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Producția anului 1986
încă din prima lună 

ne vom realiza sarcinile de plan

Depășiri de plan pe seama 
creșterii productivității muncii Succese ale

Sarcinile de plan din primul an al cincinalului 
1986—1990 sînt, pentru I.M. Vulcan, deosebit de mobi
lizatoare. Despre modul in care se acționează în 
c.erea desfășurării în bune condiții a extracției de căr
bune și încadrării, încă din prima lună a viitorului an, 
in indicatorii planificați, am 
Iulian Filip, inginerul șef

ve-

purtat o discuție cu ing. 
producție al minei.

— Chiar de la început 
doresc să fac o afirmație: 
în noul an 1986, mina va 
păși, cum se zice, cu drep
tul.

— Pe ce se bazează 
optimismul dumpeavoas- 
tră ?
— Cînd spun șceasta, 

am în vedere noile capa
cități de 
vorba de 
meră nr.
stratul 3,
abataje care, o perioadă, 
au fost blocate din cauza 
focurilor endogene — de 
unde estimam o produc
ție zilnică de peste

producție. Este 
abatajele ca- 
0, .4 și 5, din 
blocul VIII, —,

Lucrăritone de cărbune.
de pregătiri sînt în curs 
de desfășurare și pe stra
tul 4, blocul VIII, stratul 

stratul 
lu- 
sînt

— Problema calității 
cărbunelui face obiectul 
unui amplu program de 
măsuri preconizat pentru 
anul în care nu peste mult 
timp vom păși. Datorită 
neîncadrării în acest in
dicator. pe primele 11 luni, 
din 1985, mina Vulcan a 
fost penalizată cu peste 
2 700 tone de cărbune. A- 
vînd în vedere că, în 1986, 

■ vom exploata stratele 13 
și 4, unde procentul de ce
nușă este redus, contăm 
și pe o îmbunătățire 
stanțială a calității 
bunelui. Bineînțeles 
vom acționa pentru 
gerea sterilului din 
bune.

4, blocul 0 și în
7, blocul VII, unde 
crează brigăzi cum 
cele conduse de Gheorghe 
Sufragiu și Gheorghe Go- 
lumbeanu. In stratul 13, 
blocul IV, acționează mi
nerii lui Vasile Cerceja. 
Menționez, acestea sînt 
principalele capacități noi 
care vor înlocui, în cursul 
anului următor, pe cele 
existente.

— Cîteva cuvinte des
pre calitatea producției _ _______ _ _______
viitoare... (Continuare în pag. a 2-a)
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deInterviu realizat 
Gheorghe OLTEANU

Foto: T. ALEXANDRU

Pest fix la U. E. Paroșeni

Brigada condusa 
formațiile care au contribuit la succesul anului 1985 
la mina Lonea.

dintreAntal.

Rigori

’ i profesionale 
în gestiunea 

calității
A’u-s multi ani de a- ț tunci, dar imaginea idi

lică a cetecistului, care 
. apreciază, după „miros" 
\ și cu „ochiometrul", ca

litatea piesei a dispărut 
la I.U.M. Petroșani. 
„Gestiunea calității, ne 
asigură ing. Gheorghe 
Dogaru, șeful serviciului 
C.T.C.-Ser vice, cuprinde 
ansamblul activității de 
asigurare a calității în 
toate etapele de reali
zare a produselor, de la 
concepție-proiectare, pî
nă la livrarea la benefi
ciari și urmărirea lor in 
exploatare". Responsabi- \ 
litatea profesională a ț 
muncitorului cu o înal- ț 
tă calificare se împlineș
te printr-o metodologie 
modernă — controlul 
nedestructiv cu ultrasu- , 

I nete, standuri speciale ’ 4 *

I
I

*

*
*
i de probă, dar marc vo- I 
. gă face acum metoda de ) 
, control prin demerite, \ 
’ adică formulă de calcul
i care „pune răul in 

ță", eventuala lipsă 
merite a unor piese 

t utilaje.

I
I
Il
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(Cont. Iq pag. a Z-a>

Minerii sectorului II al 
I.M Lonea, mină cu rezul
tate bune înregistrate 
parcursul acestui an, 
portează, la zi, un

pe 
ra- 

plus 
de peste 2 100 tone de căr
bune. Depășirea sarcinilor 
de plan din decembrie s-a 
făcut pe seama unui nivel 
superior înregistrat de pro
ductivitatea muncii, res
pectiv cu 500 kg de cărbu
ne pe post mai mare decît 
sarcina stabilită.

Dintre brigăzile fruntașe 
ale sectorului se detașează 
cele conduse de Andrei An
tal, Dumitru Paraschiv și

Gheorghe Poenaru, primele 
două lucrînd în abataje 
frontale cu tavan de re
zistență. Avînd linie de 
front asigurată, aceste for
mații d > muncă vor conti
nua, și in anul viitor, seria 
succeselor obținute în 1985.

Tot la sectmul II al T M. 
Lonea urmează să fie des
chis un nou -betaj fron
tal cu tavan dr rezistent "i. 
în care productiv’t.it’a 
muncii va înreg’slra o creș* 
tere ne 2 tone pe pjst 
comparativ cu cea obți
nută în abatajele fără ta
van de rezistență. (Gli. O.)

feroviarilor

mi- 
de

lu-

Manifestări omagiale
In cadrul așezămintelor 

de cultură din municipiu 
continuă ■ seria de manifes
tări politico-educative 
dicate celei de-a 38-a 
versări a Republicii.

. de- 
ani-

un recital de muzică și po
ezie patriotică, al cărui sem
nificativ generic este „Slavă 
ție, Republică iubită".

• La Petrila are loc 
bată începînd cu ora 
seară de poezie și muzică.

■ patriotică dedicată măreței,- 
Iși - 
de 
de ■

sîm- 
17 o .

sărbători a Republicii, 
■dau concursul un grup 
' recitatori și interpreți 
muzică tînără din oraș.

• La Uricani, sub gene
ricul „Te slăvim, Românie", - 
în ziua de 29 decembrie va 
avea loc un spectacol festiv 
la care își vor aduce .con
tribuția artiștii amatori, din 
oraș.

30
ora

• Tot la Pctrila luni, 
Decembrie, începi nd cu 
14 este programat un spec
tacol festiv, cu participarea 
formațiilor artistice ale clu
bului.

• La Lonea, în organiza
rea ciutului sindicatelor, 
duminică,-29 decembrie, es
te progtamatâ dezbaterea 
„Direcțiile de dezvoltare ale 
României în cincinalul 
1986—1990“.

Dezbaterea va începe la 
oi a 11 și va fi urmată de

a ---------------------------------------------------------------------------------- 1

întregul colectiv a acționat cu hotărîre 
pentru inlăturarea avariilor apărute

Ziua de miercuri, 25 de
cembrie, a fost deosebit de 
grea pentru energeticienii 
de la Paroșeni. In timp ce 
se lucra intens la repararea 
armăturilor de la cazanul 
nr. 1 pentru a fi repus în 
funcțiune, la ora 13 și 15 
minute apare o avarie la 
cazanul nr. 2, avarie care . 
a scos din funcțiune și â- 
cest cazan. După numai trei 
ore cade și cazanul nr. 5, 
datorită străpungerii bobi- 
najului statoric de la mo
torul de antrenare a ven
tilatorului de gaze'5 B.

'aceste condiții,- Uzina Etec- tă a cazanului nr 4 care

trieă Paroșeni funcționa la 
ora 16 și 30 minute cu un 
singur grup, respectiv ca
zanul nr. 3 și turbina nr.

Energia, problemă a 

noastră a tuturor

se afla în rezervă. Totodată 
s-au luat măsuri de supli
mentare a forței de muncă 
pentru urgentarea lucrărilor 
la cazanul nr. I pentru a 
putea să fie și acesta por
nit. Echipele conduse
Iosif Horvath și Cornel Jia- 
nu au avut clipe de 
piro pînă cînd la cele două 
cazane nu s-au aprins fo
curile și pînă cînd cele do
uă grupuri nu au fost cu-

de

de 
de

• Tot în ziu i de 29 este 
programat la Lonea, înce- 
pînd cu ora 17, un specta
col festiv.

r

II. DOBROGEAN!

2. O situație deosebit 
grea pentru colectivul 
energeticieni de la Paro
șeni. S-au luat măsuri fer- 

țn ■ nie pentru pornirea urgen-'

res-

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag: 3 2-n)

Printre colectivele ca
re încheie anul cu bu
ne rezultate se înscrie 
și cel al feroviarilor. Ac- 
ționînd cu responsabili
tate, lucrătorii de la 
căile ferate din Petro
șani asigură transportul 
onerativ al cărbunelui 
de la întreprinderile 
niere spre punctele 
destinație.

Numai în această
nă, cantitatea de cărbu
ne transportată se ci
frează la 488 618 tone, 
peste 160 mii tone fiind 
exnediate tremocentralei 
din Mintia. Cocseriile 

. țării au primit, în de
cembrie, 183 261 tone 
de cărbune cocsificabil.

Tot prin strădania ce
feriștilor, a fost asigurat 
și transportul a 772 to
ne db materia] lemnos, 
confecții și tricotaje des
tinate pieței externe.

Din datele primite de 
la Stația C.I’.R. Petro
șani, am reținut .că,- în 
vederea' creșterii traficu
lui pe calea ferată, se 
lucrează intens la dubla
rea. liniei pe tronsonul 
Subcetate — Baru Mare. 
(Gh. O.)

„Pomul de iarna
Ii» 

teaptă 
primi

Și

ii 1985
prag de An Nou, copiii și nu numai ei, aș- 
sosir.ea lui Moș Gerilă, prilej de a face și a 
cadouri.
tot in fiecare an se depun eforturi din partea

tuturor comitetelor de sindicat, a consiliilor populare, 
a celorlalte organizații de 

sacul lui Moș Gerilă să
masă și obștești, pentru ca 
fie cît mai bogat.

ANUL ACESTA Con
siliul^ municipal al sindi
catelor, toate comitetele 
de sindicat au acționat e- 
ficient pentru ca fiecare 
cadou dat unui copil să 
fie cît mai substanțial, 
Cadourile au fost oferite 
în cadrul unor festivități 
emoționante, prilej pen
tru formațiile- artistice a- 
le școlilor și ale așezămin
telor de cultură de a sus
ține programe adecvate 
momentului.

LA NIVELUL ÎNTRE
GULUI MUNICIPIU au 
primit cadouri aproape 
42000 de copii, ceea, ce 
relevă pe deplin amploa
rea acțiunii. Fondurile au 
fost alocate atît din bu
getul comitetelor de sin
dicat cît și din acțiunile 
proprii ale acestora, ri- 
dieîndu-se . la aproape 
1 800 000 lei.

II. ALEXANDRES! U

(Cont. în pag. a 3-a)

In ziarul de azi
• Exigențe sporite in realizarea planului de 

investiții — la rubrica „Viață de partid"
(Pag. a

• Constructorii magistralelor ferov iare, 
ra bilanțului

(Pag. a

2-a)
la li

3-a)
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Viața de partid
Exigențe sporite 

în realizarea planului 
de investiții

Mobilizați ele îndemnuri
le secretarului general al 

partidului, tovarășul Nicolae 
C aușescu. la recenta ple
nară a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii,' pri
vind dezvoltarea bazei e- 
nergetice,' comuniștii orga
nizației de bază nr. 5 in
vestiții de la I.M. Livezeni 
au analizat, în recenta adu
nare generală de partid, 
într-un spirit de exigență 
revoluționară, preocupările 
în vederea îndeplinirii sar
cinilor de plan și pregăti
rea condițiilor realizării o- 
biectivelor anului 1986.

Prin măsurile politice și 
tehnico-organizatorice în
treprinse de către b.o.b. și 
conducerea sectorului și 
prin strădania colectivului 
dc mineri, s-a reușit ca 
pe cele 11 luni ale anului 
să se realizeze planul la 
săpări, lărgiri și betonări 

în procent de 105,41 la su
tă și, respectiv 131,70 la 
sută. La depășirile obținu
te și-au adus contribuția 
mai ales brigăzile conduse 
de Mircea Secreieru, Cos- 
tachc Poroșniuc și Arpad 
Farkaș, S-a subliniat, tot
odată, și faptul că în ulti
ma lună a acestui an, co
lectivul nu s-a mobilizat cu 
toate forțele în vederea rea
lizării celor 90 de ml de să
pări planificați pe decem
brie, executînd doar 80 ml, 
deși la betonări față de 
20 ml planificați s-au rea
lizat 31 ml.

Răminerile în urmă la 
lucrările de săpare pe care 
sectorul le-a avut în sarci

nă pe luna decembrie se 
datoresc mai ales fluctua
ției formațiilor de lucru, 
deoarece din cele 8 brigăzi, 
6 sînt formate din oame
nii nou încadrați care se 
acomodează greoi, iar unii 
chiar pleacă.

in cadrul adunării au 
luat cuvîntul Ion Șerban, 
Arpad Szabo, Ion Sandu, 
Arpad Kadar, Mircea Se
creieru, Vasile Degeratu, 
Mihai Sandu și ing. Ion 
llortopan, șeful sectorului. 
Vorbitorii au criticat feno
menele de indisciplină, de
sele defecțiuni la combina 
de înaintare care nu a func
ționat zile în șir din cauza 
unor piese, cît și aprovizio
narea neritmică a brigăzi
lor cu cele necesare, ceea 
ce a condus la nerealizările 
din cursul lunii decembrie.

Pentru realizarea exem
plară a planului pe 1986, 
adunarea a adoptat o sea
mă de măsuri politice și 
tehnico-organizatorice me
nite să conducă la întărirea 
ordinii și disciplinei în toa
te formațiile de lucru, apro
vizionarea ritmică a aces
tora cu piesele și materia
lele necesare. Organizația 
de partid și-a prevăzut tot
odată acțiuni pentru stabi
lizarea membrilor brigăzilor 
din cadrul sectorului, ur
mărirea în același timp cu 
insistență a calificării și 
policalificării forței de 
muncă chemată să asigu
re realizarea integrală a 
sarcinilor anului 1986.

Vasile COCHECI

Un irezistibil punct de atracție pentru petrecerea sărbătorilor de iarnă, 
a Anuiui Nou: cabanele din împrejurimile Văii Jiului. Foto: Vasile POLLAK

întregul colectiv a acționat cu hotărîre
(Urmare din pag. 1)

plate la sistemul energetic 
național. Grupul I de 50 
MW a făcut paralelul cu 
sistemul energetic național 
la ora 20,30. iar grupul de
150 MW la ora 21,30, oră la 

care energia electrică pulsa
tă în sistemul național a 
crescut ia peste 100 MWh.

Odată cu pornirea celor 
două grupuri și cuplarea 
lor la sistemul energetic na
țional au fost concentrate 
forțe sporite pentru reme

dierea defecțiunilor apăru
te la cazanele nr. 2 și nr. 5. 
Mai multe echipe de lăcă
tuși din cadrul atelierului 
de reparații cazane, coordo
nate și îndrumate direct de 
maistrul Iuliu Man șeful 
atelierului, au trecut la re
medierea defectelor de la 
cazanul nr. 2, organizînd 
munca în schimburi prelun
gite. Mulți dintre oamenii 
atelierului au rămas la 
locul de muncă peste 24 
de ore pentru a reuși să 
se pornească și acest cazan.

In același ritm au acționat 
și lăcătușii din echipa con
dusă de Ion Vereș, coor
donați și îndrumați de sing. 
Gheorghe Neștean, pentru 
înlăturarea defectului de 
la ventilatorul de gaze 5 
B, pentru a se putea porni 
într-un termen scurt .și ca
zanul nr. 5.

Datorită hotârîrii cu care 
au acționat energeticienii, 
întregul colectiv al U.E. 
Paroșeni, așa cum ne asi
gura ing. Alexandru Arun- 
cuteanu, directorul uzinei, 
în cursul nopții au fost 
pornite și cele două caza
ne, iar energia electrică

Ne vom 
realiza 
sarcinile

■Urmare din pag. I'

— Din cele de piuă a- 
cum reiese că mina Vul
can are linie de front 
optimă necesară deru
lării intr-un mod cores
punzător a producției.

Care va fi, in aceste con- 
di.i' aportul sectorului 
de transport ?

— Transportul cărbune
lui, evacuarea sterilului 
din lucrările de investiții 
va decurge normal. Flu
xurile dc benzi de la o- 
rizontul 360, cît și cel de 
la 420 sînt apte pentru a 
prelua producția abataje
lor. In 1986 vom finaliza 
și lucrările din aripa es
tică a magistralei de la 
orizontul 360.

PENTRU PĂSTRAREA 
FRUMUSEȚII 
TRADIȚIEI !

E o tradiție ca în preaj
ma Anului Nou să primim, 
și în același timp să expe
diem celor dragi, aflați la 
distanță, felicitări cu gîn- 
durile și urările de bine și 
sănătate pentru anul care 
vine. Ceea ce intrigă e fap
tul că față de felicitările de 
mare frumusețe pe care le 
primim din diferite colțuri 
ale țării, unitățile de pro
fil din Petroșani ne oferă o

(Urmare din pag. Ir
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— Procentajul cuprinde 
defecte critice, defecte 
principale și secundare, în 
acest context, specifică 
sing. Vasile Pop II, noi 
am generalizat și contro
lul bucată cu bucată pe 
fluxul de producție și fi
nal. Pentru aceasta este 
însă nevoie de COMPE
TENȚĂ. Dar nu
de atît. Competența 
o continuă devenire, 
pas cu restructurările 
ducției, cu progresul 
nic. Un „competent" 
chistat la „ieri" nu 
face față „azi", ce să
vorbim de perspectivă ! 
lată de ce perfecționarea 
pregătirii profesionale 
constituie condiția funda
mentală a exercitării me
seriei de cetecist, cel mai 
recent program de per
fecționare, cu nota mini
mă 7 la examen, a fost 
urmat de 87 de cursanți, 
temele cuprinzînd cunoș
tințe generale specifice, 
lucrări practice, cunoaște
rea legislației în vigoare.

Implicarea în flux pre- 
ț supune nu o dată revizui-

rea documentației tehni
ce de execuție și a teh
nologiilor, contribuția e- 
fectivă la realizarea noi
lor fluxuri tehnologice, 
cu un grad ridicat de fle
xibilitate, in condiții im
puse de adaptarea din 
mers la structura produc
ției, stabilizarea circuitu-

pot spune despre activi
tatea laboratoarelor noas
tre, continuă ing. Dogaru. 
La cel chimic, sub în
drumarea ing. Iuliana Bă- 
bușan, răspund de cali
tatea șarjelor turnătoriei 
laborantele Maria Cornea, 
Maria David, Veronica 
Turcescu. In laboratorul

wwzz/z///z//zz////z///z/zzz//z/zzz/z/////zz/zz/z/zzzzwzzzzz/w/zz

petrece 
special, 

proiectat, 
lu- 

un colectiv alcă- 
i sing. Vasile Pop

Rigori profesionale 
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lui informațional aferent.
Un caz concret. înainte, 
combinele CA-1 executau 
rodajul în gol, acum a- 
ceastă necesară operație 
de verificare se 
într-un stand 
Stand gîndit,
realizat și la care 
crează : 
tuit din 
11, maistrul ,P</tre Cazan, 
strungarul Gheorghe 
Gherman, Nicolae Roman 
și alții. Există, de aseme
nea, un stand, realizat de 
ceteciști, pentru încerca
rea la înaltă presiune a 
susținerilor mecanizate.

— Cuvinte de laudă se

de încercări fizico-mecani- 
ce se detașează tehnicia
nul principal Andrei ,/u- 
gănaru și colaboratorii săi 
Mihai Teodorescu, Florin 
Cuc, din grupa de recep
ție: sing. Florina Amza, 
Iosif Sabău, Ion Cristes- 
cu. La „produsul final" 
inspiră mult respect pen
tru profesionalismul lor 
celeciștii Petru Mogoșan, 

Cosma, Nicolae 
Constantin Ma

la service, subin- 
Francisc 

Tănase, 
maistrul 
lăcătușii 
Zoltan

Petrică 
Roman, 
ran, de 
ginerii 
Adrian 
Pop II, 
Heintz,
Văduva,

Elekes,
Vasile 
Rudolf 
Lazar 

Benke,

Dumitru Olaru, Constan
tin Pădure, toți studenți 
seraliști la I.M.P., și mulți 
alții.

Aprecierile sînt ilustra
te de conlucrarea cu 
minerii Văii. La Lupeni, 
spre exemplu, s-au îm
bunătățit performanțele 
complexelor mecanizate 
prin adaptarea jugurilor 
de rigidizare a semitălpi
lor, utilizarea consolei os
cilante în locul prinzăto- 
rului de front (la SMA-2), 
adaptarea complexului 
pentru funcționarea pe 
înclinare (SMA P2H), mo
dernizarea echipamentu- 
telor de automatizare etc. 
Alte îmbunătățiri au re
zultat, după experimenta
rea in front a utilajelor 
la I.M. Uricani, Livezeni 
și Paroșeni. Așadar, con
diția cetecistului de azi, 
de la I.U.M.P., oferă o 
imagine complexă, sincro
nică și diacronică a 
muncitorului de elită, ca
re este obligat să se înal
țe, într-un admirabil spi
rit de echipă, de la sim
pla observație la munca 
de concepție tehnică și 
tehnologică.

1

î
î

I

(

pulsată în sistemul energe
tic național a crescut la 
nivelul stabilit pentru pe
rioada de iarnă.

gamă săracă de ilustrate a- 
decvate momentului sărbă
toresc. Poate nu-i prea tir- 
ziu...

Olga Rusu, bobinatoare în cadrul I.P.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani lucrează în atelierul de bobinaj „45-200 
kW“, situindu se in peramanență in rîndul fruntașilor.

loto: T. ALEXANDRU
«a

| MINERII, ceilalți oameni 
■ ai muncii din Valea Jiului 
• vor beneficia în anul care 
Ivine de 5 272 de bilete de 

tratament în stațiunile bal- J neoclimatcrice ale U.G.S.R. 
. Biletele au fost repartizate 

* zilele trecute la toate sin- 
j dicatele din municipiu. De 
I reținut că peste două treimi 
I din biletele de tratament 
l au fost repartizate sindica-

telor din unitățile miniere. 
Odată cu biletele de tra
tament au sosit 130 de bi
lete de odihnă pentru sta
țiunile montane, cele pen
tru litoral urmînd 
sească în lunile de 
vară.

NOI DOTĂRI. In
zile Antrepriza de construc
ții căi ferate a fost dotată 
cu noi utilaje grele. Prin
tre acestea se numără 6 
excavatoare, 6 buldozere, 7 
autoîncărcătoare din 
port, autobetoniere,
au sporit în mod considc-

să so- 
primă-

aceste

im-
care

rabil capacitatea de execu
ție a lucrărilor cu mijloa
ce mecanizate, de înaltă 
productivitate. (V.S.)

„CENTENARUL" este 
genericul noii pelicule pe 
care o realizează Cineclu- 
bul XI — orizont, al sin
dicatului minei Aninoasa. 
Noul scurt-metraj, dedicat 
aniversări a 100 de ani 
de la deschiderea minei 
Aninoasa, este realizat în 
colaborare cu studioul „A- 
lexandru Sabia" din Bucu
rești.

LA CĂMINUL minei Pe- tățile economice în interpre- 
trila se află în curs de a- 
menajare o sală de club ca
re va fi dotată cu un tele
vizor, noi jocuri de șah și 
rummy, precum și cu bi
bliotecă volantă.

PREGĂTIRI. La
din Uricani se lucrează in
tens în aceste zile, la pre
gătirea „Plugușorului". In 
zilele de 30 și 31 decem
brie „Plugu.șorul" — urare 
tradițională de An Nou — 
va fi prezent la toate uni-

tarea artiștilor amatori din 
oraș. (Al. II.)

clubul

DEZBATERE. La căminul 
de nefamiliști din Lonca a- 
re loc astăzi, începînd cu 
ora 17, o dezbatere -pe mar
ginea necesității respectării 
Decretului 
juristul 
(A1.I1).

nr. 400. Invitat, 
întreprinderii.

rului la Petroșani a fost 
de plus 2 grade, iar minima 
de minus 2 grade. Maxima 
la Paring a fost de plus 1 
grad, minima dc minus 3 
grade.

Grosimea stratului 
zăpadă la Paring:

de
30 cm.

B
I
I
IRubrică realizată de 

Dan STEJARU

VREMEA.
serviciu transmite: Ieri, 
temperatura maximă a ae

. Meteorologul de 
transmite:
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Constructorii noilor magistrale 
feroviare, ia ora bilanțului

JURNAL
OBICEIURI DE IARNA

VACANȚĂ

Sfîrșitul «cestui «n con
stituie pentru constructo
rii -Antreprizei de cons
truit ii ciii ferate din Pe
troșani un prilej de bi
lanț rodnic. In cele 20 
de luni de cînd și-au fă
cut simțită prezența in 
zona municipiului nostru 
acești oameni, care și-au 
lăsat însemnele hărniciei 
de la Bicaz la Porțile de 
tier, de la Turcenii Gor- 
jului la Canalul Dunăre 
— Marea Neagră s-au do
vedit constructori des
toinici, harnici și price- 
puți prin fapte de muncă 
demne de laudă. „Bilanțul 
activității noastre de pi
vă acum in Valea Jiului 
se concretizează intr-un 
volum de lucrări de cons
trucții și montaje în va
loare de aproape o jumă
tate de miliard de lei, ne-a 
spus, deunăzi, tovarășul 
Cornel Radulescu, inginer 
șef al A.C.C.F. Petroșani. 
Printre altele am reali
zat excavații pentru tera- 
samente care însumează 
peste 600 000 mc. Cons
tructorii noștri au reali
zat pină in prezent 17 000 
ml de cale ferată, 15 km 
de drumuri, 85 de poduri 
și podețe, 2 600 ml de zi
duri de sprijin și alte lu
crări".

Dar dincolo de aceste 
cifre sînt demne de men
ționat și alte fapte care 
ilustrează competența și 
abnegația unor oameni 
care știu să învingă di
ficultățile cu care se con
fruntă. In perioada de 
organizare de șantier ei

și-au construit cinci sta
ții proprii de preparare a 
betoanelor și două stații 
de fabricare și sortare a 
agregatelor de betonieră, 
prin care își asigură în 
prezent in întregime ma
terialele de bază pentru 
lucrările de construcții, 
in Uricani și în Banița 
și-au organizat baze de 
cazare care au o capaci
tate de 500 de locuri, dis
pun de cantine, instala
ții de încălzire centrală,

însemnări 
de reporter

•»■*-•-* *****.««•

cluburi, grupuri electroge
ne proprii.

Capacitatea de execuție 
a lucrărilor la nivelul an
treprizei a crescut lună de 
lună', astfel incit pentru 

anul viitor se prevede prin 
plan un volum de con
strucții și montaje in 
valoare de aproape 400 
milioane lei.

„Cot la cot cu construc
torii — ne-a relatat ing. 
Gheorghe Matei, director 
adjunct al A.C.C.F., vor
bind cu mîndrie despre 
veteranii constructori a- 
lături de. care și-a desfă
șurat și își desfășoară ac
tivitatea — au muncit și 
mecanizatorii. Pentru a 
asigura o întreținere ope
rativă a utilajelor și au
tovehiculelor din dotare 
au fost organizate atelie
re de reparații la Bănită 
și Vricani. Merită cu pri

sosință cuvinte de laudă 
pentru activitatea lor rod
nică, pentru măiestria pro
fesională de care dau do
vadă, mecanizatorii:
Gheorghe Finică, Marian 
Mitrea, Aurel Alupului, 
Gheorghe Matei, Ioan 
Smarandache, loan Jula, 
Petru Ababei, Veronel 
Trușcă, Dumitru Popescu, 
Vasile Butaru, Constantin 
Tătără.șan, Dumitru Ca- 
trinoiu, Ion Ofileanu, loan 
Ilarabagiu, loan Vătă- 
man“.

La Bănită, pe tronsonul 
de dublare a căii ferate, 
de o mare dificultate din
tre Baru și Petroșani, la 
Lupeni și Valea de Brazi, 
am făcut cunoștință cu 
mulți dintre constructorii 
antreprizei, cu adevărați 
veterani ai șantierelor 
cum sînt șefii de brigadă 
loan gheorghe și Gavrilă 

Mantu, maiștrii Constantin 
Cizmaru, Florea Mitroi, I- 
lie Preoteasa, Zoltan Be- 
nedek, șefii de formații 

Vintilă Anghelescu, Leonte 
Petrescu, Gheorghe Boian
giu, Constantin Șerbănoiu, 
Petru Moagă, Constantin 
Băloi, Constantin Ciriboi, 
Ștefan Angliei, Constantin 
Stoicescu. Sînt doar cîți
va din cei peste 1 000 de 
oameni ai Antreprizei de 
construcții căi ferate ca
re făuresc noi magistrale 
feroviare, drumuri și po
duri, lucrări de artă ce 
vor dăinui peste vremuri 
ca mărturie a unor reali
zări fără precedent pe 
meleagurile noastre.

Viorel STRĂUf

In școlile din Valea 
Jiului s-au intensificat în 
aceste zile pregătirile unor 
formații artistice care 
valorifică obiceiurile de 
iarnă de sfîrșit de an ale 
poporului nostru. Tradi
ționalul „Plug Ușor" va 
li prezentat în fiecare lo
calitate de grupuri de e- 
levi. Formațiile școlilor 
generale 4 Pe
troșani, Banița, 3 Vul
can și 4 Petrila (Jieț) vor 
participa la Festivalul o- 
biceiurilor laice de iar
nă „Colinda țării pentru 
minerii Văii Jiului". Sînt 
de remarcat, pe lingă fru
moasele formații de colin
dători, „Pițărăii" (Școala 
generală 4 Petrila) și 
grupul de brunduși (colin
de legate de păstorit) care 
exprimă înseși preocupă-

cunoaș-
datinile

în
valori

rile elevilor de a 
te obiceiurile și 
specifice acestei zone 
care s-au păstrat
ale folclorului nostru. Tot 
acestei terne îi este consa
crată masa rotundă „La 
mulți ani cu sănătate !“ 
care va avea loc astăzi 
(ora 10) la Casa pionieri
lor și șoimilor patriei din 
Vulcan, la care participă, 
în cadrul zilelor manifes
tării locale „Bucuriile ier
nii". formații de colindă
tori din oraș.

Decembrie", organizate de 
Consiliul municipal al or
ganizației pionierilor în 
întîmpinarea sărbătorii 
Zilei Republicii.

HANDBAL

„CUPA 30 DECEMBRIE

Ieri s-a desfășurat etapa 
municipală a concursului 
pionieresc de șah (la Școa
la generală nr.
șani) și tenis de masă (la 
Școala sportivă), competi
ții dotate cu „Cupa 30

4 Petro-

Luni și marți s-a des
fășurat concursul de han- 
bal dotat cu „Trofeul va
canței", manifestare spor
tivă tradițională la care 
au participat echipele cîș- 
tigătoare 
rășenești 
Vulcan și 
două zile 
disputate, 
cîștigătoare : 
Școala generală 
peni; II Școala 
nr. 7 Petroșani; 
Școala generală 
troșani: II Școala genera
lă nr. 1 Vulcan.

ale etapelor o- 
din Petroșani, 
Lupeni. După 
de întîlniri viu 
iată formațiile 

fete : I
nr. 3 Lu- 
generală 
băieți : I 
nr. 6 Pe-

Cofetăria din comuna Aninoasa — o unitate cu 
ciată de cumpărători.

bune rezultate, mult apre-
Foto: Al. TĂTAR
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„Pomul de iarnă“ ■—1985 Educația estetică a elevilar -
(Urmare din pag. I)

O analiză atentă a efor
turilor depuse în între
prinderi și instituții pen
tru ca acțiunea să se des
fășoare in condiții cît 
mai bune, relevă respon
sabilitatea și eficiența cu 
care s-a acționat la în
treprinderile miniere Pe
trila, Lonea, Dîlja, Live- 
zeni, Lupeni, întreprinde
rea de Confecții Vulcan, 
I.P.C.V.J. ș.a. Astfel, co
mitetul sindicatului de 
la I.M. Lupeni a realizat 
80 000 lei din acțiuni pro
prii, iar cel de la I.M. 
Petrila peste 60 000 lei. 
Din sumele alocate și ce
le realizate din acțiuni 
proprii, copiii au primit 
dulciuri, obiecte de îm
brăcăminte, jucării, rechi
zite școlare - etc.

ALĂTURI DE SINDI
CATE s-a situat Consiliul 
popular municipal care a 
finanțat cu peste 50 000 
lei cumpărarea de 
cadouri, constînd în o- 
biecte de îmbrăcăminte și 
dulciuri pentru 1260 de 
copii. Acțiunea s-a des

fășurat cu sprijinul ne
mijlocit al școlilor din tot 
municipiul.

TOT IN ȘCOLI, GRĂ
DINII E ȘI CĂMINE s-au 
organizat serbări ale po
mului de iarnă, copiii 
primind prin grija comi
tetelor de părinți și a în

Sărbătoarea pomului de iarnă, vizita — plină de surprize — a lui Moș Ge- 
rilă a constituit evenimentul cel mai de seamă în viața copiilor noștri.

treprinderilor patrona toa- 
re frumoase cadouri. A- 
mintim, de asemenea, e- 
fortul depus de organi
zațiile de pionieri care, la 
fiecare carnaval, organi
zat în localități, la des
chiderile orășelelor copi
ilor, au oferit celor mici 
dulciuri și alte cadouri. 

Așadar, pomul de iarnă 
a fost bogat și în acest 
an, factorii implicați în 
organizarea lui acționînd 
cu răspundere pentru ca 
fiecare copil să primească 
de la Moș Gerilă un dar 
cit mai frumos, acum, în 
prag de /An Nou

a
Sfîrșitul trimestrului I 

al anului școlar este încă 
viu in memoria noastră a 
tuturor, deși ultimul clo
poțel a sunat încă de sîm- 
bătă.

Ca în fiecare an, elevii 
Școlii generale nr. 1 din 
Petroșani — secția muzică
— au susținut în fața pă
rinților, a cadrelor didac
tice și colegilor, recitaluri 
instrumentale — expresie 
a unei munci asidue pentru 
a pătrunde în lumea artei.

Au fost, în interval de 
o săptămînă șase recitaluri, 
patru găzduite de sala de 
festivități a școlii și două 
la Casa de cultură a sin
dicatelor din Petroșani.

Micii interpreți — talen
te autentice, îndrumate cu 
migală de cei 12 profesori 
de muzică din școală — au 
interpretat cu dezinvoltură 
partituri din literatura mu
zicală românească și uni
versală: Bach, Beethowen, 
Chopin, Ceaikovschi,
Schumann, S. Drăgoi, Ma
ria Cernovodeanu, T. Olah
— iată numai cîțiva dintre 
compozitorii prezenți în re
pertoriile micilor interpreți.

.Se realizează astfel acel 
deziderat al educației prin 
muncă — pentru muncă, al 
educației artistice — parte 
componentă a educației 
multilaterale a copiilor.

Să amintim cîțiva dintre 
micii virtuozi: Alexandru 
Adam, Anda Filip, Lucian 
Butulescu, Daniel Brînzea, 
Gabriela Apetroaiei, Ligia 
Iile, Ioana Zăblău, Na
dia Paladi, Andreea, 
Bujorescu. Spațiul nu ne 
permite să-i amintim pe 
toți. Se cuvine însă a apre
cia munca susținută, plină 
de pasiune depusă de ca
drele didactice și elevii șco
lii pentru îndeplinirea o- 
biectivului primordial — 
dezvoltarea creativității co
piilor. Sunetele pianului, 
viorii, clarinetului s-au în
gemănat pe scenă, emoțio- 
nînd asistența. A fost re
levat astfel un potențial 
creator care trebuie să fie 
cultivat și lărgit.

Tradițiile culturale ale 
Văii Jiului își găsesc și 
aici, în munca acestor co

pii și a profesorilor lor, con
tinuitatea.

II. ALEXANDRESCU

Noi spații comerciale în amenajare

se află în curs de amena

In cartierul Bucura
din Uricani, Ia parte-
rul noilor blocuri
recent pre date

jare noi spații comerciale în 
care se vor muta unele ma

gazine care vor avea con
diții îmbunătățite de desfa
cere și depozitare a mărfu
rilor. Este vorba de ma
gazinul ferometal, urmînd 
să se mute apoi și magazi
nul de confecții pentru fe
mei, bărbați și copii.

TELEX • SPORT ❖ TELEX • SPORT ♦ TELEX ® SPORT ♦ TELEX « SPORT
ATENA 26 (Agerpres). La

Ixavala (Grecia), în cadrul 
Balcaniadei de fotbal pen
tru juniori, selecționata 
României a întrecut cu sco
rul de 3—1 reprezentativa 
Turciei.

NEW YORK 26 (Ager
pres). Analizind rezultatele 
acțiunii de cercetare în do

meniul sportului ca factor 
activ în menținerea sănătă
ții populației, statisticienii 
O.N.U. au ajuns la conclu
zia că sportul cel mai popu
lar din lume este ciclismul. 
In prezent peste 420 de mi
lioane de oameni posedă 
biciclete.

LONDRA 26 (Agerpres).

Un veritabil record în ma
terie a realizat șahistul en
glez Eric Knoppert, care 
a dat un simultan la 500 de 
mese. După acest maraton 
șahistic, desfășurat pe du
rata a 68 de ore, Eric 
Knoppert a dormit fără în
trerupere trei zile.

SOFIA 26 (Agerpres). Ra

doslav Nikolov, din orașul 
bulgar Plovdiv, s-a dovedit 
un virtuoz al balonului ro
tund, stabilind un original 
record. El a reușit să joace 
mingea de fotbal cu capul 
și piciorul 3 ore și 12 mi
nute, timp în care a lovit-o 
de 18 11!) ori și a parcurs 
aproape 18 km.
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Aniversarea întemeierii Partidului Comunist din india
DELHI 26 (Agerpres) Cu 

prilejul celei de-a 60-a ani
versări a întemeierii Parti
dului Comunist din India, 
în țară s-au desfășurat mi
tinguri și adunări consacra
te evenimentului. La Del'd 
a fost deschisă o expoziție 
documentară de fotografii

O.N.U.

Mesaj ce 
solidaritate ac’resat 
oamenilor oprimați 
din Africa de Sud
NAȚIUNILE UNITE 26 

(Agerpres). Comitetul spe
cial al O.N.U. împotriva 
apartheidului a transmis 
militantei de culoare din 
Africa de Sud Winnie Man
dela un mesaj de solidarita
te. „Glasul dumneavoastră 
de protest — se arată în 
document — reprezintă un 
puternic mesaj adresat atît 
tuturor oamenilor oprimați 
din Africa de Sud, cît și 
tuturor organizațiilor și per
soanelor particulare, care 
se alătură solidar luptei 
dumneavoastră".

Conflictul armat dintre
Mali și Republica Burkina Faso
BAMAKO 26 (Agerpres). 

Intr-un comunicat al Birou
lui Executiv Central al 
Unifmii Democrate a Popo
rului Malian, citat de agen
țiile internaționale de pre
să, s-a anunțat că „forțe
le maliene au lansat la 25 
decembrie, o ofensivă 
pentru a respinge 
din teritoriul național 
trupele atacatoare din Bur
kina. Faso". Se arată că „o- 
perațiunile de neutralizare" 
lansate de forțele maliene 
au vizat obiective militare 
precise" situate între alte
le în zona localităților Dji- 
bo și Ouâhigouva. Intr-un 
comunicat ulterior se arată 
că „unele sate maliene au 
fost eliberate".

„Situația s-a stabilizat", 
iar Mali a luat toate mă
surile necesare pentru a 
împiedica repetarea atacu
lui, a declarat în acest 
context ministrul malian de 
externe, Blondin Beye, a- 
genției France Presse.

☆
OUAGADOUGOU 26 (A- 

gerpres). Postul de radio 

oglindind istoria mișcării 
muncitorești din India. Lu- 
înd cuvîntul la vernisaj, 
N.K. Krishnan, secretar al 
Consiliului Național al P.C. 
din India, a relevat că 
partidul reprezintă una din
tre forțele politice cele mai 
influente din țară. Pe plan

Congresul extraordinar al 
Fartidului Frontul de Eliberare 

Națională din Algeria
ALGER 26 (Agerpres). La 

Alger s-au încheiat lucrări
le Congresului extraordinar 
al Partidului Frontul de 
Eliberare Națională, partid 
de guvernămînt.

Congresul la care au 
luat parte aproximativ 5 000 
de delegați — a adoptat, în 
unanimitate, proiectul noii 
redactări a Cartei Naționa
le, document programatic 
de bază al revoluției alge
riene, și a însărcinat pe 
secretarul general al parti
dului, Chadli Bendiedid, 
președintele țării, să alcă
tuiască o comisie specială 
pentru completarea acestuia 
cu propunerile făcute în 
cadrul discuțiilor și apoi să 
fie supus unui referendum 
național.

In rezoluția de politică

Ouagadougou, citat de a- 
gcnțiile internaționale de 
presă, a anunțat, la 25 de
cembrie, că Mali a lansat 
un atac terestru și aerian 
împotriva a patru sate din 
Burkina Fasb, situate în 
zona de frontieră, obiect al 
unui litigiu între cele două 
țări. In cursul ■ luptelor 
s-au . înregistrat morți și 
răniți.

Consiliul Național al Re
voluției din Burkina Faso, 
care a decretat mobilizarea 
generală, î.și reafirmă în
crederea în bunăvoința ce 
s7a manifestat pentru o so
luționare pașnică a acestui 
diferend, precum și adeziu
nea la toate instrumentele 
elaborate în vederea salv
gardării păcii, îndeosebi 
Carta O.N.U. se arată. în 
comunicat.

Pe de altă parte, agen
țiile de presă relevă că spa
țiul aerian al Republicii 
Burkina Faso și aeroportul 
din Ouagadougou au fost 
închise traficului, incepînd 
de miercuri.

extern a spus el — P.C..
din India consideră că sar
cina sa fundamentală este 
participarea la lupta în fa
voarea păcii, pentru înce
tarea cursei înarmărilor și 
preîn tî m pi narea extinderii 
acesteia în Cosmos.

generală adoptată de con
gres sînt reafirmate direc
țiile de bază ale politicii in
terne și externe a Repu
blicii Algeriene Democra
tice și Populare.

In încheierea lucrărilor 
a luat cuvîntul Chadli Ben- 
djedid, care a relevat ca
racterul rodnic al dezbate
rilor congresului.

scurt
MAI MULTE PERSOANE 

DE CULOARE ȘI-AU PIER
DUT VIAȚA în cursul cioc
nirilor violente care s-au 
produs pe parcursul ultime
lor 48 de ore în diverse re
giuni ale Africii de Sud, 
unde populația africană 
majoritară a continuat de
monstrațiile de protest îm
potriva politicii de apartheid 
— transmit agențiile Fran
ce Presse și Reuter.

ZIARIȘTII SI LUCRA
TORII DE LA COT1DIA- 
NELE ARABE din Ierusa
limul de est, aflat sub o- 
cupația Israelului, au de
clarat o grevă în semn de 
protest față de asasinarea 
ziaristului Hassan Abdul 
Halim, de la: publicația „Al 
Fajer"

După cum s7a mai anun
țat, cadavrul lui Ilassan 
Abdul Halim a fost des
coperit recent, la aproape 
trei luni de la dispariția 
sa, în apropierea unei im
plantări israeliene de lingă 
Ramalah, în teritoriul de 
pe malul de vest al Iorda
nului.

IN CURSUL NOPȚII de 
miercuri spre’joi, un nou 
cutremur de pămînt s-a pro
dus în zona vulcanului Et
na, care a început să erupă 
din nou. Seismul a provo
cat panică în rîndul popu
lației din satele învecinate 
vulcanului. Cîteva case au 
suferit daune, iar populația 
s-a precipitat în stradă, in-

Acțiuni pentru pace 
și dezarmare

genția TASS. Partizani? păTOKIO 26 (Agerpres). Ve
chea capitală a Japoniei — 
orașul-muzeu Nara — a fost 
proclamată zonă liberă de 
arme nucleare. Lichidarea 
tuturor armelor de nimici
re în masă — se sublinia
ză în rezoluția adoptată de 
municipalitatea orașului — 
este o dorință a întregii u- 
manități, o cerință a 
tuturor locuitorilor Japoniei, 
care au cunoscut atrocită
țile bombardamentelor nu
cleare.

Pînă în prezent, în Japo
nia s-au proclamat zone de- 
nuclearizate cinci prefec
turi și peste 630 de orașe, 
localități urbane și rurale.

☆

WASHINGTON 26AAger- 
pres). La Philadelphia a 
avut loc o demonstrație 
antinucleară, relatează a-

formează agenția France 
Presse.

După erupția și seismele 
de marți seara, autorități
le italiene au organizat un 

< centru de supraveghere.

IN ACEST AN, în cursul 
confruntărilor cu grupurile 
de contrarevoluționari anti- 
sandiniști, forțele Armatei 
Populare Sandiriiste au 
scos din luptă 902 agresori 
— 729 morți, 104 răniți și 
69 capturați, informează a- 
genția Prensa Latina, citind 
surse militare nicaraguane. 
Cele mai violente ciocniri 
au fost înregistrate în de
partamentele Nueva Sego
via, Madriz, Esteli și Jino- 
tega.

Tranzacții mari -— pentru 
manipularea opiniei publice

Ultimele luni ale acestui 
an au abundat în știri pri
vind marile tranzacții sur
venite pe piața americană 
a mijloacelor de informare 
în^masă. Compania „Wes- 
tinghous Electric" a anunțat 
punerea în vînzare a 140 
de posturi de televiziune, în 
valoare de 2,1 miliarde do
lari. Trustul „Time Inc." ă 
anunțat că este dispus să 
plătească imediat suma de 
1,6 miliarde dolari pentru 
mare parte din stațiile a- 
mintite în speranța că va 
recupera suma din... recla
me.

Numai în cursul anului 
trecut, proprietarii rețele
lor de televiziune prin ca
blu și-au sporit profiturile 
cu 15 la sută, iar acestea 

cii s-au adunat în apropie
rea uneia dintre uzinele 
companiei „General Elec
tric", care produce compo
nente ale rachetelor nuclea
re.

In cadrul mitingului care 
a urmat demonstrației, 
vorbitorii au subliniat că 
fondurile care se irosesc 
în prezent pentru înarmări 
ar trebui folosite pentru li
chidarea șomajului, pentru 
realizarea unor măsuri so
ciale în beneficiul păturilor 
largi ale populației.

Din lumea științei și tehnicii
METODE METALURGICE 

ELECTROCHIMICE

MOSCOVA 26 (Agerpres). 
Specialiștii sovietici au pus 
la punct o metodă de obți
nere a unor aliaje cu me
tale alcaline, cum ar fi de 
exemplu natriul și rubidiul, 
cu ajutorul unor metode 
electrochimice care nu cer 
folosirea unor temperaturi 
și presiuni mari, relatează 
agenția TASS. Noua me
todă se bazează pe o des
coperire referitoare la pro
prietățile metalelor respec
tive, întrucît pînă în pre
zent se consideră că ele 
nu sînt folosibile în siste
me electrolitice deoarece 
nu intră în reacție cu e- 
lectrozii, adică nu se depun 
pe aceștia. Cercetătorii so
vietici au demonstrat pe 
cale teoretică și experimen
tală contrariul, stabilind 

au ajuns la aproximativ un 
miliard dolari, dintre care 
numai compania „Westing- 
hous" obține profituri ne
te de 500 milioane de do
lari.

NOTĂ

Recent, autoritățile fede
rale au aprobat achizițio
narea, de către Magnatul 
presei Murdoch, a mai mul
tor stații de televiziune în 
valoare de 1,5 miliarde do
lari, iar firma „Capital Ci
ties Comunication" a cum
părat pachetul de control 
al acțiunilor companiei de 
televiziune A.B.C., în va
loare de 3,5 miliarde dolari.

DIN UIMEA 
CAPITALULUI 

Sute de tineri medici 
în căutare de lucru

LISABONA 26 (Agerpres). 
Sute de tineri medici care 
au absolvit recent institu
țiile de învățămînt superior 
au organizat o demonstra
ție în fața clădirii Minis
terului Sănătății al Portu
galiei, relatează agenția 
TASS. Ei au cerut adopta
rea unor măsuri urgente 
pentru găsirea unor locuri 
de muncă pentru tinerii 
specialiști, care, cu toată 
lipsa acută de medici în 
țară, riscă să devină șo
meri imediat după absol
virea facultăților.

condițiile în care metalele 
alcaline pot deveni active 
din punct de vedere chi
mic.

Agenția precizează că 
au fost începute lucrări 
pentru definitivarea mo
dului în care aliajele res
pective pot fi utilizate în 
diferite domenii ale in
dustriei.

MOTOR FĂRĂ ARBORE 
COTIT

WASHINGTON 26 (A-
gerpres). Compania ameri
cană „Centrifugal Piston 
Expander Inc." a anunțat 
realizarea prototipului ’ u- 
nui nou motor fără arbore 

cotit, cu turație, redusă, pen
tru electrogcneratoarele 
mici. In prezent, el este 
testat, urrhînd ca ulterior 
să intre în producția de 
serie.

Dincolo de valoarea fa
buloasă a acestor tranzac
ții — legate de profituri 
tot atît de fabuloase — a- 
capararea mijloacelor de 
informare în masă, de că
tre marile monopoluri, 
deschide în fața acestora 
posibilități, nelimitate de 
a manipula opinia publică, 
de, a face, propagandă așa 
numitor „valori" imuabile 
ale societății capitaliste mo
derne, cum sînt cultul vio
lenței și al profitului. Și de 
a deturna, în acest fel, a- 
tenția milioanelor și milioa
nelor de șomeri, de „noi 
săraci" de la adevăratele 
probleme ale societății „tu
turor posibilităților".

B. P.

EMffiHîTO
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Bătălie pentru 
Roma, I—II; Unirea: 
Grăbește-te încet; Pa- 
ringul: Evadarea.

LONEA : Fata morgana.

ANINOASA: Probleme 
personale.

VULCAN — Luceafă
rul: Un comisar acuză.

LUPENI — Cultural:
Cursa

URICANI: Aventuri în 
Marea Nordului.

N.R. Eventualele mo- 
difeări survenite în pro
gramarea filmelor apar

țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

• TV

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

Perspective ’86 — 
‘90.

20,35 Cadran mondial, 
(color)

20,45 Republică măreață 
vatră, (color)

Cîntcce și versuri 
patriotice.

21,05 Serial științific, (co
lor)
Planeta vie — ulti

mul episod.
21,35 Amfiteatrul artelor, 

(color)
21,50 Telejurnal.

menrtenlp

Mica publicitate
Cu ocazia majoratului, iu

bitului lor Dragomir Tu
dor, mama, tata și fratele 
îi urează un călduros „La 
multi ani !“. (5550)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Duma 
Dumitru, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă (5567)

ANUNȚ DE FAMILIE

Parohia Petroșani II deplînge decesul lui 
CAZACU SIMION 

și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. 
(5568)
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