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Petroșaniul și-a îmbr ăcat „straiele*1 specifice iernii.

Plenara
Comitetului județean de partid

lori, a avut loc la Deva 
plenara Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R. 
Au participat membrii și 
membrii supleanți ai Co
mitetului județean de 
partid, primii secretari și 
secretari ai comitete.lor 
municipale și orășenești de 
partid, secretarii comite
telor de partid și directo
rii unităților economice și 
antreprizelor de construc
ții, conducători ai organi
zațiilor județene de sinte
ză, alte cadre din activul 
de partid și de stat.

Plenara a adoptat urmă
toarea ordine de zi :

1. Raport privind preo
cuparea organelor și orga
nizațiilor de partid, de ma
să și obștești a consiliilor 
oamenilor muncii pentru 
îmbunătățirea stilului și 
metodelor de muncă, întă-

CU PLANUL
ANUAL ÎNDEPLINIT

Centrul
de industrializare 

a lemnului 
din Iscrnni

Printre colectivele ca
re raportează în aceste 
zile îndeplinirea și de
pășirea prevederilor 

planului anual de pro
ducție se numără și cel 
al Centrului de sorta
re și industrializare a 
lemnului din Iscroni. 
Acest harnic colectiva 
livrat pînă în pre
zent, peste prevederile 
planului anual, 1800 
mc de cherestea, 250 
mc semifabricate din 
lemn de fag, 200 tone 
de mangal, 100 mc de 
semifabricate din ruși
noase, 40 mc de traver
se

După cum ne-a in 
format tovarășul loan 
Lazăr, șeful centrului 
de sortare și industri
alizare, prevederile la 
export au fost, de ase
menea, realizate înain
te de termen. Sînt asi-

(Cont. iu pag. a 2-a)
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rirea disciplinei și crește
rea răspunderii în exerci- 
tatea atribuțiilor ce le 
revin în domeniul activi
tății economice;

2. Informare privind 
activitatea desfășurată de 
organele și organizațiile de 
partid pentru înfăptuirea 
Programului ideologic ■ al 
Partidului Comunist Ro
mân,

3. Informarea asupra 
activității Biroului Comi
tetului județean de partid 
între cele două plenare;

4 Probleme organizato
rice

Pe marginea ordinii de 
zi au luat cuvîntul tovară
șii: Alexandru Ciorogaru, 
loan Rob, Ionel Vlad, Ia- 
cob Toplician, Leorean O- 
nesc. Aurel Lăpușcă și 
Dumitru Bogdan.

Plus un milion de lei
Colectiv harnic și pri

ceput, colectivul întreprin
derii de confecții din Vul
can, raportează acum, cu 
cîteva zile înainte de în
cheierea ultimului an al 
cincinalului 1981—1985, de
pășirea prevederilor anua
le de plan cu aproape un 
milion de lei.

Acest rezultat de presti
giu a fost obținut mai ales

Tablatorii Iosif Rad 
parametrii de funcționare 
electrică Paroșeni.
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E N E R G E T
■ Luați toate măsurile pentru funcționarea în cele mai bu

ne condiții, la întreaga capacitate, a agregatelor energetice pro
ducătoare de energie electrică pe bază de cărbune, pentru a 
satisface pe deplin cerințele economiei naționale!

■ Nu uitați! ENERGIA constituie o problemă de maximă 
însemnătate în viața țării, iar pentru soluționarea ei, energetici- 
enii sînt chemați să se implice cu înaltă răspundere muncito
rească, disciplină și organizare exemplară a activității!

€ I E IM 1 !

Pe baza Hotărîrii Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. de înființa
re a funcției de secretar și 
a secțiilor pentru proble
mele din agricultură, Co
mitetul județean de partid 
a cooptat în rîndurile mem
brilor săi. a ales în birou 
și în funcția de secretar 
pentru problemele din a- 
gr.cultură pe tovarășul 
Victor I-Ierbei.

De asemenea, plenara a 
ales ca membru al Birou
lui Comitetului județean de 
partid pe tovarășul Ilie 
Lavu, prim-secretar al Co- 
mitetuiui municipal Deva 
al PC.R

Tn încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvîntul to
varășul Radu Bălan, prim- 
secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al 
P.C.R.

datorită realizărilor în
registrate în prima parte 
a lunii decembrie, perioa
dă cînd s-a pus un accent 
deosebit și pe pregătirea 
temeinică a producției a- 
nului viitor, an pe care 
colectivul întreprinderii 
este hotărît să-l înceapă cu 
noi și importante succese 
la producția destinată ex- 

' portului.

și Emil Bucurei urmăresc 
la cazanul nr. 1 — Uzina 

Foto: Alexandru TĂTAR
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Producția anului 1986 — 
pregătită temeinic

Linia de front este 
asigurată ia nivelul 
sarcinilor viitoare

In ultimul semestru al 
anului, minerii sectoru
lui I B de la I.M. Băr- 
băteni au reușit să se 
ridice cu producția ex
trasă zilnic la nivelul sar
cinilor de plan și chiar 
peste acestea, recuperînd 
în acest fel o bună par
te din minusul înregis
trat în primul semestru. 
In această perioadă 
printr-o mobilizare de 
excepție, minerii secto
rului, au crescut produc
ția extrasă lună de lună, 
ajungînd în octombrie, 
noiembrie și decembrie 
să se situeze la nivelul 
sarcinilor planificate 
pentru anul 1986. Dar 
iată ce ne spunea sing. 
Ion Constantin, șeful sec
torului: „In prima par
te a anului ne-am con
fruntat cu multe greu
tăți din cauza tectoni
cii de zăcămînt. In a- 
ceastă perioadă am cău
tat să ne ridicăm cu pro
ducția extrasă zilnic la 
nivelul sarcinilor plani
ficate, nivel pe care l-am 
atins în a doua jumăta
te a anului. Odată a

tins nivelul sarcinilor 
de plan am căutat să 
menținem realizările zil
nice la o medie de 450 
tone pentru a recupera 
o parte din minusul în
registrat în primul se
mestru. Totodată am 
pus un accent deosebit pe 
executarea lucrărilor de 
pregătiri în vederea asi
gurării liniei de front. 
Pentru aceasta am cres
cut și numărul brigăzi
lor de pregătiri ia trei, 
reușind în acest fel să 
deschidem drum spre noi 
rezerve de cărbune, care 
să ne asigure atît realiza
rea sarcinilor de plan 
curente cît și de perspec
tivă. De fapt la lucrările 
de pregătiri sectorul și-a 
realizat sarcinile de plan 
în proporție de 120 la su
tă și asta în primul rînd 
datorită brigăzii condu
se de Ștefan Conduruță, 
care a realizat în medie • 
pe lună 110 ml, iar pen
tru prima lună a anului

Gheorghe BOȚEA 

(Continuare in pag a 2-a)
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Scurt interviu la ieșirea din șut

Un tînăr brigadier 
își destainuie proiectele, 

în prag de an nou
— Tovarășe Gheorghe 

i Gogu, sînteți cel mai 
ș nou șef de brigadă de la 
i mina Vulcan și, totoda- 
î tă, cel mai tînăr din- 
: tre cei care se află în 

fruntea unei formații de 
muncă din subteran.

i — Da, am 26 de ani, 
: iar data de 3 aprilie 
j 1985, cînd mi-a fost în- 
; crcdințată conducerea 
I brigăzii din sectorul VI, 
i n-o voi uita niciodată.
i Sînt la I.M. Vulcan de
■ 5 ani, timp în Care am 
: lucrat și învățat multe 
’ de la șefi dc brigadă 
i precum Tamaș, Bere.ș și 
i Valică.

— Ce înseamnă pentru 
ț dumneavoastră să fii șef 
; de brigadă ?
i . V. ■ ■■ . ■•••. .I —     ........——.——----

Fruntașii 
Văii Jiului 
confirmă

Colectivele de mineri de 
la Paroșeni și Lonea care 
s-au situat pe parcursul 
întregului an în fruntea 
întrecerii socialiste pentru 
a da țării cît mai mult 
cărbune, confirmă și în 
această ultimă lună a a- 
nului, cînd au extras îm
preună, suplimentar sar
cinilor de plan, peste 
15 000 tone 'de cărbune.

• Cu cele 12 412 tohe 
de cărbune extrase su
plimentar în aceasta lâ
nă, plusul acumulat de 
la începutul anului de 
minerii de la Paroșeni se 
ridică la peste 34 000 to
ne de cărbune. O contribu
ție deosebită la realizările 
obținute de-a lungul anu
lui și-au adus-o minerii 
sectoarelor I și III, care 
au extras peste prevede
rile de plan 38 300 tone și, 
respectiv, 23 600 tone. In 
luna decembrie toate cele 
patru sectoare de produc
ție raportează îndeplini
rea și depășirea sarcini
lor de plan la zi.

• Celălalt colectiv frun
taș, cel de la mina Lonea 
raportează în luna ■ <je- 
cembrie. la zi, o produc
ție suplimentară de 2630 
tone de cărbune. însem
nate depășiri au obținut în 
această lună minerii sec
toarelor I, II, III și IV.

— O mare mîndrie și, i 
totodată, responsabili-^ i 
tați sporite. Mai ales î 
că, în acest loc de mun- i 
că, am lucrat ca miner și i 
apoi ca șef de schimb, i 
Mărturisesc că, la în- i 
ceput, vreo două luni, a î 
fost mai greu. Cu spri- j 
jinul conducerii sectoru- i 
lui și al minei, am reu- j 
șit, apoi, să încheg o i 
brigadă de tineret cu ca- ; 
re mă mîndresc. Orta- i 
cii sînt băieți de ispravă, i 
uniți și disciplinați în î 
tot ce fac.

— Care este mîndria ! 
brigăzii lui Glieorghe ; 
Gogu ?

*
Interviu realizat de
Gheorghe OLTEANU ;

(Continuare în pag. a 2-a)

• Prin cetățeni și pen
tru cetățenii din Uricani 
•— la rubrica ..Din activi
tatea consiliilor populare* *'.

(Pag. a 2-a)
• Festivalul obiceiuri

lor laice de iarnă — „Co
linda țării pentru minerii 
Văii Jiului".

• Sfatul medicului: in
fecțiile respiratorii la co
pil.

(Pag a 3-a)
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Prin cetățeni și pentru cetățenii din Uricani
In aceste puține zile ca

re au mai rămas din 
1985, edilii din Uricani, lo
calitate în care iarna vi
ne ceva mai devreme de- 
cît în alte părți, dove
desc o gospodărească gri
jă pentru viața orașului 
și înfăptuirea propriilor 
prevederi cuprinse în pla
nul de dezvoltare econo

tă. oamenii punîndu-și în 
evidență spiritul de buni 
gospodari.

In cartierul Bucura, un
de s-au desfășurat în 
această toamnă ample 
lucrări de gospodărire și 
înf ru musețar e, conți nua- 
te pînă de curînd, depu

conomice consemnează și 
o unplicare a întreprinde
rilor în procesul de bună 
gospodărire și înfrumuseța
re, așa cum acționează bri
gada 3 căi ferate a 
A.C C.F. Petroșani.

Prin cetățeni și pentru 
cetățeni este conținutul în

mică și socială. Indiciile că 
aici trăiesc și muncesc oa
meni harnici le găsești în
că de la intrarea în oraș 
unde, acum cîteva zile se 
acționa intens pentru în
cheierea modernizării șo
selei. Aici l-am întâlnit

Din activitatea consiliilor populare

pe tovarășul Dan Marcu, 
vicepreședinte al Consi
liului popular orășenesc ca
re ne mărturisea:

— Este doar unul din
tre obiectivele prioritare 
aliate în atenția consiliu
lui popular integrat în ac
țiunea mai largă, spriji
nită de toți locuitorii, de 
bună gospodărire a orașu
lui. De aceea s-a început, 
în n>'mă cu 10 zile, o 
amplă acțiune de mun
că patriotică pentru a 
planta, pînă nu vine iarăși 
zăpada care a mai fost Ia 
noi cu cîtva timp in urmă, 
2 000 de pomi și a asigu
ra ultimele pregătiri pen
tru ca în următoarea pe
rioadă, deci pînă la pri
măvară, viața economică 
și socială să se desfășoa
re în cele mai bune con- 
dițiuni. Terminarea lu
crărilor la acest drum este

tății au fost în mijlocul oa
menilor Așa cum sînt 
Chivuța Pătrășcoiu, Iosif 
Florănescu, Maria Pârău, 
loan Geană sau, la Cîm- 
pu lui Neag, loan Mano- 
1< sc. Congresul al III-lea al 
consiliilor populare a sti
mulat energiile creatoa
re ale oamenilor muncii 
din Uricani, oraș în care 
dezvoltarea activității e-

tregii activități desfășu
rate de Consiliul popular 
orășenesc. Această metodă 
și stilul de muncă di
rect, concret s-au con
centrat în întîlnirile din
tre cetățeni și deputat, o 
autentică Tribună a
democrației, izvorînd noi 
și noi inițiative, propu
neri, sugestii în domeniile 
gospodăririi localității, în
treținerii fondului loca

tiv, aprovizionarea popu
lației, în viața cultural- 
educativă. In urmă cu o 
săptămînă s-au mutat în 
locuință nouă 50 de fami
lii în blocurile 31 B (40 
garsoniere) și 23 A (10 a- 
partamente), orașul Uri
cani fiind o localitate a- 
flată în plin proces de 
dezvoltare economică și 
socială, de continuă ridi
care a calității vieții oa
menilor muncii. Și în a- 
ceste ultime zile ale anu
lui sc vor mai preda be
neficiarului, adică consi
liul popular, încă 64 a- 
partamente, numărul lor 
în 1985 ridieîndu-se Ia 
180, sintetizînd împliniri
le armonioase din munca 
și viața minerilor, a tutu
ror oamenilor muncii din 
Uricani.

T. SPÂTARU

importantă atît pentru 
circulație, cit și pentru 
viața orașului, pentru că 
atmosfera orașului este 
acum alta, mai liniști

Un tînăr brigadier 
își destăinuie proiectele
'Urmare diD pag II

— Cele aproape 500 
tone de cărbune extras 
suplimentar planului în 
acest an și faptul că, 
în brigada noastră, nu 
se știe ce sînt absențele 
nemotivate.

— Ce vă doriți in 
1986 ?

— Sănătate și putere 
de muncă. Doresc ca 
brigada mea să dea pes
te plan, în anul viitor,

cel puțin 2000 tone de 
cărbune. Am oameni cu 
care mă-nțeleg foarte 
bine, ca Aristotcl Tomes- 
cu. Alexandru Anghel, 
Ion Știrbu și Radu Ște
fan Toma, și cred că ce 
ne-am propus se va rea
liza. Și încă ceva, da- 
că-mi dați voie...

— Desigur...
— Ambiția mea este ca 

formația pe care o con
duc să fie o brigadă mo
del din toate punctele de 
vedere.

Cu planul anual îndeplinit
(Urmare din pag. 1)

garate, totodată condi
țiile necesare pentru în
deplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan din 
primul an al viitorului 
cincinal.

Printre cei ce s-au 
evidențiat în mod deo
sebit în realizarea pla
nului anual înainte de 
termen se numără lu
crătorii forestieri din 
formațiile conduse de 
sing. Gheorghe Bete-

ringhe, Ionel Sebeștein, 
Constantin Dănilă, Ma
ria Panaite, Ana Caia, 
Gabor Kiss, Vasile A- 
bănăriței, Ion Tudori- 
că, Pavel Tudorică, Mi
hai Panaite, Ștefan 
Socaci și Gheorghe Cor
man.

In zilele care au mai 
rămas pînă la Sfîrșitul 
anului vor fi livrate noi 
cantități suplimentare 
de cherestea, semifa- 
hrice te, traverse și al
te produse. (V.S.)
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A apărut

ALMANAHUL „SCINTEIA" 
1986 !

400 de pagini, bogat ilustrate ’
O lectură pasionantă și atractivă, o carte ’ 
pentru toți |

• Actualitatea românească politică, economică i
și socială prezentată pe larg în documentarele : , 
„1985 — anul împlinirii a 20 de ani de la Congresul 1 
al IX-lea al partidului", „Partidul — conștiința îna- ț 
intată, revoluționară a poporului", „Istoria se scrie 1 
sub ochii noștri", „România pășește intr-un nou cin- , 
cinai" (idei, date, direcții de acțiune). J

• Evocatoare pagini din marea carte de istorie J
a poporului român: „50 de ani de la procesul mili" t 
fanților comuniști și antifasciști judecat la Brașov i 
in primăvara anului 1936", „Cei mai viteji și mai 1 
drepți" și „Iubirea de moșie e un zid". ț

• „Sfidarea nucleară", „Ea Revelion 2000 — ț
încă un miliard și jumătate de persoane", „Popoare- ! 
le lumii au dreptul la memorie", „Africa între tra- ? 
gedie și speranță" — doar cîteva dintre titlurile ce 1 
evocă dramatica și complexa problematică a lumii ț 
contemporane.

• MAGISTRALE ALBASTRE, MAGISTRALE /
SUBPAMINTENE... Noile porturi românești de la 1 
Dunăre și mare și noile „porturi" — stațiile me- ț 
troului bucure.ștean, prezentate cu o mare bogăție l 
de detalii; numeroase ilustrații și planșe. J

• „Un calculator pentru fiecare". O fascinantă ’
călătorie în lumea fascinantă a informaticii. „La t 
frontierele cunoașterii" — ce știm, ce nu știm, ce ( 
sperăm să știm în fizică, matematică, astronomie, f 
cosmologie, genetică — acum, în pragul anului 1986. 1 
„Pe Venus, bolta cerului este portocalie...", „Uzina i 
de aer a planetei", „Omul modern", „Spre tiparul... J 
fără tipar" — titlurile unor captivante dosare inspi- * 
rate din actualitatea științifică și tehnică. ț

• „Misterul epavelor celebre", „Cit cîntărea un ț
balaur ?", „Valențele telcdetecției" — și alte nume- i 
roase incursiuni în lumea enigmelor de pe Pămînt și J 
din Cosmos. ț

e „Nu cereți acupuncturii mai mult decît poate ț 
oferi!", „Visul chirurgului: operația fără dureri".! 
O incitantă călătorie în lumea medicinii. J

• „La început a fost jazul" este unul dintre ca- 1
pitolele documentarului intitulat „Meridianele cînte- ț 
cului, meridianele tinereții". ț

• „Omul cronometru", „Cel mai mare sportiv al l 
tuturor timpurilor", „Alergătorul care n-a pierdut ’ 
nici o cursă", „Cea mai mare minune a sportului ! 
modern". Fapte, întîmplări și recorduri, momente i 
de referință din istoria sportului, prezentate pe larg i 
în documentarul „Performante pentru eternitate". ’

I
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Linia de front este asigurată
(Urmare din pag. I)

viitor și-a propus să re
alizeze 140 ml. Și bri
găzile conduse de Ște
fan Condcscu și Petre 
Răileânu au contribuit la 
asigurarea liniei de front. 
Și fiindcă tot aminteam 
de linia de front trebuie 
să arăt că avem aproa
pe pregătite încă două

capacități de producție 
(abataje frontale), care 
vor intra în funcțiune în 
anul viitor. Pentru a a- 
sigura în aceste abata
je forța de muncă cali
ficată, conducerea sec
torului a îndrumat spre 
cursurile școlii de califi
care o bună parte din 
personalul muncitor. Nu
mai în acest an au ab

solvit cursurile școlii de 
calificare sau sînt în 
curs de absolvire peste 
20 de mineri.

Toate aceste măsuri 
pe care le-am întreprins 
ne asigură realizarea in
tegrală a sarcinilor de 
plan încă din primele 
zile ale anului viitor, iar 
pe parcurs vom căuta să 
asigurăm toate condiți

ile pentru realizarea 
sarcinilor pe întregul an 
1986 și pe întregul cin
cinal 1986—1990“.

Iată, deci, un colectiv 
care s-a preocupat și se 
preocupă în permanen
ță pentru a spori pro
ducția de cărbune ex
tras zilnic, astfel îneît 
să asigure economiei na
ționale, cocseriilor cît 
mm mult cărbune.

documentarul „Performanțe pentru eternitate".
• Pentru toate vîrstele, pentru toate gusturile, 
bogat și variat sumar, întregit de rubricile pre

ferate: Instantanee pe mapamond, „Breviar juridic". 
„Faptul divers" și „Din caietul grefierului".

un

Procurați-vă chiar astăzi cartea de 
lipsit din biblioteca dumneavoastră 

ALMANAHUL SCINTEIA 1986!

ne-

Magazinul „electrice" din Vulcan (gestionar 
Elena Chiceanu), o unitate model.

planu- 
comi- 

femei- 
reușit

DEPĂȘIRE. Prin acti- 
. vitățile sale specifice, sub- 
• ordonate realizării 
Ilui economic anual, 

tetul orășenesc al
I lor din Vulcan a

depășirea planului cu pes
te 2000 lei. (G.C.)

1 DEZBATERE. „Să dis- 
I cutăm despre profesiunile 
I viitorului" este dezbate- 
l rea pe teme ale orientării

școlare și profesionale care 
are loc astăzi, la ora 10, 
la Casa pionierilor din 
Vulcan. Acțiunea, la care 
participă elevi din școli
le orașului, face parte clin 
manifestarea numită „Bucu
riile iernii". (T.S.)

INIȚIATIVA. De la Tea
trul de stat „Valea Jiului" 
aflăm despre o inițiativă 
deosebită. Pe toată durata 
lunii ianuarie, pentru co
piii aflați în vacanță, pe 
scenele municipiului • vor 
avea loc în fiecare dumini
că spectacole de teatru,

începînd cu ora 10. Așa
dar, copiilor li se oferă o 
vacanță frumoasă. (Al.II.)
ȘI TOT DE LA TEATRUL 

DE STAT. Numărul 1 al 
suplimentului „Rebus" e- 
ditat de Teatrul de stat 
„Valea Jiului", de care 
vorbeam în ziarul nostru 
de sîmbătă, se află deja 
în vînzare. Iubitorii „Re
busului" și-l pot procura 
de la chioșcurile de difu
zarea presei. (Al.H.)

SPECTACOL. Cu ocazia 
deschiderii „Orășelului co

piilor" din Vulcan, forma
ția de muzică ușoară „A- 
zur“ a liceului industrial 
din localitate, conducă de 
elevul Florin Dimitriu, a 
susținut lin reușit specta
col, care a fost fericit com
pletat și de echipa de tea
tru compusă din Alina 
Bordei, Dumitru Chirilă, 
Nicolae Dan și loan Duică.
(P. Kpvacs).

CINEMATECA. Joi, 26 
decembrie, ora 18, cinema
tograful „7 Noiembrie" din

Petroșani oferă iubitori
lor celei de a șaptea arte 
vizionarea peliculei engle
ze „Pentru țară și rege". 
(Gh.B.)

„RECORD". Vă oferim 
date despre un „record" 
al difuzării presei din 
municipiul nostru: în timp 
ce în Petroșani ziarele 
.și revistele centrale de vi
neri, 20 decembrie, au pu
tut fi citite în aceeași zi, 
la Lupeni ele au ajuns... 
marți, 24 decembrie (!??).

Deci, de la București la 
Petroșani. 5 (cinci) ore, 
iar de la Petroșani la Lu
peni 5 (cinci)... zile ! Cum 
acest lucri se întîmplă cam 
o dată sau chiar de două 
ori pe lună, așteptăm... 
anularea „recordului". 
(C.B.)

Rubrică realizată de
Dorin GHEȚA
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Festivalul obiceiurilor laice de iarnă

Colinda țării pentru 
minerii lăii Jiului"

și obiceiurilor populare 
care va avea loc pe bu- 

din 
municipiu, 

într-o 
artistică va- 
sub aspectul 
cî și sub 
interpretării.

NOTE ■ NOTE ■ NOTE

I

J
I

l

intrat în tradiția 
minerilor de a pri
mi în pragul fie

cărui sfîrșit de an, după 
bunul obicei românesc, 
urarea de bine, sănătate 
și de noi împliniri în 
muncă adusă de colindă
tori veniți din 
colțurile țării, 
tori ai tezaurului națio
nal de cultură, obiceiuri
le populare.

Festivalul își propune 
valorificarea superioară 
a tradiției folclorice, fie
care spectacol, începînd 
cu acelea organizate în 
sălile de apel ale între
prinderilor miniere din 
Valea Jiului și culmi- 
nînd cu parada portului

toate
păstră-

levardul Republicii 
reședința de 
onstituindu-se 

manifestare 
loroasă, atît 
conținutului 
aspectul
Grandioasa paradă a por
tului popular și obiceiu
rilor laice de iarnă se în
scrie an de an ca un 
fierbinte omagiu adus de 
artiștii amatori din Va
lea Jiului și din țară, 
muncii eroice a oameni
lor din Valea cărbunelui 
fiind în același timp o 
înaltă cinstire adusă Zi
lei Republicii.

Ia ediția 
tivalului 
nunțat

1985 a fes- 
și-au a- 

pînă acum 
participarea formații pres
tigioase: din Dobra, Uioa- 
ra de Jos, Bouțari, din Clo- 
șani 
șoara, 
Cuza 
dența
— Iași, Cizer 
Românești — 
diaș, Lipova, 
Corbi — Argeș, 
Drăganului - 

Vor fi, de
prezenți pe scena

— Gorj, Siglii- 
Brănești-Timiș, 

Vodă și Indepen- 
— Călărași, Heci 

— Sălaj, 
Timiș, Me- 

Jilavele, 
Valea

Cluj.
asemenea, 

festi-

amatori 
nostru, 
tinere"

valului artiști 
din municipiul 
corul „Armonii 
al comitetului U.T.C. de la
I.U.M.P., formații artisti
ce și interprcți indivi
duali ai Casei de cultură 
din Petroșani, cărora li 
se vor adăuga formații 
artistice pionierești.

Așadar, o încheiere săr
bătorească de an, o săr
bătoare a muncii, a vred
niciei 
magiu 
turor 
dăruit 
an împlinirilor Văii Jiu
lui de astăzi.

estivalul obicciuri- 
lor laice de iarnă 
— „Colinda țării 

pentru minerii Văii Jiu
lui" este an de an 
presia firească a 
tei și prețuirii 
lor Văii Jiului 
valorile culturii 
românești. Și este 
ca la cumpăna anilor sa
tisfacția muncii oame
nilor să fie împlinită de 
bucuria viersului, 
mănare firească 
museții și vigorii 
rului român.

oamenilor, un o- 
fiorbinte adus tu- 

acelora care și-au 
clipele de peste

Ceasul
Piuă cînd o să eînte cu

cul mai e mult. Și totuși, 
zilele trecute, ni s-a sesi
zat o problemă cu., cîntec 
de cuc. O femeie în vîrstă, 
Maria Oprișa, din Petro
șani, și-a cumpărat, de 
la magazinul „.Jiul", un... 
ceas cu cuc. Cînd a ajuns 
acasă, minutarul ceasului 
mergea, dar orarul s-a o- 
prit la cifra 6. Bineînțe
les, că nici cucul nu mai 
ciuta. Obiectul fiind în 
termen de garanție, a fost 
dus la unitatea de repa
rații ceasuri a Cooperati
vei „Unirea" de pe stra
da Republicii. După două 
săptămîni, ceasul a fost 
ridicat de la unitate ca 
bun. Dar cucul nu • cînta...

cu cuc
De aici, o întreagă poves
te...

Lucrătorii unității de 
reparat ceasuri spun că 
l-au reparat, dar femeia 
„ar fi potrivit" cu niîna și 
arătătorul orar și minu
tarul, și de aici defecțiu
nea Noi credem ambele 
părți, dar cum rămîne cu... 
curul? La unitate ni s-a 
promis că în cel mult 3-4 
zile ceasul va fi reparat. 
Rău este că asemenea po
vești „cu cîntec" se în- 
tîmplă deseori în prestă
rile de servicii pentru 
populație. Oricum, o asi
gurăm pe cetățeanca Ma
ria Oprișa că, la cumpă
na anilor, ceasul dînsei nu 
va fi oprit la ora 6, ci 
cucul va cînta de 12 ori !

ex- 
dragos- 
mineri- 
pentru 
noastre 

firesc

înge- 
a fru- 

popo-

II. ALEXANDRESCU

Pe urinele
Pentru a răspunde unei 

sesizări aparținînd unui 
grup de cetățeni, care în 
ziua de 24 noiembrie a.c. 
au călătorit dinspre Sime- 
r:a spre Petroșani (piuă 
la .. Banița) cu trenul cursă 
de persoane 2704, ne-am 
adresat conducerii R.C.M. 
Petroșani. Tovarășul G. 
Mîndruță, ne-a spus: „Con
form unui grafic stabilit 
dinainte, cu excepția zilei

Infecțiile respiratorii la copil

unei sesizări
de luni, zilnic au loc lu
crări pentru dublarea li
niei Petroșani — Subceta- 
te, motiv din care, trenul 
sus-amintit, este limitat să 
circule doar pînă la Bani
ța. Informarea publicului 
d .pre aceasta revine ca 
obligație stației Simeria".

Acesta este răspunsul pe 
care l-am primit, de la 
R.C.M. Petroșani, asigu
rînd totodată cititorii noș
tri că în acest caz per
sonalul de tren și, implicit, 
al stației Petroșani, nu au 
nici o vină. (T. Alexandru)

O gură de canal 
și mai multe 

promisiuni
Intr-una din zile, la re

dacție s-a prezentat un 
tînăr. Se numești' Mari- 
nică Mihalache și locu - 
ieșle în blocul nr. 16, ap. 
3, de pe strada Aviatori
lor ,din Petroșani. Ne 
spune că, pînă astă vară, 
în dreptul blocului său 
exista o gură de canal în 
care sc scurgea apa pluvi
ală. Exista, deoarece, du
pă demararea lucrărilor 
de modernizare și lărgire 
a șoselei în cartierul Ae
roport, constructorii au 
astupat respectiva gură 
de canal. Și, ca urmare, au 
apărut bălți, apa scur- 
gîndu-se în subsolul blo
cului 16. In luna august, 
Constructorii au promis 
că vor face o altă gură de 
canal. Și promisiune a 
rămas. „Mă întîlnesc zil
nic cu maistrul care co
ordonează lucrările de la 
șosea — ne spune citito
rul nostru —, îi amintesc 
de promisiunea făcută, iar 
el îmi răspunde că o să 
luăm noi măsuri !“.

Pe cînd aceste măsuri ? 
ne întrebăm împreună cu 
locatarii blocului 16. 
Pentru că, iată, a venit și 
iarna... Sperăm ca rîndu- 
rile de față să constituie 
pentru cei vizați un im
bold în a-și respecta anga
jamentul făcut în fața u- 
nor cetățeni.

Gheorghe OLTEANU

Bolile infecțioase ale 
că. Or respiratorii superi
oare și inferioare (rino- 
laringite, laringite, traheo- 
bronșite, pneumonii) se 
întîlnesc cu cea mai mare 
frecvență la copil în sezo
nul rece. Sînt afecțiuni 
contagioase determinate 
îndeosebi de agenți mi- 
crobieni sau virali, care, 
favorizați de anotimpul re
ce și umed, uneori și de 
capacitatea redusă de a- 
părare a organismului în 
care pătrund odată cu 
aerul inspirat, se locali
zează și se înmulțesc la 
nivelul căilor respiratorii 
ale copilului, dînd starea 
de boală. Aceste infecții 
se manifestă prin simp- 
tome îndeosebi respira
torii (secreții nazale a- 
bundente, obstrucție na
zală, tuse, răgușeală, res
pirație dificilă), dar pot 
exista și semne generale 
(febră, cefalee), digestive

(inapetență, grețuri, văr
sături, diaree) sau ner
voase (agitație, somnolen
ță) etc. Procesul de in
fectare are trei cauze : con
tactul cu copii bolnavi; 
transmiterea aerogenă a 
microbilor sau virușilor; 
posibilitățile reduse jle a- 
părare față de boală.

spital, asigurînd, prin- 
tr-o participare activă, fi
nalizarea cu succes a ac- 
tulu: medical Sentimentu
lui matern i se adaugă, 
astfel, îndatotirea civică 
de grijă pentru sănătatea 
copiilor fapt pentru care 
mamei i se acoi dă azi sta
tului de „primul medical

Sfatul medicului

Pentru a preveni in
fecția respiratorie trebuie 
sa acționăm asupra a- 
cestor cauze. Copilul va fi 
prezentat medicului la 
primele semne de boală 
pentru a se stabili diag
nosticul și a se institui tra
tamentul adecvat. Mama 
trebuie să recunoască pri
mele semne de boală la 
copil, să solicite consul
tul medical, să nu tergi
verseze instituirea tra
tamentului indicat sau 
internarea copilului în

copilului". Părinții nu 
trebuie să administreze din 
proprie inițiativă decît 
medicamente contra fe
brei (paracetamol, aspiri
nă) și vitamine, deoarece 
automedicația expune co
pilul la riscuri (intoxica
ții medicamentoase, a- 
gravarea bolii, etc). Copi
lul nu va frecventa colec
tivitatea decît după însă
nătoșirea deplină și cu 
avizul medicului.

Prin educația copilului 
de a pune batista la gură

în caz de boală respirato
rie eu strănut sau tuse, 
aerisirea periodică și de- 
zinfecția încăperilor, evi
tarea aglomerațiilor, căile 
de transmitere a microbi
lor și virușilor pot fi li
mitate. Administrarea de 
gamaglobuline cu titlu 
profilactic va fi făcută cu 
discernămînt, doar la co
pii cu deficiențe severe 
de apărarea împotriva in
fecțiilor.

Organismul copiilor se 
călește încă din vară prin 
factori naturali (soare, apă, 
aer) și o alimentație a- 
decvată, bogată în proteine, 
vitamine și săruri minera
le (fier, calciu), prevenin- 
du-se distrofia, anemia și 
rahitismul, factori care fac 
mai frecvente și mai seve
re infecțiile respiratorii 
acute la copil și sugar.

Dr. Alexandru CRISTEA

Fabrica de morărit și panificație Petroșani.
Secția Livezeni; se scoate o nouă șarjă de pline pen
tru locuitorii municipiului nostru.

Foto: Ovidiu PĂRAlANU

Echipa „confecții metalice" condusă de maistrul Nicolae Gugiu — s-pția
SPRM — IPSRUEEM — o formație ce obține bune rezultate în munc 

Foto: R. TAVIAN

TELEX • SPORT
TIMIȘOARA 24 (Ager

pres). — Desfășurat la Ti
mișoara, campionatul re
publican masculin de șah 
a fost cîștigat de marele 
maestru Mihai. Șubă, care 
cucerește a treia oară 
titlul de campion. Mihai 
Șubă a totalizat 8 punc
te din 11 posibile, fiind ur
mat în clasamentul final 
de Mihai Ghindă, Ovidiu 
Foișor — cu cîte 7 puncte, 
Florin Gheorghiu, Theo
dor Ghițescu, Valentin 
Stoica, Constantin • Iones- 
cu și Sergiu Lupu — cu 
cîte 6,5 puncte.

La turneu, disputat în 
„sistem elvețian", au par
ticipat 26 de jucători.

In ultima rundă. Cons
tantin Ionescu l-a învins 
p- Ghindă, iar în partide
le Lupu — Șubă, Gheor
ghiu — Foișor, G'ițesiu 
— Stoica și Băr'.ulescu —

♦ TELEX • SPORT ♦
Dorel Oltean a fost con
semnată remiza.

☆
PARIS 24 (Agerpres). — 

Ancheta revistei „France 
Football" l-a desemnat 
drept cel mai bun fotba
list european al anului pe 
francezul Michel Platini, 
care cîștigă pentru a treia 
oară tradiționalul trofeu 
„Balonul de aur"

Pe locurile următoare 
au fost clasați danezul 
Preben Elkjaer-Larsen și 
vest-ger mânui Bernd
Schuster.

☆
ZURICH 24 (Agerpres). 

■— Federația internațio
nală do fotbal a proclamat 
anul 1986 ca „anul arbi
trilor", dorind prin a- 
ceasta să atragă atenția 
asupra problemelor lega
te de atitudinea corectă a 
jucătorilor în teren, de 
răspunderea acestora pen-

TELEX © SPORT
tru crearea unui climat 
sportiv în timpul desfă
șurării meciurilor. Intr-un 
comunicat special se ara
tă că FIFA va desfășura 
o luptă mai hotărîtă îm
potriva manifestărilor ne
sportive în terenul de joc 
și în afara aeestuia, a- 
doptînd cele mai severe 
măsuri în vederea eradică
rii jocului dur. Promoto
rii acestei linii vor trebui 
să fie, în primul rînd, ar
bitrii cărora li se vor a- 
corda împuterniciri deo
sebite.

ir
ZURICH 24 (Agerpres).

— Maratonistul elvețian 
Jacques Berii a devenit, au
torul unei originale per
formanțe: el a reușit să 
înconjoare alergînd, mun
ți le Mont Blanc în 17 ore 
și 20 de minute.
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Moscova

Convorbiri privind dezvoltarea 
colaborării româno-sovietice

Acțiuni 
pentru pace 

și dezarmare

FILME

VULCAN — Luceafă
rul: Un comisar acuză.

LUPENI — Cultural;
Raze pe gheață.

URICANI: Iluzii pier
dute.

general al 
și tova- 
Gromîko.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, au fost transmi
se tovarășului Mihail Gor- 
baciov, secretar 
C.C. al P.C.U.S. 
rășului A.A.
membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
cele mai calde salutări, u- 
rări de sănătate și succese 
în activitatea pe care o 
desfășoară în fruntea 
P.C.U.S. și statului sovie
tic, iar comuniștilor și tu
turor oamenilor muncii din 
Uniunea Sovietică realizări 
din cele mai importante în 
construirea socialismului și 
comunismului, în întîmpi- 
narea celui de-al XXVII-lea 
Congres al P.C.U.S.

Din partea tovarășului 
Mihail Gorbaciov și A.A. 
Gromîko s-au transmis to
varășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu mulțumiri pen
tru mesaj, un cordial sa
lut prietenesc și cele mai 
bune urări de sănătate și

suicese în activitatea p, 
care o desfășoară în frun
tea partidului și statului 
român, împreună cu urări 
de noi și mari realizări po
porului român în înfăptui
rea hotărîrilor Congresu
lui al XlII-lea al Partidu
lui Comunist Român, in 
edificarea societății socia
liste multilateral dezvol
tate.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul pri
mirii de către tovarășul 
N.I. Rîjkov, membru al 
Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a tovarășului Ilie 
Văduva, membru al C.C. 
al P.C.R.. ministrul afa
cerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, 
care efectuează o vizită o- 
ficială de prietenie în U- 
niunea Sovietică, la invita
ția guvernului sovietic.

In cursul convorbirii s-a 
subliniat că, în spiritul 
înțelegerilor stabilite la 
întîlnirile și convorbirile la 
nivel înalt, relațiile de 
prietenie și colaborare din
tre România și Uniunea

Sovietică cunosc o dezvol
tare ascendentă pe multi
ple planuri și s-a exprimat 
voința de a se acționa pen
tru adîncirea acestora, 
pentru amplificarea cola
borării economice, a co
operării în producție și a 
conlucrării în domeniul 
științei și tehnologiei, în 
interesul popoarelor din 
cele două țări, al cauzei so
cialismului și păcii în 
lume.

La convorbire au fost 
prezenți Traian Dudaș, 
ambasadorul României 
la Moscova, și E. Tiajel- 
nikov, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București.

☆

Ministrul afacerilor ex
terne al României a avut 
convorbiri cu Eduard Șe- 
vardnadze, membru al 
Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S. 
Au fost examinate aspec
te ale dezvoltării, în con
tinuare, a relațiilor româ- 
no-sovietice și unele pro
bleme internaționale actu
ale de interes comun.

JOSE AZCONA HOYO, 
CANDIDATUL Partidului 
Liberal ieșit învingător în 
alegerile generale de la 
24 noiembrie, a fost decla
rat oficial președinte ales 
al Hondurasului de către 
Tribunalul Național Electo
ral — informează agenți
ile internaționale de pre
să. El va prelua preroga
tivele de șef al statului la 
27 ianuarie, pentru un 
mandat de patru ani.

GUVERNUL FRANȚEI 
VA ÎNCEPE negocieri 
eu organizația ecologista 
„Greenpeace" cu sediul 
la Londra, pentru a se 
fixa cuantumul despăgu
birilor pe care trebuie să 
Ie plătească pentru scufun
darea de către agenți se- 
creți francezi a navei 
..Rainbow Warrior" în por
tul Auckland, din Noua 
Zeelandă, în iulie acest 
an, informează agențiile 
Reuter și France Presse. 

•De asemenea, guvernul de 
la Paris a acceptat să 
plătească daune familiei lui 
Fernando Pereira, membru 
al echipajului, care și-a 
pierdut viața în cursul 
scufundării navei.

TREI CERCETĂTORI 
AMERICANI de la centrul 
astronomic de la Phoenix, 
statul Arizona, afirmă că 
au descoperit un nou tip 
de novă, stea care explo
dează și care degajă can
tități de energie uriașe, 
comparabile cu exploziile a 
miliarde de bombe cu hi
drogen. Fenomenul de 
dezintegrare a stelei este 
atît de puternic incit ar 
fi capabil să facă să ex
plodeze un corp ceresc cu 
o masă de zece ori mai 
mare ea a Terrei și să pro
pulseze rămășițele la dis- 
tanțeiimense cu viteze de 
17,5 milioane km pe oră.

Comunicatul reuniunii 
miniștrilor de externe ai Siriei, 
Iranului și Jamahiriei Libiene

TRIPOLI 24 (Agerpres). 
— La Tripoli a fost dat 
publicității comunicatul 
reuniunii miniștrilor de 
externe ai Siriei, Iranului 
și Jamahiriei Libiene. Do
cumentul, transmis de a- 
genția FANA, apreciază si
tuația din Orientul Mij
lociu drept explozivă. In 
context sînt condamnate 
încercările de subminare a 
unității și independenței 
Libanului și se exprimă 
sprijinul pentru toate efor
turile îndreptate spre so
luționarea pe cale pașnică 
a situației din această ța
ră. Cei trei miniștri con
damnă orice amestec în 
ti eburile interne ale țări
lor africane și își exprimă 
sprijinul față de rezoluți
ile O.U.A. privind căile 
de soluționare a proble

melor din această parte a 
globului. In comunicat 
sînt condamnate, totoda
tă, regimul rasist de la 
Pretoria și represiunile a- 
cestuia împotriva popu
lației africane majoritare.

MOSCOVA 24 (Agerpres).
— Intr-o declarație adre
sată președintelui Ronald 
Reagan și Administrației 
S.U.A., oamenii de știință 
sovietici membri ai mișcă
rii internaționale „Pug- 
wash" pentru pace și de
zarmare cor S.U.A. să se 
alăture moratoriului Uni
unii Sovietice cu privire 
la încetarea experiențelor 
atomice — informează a- 
genția TASS. Nutrim spe
ranța — arată declarația

că înțelepciunea con
ducătorilor de stat și rea
lismul politic se vor ridica 
deasupra neîncrederii și 
va fi înfăptuit un pas 
important pe calea spre 
un acord cu privire la in
terzicerea generală și to
tală a experiențelor cu ar
mele nucleare.

TOKIO 24 (Agerpres). — 
„Să fie interzise armele 
nucleare !“, „Nu războiu
lui 1“ — acestea au fost 
chemările sub care în 
orașul japonez Kobe s-a 
desfășurat o demonstrație 
antirăzboinică. Mii de 
manifestanți reprezentînd 
diverse organizații demo
cratice din țară și-au a- 
firmat hotărîrea de a ac
ționa cu fermitate pentru 
menținerea statutului o- 
rașului lor de „port al 
păcii".

LONDRA 24 (Agerpres).
— Oamenii de știință de 
la Universitatea din Edin
burgh au lansat o campa
nie de protest împotriva 
participării Marii Brita
nii la programul S.U.A. de 
realzare a armelor spația- 
ale, SDI, informează zia
rul „Times".
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GOSPODINE I

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

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

COMANDAȚI DIN TIMP unităților de 
patiserie și cofetărie produsele preferate !

Cofetari specialiști și făureați ai 
concursurilor profesionale vă garantează că 
produsele lor de patiserie si cofetărie sînt 
DELICIOASE și de CEA MÂI BUNA CALI
TATE.

Datoria externă a statelor 
latino-americane

MONTEVIDEO 24 (A-
gerpres). — După o între
vedere avută la Montevi
deo eu omologul său Uru
guayan, Enrique Iglesias 
ministrul afacerilor exter
ne al Italiei, Giulio An
dreotti, a relevat, la o 
conferință de presă, că
datoria externă a statelor 
latino-americane (estima
tă la peste 360 miliarde 
dolari) este nu numai o

problemă financiară, ci și 
politică, ea trebuind să 
fie soluționată cîl mai 
curîncl posibil, transmi
te agenția EEE, Giulio 
Andreotti a adăugat că 
Italia va sprijini cere
rile economice juste ale 
statelor din această regiu
ne a lumii, în special pe 
cele privind renunțarea la 
practicile protecționiste.

Mica publicitate
ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA Aurica, fiica Mariana, ginerele Emil, ne
potul Mircea și rudele anunță cu adîncă durere în
cetarea din viață după o scurtă și grea suferință a 
scumpului lor

proi. GORGAN IOAN
Inmormîntarea are loc vineri, 27 decembrie, ora 

14, de la domiciliu din strada Păcii, Petroșani. (5556)

„FARFURIE 
ZBURĂTOARE"... DE 

CONCEPȚIE PROPRIE

Paul Moller este inven
tatorul și posesorul unei 
„farfurii zburătoare" ade
vărate care are 2 locuri, 
se ridică la cîțiva metri 
deasupra solului și se 
deplasează pe orizontală 
cu viteza de 120 km pe 
oră cu ajutorul a 8 mo
toare rotative, relatează 
agenția TASS.

Deocamdată produsul 
„Moller Co“ csU> prea 
scump pentru a putea fi 
asamblat în serie și 
transformat în mijloc co
mun de transport, dar 
Moller susține că, în se
colul viitor, prețul lor 
va „fi coborît" pînă în 
jur de 500 000 de dolari.

FAPTUL DIVERS

\ AL. ut. t K1U

Un val de frig, însoțit de 
ploi și ninsori abundente, 
s-a abătut în ultimele trei 
zile asupra întregului teri
toriu al Greciei, provo
când serioase perturbări 
ale traficului maritim, ae
rian și rutier. Presa elenă, 
a anunțat, de asemenea, că 
11 persoane, între 57 și 
85 de ani, și-au pierdut 
viața din aceste motive.

PLOI PUTERNICE

Ploi puternice și masive 
căderi de zăpadă au izolat 
regiunile de munte și din

interiorul țării de zona de 
coastă din Liban, informea
ză agenția KUNA. Condi
țiile meteorologice nefavo
rabile au creat dificultăți 
navigației marine, fiind 
necesară închiderea portu
rilor Saida, Tyr și Tripoli.

INUNDAȚII

Un nou bilanț al inundați
ilor care s-au abătut asu
pra nord-vestului Arabiei 
Saudi te relevă că cel pu
țin 32 de persoane și-au 
pierdut viața și 31 sînt 
.date dispărute. Inundați
ile, cele mai grave din 
ultimii 50 de ani în aceas
tă țară, au fost provocate 
de ploi torențiale care au 
căzut timp de cinci zile 
în apropierea frontierei 
saudito-iordaniene.

LOCATARII blocului 3, scara 2, strada Pă
cii, deplîng eu durere decesul distinsului colocatar 

prof, GORGAN IOAN 
și transmit familiei îndoliate sincere condoleanțe.

(5557)

PIOS omagiu celui care a fost 
prof GORGAN IOAN

Familia Mustață. (5561)

CADRELE didactice din Școala generală nr. 1 a- 
duc un ultim omagiu celui care a fost un bun coleg 

prof. GORGAN IOAN

LIA și Mia sînt alături de colega lor Aurica 
Gorgan, în marea durere pricinuită de pierderea 
soțului

pi of. GORGAN IOAN

SOȚIA și fiica amintesc cu profundă durere 
împlinirea a trei ani de la decesul scumpului lor 
soț și tată

gavril rus
Nu te vom uita niciodată. (5558>
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