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Cu rezultate deosebit de rodnice pentru întărirea 
prieteniei tradiționale și dezvoltarea colaborării româno-bulgare, 

duminică a luat sfîrșit

Vizita de prietenie 
în țara noastră a tovarășului 

Todor Jivkov 
încheierea convorbirilor oficiale
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IN SPIRITUL INDICAȚIILOR TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. 
LA PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL AL OAMENILOR MUNCII

>
Sectorul IV al minei 

Lupenî a rămas sub pla
nul acestui an cu o în
semnată cantitate de căr
bune.

— Principala cauză a 
nerealizărilor, ne spune 
tovarășul Ion Pupăză, se
cretarul comitetului de 
partid pe sector, o cons
tituie trecerea tuturor a- 
batajelor frontale prin 
lucrările de la orizontul 
400, lucrări de deschideri 
și pregătiri cu care s-au 
conturat feliile superioare. 
Au fost cazuri cînd am 
interceptat falii, la aba
tajul frontal nr. 15, de e- 
xemplu, fapt pentru care 
am fost nevoiți „să mer
gem" pe împușcare. La 
acestea se adaugă și ca
litatea pieselor de schimb. 

care — nu de puține ori 
— a lăsat de dorit.

Din discuția purtată cu 
tehnicianul Gheorghe Ma
rinescu, adjunctul șefu
lui de sector, reținem că, 
în toată perioada scursă 
din 1985, au existat per
manent preocupări pentru 
o plasare optimă în aba
taje. Faptul că,, pînă a-- 
cum, 28 de oameni de la 
lucrările de întreținere au 
fost dirijați spre frontu
rile de lucru sprijină afir
mația interlocutorului. Un 
alt argument convingător 
în acest sens îl găsim tre- 
cînd în revistă realizări
le brigăzilor. Un 
exemplu: formația 
să de Constantin 
care, în 11 luni, a 
plus de peste 9 500 tone 
de cărbune, realizat prin-

prim 
condu-

Popa 
dat un

a supli- 
planul a două 
octombrie și no- 
—■ cu aproape 
tone de cărbune, 
în condițiile de- 

productivității 
planificate cu

tr-o creștere a producti
vității muncii cu 430 kg 
pe post. Brigada condusă 
de Grigore Pop, din aba
tajul nr. 16 dotat cu com
plex de susținere și tăie
re mecanizată, 
montat 
luni — 
iembrie 
1000 de 
Aceasta 
pășirii 
muncii
450 kg de cărbune pe post. 
Nici în decembrie reali
zările nu se situează mai 
prejos. Dovadă produc
tivitatea de 12 tone de 
cărbune pe post înregis
trată în decada întîi a

Gh. OLTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Duminică s-au încheiat 
convorbirile oficiale dintre 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, și tovară
șul Todor Jivkov, secretar 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
și-au exprimat satisfacția

Oaspeți ai șantierului 
de amenajare complexă 

a rîului Dîmbovița
In cursul dimineții de 

duminică, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășul To
dor Jivkov, secretar ge
neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, 
au vizitat șantie
rul de amenajare complexă 
a rîului Dîmbovița, unul 
din cele mai mari șantie
re ale Capitalei. 

față de rezultatele convor
birilor purtate, precum și 
convingerea că înțelegerile 
stabilite cu prilejul noii vi
zite vor contribui, aseme
nea celorlalte întîlniri la 
nivel înalt, la dezvoltarea 
mai puternică a conlucră
rii dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Co
munist Bulgar, la extinde
rea colaborării multilatera
le dintre România și Bul
garia pe plan politic, eco
nomie, tehnico-științific, 
cultural și în alte sfere d"

Primul punct vizitat pe 
șantier a fost acela unde 
se construiește una dintre 
cele mai importante lu
crări ale acestui complex 
— lacul de acumulare, cu
noscut sub numele de La
cul Morii, situat în partea 
de nord-vest a Capitalei. 
Această mare acumulare de 
apă va alimenta și regla 
debitul Dîmboviței, deve
nind, totodată, o importan
tă bază de agrement pen
tru bucureșteni.

(Continuare în pag. a 4-a) 

activitate, la întărirea prie
teniei tradiționale dintre 
popoarele român și bul
gar, în folosul și spre bi
nele lor, al cauzei genera
le a socialismului și pă
cii.

Cei doi conducători de 
partid și de stat și-au ma
nifestat hotărîrca de a se 
acționa pentru înfăptuirea 
în cele mai bune condiții 
a măsurilor stabilite, pen-

(Continuare în pag. a 4-a) 

Ceremonia 
plecării

Duminică s-a încheiat vi
zita de prietenie în țara 
noastră, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, a tovară
șului Todor Jivkov, secre
tar general al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul To
dor Jivkov au sosit îm-

(Continuare în pag. a 4-a)

Oamenii se 
dacă se

Cu Gheorghe Stoica, șef 
de brigadă la sectorul de 
investiții al minei Dîlja 
am făcut cunoștință în fa
ța magaziei de materiale. 
Nu era îmbrăcat în haine 
de șut deși toți ceilalți din 
jurul nostru erau pregătiți 
de subteran. In ziua aceea 
nu intra în mină, venise 
numai să scoată materiale 
pentru oi taci. Era în con
cediu de odihnă. Urma să 
plece la băi.

Auzisem la ultima adu
nare a reprezentanților oa
menilor muncii că, în bri
gada lui Stoica în anul a- 
cesta nu s-a înregistrat nici 
o nemotivată.

— Chiar așa nene Gheor
ghe ?

— Așa-i, dar trebuie să 
completez că de 4 ani în 
colectivul pe care-1 conduc 
nu s-au înregistrat nemo
tivate. De altfel, cel mai 
tînăr încadrat în brigadă

împrietenesc 
aseamănă

are o vechime de 3 ani. 
Am vrut să subliniez acest 
lucru deoarece din cîte știu 
de la ceilalți șefi de bri
gadă nou încadrații încurcă 
lucrurile. Fac nemotivate și 
sint greu de strunit. Am 
băieți buni în brigadă. Șe
fii de schimb Lazăr Ro
man, Gheorghe Bădoi și 
Fetru Palf, sint oameni ti
neri, între 35 și 40 de ani. 

■S'. i imbul lor de mîine es 
te și mai tînăr, el este al
cătuit din ajutorii mineri 
Pefr.ică Ungureanu, 25 ani 
Petrică Artenie 22 ani și 
Ion Pîrțac 24 ani. Cine vi
ne la noi în brigadă știe 
deviza. Noi nu intrăm în 
mină să facem vechime 
sau să ne plimbăm pe ga
lerii. Intrăm să muncim.

Gh. SPINU

(Continuare în pag. a 2-a)

In cadrul sectorului V al minei Vulcan, minerii din formația condusă 
de Virgil Stan au obținut randamente superioare în producție.

Foto: Alexandru TĂTAR

Să-și spună cuvîntul 
atitudinea colectivului!

La mina Vulcan există o 
situație clară a absențelor 

4 nemotivate, mai bine zis 
a absentomanilor, a acelo
ra care fac din prezența 
la șut o îndeletnicire fa
cultativă. La comitetul de 
sindicat, răsfoim cîteva do
sare cuprinzînd angajamen
te. „Am făcut nemotivate 
pe motiv că nu am auzit 
ceasul", scrie Ion Șîlaghi, 
din sectorul VI. Dacă ar 
fi să-i dăm crezare, în
seamnă că vina o poartă 
doar acel nevinovat ceas. 
Dar cum se face că, în 
nouă luni, „figura" cu cea
sul s-a repetat cam de 
multe ori ? „Am făcut ne
motivate căci m-am în
curcat cu _ băutura și mi-a 
fost teamă să mă prezint 
la serviciu în stare de e- 
brietate", scrie, negru pe 
alb, minerul Costache Dur- 
nea, din sectorul I al mi
nei. Se vede însă că bău

tura îl ia cam des în com
panie pe minerul Durnea 
(sau, poate, viceversa ?), 
deoarece, pînă acum, ne
motivatele „adunate" de 
el sînt cam multe. Dar ia
tă ce ne este dat să citim 
în alt angajament: „Sub
semnatul lives Ladislau în
cadrat al I.M. Vulcan la 
sectorul X rambleu... de
clar că am făcut nemoti
vate din prostie și nu m-am 
gîndit la urmări... promit 
că nu voi mai face". Se 
impune însă o întrebare 
firească: de ce nu s-a gîn
dit bine înainte ca, în drep
tul numelui său din cartea 
de pontaj, maistrul să no
teze de mai multe ori li
terari „N“ ?

Ne oprim aici, cu toate 
că mai avem la îndemînă 
exemple de genul celor di
nainte. Credem că cele 
prezentate creionează în 
modul cel mai sugestiv

în toate localitățile municipiului

Vacanța și-a intrat 
deplin în drepturi, 
și-au făcut apariția 
străzi, iar copiii, și nu 
mai ei, se pregătesc 
febrilitate pentru a-1 
tîmpina după tradiție, 
cîntece și glume, pe 
Gerilă.

Pionierii și șoimii patriei 
din municipiu l-au și pri
mit deja pe „Moșul" cu 

pe
Brazii

pe 
nu-
cu 

în-
cu

Moș

portretul unui absentoman, 
cu motivele... clasice, n-am 
auzit ceasul", „m-am luat 
cu băutura" sau cu mult 
invocatul „am avut proble
me în familie".

— Un punct important 
de pe agenda de lucru a 
comitetului de sindicat îl 
constituie măsurile ce vi
zează reducerea nemotiva- 
telor, ne spunea tovarășul 
Ilie Diaconu, președintele 
comitetului. In acest sens, 
am purtat discuții cu 120 
de încadrați ai întreprin
derii, arătîndu-le și conse
cințele ce decurg din a- 
ccastă meteahnă. Consecin
țe ce afectează în mod di
rect bugetul familiilor lor. 
Altora, asupra cărora sfa-

D. T. GHEORGHE

(Continuare in pag. a 2-a) 

barbă albă, mantie roșie și 
sprîncene stufoase, ninse de 
zăpadă și de curgerea ani
lor, în cadrul feeric al o- 
rășelelor copiilor, a căror 
deschidere a avut loc du
minică și luni, în toate lo
calitățile Văii Jiului.

La Petroșani, pe tere
nul de sport al Școlii ge
nerale nr. 1 Moș Gerilă a 
fost așteptat de formații 
artistice pionierești din o-

Mineri, 
ingineri, 

tehnicieni!
■ Economisirea pe 

toate căile a energiei 
electrice constituie o 
înaltă îndatorire pa
triotică.

■ Acționați cu răs
pundere pentru eco
nomisirea fiecărui ki
lowatt, prin utilizarea 
rațională, eficientă, a 
instalațiilor din do
tare!

■j

raș, participante în Festi
valul național „Cîntarea 
României", care, după fes
tivitatea de deschidere a 
orășelului, au interpretat 
colinde laice, piese de mu
zică folk dedicate eveni
mentului, cîntece constitui
te intr-un sincer omagiu a-

H. DOBROGEANU

(Continuare în pag a 2-a)
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Propaganda vizuală—implicată nemijlocit 
in activitatea formațiilor de lucru din subteran

JURNAL DE VACANȚ Ă

Sîntem în preabatajul ți
nui frontal de mare capa
citate, abatajul complex 
mecanizat nr. 6 dotat cu 
SMA 2 de pe stratul '3/11 
al minei Aninoasa. Orii ine 
intră în abataj, atenția îi 
i\.e atrasa de un panou-a- 
fjș pe care scrie cu litere 
nari, vizibile „adresa" to
iului de muncă, numele 
brigadierului — Vasile Flo- 
rea, planul de producție și 
de productivitate — 9000 
tone, respectiv, 11,20 to
ne, post, precum și realiză
rile: — 6459 extrase între 
1—20 ale lunii, productivi
tate medie de 12.8 tone pe 
post și cele trei nivele ale 
câștigului realizat pe post 
de miner: 248, 227 si 208 
lei

La intrarea in abatajul 
14—13 al brigăzii lui Iosif 
Prisecan aceleași date-o- 
glindă privind activitatea 
l-' ită'ii. La al treilea loc 
tio muncă — abatajul 15—
14, al brigăzii lui Vasile
Pur!PC, împreună cu briga-
( ''’Ial e■valuăm, la fața lo
. u’u 1, daf ele de pe panou 1-
dJ -'dă. Plan lunar 4 000
lo 'C » re•alizat pe două de-
cade 28 17 tone, productivi-
tate plan — 7.7, realizat —
6.1 j tone/post, cîștiguri pe
post do miner — 160. 143,
127 lei. Realizările ni se
explică desigur, nu pot 
mulțumi. Au fost dificul
tăți tectonice ca
re au influențat ritmurile 
abatajului timp de 15 zile. 
In plus, brigada este în 
formare, abia constituită, 
în majoritate din tineri 
proveniți de la diferite sec
toare. „Dar. așa cum dis- 
1 u’ăm acum, așa am dis
cutat chiar azi dimineață, 
la începutul schimbului, 
ni a în fața panoului, cu 
o iacii. De intercalate am

Producția anului 1986
U rmare din pag. 1) 

lumi. Muncind la suito
rul sub acoperiș dintre 
orizonturile 360—400, mi
nerii din brigada lui Gri- 
gore Florea au excavat, 
în plus, 140 mc de masă 
minieră. Toate acestea de
notă că la sectorul IV al 
I.M. Lupeni se acționează 
în direcția redresării. Mă
suri multiple sînt între
prinse și cu privire la pro
ducția anului viitor. La 1 
februarie va fi.deschisă o 
nouă capacitate de produc
ție de 400-450 tone de căr
bune pe zi. Este vorba de 
abatajul frontal nr. 17, 
dotat cu complex de sus
ținere și tăiere mecanizată 
a cărbunelui. La sfîrșitul 
primului trimestru al lui 
1986. se prevede deschide
rea unui alt abataj fron
tal. în stratul 3, înzestrat 
cu m canizare. Producția 
zilnică preconizată: în jur

scăpat, deci avem condiții 
mai bune. Hotărîrea brigă
zii este, deci, ca în ultima 
decadă să ne realizăm pre
liminarul și productivita
tea planificată".

Așadar, o inițiativă, o 
noutate semnificativă pri
vind preocupările comitetu
lui de partid și ale organu
lui colectiv’ de conducere 
pentru a conferi propagan-

O inițiativă valoroasă 
Ia mina Aninoasa pentru 
ridicarea eficienței muncii 

politice

doi vizuale un plus de 
concretețe, de eficien
ță La intrarea de la 
fiecare loc de muncă din 
subteran au fost confecțio
nate panouri din tablă pe 
care sînt trecute sarcinile 
de plan ale brigăzii respec
tive. și — ceea ce e mai 
important — sînt comple
tate . la zi" realizările bri
găzii, inclusiv cîștigurile pe 
pot de miner.

Brigada, fiecare membru 
al brigăzii trebuie să știe 
?e producție are de- rea
lizat. mai ales cu ce pro
ductivitate, precum și cît 
și ce a muncit și cît a 
cistigat. Completate „la zi", 
panourile-oglindă — o no
uă formă consacrată a pro
pagandei vizuale la mina 
Aninoasa — devin un im
portant stimulent al ('for
turilor formațiilor de lucru 
de a fi în p is cu sarcinile, 
de a-și valorifica întregul 
potențial pentru sporirea 
productivității muncii și, 
pe această bază, a produc
ției de cărbune.-

— Este un mijloc prin 
care, dorim, împreună cu 
popularizarea sarcinilor pe 

de 400 tone de cărbune. 
O preocupare asiduă o va 
constitui și pe mai depar
te întărirea disciplinei de 
producție — adăuga se
cretarul comitetului de 
partid. Vom pune accen
tul îndeosebi, pe reduce
rea numărului de absen
țe nemotivate. Discuțiile 
cu șefii de brigadă și 
de schimb, maiștrii și 
celelalte cadre din condu
cerea sectorului ne . dau 
posibilitatea ca, zi de zi, 
să avem o imagine clară 
a situației din sector, să 
stabilim măsurile ce se 
impun pentru desfășura
rea în bune condiții a pro
cesului de muncă în sub
teran. Sîntem convinși că 
anul viitor, primul din 
cincinalul 1986—1990, va 
demara cu bine la secto
rul IV al I.M. Lupeni, a- 
ceasta însemnînd pentru 
noi realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan. 

noul an în care vom in
tra în curînd, să mobili
zăm toate brigăzile, întregul 
colectiv la o activitate mai 
bogată în realizări decît în 
aitul pe care îl încheiem, 
ne spunea tovarășul Petru 
Soșoi, secretarul comitetului 
de partid pe mină. Ne 
străduim ca printr-un con
ținut cît mai concret, — 
strîns legat de activitatea 
colectivelor de sectoare și 
a formațiilor de lucru — 
propaganda vizuală să de
vină un imbold real efectiv, 
cu o putere sporită de în- 
rîurire a muncii mi
nerilor, pentru creșterea 
producției de cărbune.

Ioan DUBEK

I ,maica nr. Iu GOS 1 t f (gestionar Florica Bălosu), dcseli >ă recent în 
cartierul Petroșani-Nord, a înregistrat încă din primele doua săptămini ile ac
tivitate vînzări in valoare de peste 500 000 lei. Foto: Robert TAVIAN

Oamenii se împrietenesc dacă
(Urmare dm pae. I)

Anul acesta . oel ieientul 
de. cîștig n-a lost sub 1,1, 
m general K-ul (coeficien
tul de cișlig) a fost de 
1.3 ceea ce reprezi iță un 
cișlig aproape 300 lei pe 
post.

— In cărbune ați lucrat?
— Nu. Din 1966 de cînd 

am venit in Valea Jiului, 
am lucrat numai la mina 
Dilja și numai la investiții. 
Cu asta am început și cu 
asta vreau să termin. Am 
săpat puțuri, silozuri co
lectoare, bazine de colec
tare a apelor, rampe de 
puțuri, zeci de kilometri 
de galerii. Am folosit și 
mecanizarea. La orizontul 
350 unde sînt montate ben
zile pe care se face acum 
transportul cărbunelui spre 
puțul cu schip. Cu o com
bină de fabricație româ
nească am săpat 1 500 m. 
Din anul 1974 de cind sînt 
în fruntea brigăzii in nici 
un an nu am rămas sub 
plan.

— Cărui fapt s-a dato
rat acest succes ?

„Gînd înaripat și dra
goste fierbinte, patriei iu
bite, partidului părinte" 
este genericul tradiționalei 
întîlniri a activului pionie
resc din localitățile Văii 
Jiului cu activiști de 
partid și de stat. Pionierii 
din Petroșani s-au întîlnit, 
sîmbătă, cu tovarășul Ro- 
muluț Dragoș, secretar al 
Comitetului municipal de 
partid. La încheierea pri
mului trimestru al anului 

școlar, în apropierea aniver
sării Zilei Republicii, pio
nierii Claudiu Cornea (Școa
la generală 1), Ramona 
Stark (Școala generală 2), 
Simona Bistreanu (Școala 
generală 4), Diana Marton 
(Școala generală 5), Cecilia 
Tămaș (Școala generală 6) 
și Mariana Colea (Școala

— Oamenilor. Este ade
vărat nu toți oamenii sînt 
le fel. Diferă. Dar am știut 
să-j aleg pe cei. care sînț 
pepti u munca de miner. 
Nu oricine vine la mină 
este făcut pentru această 
muncă. Unii tineri nu sînt 
prea invățați cu munca. 
Dar nici cu gălăgie si cu 
brutalitate nu se face trea
ba cu ei. Este nevoie de 
o vorba bună nu de țipete 
și strigături. Un colectiv 
închegat nu se formează 
intr-o zi, o sâptămîna sau 
o lună, ei in ani. Este ne
voie de răbdare. Nu tre
buie să umblu pe la șclul 
de sector să cer oameni. 
La un colectiv tare, puter
nic și disciplinat vin oa
menii singuri. Și aceștia 
sînt tot tari si disciplinați. 
Doi oameni nu se împrie
tenesc, dacă nu se asea
mănă. Așa-i și cu colecti
vele bune.

— Se spune că despre 
fiecare ortac din brigadă 
știți ce iace și in timpul 
liber ?

— Altfel nu se poate. Pe 
ortacul tău trebuie să-l 

generală 7) au vorbit des
pre preocupările elevilor de 
a obține, în spiritul hotă- 
rîrilor Congresului științei 
și învățămîntului, rezultate 
bune și foarte bune în pro
cesul de învățămînt, în ac
tivitatea de educație pa
triotică si mornl-eetățeneas- 
că.

„BUCURIILE IERNII"
La Casa pionierilor și 

șoimilor patriei din Vulcan 
s-au deschis, ieri diminea
ță, manifestările politico- 
ideologice, cultural-artistice 
și recreâtiv-distractive „Bu
curiile iernii" care se des
fășoară pină în ultima zi 
a acestui an. „Ieri, în pri
ma zi. ne spunea prof. Du
mitru Feloiu, directorul Ca

u u 

u i 'IB

cunoști ca pe copilul tău. 
Fiecăruia in parte trebuie 
să-i ceri după- cit poate da. 
Cum am mai spus, nu toți 
oamenii sînt la fel. Unii 
muncesc mai eu spor, alții 
do se snopesc, dar fără 
spor.

— Care sînt totuși facto
rii hotărîtori in realizarea 
planului ?

— Omul și numai omul.
i

Atitudinea
(Urmare din pag. I) 

turile anterioare au rămas 
fără nici un elect, li s-a 
desfăcut contractul de 
muncă.

Din discuția purtata cu 
președintele comitetului 
sindicatului am mai reți
nut o serie de nume: Ani- 
ță Marcel, din sectorul 
XIII, Cioban u Coste I (V), 
Olărașu Vasile (I), Urdin- 
sehi Costache (V). Hurezan 
Constantin (V) și Ioana 
Marin (XI). Ei sînt doar 
cițiva dintre cei care ocu
pă locuri deloc de invidiat 

sei, pionierilor și șoimilor 
patriei, au început, sub 
genericul „Să-i aplaudăm 
pe cei mai buni", întrece
rile sportive, uimind ca 
în fiecare din zilele ur
mătoare să fie organizate 
întîlniri ale copiilor cu re
prezentanți ai consiliului 
popular, pentru a cunoaște 
perspectivele de dezvoltare 
economico-socială din Vul
can, dezbateri privind o- 
rientarea școlară și pro
fesională, reuniuni distrac
tive, carnavalul tradițional, 
concursuri de creație teh
nică, audiții muzicale. Nu 
va lipsi nici tradiționalul 
„Plugușor" manifestările 
cultural-artistice din „O- 
rășelul copiilor".* 1 Bucuri
ile acestei vacanțe sînt

I IN STAȚIUNI. Mai mulți 
! oameni ai muncii de la I.M.

Vulcan iși petrec, in pre- 
* zent, o parte din concediul 
j de odihnă în stațiunile bal

neoclimaterice Slănic-Mol-
I dova
I tetul 
J pune
I ment
I culane, Amara. Soveja, Că- 
l ciulata și Eforie. (Gh. O.)

bucurii ale iernii, întreaga 
manifestare organizată la 
Vulcan fiind o contribuție 
la diversificarea posibilită
ților de petrecere plăcută și 
utilă a acestor ultime zile 
ale anului 1985.

T. SțĂTARU

Orășelul 
copiilori

(Urmare din pag. J)

dus patriei, partidului, tu
turor celor caro se în gri-- 
jose ca t 'ți copiii să se 
bucure cm zile senine, fără 
griji, în pace .și prosperi
tate.

S-au recitat poezii, ar 
Plugușr rul urat în lața bra- 
dului a subliniat îni o da
tă dorința de pace a co
piilor, bucuria Iov de a 
trăi și munci fericiți.

Gînduri de mulțumire 
au fost dedicate partidului, 
marelui părinte și prieten 
al tinerei generații, tova
rășul Nicolae țeaușescu.

Așadar, pe toată dura
ta vacanței de iarnă, căsu
țele din povești, bradul, 
trenulețul și toate celelal
te surprize îi ^așteaptă ni 
nerăbdare pe copii, și nu 
numai pe ei.

colectivului
în clasamentul absent-'ma
ni ior. „Boala” de care su
feră nu figurează in nici 
un tratat de medicină. E- 
xistă însă un remediu deo
sebit de eficient împotriva 
ei — munca, atitudinea 
ferma a colectivului în ca
re iși desfășoară activ ita- 
tea nedoriții recordmani. O 
atitudine combativă, care 
să prevină, înainte do toa
te, orice lei de încălcare a 
disciplinei muncii, a bunei 
desfășurări a procesului de 
producție din subteran.

și Sîngoorz-Băi. Comi- 
sindicatului mai dis- 
de bilete de trata- 
pentru stațiunile Her-

ACTIVUL și artiștii a- 
matori ai clubului sindica
tului din Petri la au sărbă
torit ,1a cabana Lunca Flo
rii, bilanțul unui an rod
nic in activități artistice in 
rîndul minerilor. Au par
ticipat peste 50 de anima
tori ai vieții culturale din 
localitate. (J.D.)

CARNAVAL. In toate lo
calitățile Văii Jiului are 
loc joi „Carnavalul fulgi
lor do nea". Intr-o atmos
feră feerică pionierii și șoi

mii patriei îl vor aștepta 
eu eîntece, glume și dans 
pe Moș Gorilă care, după 
tradiție, va veni încărcat 
cu daruri frumoase. ( \l. l-l).

NEGLIJENȚE. Am scris 
de mai multe ori despre 
neglijențele in întreținerea 
drumurilor publice. Reve
nim. In mijlocul kleii Tran
dafirilor din Petroșani tro
nează de mai multe săptă- 
mîrii o gură de canalizare 
neacoperită, devenind ast
fel o capcană pentru pie

toni și autovehicule. N-o 
vede nimeni ? (Al. 11.)

UN TRONSON de apro
ximativ 20 m din conduc
ta prin care circulă agent 
termic spre blocurile din 
cartierul „Straja" din Vul
can ,a rămas neizolat în 
urma lucrărilor efectuate 
în vara și toamna acestui 
an. Locuitorii respectivului 
cartier speră ca lucrurile 
sâ se pună la punct. Nu 
de alta, dar prin porțiunea 
respectivă se irosește căl
dură. (Gh. O.)

„LIPSURI". Dacă do
riți să cumpărați un cojoc 
de la magazinul „Jiul", 
trebuie să vă gîndiți dina
inte de unde procurați și 
fermoar. Motivul ? Nici u- 
nul dintre cojoacele ex
puse nu mai au cursoare 
la fermoar. Pe unde s-or fi 
pierdut ? (M.B.)

grup de satiră și umor, so- * 
liști și formații de muzică I 
folk și dans modern. Aș- 1 
teptăm să l'im invitați ia I 
primul spectacol al „Mugu- I 
rolului. (Al. IE)

ANSAMBLU ARTISTIC. 
La Petri la, începînd cu a- 
ceasță vacanță se va înfiin
ța un ansamblu artistic

Rubrică realizată de
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Flori ale recunoștinței — 
unui veteran al minei

...Animație deosebită in

*

i

i
ț
i

rampa puțului 4 de la 
mina Uricani la ieșirea 
schimbului I. Ortacii il 
așteaptă pe unul din ve
teranii minei cu prilejul 
ultimului șut.

Cel sărbătorit este îm
brățișat, sărutat de tova
rășii de muncă. La ieșirea 
din. rampă, un olt mo
ment emoționant : pionie
rii îi oferă flori — flori 
ale recunoștinței pentru 
anii îndelungați de mun
că vrednică.

Sărbătoritul — un om 
de nădejde, un miner de 
mare talent, un om mi
nunat. Ce altceva se poate 
spune acum despre Gheor
ghe Nistor, ajuns la vîrs- 
ta pensionării? Este u- 
nul dintre pionierii lu
crărilor de investiții. La 
mină la Uricani a pășit 
pentru prima oară ex 

i !

31 de ani in urmă, ve
nind de prin părțile Bîr- 
ladului, Gheorghe Nistor 
a dat dovadă de multă 
putere de muncă, de bun 
organizator și la numai 
un an de la încadrare, se 
califică în meseria de 
miner, apoi a ajuns miner 
specialist, și brigadier de 
mare încredere. Puțul 
Est, puțul Vest, magistra
la orizontului 400 la pu
țul Vest, cariera — sînt 
doar citeva lucrări de 
mare importanță executa
te de brigada condusă 
de Gheorghe Nistor.

Exemplul personal de
dăruire și responsabilita
te a fost ho'.ărîtor în o-

mogenizarea brigăzii ca
re i s-a încredințat, în 
formarea unor mineri, 
chiar șefi de brigadă de 
nădejde, ai minei Uricani 
și ai tinerei mine Valea 
de Brazi, lată citeva nu
me care au devenit... re
nume in mineritul Urica- 
mului: loan Cojocaru, I- 
lie Vreme, lanoș Doboș, 
un bun specialist in săpa
rea și amenajarea puțu
rilor, Ion Apostu și Ni
colae Mehedinț, toți con
ducători ai unor formații 
cu renume. Dintre foștii 
lui ortaci trebuie amintit 
și Vasile Răucescu căruia 
i-a predat ștafeta pentru 
a duce mai departe renu- 

mele pe care șt l-a ciști- 
gat în cadrul sectorului 
și al întreprinderii, a- 
ceastă brigadă.

Acum, la atingerea a- 
nilor de pensie, după o 
exemplară activitate pro
fesională și politică, co
lectivul de conducere, co
legii de muncă, i-au a- 
dresat cuvinte calde de 
mulțumire pentru tot ceea 
ce a făcut, urîndu-i ani 
multi, de sănătate. Semn 
al considerației i-a fost 
înmînată macheta unei 
lămpi de miner de care 
a fost și va rămine le
gat sufletește.

Florin BEJAN,
Uricani

\
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De 18 ani
ln ultimii 18 ani, perioa

dă integrată organic în 
epoca profund înnoitoare i- 
naugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului. Com
pania de pompieri din Pe
troșani a obținut, an de 
an titlul de subunitate de 
frunte. întreaga pregătire 
politică, militară șt de spe
cialitate, din ciclul \le in
strucție 1984—1985 a fost a- 
preciată cu un nou titlu 
care sintetizează întreg 
procesul de educație pa
triotică a ostașilor care 
răspund prin fapte de
muncă sarcinilor trasate de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, președintele țării, 
comandantul nostru suprem.
Cadrele de comandă, cum

Perspective
Filiala din Petroșani a 

O.J.T. și-a îndeplinit sar
cinile de plan cu două 
luni mai devreme, pînă 
la sfîrșitul anului prevăzîn- 
du-se realizări de 1 milion 
lei peste prevederi. Este 
motivul care ne-a îndemnat 
să avem o scurtă convorbi
re cu tovarășul Mihai Fo- 
ceac, agent de turism la 
filiala Petroșani a O.J.T. 
Hunedoara.

— Din perspectiva aces
tor realizări, ce îmbunătă
țiri vor fi aduse în anul 
1986 in activitățile de tu
rism din Valea Jiului ?

— Filiala noastră va fi 
dotată cu un autocar și 
un microbuz care vor con
tribui la lărgirea posibili
tăților de a organiza ex
cursii prin care oamenii 
muncii din Valea Jiului pot 
cunoaște nemijlocit frumu
sețile patriei și marile în
făptuiri din anii socialismu-

subunitate
sint locotenentul major 
Pavel B.iciu, It. maj. Con
stantin Mîrza, subofițerii 
Aurel Stoica, Mircea Nis- 
lor, Gheorghe Cioploiu și 
alții au considerat diplome
le obținute în anii trecuți 
ca un stimulent în munca 
de perfecționare moral-po- 
litică și profesională. Pro
cesul de instruire a fost 
orientat în permanență 
spre o acțiune eficientă la 
stingerea incendiilor, ast
fel că pagubele au fost re
duse cu 27 la sută față de 
perioada corespunzătoare 
din anul trecut. Controa
lele preventive efectuate în 
unitățile economice și in
stituțiile din Valea Jiului 
constituie o al- 

in turismul din Valea Jiului
lui. Trebuie să precizez că 
am perfectat deja contrac
tele pentru bilete de odih
nă și tratament, fiind cu 
mult mai numeroase decît 
în acest an. Amintesc și

*•-»

Microinterviul 
săptămînii

faptul că vom organiza și 
excursii de 3 zile în stațiuni 
în care serviciile s-au di
versificat, fiind adecvate ce
rințelor grupurilor de tu
riști.

— Puteți preciza acest 
aspect nou ?

— Bineînțeles ! Deoarece 
minerii Văii Jiului au zile 
libere în timpul săptămî- 
nii am considerat că este 
necesar să le creăm posibi
lități de destindere, de o-

de frunte
tă direcție sistematică 
de acțiune. Paralel cu în
deplinirea acestor sarcini 
hărnicia ostașilor s-a ma
nifestat și în munca des
fășurată cu bune rezultate 
în gospodăria proprie a u- 
nității.

Recenta diplomă de sub
unitate de frunte ne în
deamnă la o activitate su
perioară în noul an și cin
cinal, fiind hotărîți să par
ticipăm cu energie și ab
negație patriotică la înde
plinirea tuturor directivelor 
stabilite de comandantul 
nostru suprem, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului.

Plut. adj. Ioan JITEA, 
corespondent

dihnă activă. In 1986 vom 
organiza excursii de două 
zile cu autocarul numite 
sugestiv „Turul țării". In 
zilele libere minerii se vor 
putea înscrie la excursii de 
una sau două zile, efectua
te în timpul săptămînii în 
stațiunile balneare Geoagiu 
sau Vața, unde sînt pre
văzute și consultații medi
cale integrate în programul 
organizat.

— Ce alte noutăți ii aș
teaptă pe amatorii de ex
cursii ?

— La perfecționarea ac
tivității noastre, de mare 
valoare culturală și educa
tivă, vor contribui, desigur, 
și cele două puncte turis
tice din Lupeni și Vulcan. 
Cel din Vulcan este în curs 
de amenajare, urmînd a 
fi deschis pînă la 15 ianua
rie 1986.

Tiberiu SPĂTARU
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• Sub egida „Daciadci", 
în sala de sport a Liceului 
industrial din Petroșani re
prezentativele feminine și 
masculine de handbal ale 
școlilor generale din toate 
orașele municipiului s-au 
intîlnit intr-o atractivă com
petiție dotată cu „Tiofeul 
vacanței".

• In 26 decembrie, la

"'t- ■ ■ x :r sport SPORI SPORT SPORT
TELEX • SPORT ♦ TELEX • SPORT ♦ TELEX • SPOP.T

află undeva în afara ora
șului sau pe munte. Nicio
dată nu știm ce vreme ne 
așteaptă. Trebuie să fim 
pregătiți, pentru a nu a- 
vea neplăceri, să facem fa
ță vîntului, frigului. Un 
costum de fîș peste o pe
rei lie de pantaloni comozi 
(de trening sau de lînă), 
cămașă groasă și pulovăr, 
în general, sînt suficiente 
pentru a ne proteja 
intemperii. Mai este 
voie de o căciulă care | 
te-fi trasă peste urechi, 
nuși, ciorapi de lînă.

In ceea ce privește alege
rea bocancilor, bețelor de 

de 
ne- 
poa- 
mă-

COMPETIȚII PIONIEREȘTI

schi, a legăturilor, ochela
rilor și schiurilor e bine 
să .știm următoarele: Bo
cancii de lip „clăpari*  sînt 
special eonstruiți pentru ca 
piviotul să fie bine închis 
și să permită doar mișcă
rile necesare tehnicii schiu
lui Sint bocanci călduroși

Sfatul specialistului
și ferite comozi. Ca mări
me, s< aleg cei care v’in 
bine pe picior cu o pere
che de ciorapi groși. Legă
turile de schi cele mai po
trivite sînt cele de tip „se- 
ciuit”, care potrivit regla
te, permit desprinderea 
schiului de pe bocanc in 
momentul in care schiorul 
cade. Acestea sint de 
Mesta, Scut și Marker, 
țele de schi din metal 
cele mai des folosite, 
se cer sâ fie potrivite, 
sate < u vârfurile pe podea, 
bețele trebuie să vină la 
un lat de palmă sub axită.

Școala sportivă 
troșani au loc două con
cursuri, la tenis de masa și 
șah. Cele două manifestări 
sînt dotate cu „Cupa 
Decern brie". I n treceri le 
,.raanv>-te de Consiliul 
n.iciDal ai organizației 

.merilor și Consiliul muni
cipal pentru educație fizică 
și sport. (Al. II.) 

Lungimea lor se poate 
calcula cu exactitate du
pă următoarea formulă: ta
lia x 0,72 m (exemplu la 
talia de 180 cm x 0,72 = 
circă 130 cm lungimea be- 
țeloi).

<")<■ dolarii de schi nu sînt 
un obiect de lux; oi prote
jează ochii de zăpadă, de 
vînt, de soare 
(țiplele fumurii), 
de ceață țiplele

rmit o vedere
In ceea ce privește schiuri-’ 
le, vom prezenta citeva sfa
turi intr-linul din ziarele 
următoare.

I >ulern ic
Pe timp 

galbene 
mai bună.

I’rof. Gunther GEDEON
Petroșani

WELLINGTON 22 (Ager
pres). Comitetul de organi
zare a „Cupei Mondiale" la 
rugby, competiție ce se va 
desfășura între 22 mai și 
20 iunie 1987 și va reuni, 
în Australia și Noua Ze
elandă, 16 echipe, conside
rate cele mai bune din 
lume, a comunicat progra
mul întîlnirilor și modul de 
desfășurare a turneului. 
După cum se știe, cele 16 
reprezentative invitate au 
fost repartizate în 4 grupe 
preliminare: Seria I: Aus
tralia, Japonia, S.U.A., An
glia; scria a II-a: Canada, 
Tara Galilor, Irlanda, Ton- 

seria a IIl-a: Argenti- 
Ttalia, Noua Zeelandă, 

Insulele Fidji; seria a IV-a: 
Franța, România, Scoția, 
Zimbabwe.

Iată programul complet 
al jocurilor grupei a IV-a, 
din care face parte și se
lecționata României : 23
mai, la Christchurch : 
Franța — Scoția; 23 mai 
la Auckland: România — 
Zimbabwe; 28 mai, la 
Wellington: România — 
Franța; 30 mai, la Welling
ton: Scoția — Zimbabwe : 
2 iunie, la Dunedin : Scoția 
— România; 2 iunie, la 
Auckland: Franța — Zim
babwe. După cum se vede, 
toate partidele vor avea loc 
în Noua Zeelandă.

Sistemul de desfășurare 
a competiției prevede ca 
primele două echipe cla
sate in fiecare serie să se 
califice în faza secundă, în 
„sferturi", învingătoarele 
din aceste întîlniri vor ac
cede în semifinale, iar 
câștigătoarele acestora vor 
disputa finala competiției, 
programată la 20 iunie, la 
Auckland (Noua Zeelandă). 
Turneul va debuta cu me
ciul Noua Zeelandă — Ita- 

în ziua de 22 mai 1987, 
Auckland.

LONDRA 23 (Agerpres). 
concursul special pe 

aparate din cadrul compe
tiției internaționale femini
ne de gimnastică de '-> 
Londra, sportiva romă-

bîrnă, cu 
s-a clasat 

paralele i- 
punctc și

Dana Dumitru a terminat 
învingătoare la
19,40 puncte, și 
pe locul doi la 
negalc — 19,20 
la sărituri — 19,15 puncte. 
Eugenia Golea (România) 
s-a situat pe locul secunit 
la sol — 18,40 puncte și- a 
ocupat locul trei Ia bîrnă 
— 19,10 puncte, paralele i- 
negale 
sărituri

La celelalte trei 
victoria a revenit 
tei sovietice Elena 
dina.

19,05 puncte și
18,90 puncte.

aparate 
g imn as->
Zabro-

☆
MUNCHEN 23 

Comentînd 
competiției 
nale de t 
pa Davis",

(Agerpres).
i n a 1 a 
internațio- 
i s „Cu

la
ne 

disputată 
Munchen între selecționa
tele R.F. Germania și Sue
diei și cîștigată de oaspeți 
cu 3—2, corespondenții a- 
gențiilor internaționale de 
presă subliniază faptul că 
echipa Suediei și-a confir
mat valoarea cucerind pen
tru a dona oară consecutiv 
„Salaticr.a de argint", după 
ei- în 1975 își mai adjudecase 
odată tradiționalul trofeu.

Deși campionul v.est-ger- 
man Boris Becker a obți
nut două victorii, 
Wilander 
întîlnirea de dublu

la Mats 
și Ștefan Edberg, 

s-a do
vedit decisivă precum și ul
tima partidă de simplu, în 
care Edberg l-a întrecut cu

6, 7—5, 6—1, 6—3, pe
'o] Westphal.



4 s t e a g U I r O Ș U MARȚI, 24 DECEMBRIE 1985

încheierea vizitei de prietenie 
în (ara noastră 

a tovarășului Todor Jivkov
Ceremonia plecăriiîncheierea convorbirilor 

oficiale (Urmare din pag. 1)

Editura Minerva

Apariții reprezentative 
din operele 

clasicilor români

JUrmare clio pag I'

tru a conferi noi dimensi
uni colaborării economice 
reciproc avantajoase între 
România și Bulgaria in 
diferite domenii de activi
tate de interes comun.

Tovarășii N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
au convenit să continue 
rodnicul dialog româno- 
bulgar la nivel înalt, care 
are un rol determinant în 
promovarea largă a bune
lor raporturi dintre parti
dele, țările și popoarele 
noastre.

Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă de 

Oaspeți ai șantierului de amenajare complexă 
a rîului Dîmbovița

caldă prietenie, de stimă 
și încredere reciprocă.

In legătură cu rezultatele 
vizitei, ale convorbirilor 
purtate între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Todor Jivkov, cu în
țelegerile la care s-a ajuns 
a fost adoptat un comuni
cat. A fost, de asemenea, 
adoptată Declarația-Apel a 
președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a președinte
lui Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bul
garia, Todor Jivkov, cu 
privire la realizarea, în 
Balcani, a unei zone fără 
arme chimice. 

preună la aeroportul O- 
lopeni, unde s-a desfășurat 
ceremonia plecării.

Numeroși locuitori ai 
Capitalei aflați pe aeroport 
au făcut o caldă șî entu
ziastă manifestare de prie
tenie celor doi conducători 
de partid și de stat, dînd 
glas satisfacției pentru re
zultatele noului dialog ro- 
mâno-bulgar la nivel înalt 
care se constituie într-o 
contribuție importantă la 
dezvoltarea continuă a re
lațiilor de fructuoasă cola
borare dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre.

O gardă militară a pre
zentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale 

Republicii Populare Bul
garia și Republicii Socialis
te România, în timp ce, 
în semn de salut, au fost 
trase 21 salve de artilerie, 
In continuare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov au trecut în 
revistă*  garda de onoare.

MOSCOVA 2.3 (Agerpres). 
După cum rezultă dintr-o 
declarație făcute în cadrul 
țtn^l conferințe de presă, 
purtătorul de cuvînt al Ca
sei Albe, tarry Speakes, a 
dat tm răspuns negativ la 
propunerea sovietică refe
ritoare îa moratoriul asu
pra oricăror explozii nu
cleare — transmite agen
ția TASS.

WASHINGTON 23 (Ager
pres). Statele Unite vor 
continua să respecte pre
vederile Acordului „SALT- 
II" șî după data de 31 
decembrie 1985 cînd aces
tea expiră, Informează a- 
gențiile A.P. și U.P.I. ci
tind purtătorul de cuvînt 
al Casei Albe, Larry Spea
kes. „In ce privește SALT-II, 
poziția noastră este că am 
indicat că vom respecta 
prevederile sale și nu le

ALGER 23 (Agerpres). 
In orașul algerian Constan
tine s-a desfășurat mani

festarea internațională „Pa
norama cinematografiei", 
consacrată, la această edi
ție, filmului pentru tineret 
în contextul Anului In

Conducătorul partidului 
și statului bulgar și-a luat 
apoi rămas bun de la per
soanele oficiale române 
prezente pe aeroport.

La scara avionului, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov 
și-au strîns cu deosebită 
căldură mîinile, s-au îmbră
țișat prietenește. Un grup 
de pionieri a oferit celor 
doi conducători de partid 
și de stat buchete de flori.

In seria de „Opere" a 
Editurii Minerva, consacra
tă scriitorilor noștri cla
sici — Vasile Alecsandri, 

Dimitrie Bolintineanu, Geor
ge Coșbuc, Duiliu Zamfi- 
rescu, Liviu Rebreanu, Mi
hail Sadoveanu — se în
scrie și ediția Ovid Dcnsu- 
sianu, ajunsă la volumul 
al VI-lea. In cuprinsul a- 
cestuia continuă să apară 
studii de estetică, istorie și 
critică literară, publicistică, 
precum și creații originale 
în proză și scrieri dramati
ce, publicate în volume și 
periodice.

Expresie a preocupării 
susținute a editurii de a 
valorifica moștenirea noas
tră clasică este și seria de 
„Scrieri" ale lui I.C. Vis
sarion, din care a apărut 
recent volumul al II-lea. 
Sînt încredințate astfel ti
parului paginile de litera
tură fantastică, cele de 
jurnal și publicistică ale 
scriitorului, în parte ine
dite.

Din opera argheziană, 

care se bucură de un Im
presionant număr de edi
ții apărute dc-a lungul a- 
nilor, au fost publicate la 
acest sfîrșit de an „Poe
me în proză", o selecție din 
întreaga creație a marelui 
scriitor, avînd ca punct de 
plecare volumul „Ce-ai cu 
mine vîntule".

O altă noutate editorială 
a lunii decembrie este ro
manul „Logodnicii", ca
podopera unuia dintre cei 
mai de seamă reprezentanți 
ai realismului european 
din secolul al XIX-lea, A- 
lessandro Manzoni. Cartea 
a văzut lumina tiparului 
în colecția „Clasicii litera
turii universale" a Editurii 
Univers.

Sfîrșitul de an editorial 
este marcat și de apariția 
unui volum din literatură 
americană: nuvele și poves
tiri, de un dens realism, 
semnate de Kate Chopin și 
reunite sub genericul „Tre
zirea la viață".

(Agerpres)

(Urmare din pag. t)

In fața unor schițe și 
planșe, președintele Con
siliului Național al Apelor, 
Ion Badea, a prezentat 
Inalților oaspeți date sem
nificative cu privire la a- 
cest cuprinzător proiect pri
vind amenajarea comple
xă a Dîmboviței pe în
tregul traseu ce străbate 

Bucureștiul, conceput din 
inițiativa și în spiritul o- 
rîen țări lor date de secreta
rul general al partidului, 
tovarășul Nicolae
ll

E
f Esențială — reducerea substanțială a 
r arsenalelor nucleare

Cu privire la respectarea acordului 
„SALT-II"

„Panorama cinematografiei'

Ceaușescu. Specialiștii au 
subliniat complexitatea lu
crărilor, care vor face ca 
Dîmbovița să devină un 
curs de apă curat și limpe
de. pentru deversarea a- 
pelor reziduale urmînd a 
se realiza un canal colector 
chiar pe vechea albie a 
rîului. S-a informat că 
barajul ridicat în vederea 
creării noului lac de acu
mulare va avea o înălțime 
de 10 metri, suprafața la
cului fiind de 250 ha, cu 
un volum de apă de 20— 
25 milioane metri cubi.

Din afirmațiile' lui Spea
kes rezultă că problema 
moratoriului ți, cu atît mai 
mult, în general încetarea 
experiențelor nucleare nu 
poate fi rezolvată atît timp 
cît nu se va realiza redu
cerea substanțială a arse
nalelor nucleare ale părți
lor, relatează TASS.

vom viola", a spus el, pre- 
cizînd: „Atît timp cît nu 
vom spune contrariul, poli
tica noastră va rămîne a- 
ceeași".

Tratatul dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. cu privire la li
mitarea armamentelor stra
tegice ofensive, SALT-II a 
fost semnat în iunie 1979, 
dar nu a fost încă ratificat 
de Congresul S.U.A., urmînd 
să expire la 31 decembrie 
1985.

ternațional al Tineretului. 
România a fost prezentă cu 
filmele artistice „Prea cald 
pentru luna mai" și „învin
gătorul". Participanții au 
avut aprecieri pozitive la 
adresa cinematografiei ro
mânești.

S-a vizitat, de asemenea, 
un sector de amenajare a 
Dîmboviței, cuprins între 
uzinele Semănătoarea și 
Podul Grozăvești, unde se 
execută un tronson din 
viitorul colector pentru a- 
pele reziduale și cuva prin 
care va curge apa curată.

Tovarășul Todor Jivkov 
a manifestat un deosebit 
interes față de originalita
tea și amploarea acestui 
complex hidrotehnic, apre
ciind că asemenea lucrări ar 
putea fi executate în toate 
marile orașe traversate de

IN URMA unei vaste ac
țiuni organizate în comun 
de polițiile din Olanda și 
S.U.A., pe teritoriul olan
dez a fost arestat Stanley 
Esser, șeful unei bande de 
traficanți de droguri, con
siderată a fi una dintre ce
le mai mari din lumea oc
cidentală. In ultimul an și 
jumătate, transmite agn- 
ția TASS, poliția a confis
cat de la membrii acestei 
bande cîteva mii de kilo
grame de hașiș.

UN PUTERNIC CU
TREMUR de pământ, avînd 
intensitatea de 6,9 grade pe 
scara Richter, s-a înregis
trat luni în trei provincii 
din estul Canadei. După 
cum informează agenția 
France Presse, epicentrul 
seismului a fost localizat la 
aproximativ 500 km vest 
de Yellowknife.

IN NOAPTEA de du
minică spre luni, în apro
piere de Ferrara (Italia), 
s-a produs un accident fe
roviar soldat cu șapte morți 
și numeroși răniți, infor
mează agenția France Pres
se.

IN PRIMUL trimestru din 
1985 pe aeroporturile din 

rîuri. Totodată, conducăto
rul partidului și statului 
bulgar a exprimat dorința 
ca specialiști din țara sa 
să vină în România pen
tru a studia proiectul înfă
țișat și a împărtăși din 
experiența constructorilor și 
specialiștilor români.

Pe traseul străbătut în 
Capitală, cei doi conducă
tori de partid și de stat 
au fost salutați cu priete
nie de numeroși oameni 

ai muncii aflați, la acea o- 
ră, pe marile artere ale 
Bucureștiului.

Statele Unite au fost con
fiscate cu prilejul controa
lelor 1 448 de arme de foc, 
ceea ce reprezintă o creș
tere de 14 la sută față de 
cele șase luni anterioare, 
transmite agenția United 
Press International, citînd 
date difuzate de Adminis
trația federală a aviației 
civile.

GUVERNUL Ecuadorului 
a încheiat la New York un 
acord cu mai multe bănci 
creditoare privind reeșalo- 
narea a 5,2 miliarde dolari 
din totalul de 7,2 miliarde 
a datoriei externe,, infor
mează agenția United Press 
International.

INTR-O DECLARAȚIE 
făcută agenției Reuter, Ju
dy Russell, adjunct al pro
curorului genera] al S.U.A., 
a făcut o serie de precizări 
privind recentele arestări 
în Olanda și pe teritoriul 
american a membrilor u- 
nei foarte mari rețele de 
traficanți de droguri, men- 
ționînd că aceasta reprezin
tă punctul final al unei an
chete începute cu zece ani 
în urmă și, totodată, des
coperirea unei „afaceri" în 
care s-au vehiculat miliar
de de dolari.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Bătălie pentru 
Roma (I-II) ; Unirea : Re
gina schimbată; Parîngul: 
Evadarea.

LONEAi Domn pentru 
o zi.

ANINOASA: Incredibi
lele aventuri ale unor i- 
talieni în Rusia.

VULCAN> Trandafirul 
sărat.

LUPENI > Raze pe ghea
ță.

URICANI : Cheia ferici
rii.

N.R. Eventualele mo
dificări intervenite în pro
gramarea filmelor aparțin 
întreprinderii Cinemato
grafice Județene Hune
doara.

TV
20,00 Telejurnal.
20,20 Teatru TV. (color)

„Trei generații", 
de Lucia Demetrius.
Premieră TV.

21,50 Telejurnal.

Mica publicitate
VIND casă, strada Cir

ca Pompieri nr. 11 Pe
troșani. Informații chioșc 
mărunțișuri piață (par

I
I
i

ANUNȚURI DE FAMILIE

PĂRINȚII, fratele și sora amintesc împlinirea u- 
nui an de la decesul scumpului lor

KISS JANOS
Nu-1 vom uita niciodată.(5551)

FAMILIA Gigi și Andronic Văgăun amintește ce
lor care l-au cunoscut pe

RADOIESCU DUMITRU,
(fost director al Casei de cultură Uricani) că se îm
plinesc 3 ani de la încetarea din viață. (5555)

RADIO
10,00 Buletin de știri. 10,05 

Epoca Nicolae Ceaușescu, 
ani de pace și împliniri — 
cîntece patriotice. 10,20 
Din cîntecele și dansurile 
popoarelor. 10,40 Miorița. 
11,00 Buletin de știri. 11,05 
Microfonul pionierilor. 
11,35 Publicitate. 11,50 
Buletin hidrologic. 12,00 
Buletin de știri. 12,05 An
tena sindicatelor. 12,25 
Din comoara folclorului. 
13,00 De la 1 la 3. 15,00 
Buletin de știri. 15,05 Clu
bul curioșilor. 16,00 Radio
jurnal. 16,25 Radioga- 
zcta economică. 16,55 Sfa
tul medicului. 17,00 Bu
letin de știri. 17,05 Radio- 
cabinet de informare și 
documentare. 17,30 Audi
ența radio. 18,00 Orele se
rii. 20,10 Memoria pă- 
mîntului românesc. 22,00 
O zi într-0 oră. 23.00 Noc
turnă muzicală. 23,55 — 
24,00 Buletin de știri.

memento

ticular) sau strada Petru
Maior nr. 12 A Petroșani.
(5554)
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