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Plus 1000 de 
lone

Ieri dimineață, trei ’ în
treprinderi miniere din 
bazinul carbonifer al Văii 
Jiului — Lonea, Livezeni 
și Paroșeni — au rapor
tat, împreună, peste 1 000 
tone de cărbune în plus 
față de preliminarul zilei 
de vineri, 20 decembrie. 
Cele mai bune rezultate 
le-au obținut colectivele 
sectoarelor II și
III de Ia I.M. Lonea, 
sectorul I de Ia Livezeni 
și toate cele 4 sectoare 
de producție de la I.M. 
Paroșeni. Prin rezultatele 
obținute de la începutul 
anului se detașează colec
tivele sectoarelor III și
IV de la I.M. Lonea, I și 
III de la Paroșeni, care 
au raportat înainte de 
termen îndeplinirea sar
cinilor de plan pe anul 
în curs. (Gh. S.)

întreprinderea minieră Paroșeni

Locul II în întrecerea 
socialistă în domeniul 
extracției cărbunelui

In urma rezultatelor 
obținute pe cele 11 luni 
trecute din acest an, co
lectivul I.M. Paroșeni a 
obținut locul II în între
cerea socialistă ce se des
fășoară în întreaga țară. 
Punctele acumulate la 
încheierea acestei etape: 
1050,1 la numai 29,5 punc
te de ocupanta primului 
loc, întreprinderea Mi
nieră Voievozi din jude
țul Bihor.

Și în această lună, lună 
în care colectivul minei 
și-a îndeplinit prevederile 
anuale de plan, sarcinile 
planificate au fost depă
șite zi de zi cu importan

te cantități de cărbune. 
La zi, plusul realizat se 
ridică Ia peste 12 000 to
ne de cărbune prin pro
ducția extrasă suplimen
tar în ultima zi a celei 
de a doua decade a lunii 
decembrie — 883 tone.

In felul acesta, minerii 
Paroșeniului pășesc cu 
fermitate spre încheierea 
anului 1985 cu rezultate 
care vor ridica pe noi 
trepte calitative presti
giul cîștigat prin ocupa
rea unui loc de frunte în 
întrecerea socialistă din 
domeniul extracției căr
bunelui.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au reîntîlnit, 
sîmbătă, cu tovarășul To- 
dov Jivkov, secretar gene
ral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria, în 
cadrul unui dineu.

Cu acest prilej a conti
nuat schimbul de păreri

Plenara C.C, al U.T.C. și Consiliului UÂS.C.R.
Sîmbătă, 21 decembrie 

1985, s-a desfășurat Ple
nara comună a Comitetu
lui Central al Uniunii Ti
neretului Comunist și Con
siliului Uniunii Asocați- 
ilor Studenților Comuniști 
din România, care a ana
lizat, într-un spirit de î- 
naltă exigență, de puterni
că angajare comunistă, ac
tivitatea politico-organi- 
zatorică desfășurată de U- 
niunea Tineretului Comu
nist pentru aplicarea o- 
rientărilor și indicațiilor 

în probleme bilaterale, 
precum și cu privire la u- 
nele aspecte actuale ale 
vieții internaționale.

In timpul întrevederii au 
fost abordate probleme le
gate de dezvoltarea tot 
mai puternică a colaboră
rii româno-bulgare în di
verse domenii de deosebi
tă însemnătate pentru pro
gresul economic și social 
al celor două țări.

Porni nd u-se de Ia faptul 
că în problemele funda
mentale ale vieții politice 
internaționale, România 

tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, privind întărirea 
spiritului revoluționar în 
munca de educare comu
nistă a tineretului, conso
lidarea politică și organiza
torică a U.T.C. și U.A.S.C.R., 
îmbunătățirea continuă a 
stilului și metodelor de 
muncă, precum și preocu
parea organelor și organi
zațiilor U.T.C. și A.S.C. din 
școli și facultăți în direc
ția mobilizării elevilor 

și Bulgaria au poziții I- 
dentice sau foarte apro
piate, s-a evidențiat hotă- 
rîrea celor două țări de a 
conlucra tot mai strîns 
pentru oprirea cursului 
periculos al evenimente
lor spre confruntare și 
război, pentru trecerea la 
măsuri concrete de dezar
mare, în primul rînd, de 
dezarmare nucleară, pentru 
promovarea destinderii, 
securității, păcii și colabo
rării în Balcani, pe conti-

(Continuare în pag. a 4-a)

și studenților la do- 
bîndirea unei te
meinice pregătiri profe
sionale, pentru muncă și 
viață, pentru participarea 
lor activă și responsabilă 
la înfăptuirea mărețelor o- 
biective de dezvoltare eco- 
nomico-socială a patriei, 
stabilite de Congresul al 
XIII-lea al P.C.R.

Plenara a adoptat un 
cuprinzător plan de măsuri 
privind intensificarea mun-

(Continuare în pag. a 4-a)

Rezolvarea problemelor tehnice asigurăRealizarea sarcinilor de plan în viitorul an
Și în anul acesta, ca si' 

în anul trecut, mina Live
zeni nu a putut raporta în
deplinirea sarcinilor de 
plan pentru că așa cum 
spunea inginerul șef gură 
de mină, ing. Iacob Jitea 
colectivul s-a confruntat cu 
o seamă de greutăți.

-— Vreți să precizați cîte- 
va dintre acestea, tovarășe 
inginer?

-— După ce aproape în 
întregime, în ultimii ani, 
tăierea cărbunelui s-a făcut 
mecanizat, în anul acesta 
am fost obligați să trecem 
din nou la tehnologia de 
tăiere clasică prin perfo- 
rare-pușcare și susținere cu

stîlpi individuali. Nu ca 
înainte cînd acest lucru se 
făcea între culcuș și co- 
periș, ci în alte condiții, 
noi pînă acum la mina 
noastră. Pe stratul 3 unde, 
deja, în prezent, se exploa
tează cărbunele este nevoie 
să se creeze tavanul artifi
cial pentru feliile următoa
re. Pentru minerii Liveze- 
niului această tehnologie 
nu le era familiară. I-a o- 
bligat la un efort în plus, 
și cu randamente scăzute. 
Deci, nici nu s-a învățat

Interviu realizat de
Gh. SPINU_______

(Continuare în pag. a 2-a) ginea de mai sus ii prezintă pe cîțiva ortaci înainte de efectuarea pontajului.

Confecții pentru 
export

Zilele trecute, la în
treprinderea de Con
fecții Vulcan a fost 
încărcat un transport de 
costume bărbătești de va
ră care vor trece peste 
ocean, la beneficiarii din 
Statele Unite ale Americii. 
Este al treilea transport, 
pentru export, în această 
lună și al șaselea de la 
începutul anului. Cu ulti
mul lot care va fi livrat în 
27 decembrie, sarcinile de 
plan la export vor fi în
deplinite și depășite. Tot 
în această lună la sfîrșitul 
primei decade, a fost în- 
deplinit planul la confecții 
textile, asigurînd pînă la 
sfîrșitul anului o depășire 
la acest indicator de 12 
milioane lei. (Gh. S.)

Perfecționarea — în pas cu cerințele timpului
Fără îndoială, compe

tența profesională repre
zintă unul din atributele 
definitorii ale calității per
sonalității, ale calificării u- 
mane. Iată argumentul to
nifiantei pasiuni, al ne
ostoitelor eforturi depuse 
de tineri care, conștienți 
de menirea și responsabi
litatea lor într-un univers 
al înnoirilor tehnice, al 
progresului continuu și dez
voltării intensive, se dedi
că cu generozitate „urcu
șului" pe treptele cunoaș
terii, ale învățăturii.

Sînt de admirat tinerii 
muncitori din minele și 
uzinele Văii Jiului care, zi 
de zi, după programul de 
lucru, își schimbă cu iu
țeală vestimentația și se 
îndreaptă cu mapa doldo
ra de cursuri spre amfi
teatrele Institutului de mi
ne, minați de o „combus

tie internă" care în limbaj 
diurn se traduce simplu — 
setea de cunoaști-re, de ști
ință și cultură.

Sînt de admirat sute și 
mii de muncitori și teh

Fapte cu semnificații
nicieni autodidacți, tineri 
și vârstnici, care trăiesc la 
unison, în deplină sincro
nie cu procesul complex 
al mecanizării și automa
tizării lucrărilor din sub
teranul minelor, învățînd 
cu sîrg și pasiune, „pe 
viu", din experiență, dar 
și din „cartea tehnică" a 
utilajelor moderne, din li
teratura de specialitate. Se 
perfecționează, se polica- 
lifică, se specializează, a- 
jungînd să întrunească, în 
aceeași persoană un exce

lent mecanic, miner, și hi- 
draulician. Sînt oameni care 
întrunesc în mod fericit 
calitățile ce le reclamă 
exigențele realității, ale 
„uzinelor subterane", fiind 

capabili să folosească cu 
randament înalt, să între
țină Și, la nevoie, să repa
re combina, instalația hi
draulică a complexului de 
susținere, capul de acțio
nare al unui transportor.

Sînt numeroase și sem
nificative exemplele din 
minele și uzinele muni
cipiului, exemple de oa
meni care în scurt timp 
au ajuns nu doar să stă- 
pînească tehnica de vîrf, 
utilajele din dotare, ci, 
mai mult, să le aducă îm

bunătățiri, adaptări Ia rea
litățile concrete alo fron
turilor de lucru, să le 
perfecționeze. Exemple 
grăitoare de acest gen am 
întîlnit nu de mult în ate
lierul de reparat combine
le de abataj ale minei Lu- 
peni, în rîndul tinerilor 
specialiști care au montat 
releele electronice ale dis
peceratului automatizat al 
aceleiași mine.

Și, exemple de acest fel 
poate oferi realitatea în 
fiecare colectivitate în care 
răspunderea pentru sarci
nile profesionale și dorin
ța de afirmare sînt... la ele 
acasă. '

Dar, rândurile de față do
resc să pună în lumină- un

Ioan DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)

INSCRIPȚII

BUCURIE
Se scurg domol ultimele 

zile ale. anului. Zăpada 
se așterne lin, peste tim- 
plelc caselor, incărunțin- 
du-le. Totul parc a fi în
cremenit. Numai jos, in 
adîncuri de munte, în a- 
balaje și galerii, picka- 
merele freamătă și mo
dernele utilaje fabricate 

aici, la noi acasă, taie 
din cărbune — acest căr
bune pe care munca 
inului îl înnobilează 
fiecare clipă.

Țara arc nevoie de cit 
mai mult cărbune. Oțelul 
are nevoie de cărbune. 
Lumina are nevoie de 
cărbune. Căldura are 
nevoie de cărbune.

o-

Se scurg domol ultimele 
zile ale anului. Un an 
rodnic, un an bun, un an 
care încheie un cincinal, 
plin de realizări. Va fi 
și de această dată un re
velion frumos. Oamenii 
acestui mindru plai ro
mânesc, harnici și dîrji, 
știu că sărbătoarea reve
lionului este însăși bucu
ria împlinirii muncii. VI-

în time zile, ultime tone 
de cărbune, ultime efor
turi pentru ca Anul ce 
vine să fie primit cu și 
mai multă bucurie.

Al. HORAȚIU
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între mărfurile expuse și cele din magazie 
mai sînt (cîteva) deosebiri

Odată cu remarcabilele 
împliniri urbanistice în
făptuite în acest cincinal 
în Valea Jiului, activității 
comerciale, componentă im
portantă a procesului di
namic de creștere a nive
lului de trai al oamenilor 
muncii, i s-a consacrat o 
atenție permanentă atît în 
ce privește modernizarea 
spațiilor, cît și în domeniul 
aprovizionării. Este firesc, 

așadar, ca lucrătorii din 
comerț să "dovedească fără 
întrerupere atenție, amabi
litate (a devenit o raritate 
expresia „Ce doriți?", în
soțită de profesionalul zîm- 
bet) și solicitudine prevă
zute, de altfel, de reglemen
tările legale. O recentă vi
zită prin unități comerciale, 
împreună cu echipe de 
control al oamenilor mun
cii, a scos în evidență cîte- 
va aspecte care au darul 
de a nedumeri, și asta cu 
atît- mai mult în această 
lună cunoscută de ani în 
șir ca „Lună a cadourilor".

La raionul de tricotaje 
al cunoscutului magazin 
universal „Jiul" se aflau 
vînzătoarele Pilea Ana și 
Băde&cu Maria. In loc să 
întîmpine cumpărătorii, în
trețineau discuții cu un 
june. Că puteau, cu oleacă 
de interes, să aibă o ocu
pație utilă unității, a do- 
vedit-o faptul că la multe 
tricotaje etichetele erau 
rupte, obligația în astfel 
de cazuri fiind de a le în
locui cu altele. purtînd 
ștampila magazinului. Un 
alt aspect: deși pe stendere 
ex'istă indicate diversele 
mărimi, produsele erau a- 
mestecate, eventualul client 
fiind dus în dificultate. O 
situație interesantă am în- 
tîlnit la raionul de cosme- 
tică-parfumerie (lucrător 
gestionar Rogobete Vasili- 

ca) la același magazin 
„Jiul". In contrast cu eta
larea intr-adevăr plăcută, 
chiar estetică, a produselor 
specifice, în magazia de 
mărfuri se aflau, de mai 
mult timp,- nepuse în vîn- 
zare, multe sortimente de 
import în cantități conside
rabile. Prompt au fost sanc
ționate gestionara și vînză- 
toarea Amzneu Mariana, ar
ticolele fiind puse în vînzare.

Iată un alt aspect, deo

Comerțul față in față cu 
cerințele cumpărătorilor

sebit de Sugestiv: un cetă
țean avea, în 2 saci, 20 de 
pîini, ceea ce este, o re
cunoaște oricine, cam mult 
pentru o familie. O „procu
rase" de la magazinul ali
mentar 13 (gestionară — 
Ciubăr Ana, vînzătoare — 
Fekete Ana) sub a cărui 
tejghea mai erau încă 23(1?) 
„pentru aprovizionare pro
prie". Atmosfera neîngri
jită a magazinului este în 
contrast cu spiritul de or
dine și frumos, atît de spe
cific femeilor. Amenda a 
fost meritată și ne aștep
tăm să aibă un efect pozi
tiv. educativ.

Deși mai dosnic, la ma
gazinul „Parîniml" al 

I.C.R.M. se petrec lucruri 
cel puțin ciudate. De pildă, 
multe sortimente de cerere 
curentă, de strictă necesi
tate, sînt nepuse în vîn
zare. Oamenii pierd timp 
și își consumă energia ca 
să cumpere nu doar o or
gă de lumini, să zicem, ci 
alte articole cum sînt lam
pă de veghe, doze pick-up, 
sintering pentru mașini de 
spălat rufe, tuburi electro
nice (s-au găsit peste 15 
tipuri!). Acestea, toate se 

aflau în magazin, dar nu 
„la vedere". Evident că 
vînzătoarele Tonta Ana și 
Șutacu Maria și-au meritat 
sancțiunea.

Mai grave au fost cele 
descoperite la depozitul de 
produse chimice și cosme
tice al I.C.R.M. Gestionara 
Toma Maria n-a respectat 
repartițiile efectuate de di
recția comercială munici

pală pentru mărfurile de 
import. Prin modul preme

ditat în care a livrat pro
dusele, gestionara a favo
rizat unele întreprinderi și, 
evident, magazinul Parîn- 
gul, iar altele au fost, nu 
se știe prea limpede de ce, 
persecutate. De exemplu: 
deodorant „Driada" — la 

I.C.S.M.I. Petroșani au fost 
livrate în plus 99 bucăți; 
către magazinul „P.irîiigul", 
deși, nu avea repartiție, au 
plecat 85 bucăți. Defavori
zat a fost I.C.S. Mixtă Lu- 
peni care a primit cu 150 
bucăți mai puțin. Iată și 
un alt exemplu care ac
centuează acest stil de lu
cru în depozit: deși nu avea 
repartiție, același magazin 
„Parîngul" a primit 66 bu
căți deodorant „Impulse", 
la I.C.S. Mixtă Vulcan s-au 
dat cu 24 de bucăți mai 
puțin. Deși nu există con
tracte economice cu jude
țul Gorj, gestionara (care, 
se vede treaba, își face 
legi proprii) a livrat unor 
beneficiari de acolo tot 
felul de articole, frustrînd 
populația Văii Jiului. Po
trivit avizului de expediere 
090674 din 6 decembrie 
a.c.. s-au livrat 14 sorti men* 
te de articole cosmetice în

• • •

valoare de 43 220 Ici. Cu 
avizul 090666 din 3 dbcem- 
brie a.c., mai fuseseră date 
5 sortimente de aceleași 
produse cosmetice, în va
loare de 10 840 lei. Pentru 
a servi unitățile comercia
le preferate, gestionara a 
eludat prevederile legale 
și n-a respectat măsurile 
stabilite de Direcția co
mercială municipală în di
rijarea fondului de marfă. 
Iată de ce a comunicat 
cantități mai mici decît 
cele reale (cremă de ras 
„Disco": 2 450 în loc de 
2 500; cremă de ras Warss: 
700 bucăți în loc de 750;
deodorant „Driada": 4 500 
în loc de 5 000; deodorant 
Roll Stiet: 300 în loc de 
400; deodorant „Demin": 

30 bucăți în loc de 60 ;
deodorant „Impulse": 450 
în loc de 600).

Sînt doar cîteva cazuri 
care contrastează cu ser
virea civilizată, atitudinea 
politicoasă și serviabilă a 
celei mai mulți lucrători 
din unitățile comerciale. 

Solicitudinea față de cum
părători se asociază cu in
teresul pentru o aprovizio
nare bogată și ritmică la 
raioanele conduse de lu
crători cu multă experien
ță în comerțul Văii Jiului. 
Respectarea regulilor ge
nerale comerciale este o 
obligație ce • trebuie 
însușită printr-o con
tinuă activitate de
perfecționare moral-profe- 
sională, pentru a se trans
forma într-un mod de con
duită în toate unitățile de 
comerț din municipiu.

Ion DUȚĂ, 
inspector principal 

comercial de stat al 
județului Hunedoara 
Tiberiu SPATARU

S POR T . ■ g ; ■■ SPORT ; ti SPORT

Serbare
Pe scena clubului sindi

catului din Uricani a avut 
loc serbarea pomului de 
iarnă. Programul a inclus 
toate genurile de muzică 
(cor, folk, ușoară, populară) 
cît și momente de umor 
susținute de cele două bri
găzi artistice. Un moment 
mult așteptat de mai toți 
părinții l-au constituit pi
ramidele acrobatice execu-. 
tate cu multă precizie de 
pionierii claselor mai mari. 
Serbarea s-a încheiat cu 
tradiționalul „Plugușor", 
pregătit de învățătoarea Le-

Perfecționarea
V

(Urmare din pag. I)

alt exemplu, un fapt deși 
mai simplu, dar deosebit 
de grăitor în privința do
rinței tinerilor de a învă
ța, de a se specializa, de 
a ține pasul cu cerințele 
din realitatea lor imedia
tă. Exemplul ni s-a oferit 
dintr-o colectivitate mi
nieră tînără care se for
mează și se afirmă simul
tan pe platforma de înte
meiere a celei mai tinere 
unități carbonifere din ba
zin — Valea de Brazi. Un 
grup uman component 
al acestei colectivități este 
tînăra brigadă de săpă- ’ 
tori de puțuri a lui Ghe- 
rasim Tămaș, constituită 
relativ recent, dar cu o 
misiune de primă însem
nătate — să termine săpa
rea puțului 7 pînă în mai 
’86 și să asigure astfel dru
mul spre ziuă al cărbune
lui de pe orizontul unde 
se vor deschide primele a- 
bataje frontale. Cuvîntul 
de ordine al brigăzii este 
deci, în mod firesc — a- 
tingerea unor viteze de a- 
dîncire sporite și, conco
mitent, a unui grad de

școlară
nuța Colț și pionierii cei 
mai merituoși, îmbrăcaț 
în frumoase costume popu
lare.

La reușita serbării școlare 
au contribuit elevii Școlii 
generale nr. 2, îndrumați 
îndeaproape de învățătorii 
și profesorii Mina Pă- 
tră.școiu, Gomel Baroi, E- 
lena Costca, Dorin Dicu. 
A fost un spectacol reușit 
care a inaugurat binemeri
tata vacanță de iarnă.

Florin BEJAN, 
Uricani

profesionalitate pe măsura 
misiunii de brigadă de e- 
lită în săparea puțurilor 
care vor urma...

Din această brigadă, tî- 
nărului miner Gheorghe 
Pisică i-a venit de curînd 
rîndul, conform progra
mării, la concediul legal pe 
’85. Și a plecat în conce
diu, deși... nu cu mare 
plăcere. Abia trecuseră zi
lele unei săptămîni și tî- 
nărul s-a prezentat la mi
nă cerînd să i se întreru
pă concediul. Motivul — 
încă neîntîlnit în cronica 
tinerei mine — să fie pre
zent, să participe efectiv 
la execuția unei lucrări spe
ciale — betonarea racor
dului dintre puț și galeria 
orizontului pe care-1 stră
bătuse adîncirea. Adică, 
a vrut să învețe, să fie 
„acasă”, ca miner săpător 
de puțuri, la o lucrare pe 
care o stăpînesc doar mi
nerii specialiști. Or. el de 
ce să nu o stăpîncaseă ?! 
Doar e tînăr, ca și mina, 
ca și acel imbold sinonim 
cu nemulțumirea vie, lăun
trică și perpetuă, ce te ri
dică pe noile trepte ale cu
noașterii, ale afirmării.

Rezolvarea problemelor tehnice
(Urmare din pag r

bine mînuirea complexelor 
mecanizate că a și trebuit 
sa aplicăm ceva nou, for
marea t ivanului artificial 
pentru feliile următoare. 
Ca mînuirea complexelor 
nu a fost însușită in Iota-- 
litate o demonstrează și 
productivitățile din panou
rile 3 și 4, care timp de 6 
luni au fost la jumătatea 
celor planificate. Trecerea 
brigăzii lui Cristei Valache 
— singura care și-a însușit 
secretele mecaniz irii — la 
conducerea celor două com
plexe din panourile amin
tite a condus la obținerea 
productivi lăți lor scontate 
de 11 —12 tone pe post. A- 
c< asta fiind o a doua cau
ză. La aceste neajunsuri 
se mai adaugă și cele lega
ți de -laba calitate a pie
selor de schimb care a 
du- la multe orc de stag
nare a procesului de pro
ducție.

— Tovarășe inginer șef 
media realizărilor zilnice 
din această lună este a- 
proape de sarcinile plani
ficate ale primului trimes
tru din anul viitor. Cărui 
fapt se datorește această 
creștere?

— Dacă tot nu ne-am 
realizat sarcinile anul aces
ta ne-am gîndit să pregă
tim mai temeinic produc
ția anului viitor, astfel 
incit să ne permită reali
zarea sarcinilor de plan. 
In primul rînd s-au făcut 
unele reorganizări la nivel 
de brigăzi și sectoare. Cei 

mai buni oameni au fost 
îndreptați către complexele 
mecanizate. Maiștrii și in
ginerii cu experiență vor 
acorda, pe schimburi, asis
tență tehnică necesară. S-a 
insistat foarte mult pe in
tervenții preventive la u- 
lilajele in funcțiune, în 
special, pe fluxurile de 
benzi din cadrul sectoare
lor cit și cel principal de 
la orizontul 300. Prin exe
cutarea unei galerii de le
gătură spre silozul nr. 2, 

s-a rezolvat problema pre
luării producției din cadrul 
sectorului Ill, preluare ce 
se făcea, pina in prezent, 
direct pe fluxul principal 
de benzi. Deci, au fost 
eliminate stagnările de pro
ducție in cazul cînd pe 
acest flux se înregistrează 
defecțiuni. Cum pilierul 
puțului auxiliar est va 
intra in zona de exploata
re a capacităților de pro- 
rlu< ție aferente sectorului 
1, am urgentat săparea pu

sce-
la

ora
iu-

Î L ViRU. Astăzi, pe 
Teatrului de stat, 

Petroșani, începînd cu 
19, se va juca pentru
bitorii artei dramatice pie
sa „Omul cu mîrțoaga", de 
Gh. Ciprian.

ORĂȘELUL COPIILOR, 
al 

din 
in-

pentru 
co-

1 Pe terenul de sport
I Școlii generale nr. 1
I Petroș*ai se lucrează 

tens în aceste zile
l airîena/area Orășelului 

țului 3 care va prelua, în 
curind, sarcinile puțului a- 
mintit, respectiv aprovizio
narea cu inateriale și tran
sportul de personal, pre
cum și aerajul minei. 
Pentru ca noua tehnologie 
de lucru care, nu peste 
mulți ani, va fi generali
zată la mina Livezeni, cea 
cu tavan artificial, să dea 
rezultate bune, s-au luat 
măsuri de nivelare a pri
mei felii și de construcție 
a unui tavan de o cît mai 
bună calitate. Prin ataca
rea lucrărilor de conturare 
a panourilor 8, 9 și 10 din 
stratul 5 avem certitudinea 
ca putem prelua la timp 
linia de front ce va cădea 
in anul viitor. Rău este că 
nu putem asigura o plasare 
optimă in cărbune din lip
să de efectiv. Din punct 
de vedere tehnic, mina Li
vezeni are toate condițiile 
create ca în primul semes
tru din anul viitor să-și 
realizeze sarcinile de plan.

piilor, loc unde pionierii 
îl vor aștepta pe Moș Ge- 
rila, in prag de An Nou.

„LIPSURI”. Dacă doriți 
cumpărați un cojoc de 
magazinul „Jiul” trebuie 
vă gîndiți dinainte de

sa 
la 
să 
unde procurați și fermoar.
Motivul ? Nicj unul dintre 
cojoacele expuse nu mai 
are cursoare la fermoar. Pe 
unde s-or fi pierdut? (M.B).

O VESTE 
PENTRU 
începînd de 
instalația telescaunului din

BUNĂ 
SCHIORI: 

astăzi,

LUPTE LIBERETrei medalii de argint și una de bronz
Aproape 500 de juniori 

și cădeți din întreaga țară 
au lost prezenți, intre 13— 
15 decembrie, în Sala spor
turilor din Constanța, pri
lej cu care s-a înregistrat 
un record la tradiționalul 
concurs republican al sfîr- 
șitului dV s >n la lupte 
libere. O dovadă că la 
Constanța și-au dat intîl- 
nire toată floarea luptă
torilor este faptul că la 
unele categorii de greuta
te s-au înfruntat pînă la 
35 de concurenți. Valea 
noastră a fost rejnezentată 
de 10 luptători de la Jiul 
Petri la (antrenor Costică 
Marmaliuc) și patru de la 
CSȘ Petroșani (antrenor 
Vasile Făgaș).

Bilanțul succesului re
purtat de secția de lupte 
din Petrila demonstrează 
că divizionarii A au ur

Straja a fost repusă la 
dispoziția celor ce doresc 
să urce la munte. Sînt 
montate 37 de scaune care 
au trecut prin exigența, ve
rificărilor de specialitate. 
Pîrtiile de schi, reamenaja- 
te și dotate cu teleschiuri 
sînt practicabile. Reamin
tim că programul de func
ționare este între orele 
9—17, zilnic, exceptind 
ziua de luni. (V.S.)

SOLSTIȚIUL DE IARNA. 
Astăzi, la ora zero, opt 
minute și o secundă a în
ceput solstițiul de iarnă — 

mași de elita, în acest sens 
garnitura cadeților se do
vedește o generație de ex
cepție. Astfel, la categoria 
38 kg, campionul național 
din acest an. Florin Bolo- 
han a trebuit sa și apere 
prestigiul în fața a 27 de 
adversari. In trei zile de 
întreceri a susținut, pînă 
la finală, nu mai puțin de 
zece partide, dintre care 
a cistigat nouă înainte de 
limită. In întîlnirea deci
sivă, pentru medalia de 
aur, reprezentantul nostru 
a fost însă depășit de în
vinsul său din primăvară, 
vicecampionul național Ist
van Demeter (CSȘ Re-- 
ghin). Un succes notabil 
pentru Jiul a lost realizat 
și la categoria 59 kg (29 
tie participanți). După opt 
victorii prin tuș și una 
prin superioritate tehnică,

des- 
de 

l e- 
mod 
mi- 
Se 

mu- 
competiții 

vizionări

începutul iernii astrono
mice. La noi a Început mai 
demult... (M.B.)

IN TOATE LICEELE 
și școlile generale se < 
chid astăzi cluburile 
vacanță, prilej pentru 
levi de a folosi în 
instructiv și recreativ 
nunatele zile de iarnă, 
vor organiza seri de 
zică și dans, 
sportive de sală, 
de filme și spectacole de 
teatru, iar pentru cei mai 
mici, dimineți de basm. 

Laurențiu Palade a capo
tat in fata lui A. Crăciun 
(Voința Cluj-Napoca).

La juniori, liderul valo
ric al Jiului Petrila s-a 
dovedit a li Eugen Toth 
(plus 87), care a reușit să-și 
adjudece medalia de ar
gint, in finală înclinînd 
steagul în fața puternicu
lui Cruceanu (CSȘ Onești), 
La 56 kg, după șapte vic
torii pe linie. Ion Doroș 
a avut neșansa să se acci
denteze, dar nu a abando
nat lupta. A continuat sui
ta victoriilor in alto două 
partide, dar in semifinală 
și finală a părăsit salteaua 
învins, fiind silit să se 
mulțumească cu medalia 
de bronz.

Felicitări luptătorilor 
medaliați și priceputului 
lor antrenor Costică Mar
maliuc ! Ion VULPE

PRODUCȚIE. 23 decern- 1 
brie — 3 ianuarie, o de
cadă care a fost dedicată 
de către tinerii din între
prinderile municipiului 
obținerii unei producții 
record. Se vor organiza ac
țiuni în sprijinul produc
ției la care vor participa 
echipe ale tineretului s 
cial constituite. (I.V.)

Rubrică realizată de 
ALEXANDRESCU
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_ _ _ _ _  ARHEOLOGIE TRADIȚII CRONICA 
RIMATĂ

Noi descoperiri in județul Hunedoara
La Deva și Sarmizege- 

tusa, a avut loc un simpo
zion științific, „Județul 
Hunedoara — permanen
ță și continuitate în isto
ria României". Comunică
rile de istorie medie, con
temporană, istoria cultu
rii și științelor naturii au 
fost ținute la Deva. Sar- 
mizegetusa a găzduit, a 
doua zi un colocviu intitu
lat „Județul Hunedoara în 
lumina celor mai noi des
coperiri arheologice". In 
cadrul acestuia au tost 
audiate numeroase și foar
te interesante comunicări 
privitoare la daco și r'o- 
manologia județului nos
tru. Astfel Dr. Ioan Pi so 
și colectivul pe care îl 
conduce au evidențiat 
principalele rezultate ale 
săpăturilor executate la 
Sarmizegetusa în campa
nia 1985. S-a continuat 
dezvelirea unui obiectiv 
care inveterează locuirea 
post romană. Este emoțio
nant și în același timp,

STIIMTA SI TEHNICA

Oftalmologul sovietic 
Sviatoslav Fedorov obține 
rezultate foarte bune în 
vindecarea presbitismului 
cu ajutorul laserului. El 
a efectuat piuă acum'pes
te 5l>0 de operații.

De numele lui Fedorov 
sînt legate și alte trata
mente oftalmologi ce, în
deosebi cele dc vindecare 
a glaucomului și catarac
tei. De asemenea, la Insti
tutul de microchirurgie 
a ochiului din Moscova, 

o dovadă a viețuirii daco
române apoi române să 
vezi la fața locului, com
partimentarea unei vaste 
încăperi romane, prin zi
duri modeste, legate cu 
lut, să vezi locul de unde 
a ieșit la iveala vasul 
ceramic care purta în
scris pe el, chrismonul, 
dovada certă a continui
tății pe acele locuri în 
sec. IV — V e.n. Au fost 
depistate șapte straturi 
(dărîmături, refaceri, lăr
giri etc.) ale locuirii ro
mane și s-a dezvelit par
țial complexul birourilor 
și locuințelor funcționari
lor aflați în slujba gu
vernatorului provinciei 
Dacia. Foarte interesantă 
— prin rezultatele ei. co
municarea „Noi descope
riri arheologice la Tapae“. 
După cum se știe, o sea
mă dc elemente mai pu
țin literare, mai mult ale 
cercetării de suprafață, au 
sugerat că vechiul Tapae, 
loc al unei îndîrjite bătă

talinul de silicon, care 
are calități optice supe
rioare.

☆
O firma britanică a 

produs o linie tehnologică 
de separare a metalelor 
din apele reziduale cu 
ajutorul unor procedee 
electrice. Noua metodă 
permite economisirea su
mei de 28 000 lire sterline 
anual și reducerea consi
derabilă a poluării mediu
lui. Separarea cuprului 

și nichelului din apele 

lii intre oștile dace și 
cele romane, ar coincide 
cu punctul numit Porțile 
de Fier ale Transilvaniei. 
Săpăturile executate in 
acest an de un mic colec
tiv aflat sub conducerea 
Dr. loan Glodariu au
descoperit aici, pe 
valului dacic, 
urme 
trigați 
valuri 
cesi v.

tul bu
nii aparțin 

se leagă de 
acestora, 
constructive 

natură au evi- 
aparțin româ

tirul 
numeroase 

ceramice dace în
de existența a trei 
care se apără suc- 
ridicate pe patul 

unui deal, arheologii au 
deschis o secțiune peste 
ele Această secțiune a 
avut darul de a evidenția 
urme care ne pun în fa
ța unor rezultate 
rătoare. Ele 
dacilor, deși 
lucrările 
Elemente
și di' altă 
dențiat că 
nilor timpurii.

Dr. V. MOR \RU
(Va urma)

Colindele, în. cultura 
populară românească (II)
O variantă locală a ti

pului de colindă a „Mio
riței" o întilnim adecvată 
vechiului păstorit netrans
humant al zonei: „Colo 
susu. mai dinsusu/ Este- 
un cîmp mare-nflorit/ Și 
de oi împodobit/ Dar la 
oi cine ședea?/ Șede-mi 
trei frați necăjiți./ Cel 
mai mic din grai grăia:/ 
Dac-o fi să m-omorîți/ 
Fluiera să mi-o suiți/ In
tr-un vîrf de săroineri./ 

Cînd vîntul o abura,/ Flu
iera mi-o trăgăna/ oile 
or lăcrăma/ etc.

Tot în obiceiurile de 
Anul Nou intră și împo
dobirea bradului. 

Persistența ramurilor sale 
verzi în tot timpul anu
lui. i-a conferit bradului 
valoarea simbolică de „ar
bore al vieții", el pătrun- 
zînd apoi și în alte mo
mente de ceremonial.

In cultuia noastră popu
lară obiceiul, în general, 

constituie o manifestare 
bine reprezentată, care 
s-a născut pentru a în
deplini o funcție socială. 
El reflectă faptele și ac
țiunile a căror repetare 
este dorită de individ și 
societate, scop în care ac
ționează opinia colectivă 
la nivelul grupului social, 
iar pe plan individual și 
în virtutea unor motivații 
psihologice, dorința ma
nifestată dc individ de a 
fi „în rînd cu ceilalți".

Colindele din folclorul 
nostru sînt în majoritate 
laice, repertoriul de co
linde fiind o enciclopedie 
poetică de o mare frumu
sețe, care astăzi este va
lorificat superior în cadrul 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României".

Prof. C. STANESCU, 
președinte al Comitetului 
municipal de cultură și 

educație socialistă

Confetii pentru 
balul iernii

Baba Iarna e-n vacanță, 
potopind și deal și vale, 
c-a rămas cam în 

restanță 
cu zăpada dumisale.
Pe alb privirile îmi fug... 
(Dar la-nceput a fost... 

un fulg).
Șoferii trec cu 

nonșalanță, 
dar „își gîndesc" 

virajele, 
sînt calmi, că-n ultimii 

instanță, 
nu se mai văd... 

marcajele 
de sub covorul de 

zăpadă...
(Și încă-un fulg mai stă 

să cadă).
Autobuze-s tot mai 

rare, 
dar le-am descoperit 

păcatul, 
că, după-un timp de 

așteptare, 
Vin trei... unul după 

altul, 
îneît pare de necrezut... 
(Și încă-un fulg a mai 

căzut). 
Printre blocuri se fac 

„danțuri", 
pe-un drum, de tot 

improvizat.
Nimeni nu mai sapă 

șanțuri 
...că pămîntu-i, totuși, 

înghețat.
Gropile s-au „astupat" 

demult...
(Și-încă un fulg a mai 

căzut). 
E-un alb de vis, un alb 

de pace, 
zăpada din privirea 

noastră 
prin fulgi, în nouri 

se întoarce 
și în... confetii se 

preface...
(Suav și alb, pe foaia 

mea, 
a mai căzut un fulg de 

nea...).
Mircea ANDRAȘ

unde iși desfășoară acti
vitatea, a fost realizat cris-

M-am întors la timp 
pentru a evita pumnul 
lui Gel. Cu brațul încor
dat am lovit scurt în băr
bie și l-am privit dispre
țuitor în timp ce se-ntin- 
dea, cit era de lung, pe 
pardoseala din cabina as
tronavei. L-am văzut du- 
eînd fulgerător mina la 
arma de la șold și in 
clipa aceea am lovit din 
nou, cu sete. Se ridică 
greoi și cu un salt de ca
re nu îl credeam capabil, 
se arunca fulgerător spre 
automat. Mi-am scos ar
ma și i-am deblocat sis
temul de declanșare.

— Fii cuminte, Gel. A- 
runcă jucăria aia!

Mă privi cu un rînjet 
diabolic și apăsă pe tră
gaci. Fulgerul trecu pe 
lîngă mine și se lovi de 
peretele cabinei. Nu l-am 
mai somat. Am tras cu 
sînge rece lovindu-1 din 
plin. Se prăbuși gemînd 

rcziduale se realizează cu 
ajutorul electrolizei.

SCIENCE-FICTION

R E G R
și încercă, fără succes de 
alții 1, să-și îndrepte ar
ma spre mine. O scurtă 
zvîcnice și rămase inert, 

cu privirea îndreptată spre 
tavan.

M-am apropiat de ca
davru și l-am privit cîtc- 
va clipe rînjind satisfăcut. 
In fond, nu făcusem mare 
lucru. Doar O SIMPLA 
CRIMA. Nimeni nu mă 
va condamna pentru asta. 
EU trebuia să supravie
țuiesc. Nu mă puteam în
toarce. Nu, atîta timp cît 
măcelul nu va înceta. Gel 
nu fusese de aceeași pă
rere cu mine și asta îl 
costase viața. De cîteva 
zile, dc cînd primisem 
mesajul macabru, încerca 
să mă convingă de nece
sitatea întoarcerii. Nu reu-

CITITORII FOTOGRAFIAZĂ
Invitație spre înălțimi. Foto : Vasile POLLAK

E T U L
șise. Făcuse uz de forță 
crezînd, că va ciștiga. Dar 
eu fusesem cel mai tare, 
iar el, acum nu mai era 
decît un timp trecut. 
Trăiam și prezentul era 
al meu. Voi fdgi cît 
mai departe dc cataclism 
și îi voi supraviețui. Sînt 
singur pe întreaga navă și 
nimeni nu mă va putea 
opri. Știu, sînt un egoist, 
asta am fost toată viața, 
dar nu există altă cale.

Am privit instinctiv ca
dranul fluorescent al cea
sului de mînă. Era timpul 
să ascult ultima comuni
care de pe Pămînt. Gla
sul baritonul îmi lovi pu
ternic timpanele. „ Men

țiune... Atențiune... Către 
toate misiunile spațiale 
din raza de recepție"1 

CATACLISMUL N U- 
CLEAR STOPAT IN UL
TIMA CLIPA. Vă ordo
năm reîntoarcerea lîi ba
za pentru a participa la 
acțiunile de salvare... Va 
ordonăm reîntoarcerea 
la bază...

Am sărit în picioare. 
Mesajul a fost repetat de 
cîteva ori și eu încă nu 
mă dezmeticisem. Deci, 
pînă la urmă, Gel avu
sese dreptate. Privind a- 
nimalic spre trupul fără 
viață al fostului meu ca
marad, am schimbat tra
iectoria navei îndreptînd-o 
spre planeta natală;

Da, acum mă vor con
damna...

Liviu I’fRTAC, 
membru al cenaclului de 
literatură de anticipație 

Miner-club 2001

DISCO TO
MUZICĂ ROMANEASCA

J. Spune-mi cine ești? — 
SEMNAL M ; 2. Ferestre 
spre cer — MASS MEDIA; 
3. Cărare peste timp —■ 
COMPACT; 4. Lumea sîn- 
tem noi — DI DA DRA
GAN; 5. O altă zi — COM
PACT.

MUZICA STRĂINĂ
1. Pretty Young Girl — 

BAD BOYS BLUE ; 2.
Nikita — ELTON JOHN ; 
3. Young, Free & Single — 
BONEY M. ; 4. Cheri,
cheri Lady — MODERN 
TALKING; 5. Woocly-Bo- 
ogie — B ALTIMORA. DISC—JOCKEY

P S. R. (11)
Dorim să informăm citi

torii rubricii „Disco Top 
S.R." că așteptăm scrisori 
pentru un referendum mu
zical al anului 1985, indi
când cele mai bune cinci 
ci.itece românești și străi
ne. Primii trei cîștigători 
vor fi premiați de către 
redacția ziarului „Steagul 
roșu" în colaborare cu Ca
sa de cultură a sindicate
lor Petroșani.

Așteptăm scrisorile cu 
opțiunile pentru clasamen
tul muzical al anului 1985!
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Vizita de prietenie în țara 
noastră a tovarășului 

Todor Jivkov
(Urmare din pag. 1)

nentul nostru și în în
treaga lume.

Cei doi conducători He 
partid și de stat și-au ex
primat satisfacția față de 
rezultatele convorbirilor 
purtate în aceste zile la 
București, precum și con
vingerea că înțelegerile sta
bilite cu prilejul actualei

întîlniri vor contribui la 
întărirea în continuare a 
prieteniei tradiționale din
tre popoarele român și 
bulgar, în folosul și spre 
binele lor, al cauzei gene
rale a socialismului și pă
cii.

Dineul și convorbirile 
s-au desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie, 
de stimă și înțelegere re
ciprocă.

Plenara C. C. al U. T. C. 
și Consiliului U.A.S.C.R.
(Urmare din pag. 1)

cii politico-organizatorice 
desfășurate de Uniunea 
Tineretului Comunist pen
tru educarea comunistă, 
revoluționară a tinerei ge
nerații. De asemenea, a 
fost aprobat un amplu pro
gram privind creșterea res
ponsabilității organelor și 
organizațiilor U.T.C. și 
A.S.C., în scopul realizării 
unei temeinice pregătiri 
pentru muncă și viață a 
elevilor și studenților, pre
cum și Programul privind 
participarea tinerei gene

rații la realizarea, prin 
muncă patriotică, a unor o- 
biective de dezvoltare e- 
conomico-socială a Româ
niei pe anul 1986.

Intr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, de de
plină adeziune comunis
tă, revoluționară, partici- 
.panții la Plenara C.C. al 
U.T.C., și Consiliului 
U.A.S.C.R. au adoptat o 
telegramă adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România
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Plenara C, C.
VARȘOVIA 21 (Agerpres). 

Ea Varșovia s-au desfășu
rat lucrările Plenarei C.C. al 
P.M.U.P. A fost adoptată 
hotărîrea privind convo
carea Congresului al X-lea 
al partidului în a treia de
cadă a lunii iunie 1986. 
Plenara a adoptat de ase
menea, o hotărîre privind 
sarcinile partidului în ve
derea îndeplinirii planului 
central de stat pe anul

al P. M. U. P.
1986, relatează agenția 
PAP.

Comitetul Central a cons
tituit o comisie pentru 
organizarea congresului, 
al cărei președinte a fost 
ales Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

In cadrul plenarei, Woj
ciech Jaruzelski a rostit o 
cuvântare.

Agendă energetică

Cauzele tragediei de la Bhopal
DELHI 21 (Agerpres). In 

cursul unei depoziții făcu
te în Parlament, experții 
desemnați de guvernul 
Indiei pentru a studia cir
cumstanțele tragediei de 
la Bhopal, din decembrie 
anul trecut — soldată cu 
moartea a peste 2500 de 
persoane —, au relevat că 
principala cauză constă 
în absența măsurilor de

securitate de care se face 
vinovată compania „U- 
nion Carbide1*, relatează 
agenția France Presse. Ex
perții indieni au arătat că 
nu a fost vorba de un act 
de sabotaj, ci de deficien
țe constatate chiar la am
plasarea unităților uzinei, 
precum și la controlul pro
ceselor de producție.

AMERICA CENTRALĂ

MARȘUL PĂCII
MANAGUA 21 (Agerpres). 

Participanții la marșul in
ternațional pentru pace, 
care are Io® în țări din 
America Centrală, s-au de
plasat în partea de nord 
a Republicii Nicaragua. 
Anterior, cei pesta 300 de 
par'.icipanțî la marț, ve-

niți din 25 de țări, s-au în- 
tîlnit cu președintele țării 
Daniel Ortega Saavedra. 
Cu acest prilej, șeful sta
tului nicaraguan a reite
rat necesitatea soluționă
rii prin mijloace pașnice 
a problemelor existente 
în America Centrală.

MOSCOVA 21 (Agerpres). 
Programul economic so
vietic intitulat „energeti
ca oceanului" prevede rea
lizarea, încă în cursul a- 
cestui secol, de centrale e- 
lectrice pentru punerea 
în valoare a energiei ma- 
reelor. Necesarul energe
tic mondial cere puteri ins
talate de 10 miliarde kW, 
iar specialiștii ar putea 
construi centrale oceani
ce care să producă peste 
20 000 milioane kW.

Agenția TASS relevă 
că în U.R.S.S. a fost pre
gătit un proiect pentru 
construirea de termocen
trale la Oceanul înghețat 
de Nord, care să foloseas
că diferența de tempera
tură a apei și a maselor 
de aer rece. S-au făcut, de 
asemenea, pregătiri pentru 
construirea de centrale e- 
lectrice care funcționează 
pe baza mareelor la Tu- 
gursk și în golful Penjin, 
de la Marea Ohotsk.

☆
BELGRAD 21 (Agerpres). 

Recent a fost inaugurată 
la Molve, nord-vestul Iu
goslaviei, cea mai impor
tantă exploatare de gaze 
raturale din țară, cu o 
producție inițială de trei 
milioane mc pe zi, infor
mează agenția Taniug. In- 
cepînd de anul viitor, Mol
ve va avea o capacitate de 
patru milioane mc gaze 
naturale pe zi, asigurînd o 
producție anuală de 1

miliard mc. O dată cu in
trarea în funcțiune a ex
ploatării menționate, pro
ducția la scară națională 
în acest domeniu a sporit 
cu 35 la sută. Potențialul 
energetic al zăcămîntului 
de la Molve este echiva
lentul a 850 000 tone petrol 
brut sau cărbune brun, 
precizează agenția iugo
slavă de știri.

KUWEIT 21 (Agerpres). 
Experți în domeniul iden
tificării și punerii în va
loare de surse noi și re
cuperabile de energie în 
țările membre ale Organi
zației Țărilor Arabe Ex
portatoare de Petrol 
(OPAEP) s-au reunit în 
capitala Kuweitului pen
tru a examina măsurile 
necesare . impulsionării ac
tivității în acest domeniu 
— transmite agenția QNA. 
S-a relevat, cu acest pri
lej, importanța conlucră
rii statelor membre ale 
organizației în schimbul 
de date și documentație 
tehnologică, realizarea u- 
nor proiecte comune pri
vind utilizarea pe scară 
cit mai largă a energiei 
solare, eoliene și geoter- 
ma’.e. Au fost luate în con
siderare diversele difi
cultăți care ar putea limi
ta dezvoltarea acestor re
surse și s-au avansat so
luții pentru înlăturarea ba
rierelor de ordin tehnic 
și administrativ.
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Eo^x^i^CI președinte 
senegalez, Leopold Sedar 

Senghor, i-a fost conferi
tă cea mai înaltă distinc
ție anuală a Fundației „A- 
lexandros Onasis", respec
tivul „Premiul Atena1*. Ar- 
ceasta reprezintă a recu
noaștere a „serviciilor pe 
care poetul senegalez le-a 
adus omului și omenirii**, 
ca și a activității sale con
tinue în interesul păcii și 
al dialogului cultural in
ternațional.

O PUTERNICĂ furtună 
a cauzat moartea a peste 
.șase persoane și pagube 
materiale de peste un mi
lion de dolari în sudul 
Filipinelor, informează a- 
genția France Presse, ci- 
flnd un comunicat guver
namental dat publicității la 
Manila. Furtuna a afectat

orașul Jimenez din insula 
Mindanao, distrugînd cîte- 
va zeci de locuințe și cul
turile agricole pe mari 
suprafețe.

PESTE o jumătate de 
milion de persoane sînt 
afectate de gripă în Japo
nia, a informat un raport 
al Ministerului sănătății 
și asigurărilor sociale din 
această țară. Numai în ul
tima săptămînă, s-au îm
bolnăvit de gripă în Japo
nia peste 177 000 de per
soane, relevă comunicatul 
citat.

CONSILIUL Ministerial 
al CEE, întrunit la Bru
xelles, a adoptat, la pro
punerea Franței, un plan 
de luptă împotriva cance
rului, informează agenția 
France Presse. In 1986, 
vest-europenii vor cheltui 
aproximativ 1,8 milioane 
dolari în cadrul acestui 
program.

MAJORITATEA corpu
lui electoral din Danemar
ca se pronunță împotriva

apartenenței țării la Pia
ța comună, relevă un son
daj citat de agenția Reu
ter. Se precizează că din 
1283 de danezi cu drept 
de vot, solicitați să răs
pundă în cadrul consultă
rii, 55 la sută s-au declarat 
împotriva rămînerii Dane
marcei în Piața comună.

ABANDONAREA fuma
tului reduce riscul atacu
rilor de cord, în timp ce 
pentru fumătorii în vîrstă 
de peste 55 de ani acest 
risc este de trei ori mai 
mare decît pentru nefumă
tori, transmite agenția 
Reuter citînd concluziile Ia 
care a ajuns un grup de 
cercetători de la Universi
tatea Boston din S.U.A. 
Se precizează că la doi 
ani după abandonarea fu
matului, riscul atacurilor 
de cord se reduce practic 
la nivelul celui pentru ne
fumători.

UN FRONT de aer rece 
a lovit Iranul, provocînd 
masive căderi de zăpadă 
în nord și ploi torențiale 
în sudul țării. De aseme
nea, furtuni puternice au 
afectat zone din sudul Ira
nului. In regiunea orașu
lui Ahvaz, viteza vîntului 
a atins 120 de kilometri 
pe oră.

„AȚI BĂUT deja apă 
din Marea Mcditerană ?“ 
— iată titlul unui articol 
publicat de revista fran
ceză ' „L’Express*1, a cărui 
concluzie este că apa de 
mare, prelucrată prin mij
loacele tehnicii moderne, 
poate contribui, fie și în 
parte, la soluționarea u- 
nei probleme serioase, cu 
care se confruntă nume
roase țări, îndeosebi cele 
puse sub titulatura „Lumea 
a treia".
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Republica, țară de 
baladă — moment 

poetic.
Intîlnire pe note ea 
formația Star 2000.
Cascadorii rîsului. 
Telesport.
Farmecul
cu pianistul 
Grigore.
Cotidianul în 
secunde.
Teatru vesel 
pă-amiază.
Pagini din 
filmului.
Secvența telespec
tatorului.
Tinerețea în tim
pul marilor împli
niri ale țării.
(color).
Epoca Ceaușescu — 
Reportaj realizat 
în municipiul Baia 
Mare.
închiderea progra
mului.
Telejurnal.
Temelii pentru vi
itor (color).
Argumente ale ca
lității vieții noastre 
— documentar.
Cîntarea României, 
(color).
De pe marea scenă 
a țării pe micul e- 
cran. Emisiune rea
lizată în colaborare 
eu Consiliul Națio
nal al Organizației 
Pionierilor.
Film artistic.
Manipularea.
(color).
Telejurnal, 
închiderea progra
mului.
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Telejurnal.
Orizont tehnico-ști- 
ințific.
In spiritul orientă
rilor și hotărârilor 
Congresului Știin
ței și Invățămîntu- 
lui.
Tezaur
(color).
Roman foileton.
Wagner.
(color). Episodul 8. 
Telejurnal.
închiderea progra
mului.

folcloric.

memento

Mica publicitate
PIERDUT contract închi

riere pe numele Vas Eu
gen, eliberat de E.G.C.L. 
Vulcan. II declar nul.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Chiro.ș- 
ca Aurica, eliberată de

IPSRUEEM Petroșani. O 
declar nulă. (5547)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Raicu 
Gavrilă, eliberată de I.M. 
Petrila. O declar nulă. 
(5539)

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIILE Murgu, Nicoară și Hanciuța, amin
tesc, cu profundă durere, împlinirea a 2 ani de la 
dispariția celei ce a fost

Ec. MURGU OTILIA
Nu te vom uita niciodată.

SOȚIA, fiica, fratele, împreună cu familiile a- 
mintesc împlinirea a trei ani de la decesul scumpu
lui lor

PANTILOIU STĂNILĂ
Nu-1 vom uita niciodată. (5550)
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