști, spre reșe
dința rezervată înaltului 
oaspete. Aici, cei doi con
ducători de partid și de 
stat s-au întreținut într-o 
atmosferă cordială. prie
tenească.

(Agerpres)

subliniată actualitatea con
cluziilor și aprecierilor fă
cute în cadrul consfătuirii 
de la Sofia din toamna 
acestui an a statelor so
cialiste membre ale Tra
tatului ele la Varșovia, pre
cum și -la recenta întîlnire 
de la Braga a conducăto
rilor acestor state în legă
tură cu evoluția vieții in
ternaționale. S-a conside
rat că este imperios nece
sar ca toate statele, forțele 
înaintate de pretutindeni 
să conlucreze tot mai strîns 
în vederea opririi cursului 
periculos al evenimentelor 
spre confruntare și răz
boi. trecerii la măsuri con
crete de dezarmare, în pri
mul rînd de dezarmare nu
cleară, apărării dreptului 
sacru al popoarelor la e- 
xistență, la o viață liberă 
și demnă, la pace.

In cadrul convorbirilor 
s-a pus un accest deosebit 
pe realizarea securității

DINEU
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au oferit vineri un dineu 
oficial în onoarea tovară
șului Todor Jivkov, secre
tar general al Comitetului 
Central al Partidului Co- Ș 
munist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat-al Re
publicii Populare Bulgaria.

Au participat membri și 
membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari 
ai Comitetului Central al 
partidului, membri ai Con
siliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de 
instituții centrale.

All luat parte persoanele 
oficiale care-1 însoțesc pe 
conducătorul partidului și. 
statului bulgar în vizita în 
țara noastră.

In timpul dineului, des
fășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov au 
rostit toasturi.

europene, sublinii nd u-se
că trebuie depuse în con
tinuare eforturi pentru 
trecerea la măsuri concre
te de dezarmare, în pri
mul rînd la dezarmare nu
cleară.

In legătură cu situația 
din Balcani s-a evidențiat 
necesitatea dezvoltării co
laborării bilaterale și mul
tilaterale între țările si
tuate în această zonă în 
vederea transformării Bal
canilor înțr-o regiune a 
păcii, bunei vecinătăți. în
țelegerii și conlucrării, 
lipsită de arme nucleare 
și chimice, precum și de 
baze militare străine. S-a 
exprimat convingerea că 
întărirea și. aprofundarea 
acestor raporturi servesc 
intereselor popoarelor din 
această arie geografică, 
cauzei păcii și securității 
in Europa și în lume:

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

BELGRAD 20 (Agerpres). 
După 10 runde, în campio
natul mondial de șah pen
tru junioare, ce se desfă
șoară în aceste zile în lo
calitatea iugoslavă Dobrna, 
se menține lideră a clasa
mentului maestra sovietică 
Arahantia cu 10 puncte, 
urmată de Cristina Bădll- 
lescu (România) — 7 punc
te. Ilarmsen (Olanda) — 
6,5 puncte, Miriana Măriei,

Intreprindersa de prelucrare
a lemnului Deva

încadrează de urgență :

— un contabil șef secție

pentru secția de mobilă din Petrila. 
încadrarea se face conform Legii nr.

12/1971,
Informații : B-dul Dr. Petru Groza nr. 

24, telefon 14026.

Mica publicitate
ADMITERI : drept, filo- 

zofie-istorie A.S.E., pregă
tire intensivă rapidă prin 
corespondență. La filozo- 
fie-economie. Adresați : U- 
niversitar căsuța poștală 
77—7, București 77. (5459)

VIND Dacia 1300, Petro
șani, 6 Martie 3/1. Telefon 
42898. (5533)

PIERDUT carnet student 
pe numele liane Ioana, e- 
liberat de Institutul dc 
Mine Petroșani. II declar 
nul. (5537)

. PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
3278, eliberată de Institu-

anunțuki DE FAMILIE

FAMILIA anunță cu adîncă durere dispariția du 
pâ o grea suferință a scumpei noastre

DUMA KATALIN
mamă, bunică și soră de neuitat. Inmormîntarea 
azi, ora 15, din strada Mihai Viteazul. (5518)

COLECTIVUL de cadre didactice de la Școala 
generală nr. 1 Petroșani este alături de colegul lor 
prof. Bencâu Eugen la durerea pricinuită de dispa
riția fulgerătoare a mamei. (5549)

Alisa Măriei (ambele Iugo
slavia), Walker (Anglia) — 
cîte 6 puncte, Jagodzinska 
(Polonia), Peiceva (Bulga
ria), Amura (Argentina), 
Madl (Ungaria) — 5,5 punc
te etc. In runda a 10-a, 
Cristina Bădulescu a re
mizat cu poloneza Jagod
zinska, egalitatea fiind în
registrată, de asemenea, în 
partidele Peiceva — Amu
ra și Ladner — Botsari.

tul de Mine Petroșani. O 
declar nula. (5534)

PIERDUI’ legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
6186, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. C> 
declar nulă. (5530)

PIERDUT legitimație dc 
serviciu pe numele Balog 
Olga, eliberată de SSH Vul
can. O declar nulă, (5535)

PIERDUT legitimație , dc 
serviciu pe numele Porum- 
bescu Rodica, eliberată de 
IPEG Deva. O declar nulă, x 
(5536)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rllsu 
Melania, eliberată dc IT 
Petroșani. O deci;:" nulă, 
(5542)
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TOP ALCOOL
Trei conducători auto

între care mai grav doi
profesioniști, au fost
surprinși zilele tre
cute la volan sub 
influența băuturilor alco
olice. Este vorba de cole
gii de muncă și de../ pa
har Victor Gavrilă (31 
IID 8603, SUCT Petro
șani, secția Cîmpu lui 
Neag) si Virgil Bartolo
meu (31 IID 7846 SUCT 
Petroșani, secția Vulcan). 
In aceeași postură Tudo- 
rel Cereanu (3 AG 6229, 
student la I.M.P. 1), a a- 
vut o comportare jignitoa
re față de „caschetele 
albe".

DEROGĂRI

Carosabilul alunecos 
implică o atenție sporită 
participanților la trafi

cul rutier, în special în 
zonele priorității pentru 
pietoni. Gyorgy Kiss 
(2 HD 9706) a uitat acest 
„amănunt", deși trecerea 
pentru pietoni era sem
nalizată cu indicatoar.e și 
marcaje. Insă „amnezi
ile" privind regulamen
tul de circulație costă. 
De acest lucru s-a con
vins si pensionarul Glieor- 
ghe Turlea din Petroșani, 
care considera că moto
reta sa IID 8 161 are de
rogare de la reguli.

RECOMANDĂRI
Pentru conducătorii au

to amatori cîteva reco
mandări utile: să folo

sească autoturismele pro- ș 
prietate personală numai i 
în cazuri de extremă ne- ț 
ccsitate; cînd se află la i 
volan să circule cu maxi- i 
mum de atenție. Condiți- i 
ile meteorutiere ale ano- i 
timpului hibernal aten- I 
ționcază și pe pietoni — i 
ei trebuie să traverseze i 
străzile numai prin locu
rile marcate, dar numai j 
după ce s-au asigurat din i 
vreme, se știe spațiul de i 
frînare al autovehiculelor ; 
pe carosabilul înghețat i 
se... dilată.

Duminică, 22 decem
brie a.c., au dreptul să 
circule autoturismele pro
prietate personală înma
triculate sub număr CU ; 
SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

TV.
13,00 Telex. 13.05 La 

sfîrșit de săptămînă (<•). 
Gala desenului animat ; 
Drag mi-e să colind prin 
țară — melodii popu- 
iarc interpretate de Ma
ria Ciobanu; „Țarii dc vis 
și de lumină" — moment 
poetic; Marile momente 
ale -baletului ; „Promi
siuni" — Reportaj; Mu
zică și... sport; Atlas mu
zical; Telesport; Autograf 
muzical : Gigi Marga.
14,45 Săptămînă politică. 
19,00 Telejurnal. 19,20 Te- 
leenciclopcdia (c). 19,45
Gala varietăților (c). Se- 
lecțiuni din emisiunile de 
divertisment ale anului. 
20,35 Film artistic. Per
severența (c). 22,20 Tele
jurnal. 22,30 închiderea 
programului.

PĂRINȚII, fratele și rudele anunță cti adîncă 
durere împlinirea a 6 săptămîni de la dispariția ce
lei care a fost

BĂBAN AURELIA GABRIELA
lăsindu-ne în veci nemîngîiați. (5540)

CU sufletele cernite și eu același dor nestins a- 
niintim împlinirea a 6 săptămîni de cînd scumpa 
noastră soră

OCROGLICI ELISABETA (Vetuța)
ne-a părăsit. Eterne și duioase amintiri ii mm 
nășiră veșnic. Surorile care nu o lor uita. (55'18)

NEȘTi:ARSA amintire iubitei noastre prietene ‘ j 
OTILIA MURGI j

la împlinirea a doi ani de la deces. Familia Keleinen. 
(5531)

COPIII și socrii anunță împlinirea a cinci' ani ț 
de la dispariția celui care a fost

VASII.E RUSU (31 ani)
Nu-I vom uita niciodată. (5546)
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