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Politic Exe-

a aprobat 
la ședința a

programul de 
îndeplinirea angajamcn- 
partea română la această 
realizarea în cele mai 
obiectivelor cuprinse in 
document.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, vineri, 27 decembrie, a 
avut loc ședința Comitetului 
cutiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv 
activitatea delegației române
41-a (extraordinară) a sesiunii Consiliului 
de Ajutor Economii- Reciproc, ținută la 
Moscova, în zilele de 17—18 decembrie, a- 
preciind că aceasta s-a desfășurat în con
formitate cu mandatul încredințat de 
conducerea partidului, cu indicațiile cate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în spiritul 
politicii partidului și statului 
extindere și întărire continuă 
rii prietenești, multilaterale, 
membre ale C.A.E.R., eu toate 
liste.

In cuvintarea rostită în cadrul ședinței, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului s-a referit pe larg 
la importanța adoptării Programului com
plex al progresului tehnico-științific a) 
țărilor membre ale C.A.E.R. pînă în anul 
2 000; la necesitatea luării celor mai co
respunzătoare măsuri pentru realizarea lui 
în viață.

In spiritul aprecierilor și considerente
lor prezentate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cuvintarea sa. Comitetul Po
litic Executiv a aprobat activitatea delegației 
române la ședința a 41-a (extraordinară) 
a sesiunii C.A.E.R.. programul complex al 
progresului tehnico-științific al țărilor 
membre ale C.A.E.R. pină în anul 2000,

nostru de 
a colaboră- 
cu statele 

țările socia-
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Printre colectivele 
mineri care vin în întîrn- 
pinarea Zilei Republicii cu 
rezultate deosebite în mun
că se numără și cel al sec
torului III de la I.M. Ani- 

. noasa care a extras în 
luna decembrie, suplimen
tar sarcinilor planificate, 
551 tone de cărbune, 
ritele lor sînt cu atît 
mari cu cît lucrează 
condiții deosebite, în
taje cu trepte răsturnate. 
Cu toate acestea producti
vitatea muncii obținută în 
abataje a fost mai mare 
decît sarcina planificată cu 
1,5 tone pe post. Una din
tre brigăzile care și-a în
sușit bine această tehnolo
gie de lucru și care obți
ne din zi în zi rezultate 
mai bune, este cea condu
să de Francisc Mate. Pen
tru ca și în anul viitor 
sectorul să obțină rezultate 
bune, brigăzile de pregătiri 
conduse de Sava Robu, și 
Gheorghe Vîslă au început 
încă de pe acum pregăti
rea a încă două panouri în 
stratul 6 și, respectiv, stra
tul 7. De remarcat că ulti
mul panou va fi echipat 
cu un complex de susți
nere mecanizata pentru ex
ploatarea stratelor subțiri.

«

bararea Argeșului, în zona Mihăi- 
Cornetu. Propunerile supuse a- 
au la bază orientările și indicnți- 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu
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— București, care va asigura fo- 
cu maximă eficiență a resurselor 
ale Argeșului pentru irigații, na- 
producerea de energie electrică, a-

precum și 
măsuri pentru 
telor asumate de 
ședință, pentru 
bune condiții a 
acest important

Comitetul Politic Executiv a examinat, 
în continuare, propunerile de amplasare 
a portului Capitalei pe canalul Dunăre — 
București și de realizare a lacului, rezul
tat prin 
Iești — 
probării 
ile date
referitoare la construcția întregului canal 
Dunăre 
losirea 
de apă 
vigație,
limentarea cu apă potabilă și industrială 
a unor localități și obiective economice, 
pentru apărarea terenurilor din zonă 
împotriva inundațiilor, pentru desecarea și 
drenarea suprafețelor cu exces de umidi
tate. S-a apreciat că dispunem de tot ce 
este necesar pentru ca lucrările acestui 
important obiectiv hidrotehnic și de navi
gație — care vor începe anul viitor — să 
se desfășoare în bune condițiuni și Ia un 
înalt nivel de eficiență.

In continuare. Comitetul Politic Execu
tiv a analizat și aprobat Raportul privind 
balanțele principalelor produse agroali- 
mentare din recolta anului 1985.

(Continuare în pag. a 4-a)

Productivități sporite în abatajele 
mecanizate

In luna noiembrie din 
abatajele sectorului I al 
I.M. Livezeni au fost ex
trase suplimentar 3 500 to
ne de cărbune. Prin efor
turi susținute, în zilele ca
re au trecut din luna de
cembrie, productivitatea 
muncii realizată în abataje 
a fost superioară prevederi
lor cu 4 360 kg pe post, fapt 
ce a dus la depășirea sar-

cinilor de plan, la zi, la 
producția fizică de cărbu
ne cu 1755 de tone. Merite 
deosebite revin frontaliș- 
tilor din brigada condusă 
de Valache Cristea care 
exploatează două abataje 
frontale echipate cu sus
ținere mecanizată de tipul 
SMA-2 — fabricate la 
I.U.M.P.
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Cu planul anual îndeplinit

Cei vrednici sărbătoresc trei Revetioane

de

Vineri, ora 14. Iese pri
mul schimb al minerilor 
de la Lonea. Privirile au 
strălucirea prafului de 
cărbune ce le încondeia
ză obrajii. O lumina in
terioară reflectă bucuria 
sufletelor lor, în zi 
sărbătoare aparte.

— E al doilea în acest 
an pentru noi, se mîn- 
drește șeful de brigadă 
Grigore Mîndruț către or
tacii săi de la sectorul 
IV.

Limbajul „cifrat" e inșii 
limpede, pentru mineri, îl 
traducem citiorilor. Sec
torul IV a îndeplinit pre
vederile planului cincinal 
la 25 noiembrie, iar ale 
planului anual la 5 dc-

V_______ __ ______________

cembrie, cu un „excedent" 
anual de 28 000 tune căr
bune. Ieri, după primul 
schimb, colectivul minei 
Lonea raporta că și-a o- 
norat sarcinile anuale, ur- 
rnînd ca pînă la Revelio
nul cronologic să extra
gă suplimentar circa 
13 000 tone de cărbune 
și să execute peste plan 
60 ml lucrări de deschi
deri și 300 ml pregătiri.

— Multe brigăzi și sec
toare se află deja la al 
doilea Revelion, ne lă
murește Dumitru Guran, 
secretar adjunct al comi
tetului de partid pe mi
nă Spre exemplu, colecti
vul sectorului III a trăit 
prima oară emoțiile a-

~N

cestui eveniment la 30 
noiembrie, va scoate la 
lumină în plus 24 000 tone, 
cărbune, iar microcariera 
Jieț — 33 000 tone.

Dialogul însuflețit de 
la gura puțului emană 
bucurie, mîndria ele a fi 
la înălțimea încrederii in
vestite in mineri de con
ducerea de partid și de 
stat, de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Mi
nerul de onoare al țării.

— Intre bucuriile 
muncii din acest an, ni 
se destăinuie șeful de

(Continuare în pag. a 2-a) J
Producția anului 19 8 6
Sarcini majore pentru 

realizarea obiectivelor de 
investiții miniere*

• Prin creșterea productivității muncii 
intensificarea ritmului
I.A.C.M.M.

de lucru pe șantierele

pregătita temeinic

0 prioritate - exportul
• înalta calificare — la baza competiției pen
tru calitate in exportul produselor I.C. Vulcan

Colectivul întreprinderii 
de antrepriză construcții și 
montaje miniere Petroșani 
încheie acest an cu un bi
lanț rodnic. Prin depăși
rea productivității muncii 
cu un procent și reducerea 
cheltuielilor materiale la 
1000 lei producție marfă eu 
1,5 lei, față de sarcina pla
nificată au 
beneficii în 
milioane lei. 
în funcțiune
biective de investiții minie
re, printre care se număra

fost realizate 
valoare de 13
Au fost puse 
70 de noi o-

două instalații pentru să
parea puțurilor la mina 
Valea de Brazi, noua linie 
de extracție la puțul 
șchip și o instalație

cu 
de 

transport pe bandă în in
cinta I.M. Lupani, stația de 
ventilatoare „Mierleasa" de 
la I.M. Bărbăteni, turbo- 
compresorul din incinta 
I.M Petri la, noi centrale 
și puncte termice, alte im-

Viorel STRAU'ț’

(Continuare în pag. a 2-a)

Se poate afirma, fără 
nici o reținere, că pentru 
colectivul de muncă al 
întreprinderii de confecții 
Vulcan exportul constituie 
o preocupare prioritară. A- 
firmația are ca prim su
port realizarea și chiar 
depășirea cu 1 milion lei. 
în primele două săptămîni 
dm noiembrie, a planului 
la export pe relația de 
schimb cu țările socialiste. 
La finele celei de-a unspre
zecea luni, contractul în
cheiat pentru 1985 cu 
U.K.S.S. a fost onorat în 
întregime. In aceste zile 
de decembrie, cînd a mai 
rămas puțin pînă în mo
mentul în care se va face 
bilanțul muncii din anul în

con-
cei- 

pre- 
pla- 
e X-

(Continuare în pag. a 2-a)

Activitate intensă pentru 
din cadrul lucrărilor efectuate

Gheorglie OLTFANU

repararea întreținerea utilajelor din subteran. In imagine, aspect 
in atelierele miiiei Ahinoasa. Foto A. POPA

<urs, se acționează intens 
in vederea onorării 
tractclor încheiate cu 
lalți parteneri externi, 
conizîndu-se depășirea 
nului anual, pe total
port, cu aproape 1 milion 
de lei.

— Se știe că activitatea 
de acoperire eu contracte 
a planului de livrări pen
tru export al anului urmă
tor se realizează la sfîrși- 
tul anului în curs. Acest 
lucru este pe deplin vala
bil și în cazul întreprinde
rii noastre -— ne relata ee. 
Margareta Zeides, directo
rul întreprinderii. Avem, 
deja, acoperit planul la 
export, pe devize conver
tibile, pentru semestrul I 
1986, iar în momentul de 
față sînt în curs de în
cheiere și contractele de 
plan pe relația de Schimb 
CU țările socialiste.

Manifestări 
omagiale

Ultimele zile ale anu
lui au adus o intensifi
care a manifestărilor 
politico-educative, cul- 
tural-artistice și sporti
ve, omagiu fierbinte a- 
dus celei de a 38-a ani
versări a proclamării 
Republicii.

• Astăzi, la Petroșani, 
pe scena casei de cul
tură are loc, în prezen
ța unui larg public, spec
tacolul festiv intitulat 
„Obicei străbun pe ma
rea scenă a muncii", de
dicat măreței sărbători 
a Republicii și Anului 
Nou. Artiști profesioniști 
și amatori vor interpre
ta versuri și cîntece de- 

patriei, parti du-dieate
lui — firească laudă a- 
dusă hărniciei 
celor, ce muncesc în mu
nicipiul nostru, pentru ca 
patria să aibă cit mai 
mult cărbune, pentru ca 
viața -noastră să fie cit 
mai frumoasă.

tuturor

It. DOBROGE \N'U

O tradițională manifestare cultural-edu- 
cativă înscrisă in Festivalul

.arnă:

Colinda țării 
minerii Văii Jiului

Astăzi, în reședința municipiului și-au 
întîlnire formații artistice din 15 jude-

obiceiurilor laice

pentru
n

dat
țe ale țării, precum și din județul Hunedoa
ra și municipiul Petroșani (in pag. a 3-a)
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Comisiile de femei

Deplină afirmare
în viața orașului

F.ste lesne de înțeles că 
o discuție despre activita
tea comisiilor de femei din 
întreprinderile și instituți
ile municipiului în perioa
da actuală, nu poate fi 
purtată fără a puncta preo
cupările asidue ale tuturor 
femeilor pentru sărbătoa
rea pomului de iarnă, pen
tru crearea acelei lumi de 
basm pentru cele mai tine
re vlăstare — copiii. Dar 
după cum ne arată tovară
șa Florica Buliga, președin
ta Comitetului orășenesc 
Vulcan al femeilor, aceste 
preocupări reprezintă doar 
una din laturile muncii co
misiilor de femei, deoarece 
activitatea acestora este, 
și acum, la fel de cuprin
zătoare ca pe tot parcursul 
anului 1985. Conținutul bo
gat al activităților speci
fice comisiilor de femei es
te reliefat de rezultatele pe 
care Comitetul orășenesc 
al femeilor din Vulcan le-a 
obținut, atît în activitatea 
de producție, cît și în cea 
politico-educativă. Edifica
toare sînt succesele dobîn- 
dite de colectivul de con- 
fecționere, de colectivul 
I.C.S. Mixtă, precum și de 
alte sectoare de producție 
în care ponderea forței de 
muncă o reprezintă femei
le.

Alături de preocupările 
pentru realizarea sarcinilor 
de producție, un volum

important l-au ocupat ac
tivitățile specifice ale or
ganizației din oraș, activi
tăți subordonate înfăptui
rii planului economic — 
femeile din Vulcan înregis
trează o depășire de peste 
2 000 de lei, concreti - *.î in 
diferite subproduse si
mai ales desfășurăm unei 
intense munci de educație 
sanitară, familială de în
grijire a copiilor etc. In 
acest sens, simpozioanele, 
întîlnirile cu diferite cadre 
medicale, dezbaterile pe 
anumite teme, lectoratele 
cu părinții au constituit ac
țiuni de larg interes, de 
mare valoare educativă, 
acțiuni care pe lingă fap
tul că
număr de participante^ au 
creat posibilitatea desfășu
rării unui schimb de expe
riență între diferite colec
tive de muncă cu pondere 
feminină. Această activitate 
face ca organizația de fe
mei din orașul Vulcan să 
încheie anul 1985 cu rezul
tate valoroase în toate do
meniile de activitate, re
zultate care creează pre
mise favorabile afirmării 
mai pregnante a rolului fe
meilor în viața economico- 
socială a
nu) 1986 și întregul cinci
nal 1986—1990, perioadă în 
can 
de

au atras un mare

orașului, în a-

e le vor reveni sarcini 
mare însemnătate.

Gh. CHIRVASĂ

Bucătăria cantinei-restaurant din Petroșani (unitate condusă de Gheorghe 
Ceaureanu) beneficiază de un personal destoinic, îndrumat cu multă pricepere 
de Iolanda Stan — bucătar șef. Foto: Al. TĂTAR

Manifestări 
omagiale 

(Urmare din pag. 1)

• Bibliotecile cluburi 
lor organizează mîine 
dimineți de poezie 
muzică patriotică dedi 
cate evenimentului c 
la 30 Decembrie.

• Au loc, de aseme
nea, în aceste zile, în 
organizarea cluburilor 
muncitorești, acțiuni po
litico-educative, expu
neri. dezbateri avînd ca 
temă dezvoltarea muni 
cipiului nostru în cinci 
naiul 1986—1990. Expu 
nerile, simpozioanele 
dezbaterile vor avea loc 
în întreprinderi și insti
tuții din Valea Jiului și 
în cămine de nefamiliști.

Sarcini majore pentru realizarea obiectivelor
(Urmare din pag I)

portante lucrări. Cele mai 
mari depășiri de plan le-au 
raportat constructorii 
brigada nr. 4 Lupeni 
Valea de Brazi, care 
îndeplinit sarcinile 
nului anual cu două 
înainte de termen și 
realizat pînă în aceste zile 
o producție suplimentară în 
valoare de aproape 14 mi
lioane lei.

„Pe baza realizărilor ob
ținute în acest an — ne-a 
informat ing. loan Lăsat, 
directorul I.A.C.M.M. 
întreprinderii noastre 
fost sporite sarcinile 
plan din anul viitor 
lucrări de construcții 
montaje în valoare de

din

au 
pla- 
luni

au
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și
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Cei vrednici sărbătoresc trei Reveiioane
(Urmare din pag. I)

brigadă Florea Anton, re
marc faptul că brigada 
noastră a ocupat primul 
loc în întrecerea socialis
tă pe mină, cu plus 6300 
tone de cărbune, cărora 
le vom mai adăuga 200 
de tone in ultimele zile 
ale anului. Și acestea in 
condițiile în care 
ralel am executat 
nul de rezistență, 
logic născută la 
generalizată în sectoarele 
111, IV, extinsă la V și in 
altele.

— Noi, intervine Gri- 
gore Mindruț (brigada ce
lor patru frați Mindruț — 
n.n.) am ieșit de această 
dată pe locul II pe mină.

bucură însă faptul că 
stabilizat nu mai pu- 
de opt ortaci în acest

in pa
ta va- 

tehno- 
Lonea,

Ne
am
țin
an: Ștefan Popa, Constan
tin Deaconu, Vasile Tonta

II, Teofil Bancea, Gavril 
Zalia, Petrică Usturoi, 
Constantin Graur și Va
sile Iacob, media de virs- 
tă a formației noastre scă- 
zind acum sub 30 de ani.

— Ne este deja gindul 
la viitorul cincinal, măr- , 
turisește sing. Ioan Bur- 
dea, șeful sectorului VI. 
La capitolul investiții tre
buie să realizăm montaje
le la noul orizont 350, ca
re va concentra producți
ile sectoarelor IV și V ; 
vom deschide blocurile 
VII și IX de la orizontul 
440, vom executa lucrări
le la stațiile de pompe nr. 
11 și 12, de la orizontul 
350 și vom adinei puțul 
Lonea II.

— Ceea ce este remar
cabil, conchide Dumitru 
Guran, este faptul că „am 
prins" deja ritmul și ni
velul producțiilor primu
lui an al celui de-al

(II) 
Mihai 
Hotar

Vlll-lea cincinal, semn că 
suita succeselor notabile 
din anii 1984 (plus 501" 
tone cărbune, 65 ml des
chideri și 1 000 ml pregă
tiri) și 1985 va continua.

Se bucură ortacii din 
brigăzile fruntașe conduse 
de Iosif Bucur (sectorul 
III), Andrei Antal 
Cornel Pilea (V), 
Anton și Traian
(VI) din celelalte brigăzi. 
Mulți dintre ei sărbătoresc 
deja cel de-al doilea Re
velion al muncii, după 
cel al sectorului, după cel 
al minei, de acum întîm- 
pină cumpăna dintre ani 
cu bucuria și mîndria că 
se află printre purtătorii 
de drapel al vrednicului 
detașament mineresc din 
Vale.

„La mulți ani", un nou 
cincinal al succeselor și 
împlinirilor in muncă și 
viață, ortaci ai Lonei!

. »
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milioane lei. Pentru a ne 
îndeplini sarcinile care ne 
revin în 1986 am luat 
suri corespunzătoare 
din ultimul trimestru 
acestui an. Brigăzile
fost dotate cu noi mașini 
și utilaje grele, de mare 
productivitate. Este în curs 
de înfăptuire un vast pro
gram de mecanizare a prin
cipalelor lucrări prin ca
re se vizează îndeosebi 
creșterea productivității 
muncii. Ne vom extinde 
baza de producție secunda
ră proprie, iar prin pre
luarea unor balastiere 
ne-am propus să asigurăm 
întreaga cantitate de a- 
gregate și sortimente de 
produse do balastieră la ni
velul rroilor sarcini. Pen
tru a asigura un ritm de 
luci u intens și în perioada 
lunilor de iarnă am acor
dat o mai mare atenție a- 
sigurării frontului de lu
cru, astfel îneît putem esti

ma că, încă din luna 
nuarie 1986, producția 
care o vom realiza la nive
lul întreprinderii va fi 
cu 80 la sută mai mare 
decît cea realizată în a- 
ceeași perioadă din anul 
1985. Prin măsurile stabi
lite, colectivul nostru î.și 
va realiza la termen, în 
condiții de eficiență, întrea
ga producție valorică pla
nificată în anul viitor".

Este semnificativ faptul 
că, la nivelul întreprinderii 
de antrepriză în acest an, 
comparativ cu anul trecut, 
cu aceeași dotare în utila
je și cu aceleași efective 
s-au realizat 
construcții și 
niere valoric 
80 milioane 
creștere, ne-a spus ing. Lu
ca Silciu, directorul tehnic 
al întreprinderii, a fost ob
ținută pe baza creșterii 
productivității muncii. Dis
punem încă de mari rezer-

lucrări de 
montaje mi
mai mari cu 
lei. „Această

ve pe linia sporirii produc
tivității muncii și vom ac
ționa cu fermitate, în lu
mina indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară a Con
siliului Național al Oame
ni lor Muncii pentru a rea
liza sarcinile de plan din 
noul an, pentru a raporta 
punerea în funcțiune la ter
menele planificate a noi
lor obiective de investiții 
miniere".

Faptele de muncă rapor
tate la acest rodnic sfîrșit 
de an de harnicii construc
tori din cadrul I.A.C.M.M., 
măsurile stabilite pentru 
pregătirea temeinică
a producției anului viitor, 
constituie expresia anga
jării muncitorești, revolu
ționare în realizarea e- 
xemplară a obiectivelor de 
investiții miniere de care 
depinde creșterea produc
ției de cărbune cocsificabil 
și energetic.

vă informăm

O prioritate exportul
(Urmare din pag. I)

bune condiții a activită- 
din 1986. Astfel, se are 
vedere pregătirea stocu- 
de materii prime și au-

Din discuția purtată, am 
mai reținut și alte proble
me ce vizează desfășurarea 
în 
ții 
în 
lui
xiliare. In același timp, se 
electuează pregătirea teh
nologică corespunzătoare a 
producției viitorului an, a- 
tî* din punct de vedere can
titativ cît mai ales calita
tiv.

— Pentru creșterea cali
tății, element indispensabil 
produselor noastre, ne spu
nea tovarășa Zeides, punem 
un accent deosebit pe spe
cializarea muncitoarelor pe 
operații. Nu e vorba de o 
specializare îngustă. Noi 
înțelegem acest lucru prin 
necesitatea cunoașterii, de 
către fiecare om al muncii,

a 4—5 operații; aceasta pen
tru ca, în lipsa unei confec- 
ționerc, o alta să-i poată 
efectua operațiile. Totoda
tă în activitatea de export 

și o 
pro- 

Prin implicarea 
factorilor, insistăm 
necesității onorării 
și de calitate co-

urmărim să existe 
bună programare a 
ducției. 
tuturor 
asupra 
la timp 
respunzătoare a producției 
contractate.

Spusele 
noastre se bazează, în a- 
cest sens, 
desfășurată în atelierul teh
nologic, unde se realizează 
serii zero, prin care se 
verifică proiectarea pro
duselor și procesul tehnolo
gic. Referitor la acest 
cru, am reținut faptul 
activitatea respectivă 
desfășoară prin aportul 
rect al tuturor. Iată numc-

interlocutoarei

pe activitatea

lu- 
că 
se 

di-

Chișpal 
Vatica 
Block, 
Maria

le cîtorva: Traian 
și Ștefan Turculea, 
Dogaru, Catalina 
Carolina Banlwzi, 
Dull, Elena Mandia, Gio-
conda Ciureanu, Ene Victo
ria, Adela Matei, Aurica 
Fornade, Nicoleta Pomîan, 
Elena Florea, Maria Mus- 
eari, Elisabeta Cojocaru și 
Olivia Incze, precum și 
controlorii de 
lena Ortopan și 
culeanu.

O concluzie 
confecționerele 
can pun un accent deosebit 
pe pregătirea 
tehnologică a 
pentru export 
1986. Eforturile 
spre un singur țel: produ
sele purtînd marca I.C. Vul
can să reprezinte cu cinste 
țara noastră, să se afirme 
în competiția pentru cali
tate desfășurată pe plan 
mondial.

precum 
calitate E 
Zorina Tur

se impune i 
de la Vui

tehnică și 
producției 

a anului 
lor converg

I 
I
I
I
I
I

I

sului", la care a participat 
un mare număr de oameni 
ai muncii din întreprinde
re. (Al. II.)

funcțiune încă două caza
ne pentru producerea 
gentului termic. (V.S.)

a-

IMPORTANT. Duminică, 
29 decembrie a.c., odată cu 
primirea ziarului, redacția 
oferă gratuit tuturor citi
torilor și calendarul „Stea
gul roșu" pe 1986.

MASA ROTUNDA. Bri
gada științifică din Lonea 
a organizat ieri la sediul 
clubului o masă rotundă 
cu tema „Cuceririle științei, 
în slujba păcii și progre-

PENTRU ÎMBUNĂTĂȚI
REA condițiilor de muncă 
ale minerilor la I.M. Uri- 
cani există o preocupare 
constantă. In cadrul aces
teia se înscrie și recenta 
punere în funcțiune a do
uă noi boilere de mare ca
pacitate în baia minerilor. 
Au fost montate noi aero- 
terme la baia maiștrilor și 
în curînd vor fi puse în

CALATORI.

CLUBURI. In perioada 
vacanței de iarnă, conform 
tradiției, în toate liceele 
municipiului funcționează 
cluburi de vacanță ale e- 
levilor, în cadrul cărora 
sînt organizate acțiuni pode voiaj din Pe-

pînă în data de 6 litico-educative și cultural- 
1986, acceleratul

p,e ruta București
și-a prelungit tra-

PENTRU
După cum ne informează 
Agenția 
troșani, 
ianuarie 
243 de
— Deva
seul pînă la Cluj-Napoca. 
Totodată, acceleratul 242, 
circulă de la Cluj-Napoca 
pînă la București. Orarul 
este același. (G.B.)

distractive. Se cuvine ca 
elevii să participe într-un 
număr cît mai mare la 
ceste acțiuni. (G.C.)

a-

eă

26 decembrie a.c. Dumitru 
Mușat (31-HD-5855) a um
plut pînă la refuz autobu
zul în Piața Victoriei, ta- 
xînd pînă la Lupeni, (ora 
17). Ieri dimineață, la Lu
peni, la fel a procedat con
ducătorul autobuzului 31- 
HD-5574, în timp ce con
ducătorul autobuzului 31- 
HD-3844 a rămas... indife
rent la semnele disperate 
ale călătorilor. (C.B.)

■MB MBMM MB MBM M MMBB ■

cipiu, în seara de revelion 
plugu.șorul va fi prezent în 
mijlocul tuturor oamenilor 
muncii. La Petrila, la Uri- 
cani, Lupeni, Vulcan, Pe
troșani, formațiile artisti
ce de amatori vor susține 
în seara cumpenei dintre 
ani bogate programe artis
tice. (Al. H.)

Rubrică realizată de 
G. C. BIRLÂDEANU

•

I
I
I

DIFERENȚA. Se pare 
nu pentru toți conducătorii 
auto de la I.T.A., discipli
na are aceleași valențe. Joi, - tiștilor amatori din muni-

IN INTERPRETAREA ar-
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Astăzi, se deschide la Petroșani

Festivalul obiceiurilor laice de
„Colinda tării pentru minerii

iar ni

Jurnal de vacanță

„Carnavalul fulgilor de nea“

I
I
I
I 
I
I
I
I
I■

festivalul obiceiurilor 
laice de iarnă „Colinda 
țării pentru minerii 
Văii Jiului", ajuns anul 
acesta la cea de-a Vl-a e- 
diție, aduce obiceiuri și 
datini strămoșești de pe 
tot cuprinsul țârii, confir
med bogăția și varieta
tea spiritualității 
nești. La actuala 
participă formații 
județe, alături de
vor evolua cele din

româ-
ediție 

din 15 
care 
ju-

dețul nostru și municipiul 
Petroșani.

Festivalul se înscrie in 
suita de manifestări or
ganizate pentru a oma
gia munca minerilor și 
cinsti proclamarea Repu
blicii, țară unde oamenii 
trăiesc și muncesc liberi 
și independenți, adueîn- 
du-și contribuția la 
înflorirea patriei și la 
menținerea păcii in lume.

Manifestările din ca
drul Festivalului se des
fășoară pe parcursul a 
două zile.

Astăzi, între orele 
12—13, formațiile artisti
ce vor prezenta micro- 
spectacole în toate sălile 
de apel ale întreprinde
rilor miniere. Incepînd cu 
ora 15, pe Bulevardul Re
publicii alaiul de colin
dători va participa la pa
rada portului popular, iar 
la ora 16, în sala Casei 
de cultură t:a începe spec
tacolul: „Obicei 
pe marea scenă 
cii", la care își 
concursul corul 

nii tinere" de la

străbun 
a mun- 
vor da 
„Armo- 
l.U.M.P.

actori ai Teatrului de stat 
„Valea Jiului", soliști de 
muzică folk, elevi ui șco
lilor generale,' lormații 
participante la festival, 
precum și invitați din 
rindul artiștilor profesio
niști. De la ora 18, pe 
platoul Casei de cultură, 
vor erolua toate formați
ile artistice pârtiei pante, 
dind glas tradiționalelor 
urări de An Nou rodnic, 
de pace șt prosperitate, in 
ziua a doua a Festivalu
lui, în toate localitățile 
Văii Jiului vor avea loc 
alaiuri ale colindătorilor, 
parăzi și spectacole fol
clorice.

Prin întreaga desfășura
re, această manifestare 
devenită deja tradiționa
lă în orașul de la poale
le Parîngului, este o măr
turie vie și incontestabilă 
a existenței noastre ne
întrerupte pe teritoriul 
carpato — dunăreano — 
pontic, expresie a origi
nii daco-romane a popo
rului român.

Urările de succes 
muncă, prosperitate

Văii
fericire adresate mineri
lor Văii Jiului sini o ex
presie a stimei și recu
noștinței pe care întregul 
popor le poartă acestor 
destoinici, oameni ai 
muncii care au o contri
buție mereu sporită la 
întărirea economică a pa
triei, la accelerarea dez
voltării multilaterale a 
societății- noastre

Alături de alte manifes
tări ce au loc în munici
piul nostru, Festivalul o- 
biceiurilor laice de iarnă 
„Colinda țării pentru mi
nerii Văii Jiului" confir
mă o dată în plus spriji
nul ferm și permanent pe 
care conducerea de partid 
șt de stat îl acordă dez
voltării culturii românești 
în spiritul apartenenței 
ei continue la 
noastră tradiție 
lă, la valorile 
contemporane.

bogata 
spiritua- 
culturii

în 
și

Prof. Cornelia STÂNESCU 
președinte al Comitetului 
municipal de cultură și 

educație socialistă

ln prag de An Nou, pio
nierii și șoimii patriei din 
Petroșani, ca și colegii lor 
din orașele municipiului, 
s-au întilnit cu muzica, dan
sul, poezia, gluma, în cadrul 
multașteptatului „Carnaval 
al fulgilor de nea". Nu au 
lipsit, de la întîlnirea cu 
voia bună, Albă ca zăpada, 
Feți-Erumoși și Ilene Cosîn- 
zene, pirați fioroși și flu
turi zglobii, pitici și spada
sini de temut, băieți și fe
te intre 3 și 15 ani ale că
ror rîsete au răsunat pînă 
tîrziu. Ne-am întilnit aici 
cu pionieri fruntași la în
vățătură, premianți ai con
cursurilor școlare, copii 
harnici, inimoși, care știu 
să poarte oriunde, cu mîn- 
drie, cravata roșie cu tri
color.

Momentul culminant al 
carnavalului l-a constituit 
sosirea în mijlocul micilor 
participants la carnaval a 
celui mai drag oaspete al 
lor. Moș Gerilă, al cărui 
sac a fost și de data aceas
ta plin cu daruri.

In fața lui Moș Gerilă, 
lingă pomul de iarnă îm
podobit cu măiestrie, pio
nierii și șoimii patriei au 
recitat poezii dedicate pa
triei și partidului, copilă
riei fericite pe care o tră

iesc în România de astăzi, 
au cintat plini de voioșie 
cîntece dedicate iernii, au 
spus glume, au dansat.

Printre cei care au ținut 
să spună poezii sau să cîn- 
te în fața lui Moș Gerilă 
s-au numărat Ștefan Ma
rian Duceag de la Școala 
generală nr. 4, Raluca Puș
caș de la grădinița nr. 1, 
Andreea Manolescu și La’/ 
renția Găman de la Șco.V 
la generală nr. 7, Camelia 
Pop și Dan Deneș de la 
Școala generală nr. 1, Lau
ra Petrache și Simona Cim- 
poieru de la Școala gene
rală nr. 5.

O zi de vacanță, o zi a 
bucuriei, o zi în care car
navalul s-a transformat, pe 
nesimțite, într-o sărbătoare 
a hărniciei pionierești. La 
Petroșani, ca și în toate 
orașele Văii Jiului, carna
valul pionierilor s-a ridi
cat la înălțimea așteptări
lor. Spunem așa pentru că, 
alături de copii, în calita
te de spectatori s-au aflat 
mulți părinți .și prieteni, 
care au simțit și ei bucu
ria celor mici revărsîndu-se 
peste toți cei prezenți la 
această tradițională sărbă
toare.

H. DOBROGEANU

Duminică, 29 decembrie
11.30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de 
ghiozdan, (color) Tai
na submarinului.

12.40 Din cununa cîntccului 
românesc, (color)

13,00 Album duminical.
— Cunună Ia stema Re

publicii (moment de 
muzică și poezie).

— Cotidianul in 600 de 
secunde.

— Urare pentru țară.
— Sport pe mapamond.
— Cascadorii rîsului.
— Șlagăre 1985 — pro

misiuni 1986. Muzică 
ușoară.

— Teatru vesel de după 
amiază.

— Tineri interpreți ro
mâni premiați la di
verse concursuri in
ternaționale in acest 
an.

— Pagini din istoria 
filmului.

— Secvența telespectato
rului.

14.45 însemne ale unui timp 
eroic — Repere noi 
la Govora, (color)

19,00 Telejurnal.
19,25 Țara mea azi. Epoca 

Ceaușescu. Documen
tar. (color)

19.45 Cîntarea României.
20.40 Film artistic: Conspi

rația. (color)
21,50 Telejurnal.

Luni, 30 decembrie
20,00 Telejurnal.
20,30 E țara în sărbătoare!

20.45 Republica în anul 20 
al Epocii Nicolae 
Ceaușescu. (color)

21,05 Odă Republicii, (co
lor) Spectacol literar 
muzical coregrafic de
dicat celei de-a 38-a 
aniversări a proclamă
rii Republicii.

21.40 Te ejurnal.
Marți, 31 decembrie

Program special de Re
velion realizat de Radio- 
televiziunea română in co
laborare cu Consiliul Cul
turii și Educației Socialis
te. (color)
20.30 Telejurnal.
21,00 Prolog — muzica Va- 

sile Vasilache, text 
Eugen Rotaru.

— Noi amintiri din co
pilărie.

— Fantezii pe zăpadă 
cu: Natalia Guberna, 
Mircea Vintilă, Cor
nel Constantin iu, e- 
chipa națională de 
schi.

— Tinerețea răspunde 
prezent ! — interpre
tează ansamblul de 
balet al Operei din 
Timișoara.

21,45 Iarnă românească (I) 
cu: Sava Negrean
Brudașcu și ansam
blul „Doina" din Bra
șov. grupurile „Haidu
cii" și „Doina" din 
Botoșani, grupul „Iz- 
verna".

— Să vină mama ! — 
scenetă — interpretea
ză Geo Costiniu, Ma
rius Pepino, Vali Voi- 
culescu, Dodi Caian 
Rusu, Ligia Găman, 
Florin Tănase, Roxa
na Ionescu.

— Parada șlagărelor cu 
Mirabela Dauer, Mi- 

haela Runceanu.
22,10 Anecdote (I).

— Invitație la vals — 
Balet realizat cu an
samblul și soliștii O- 
perei Române din 
București.

— Răbdarea — scenetă
— de Vasile Timuș. 
Cu Ștefan Mihăiles- 
cu-Brăila, Nicu Cons
ta ntin.

22,30 Melodii de altădată. 
Cu Cleopatra Melido- 
neanu, Lucia Țibuleac, 
Dan Spătaru, Nicolae 
Nițescu.

— Bal la operetă (I).
— Parada șlagărelor cu 

Angela Similea, Ma
rius Țeicu, Mihai 
Constantinescu.

23,05 Iarnă românească (II)
— cu: Grup „Munte
nia", grup „Transilva
nia", grup „Dobro- 
gea“. grup „Moldo
va", grup „Oltenia".

— Plugușorul Televiziu
nii.

— Cîntece de urare.
— O epocă de aur spre 

slava României.
— Selecțiuni din cele 
mai frumoase cîntece 

patriotice dedicate îm
plinirii a două dece
nii de la Congresul 
al fx-lea al PC.R.

— Spre comunism în 
zbor — cîntec în pri

mă audiție. — Muzica 
George Grigoriu, text 
Romeo Iorguleseu.

Mesajul tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

— Hora Unirii cu an
samblurile coregrafice 
reunite „Rapsodia 
Română" și „Doina" 
al Armatei.

— La mulți ani, iubit 
conducător !
— Cîntec în primă 
audiție.

— Românie, vatră dra
gă, la mulți ani!

— Cîntăm pacea lumii
— melodie în primă 
audiție.

PROGRAMUL ȚV
— Să trăiești, mlădiță 

a neamului meu! — 
Cîntec în primă au
diție cu Angela Si
milea și Marius Ței
cu.

— Marele vals — inter
pretează balerini de 
la Operele din Ti
mișoara, Cluj, Bucu
rești, Iași.

0,25 Romanțe cu Dorin 
Teodorescu, Lucia 
Țibuleac, David Oha- 
nesian.

— O seară cu peripeții 
la operetă — moment 
umoristic.

0,45 Parada șlagărelor cu 
Mirabela Dauer, Cor
nel Constantiniu, Co
rina Chiriac.

— Revista 86 (I) cu; 
Stela Popescu, Radu 
Gheorghe. Dem Ra
dulescu.

— Dansul fulgilor de 
nea — fantezie core
grafică.

1,15 Cîntece de voie bună. 
— Bal la operetă (II).

1,35 Trio plus 1 in orășe
lul muzicii — fante
zie muzicală cu Co
rina Chiriac, Alexan
dru Arșincl, Radu 
Gheorghe, Marius 
Țeicu

— Romanța veșnic tî- 
nără.

— Revista ‘8'6-(II).
2,00 In pași de tango cu 

ansamblul Operei Ro
mâne din București.

— La fereastra cu me
lodii. Interpretează i 
Marina Scupra, Ga
briela Popescu, Dan 
Tufaru, Vasile Fili- 
pescu, Viorela Filip, 
Gabriel DorobanțU, 
„Studio B".

— Schiță veselă. Inter
pretează: Tamara Bu- 
ciuceanu, Paul loa- 
chim, Iarina Demian, 
Camelia Zorlescu, Ga
briela Popescu, Au
relia Leonte, Anca 
Pandrea, Violeta Ber- 
biuc, Marius Pepino.

2,20 Saluturi muzicale ale

televiziunilor din al
te țări.

— Cîntece de voie bună.
— O farsă de Anul Nou 

cu: Florin Piersic, Au
ra Urziceanu, Ludovic 
Spiess.

— Parada șlagărelor cu: 
Aura Urziceanu, Mi- 
rela Voiculescu, Dan 
Spătaru.

3,00 In ritmul dansului.
— Romanțe.
— Revista ‘86 (III).
— Saluturi muzicale ale 

televiziunilor din al
te țări.

3,35 Verificarea — schiță 
umoristică cu Geo 
Costiniu' și Rodica 
Popescu-Bitănescu.

— Povestiri muzicale cu: 
Marina Scupra, Car
men Radulescu, Eva 
Kiss, Vasile Șeicaru,

— Cîntece de voie bună 
— cu Veta Biriș, Ro
dica Mătară.

4,00 Perinița.

Miercuri, 1 ianuarie

11,00 La mulți ani, cu bu
curie! (color)

— început de an și de 
cincinal

11.15 In jurul bradului — 
Emisiune literar-muzi- 
cal-coî'egrafică. (color)

11,35 Ecran de vacanță, (co
lor) „I’ăunița" — Pro
ducție a studiourilor 
din R.P. Chineză.

12,00 Concertul extraordi
nar de Anul Nou.

13,00 Telejurnal.
13.20 Album de sărbătoare, 

(color) Din sumar :
•— Muzică ușoară româ

nească.
— Moment poetic.
— Cîntece și jocuri din 

diferite zone ale ță
rii.

— Desene animate.
— Umor și muzică.
— Circ pe gheață.
— Succese sportive ro

mânești în 1985.
— Saluturi de Anul Nou 

din partea altor te
leviziuni.

■— Momente din progra
mul de Revelion.

— Meridianele cîntecu- 
lui și dansului.

•— Reportaj la început 
de an.

■— Melodii îndrăgite.
■— Secvența telespecta
torului.

17,00 Ritmuri cubaneze (co
lor) — Muzică ușoară.

17.20 Balul operetei.
18,00 Ziua revoluției pales

tiniene.
18.15 Șapte note... vesele — 

Pagini din comedia 
muzicală cinematogra
fică românească.

18,50 1001 de seri, (color) 
19,00 Telejurnal.
19,30 La mulți ani! (selec

țiuni din programele 
de Revelion, (color)

20,00 Film artistic: Iarna
Bobocilor, (color)

21.25 Dacă doriți să reve- 
deți. (color) Selecțiuni 
din programele de 
Revelion.

22.15 Telejurnal.
22.25 Cîntece de urare

Joi, 2 ianuarie
10,00 Țară scumpă. La 

mulți ani! (color)
11,00 Ecran de vacanță: 

„I’ăunița" (color) —. 
(ultima parte).

12,00 Concertul de Anul 
Nou al Filarmonicii 
din Viena. (color)

13,05 Album de iarnă, (co
lor) din sumar :

— Melodii populare.
— Miniaturi umoristice.
— Gala desenului ani

mat.

— Muzică ușoară.
— Războiul — substan

tiv neutru ? Documen
tar.

— Melodii îndrăgite.
— Visul unei nopți de 

iarnă.
— Succese sportive ro

mânești în 1985.
— Invitație la circ.
— Mondorcvelion.
— Secvența telespectato

rului.
18,00 Povestiri muzicale.
18.50 1001 de seri, (color) 
19,00 Telejurnal.
19.20 Start la varietăți.
20,00 Film artistic: Nu vei 

afla niciodată...
21.35 Dacă doriți să reve- 

deți... (color) —■> Se
lecțiuni din progra
mele de Revelion.

21,55 Telejurnal.
22,05 Cîntece îndrăgite.

Vineri, 3 ianuarie
20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea în econo

mie — Debut ‘86 ln 
economia țării.

20.35 Cadran mondial.
20.50 Pagini celebre din 

muzica românească și 
universală, (color)

21,05 Serialul științific: Ci
vilizația metalului, 
(color) Premieră pe 
țară. Producție a 
studiourilor austra
liene. Episodul 1.

21,30 Călătorind de-a lun
gul Dunării albastre 
— reportaj, (color)

21.50 Telejurnal.
Simbătă, 4 ianuarie

13,05 La sfîrșit de săptă- 
mînă. (parțial color) 
Din sumar :

— Cîntece populare de 
pe întreg cuprinsul 
țării.

— Gala desenului ani
mat.

— Oameni de la noi — 
reportaj.

— Moment poetic.
— Atlas muzical.
— Univers românesc. 

„Vedere de pe Be- 
ga“ — Reportaj.

— Fotbal 1985.
14.45 Săptămîna politică. 
19,00 Telejurnal.
19.20 Teleenciclopedia.
19.45 Antologia umorului 

românesc, (color)
20,25 Film artistic: Dra

goste și onoare.
21.45 Telejurnal.
22,05 Album dc romanțe.
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Ședința Comitetului Politic Executiv
al C.C al P.C.R.

memento
FILME

In cadrul ședinței, to
varășul Nicolae Ceausescu a 
prezentat o informare cu 
privire la vizita de prietenie 

. efectuată în țara noastră, 
în perioada 20—22 decem
brie, de tovarășul Todor 
Jivkov. secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat și a dat o 
deosebită apreciere rezul
tatelor noului dialog la 
nivel înalt româno-bulgar, 
care se înscrie în cadrul 
tradiționalelor întilniri ce 
s-au statornicit intre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov și care, de 
fiecare dată, au dat noi 
impulsuri colaborării din
tre partidele, țările și po
poarele noastre.

In acest context. Comite
tul Politic Executiv a dat 
d înaltă apreciere Dcclara- 
ției-Apel a președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a 
președintelui Consiliului de

Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, Todor Jivkov, cu 
privire la realizarea in Bal
cani a unei zone fără arme 
chimice. A fost subliniată 
in mod deosebit propune
rea cuprinsă în Declarația- 
Apel privind începerea ne- 
intirziată de negocieri in
tre țățile balcanice în ve
derea realizării unui acord 
privind neexperimentarea, 
neproducerea. neobținerea și 
nestocarea oricăror arme 
chimice pe teritoriul lor.

Aprobînd rezultatele vi
zitei, Comitetul Politie E- 
xecutiv a indicat guvernu
lui, ministerelor, celorlalte 
organe centrale să ia mă
surile necesare pentru în
făptuirea in cele mai bune 
condiții a înțelegerilor con
venite în vederea dezvoltă
rii și mai puternice a co
laborării dintre România 
și Bulgaria, în interesul re
ciproc, al cauzei generale 
a socialismului și păcii.

Luînd cuvintul în înche
ierea ședinței tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al parti
dului, a spus :

„Fiind înainte de Anul 
Nou — și aceasta este ul-

tima ședință din acest an 
a Comitetului Politic Exe
cutiv — se poate aprecia 
că, pe ansamblu, activita
tea Comitetului Politic E- 
xecutiv, a Comitetului Cen
tral al partidului poate fi 
socotită bună, că s-a ac
ționat pentru îndeplinirea 
planului, a hotărîrilor Con
gresului al XlII-lea al 
partidului.

Aș dori însă ca, în pri
mul rînd, să adresăm tu
turor membrilor de partid, 
organelor și organizațiilor 
de partid, felicitări pentru 
activitatea desfășurată în 
acest an, precum și ura
rea de a lucra mai bine, 
de a face în așa fel îneît, 
în 1986, activitatea comu
niștilor, a organizațiilor de 
partid să răspundă în con
diții cit mai 
puse de 
XlII-lea al

In mod 
doresc să adresez felicitări 
tuturor membrilor Comite
tului nostru Central, mem
brilor Comitetului Politic 
Executiv. Să ne luăm și 
noi angajamentul de a or
ganiza mai bine activitatea 
în 1986, îneît să îndepli-

bune cerințelor 
Congresul al 
partidului.
corespunzător,

^CTUZ»JT>J TFZl ÎN
VARȘOVIA BRUXELLES

Sarcina strategică a anului 1986 
creșterea eficienței economice

VARȘOVIA 27 (Ager
pres). Agenția P.A.P. a 
dat publicității hotărîrea 
plenarei C.C. al P.M.U.P. 
țn legătură c.u sarcinile 
partidului în ’Sjfierea în
făptuirii planului pe anul 
1986. Sarcina strategică pe 
anul 1986, arată hotărîrea, 
t» constituie realizarea unei 
îmbunătățiri substanțiale a 
eficienței economice pe 
baza reducerii prețului de

cost al producției, creșterii 
productivității muncii, in
troducerii progresului teh
nic. Pentru sporirea eficieiv, 
ței economice se impuri 
creșterea rolului Cadrelor 
de conducere, dezvoltarea 
autoconducerii colectivelor 
de muncă și 
mai activă a 
la conducerea 
conomice.

participarea 
muncitorilor 
activității e-

ATENTATE TERORISTE
VIENA 27 (Agerpres). Mi

nisterul de Interne al Aus
triei a anunțat că pe aero
portul din Viena a fost 
comis un atentat soldat cu 
moartea a trei persoane și 
rănirea altor 15. Trei tero
riști au aruncat grenade în 
sala de plecări a aeropor
tului, în fața ghișeului 
companiei aeriene israeliene 
„El Al“. Ei au deschis, 
asemenea, foc de armă.

Intervenția forțelor 
poliție austriece a dus

ele

țat un purtător de cuvin t 
al Ministerului de Interne 
al Italiei. Atentatul a vizat 
reprezentanța companiei 
israeliene „El Ăl". In timpul 
schimbului de locuri ce 
a avut loc cu poliția aero
portului și garda israeliană, 
trei ațentatori au fost u- 
ciși, unul rănit și capturat, 
iar altul blocat în interio
rul clădirii.

nim în cele mai bune con- 
dițiuni planul, lotărîrile 
Congresului' al XlII-lea al 
partidului. Să facem în așa 
fel înc't, încă din primul 

să punem o bază traini-an,
-că pentru realizarea tutu
ror prevederilor planului 
cincinal 1986—1990. Să ac
ționăm în direcția crește
rii rolului politic conducă
tor al partidului, să luăm 
măsuri pentru intensifica
rea activității politico-edu
cative, de ridicare a conș
tiinței revoluționare, a conș
tiinței patriotice și, în ace
lași timp, a nivelului ideo
logic al partidului, al ca
drelor de conducere.

Doresc să închei, urînd 
noi succese în activitatea 
partidului, a poporului nos
tru și să adresez,' și pe 
această cale, tuturor oame
nilor muncii, întregii 
țiuni, felicitări și 
mai bune urări de 
Nou“.

na
cele 

Anul

☆
Comitetul Politic 

tiv a soluționat, de 
nea, și alte probleme ale 
activității curente de partid 
și de stat.

Execu- 
asenie-

Lărgirea Pieței comune 
un șoc economic

BRUXELLES 27 (Ager
pres). Lărgirea Pieței co
mune prin aderarea Spaniei 
și Portugaliei, la 1 ianua
rie, va provoca un șoc e- 
conomic C.E.E., se estimea
ză în cercurile comunita
re de la Bruxelles, citate 
de agenția France Presse. 
Aderarea celor două țări 
iberice se va traduce între 
altele, printr-o accentuare 
a decalajelor regionale și 
o reducere pe ansamblul 
Pieței comune a produsului 
brut pe locuitor sub nive
lul Australiei și Japoniei. 
Pentru întreprinderile vest- 
germane, 
tanice, 
uă țări 
gii e a 
cere, în 
dustria 
de barierele tarifare de 
pînă acum, ea va însemna 
o concurență puternică, cu

franceze și 
aderarea celor 
va constitui o 
piețelor dc desfa- 
timp ce pentru in- 
iberică, neprotejată 

barierele tarifare

bri-
do-
lăr-

firme mai competitive, pe 
propriul teren. Productivi
tatea industriei spaniole 
este cu 40 la sută inferioa
ră celei comunitare, în 
ansamblu, iar situația in
dustriei portugheze este și 
mai dificilă. Utilarea lor 
este învechită, iar între
prinderile iberice sînt spe
cializate în sectoare aflate 
în declin. In Spania rata 
șomajului este de 20 la su
tă din totalul forței de 
muncă, iar în Portugalia 
rata inflației atinge 30 la 
sută.

Noi dificultăți vor fi ge
nerate pentru politica a- 
grară comunitară și de pro
blemele pe care le vor re
prezenta suprafețele agri
cole mari iberice, produse
le lor specifice meditera
neene și flotele lor de pes
cuit, relevă A.F.P.

i

1

i 
j
3

PETROȘANI — 
iembrie: Bătălie 
Roma, I—II:
Grăbește- te în cet; 
ringul: Evadarea.

7 No-
pentru 

Unirea:
Pa-

cele 
ima- 
anul

LONEA : Fata morgana.

ANINOASA: Probleme 
personale.

VULCAN — Luceafă
rul: Un comisar acuză.

LUPENI
Cursa.

Cultural:

URICANI: Aventuri în
Marea Nordului.

Eventualele mo- 
survenite în pro

gramarea filmelor 
țin întreprinderii
matografice Județene Hu
nedoara.

N.R.
dificări

apar-
Cine-

TV

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă

mînă. (p.c.) 
Din sumar :

— Melodii populare.

CĂSCĂDORIE

14,40

— Gala desenului a- 
nimat românesc,

— Șah.
— Marile momente ri

le baletului.
— Țara... „Din 

mai frumoase 
gini „culese" în
1985 de reporterii 
emisiunii".

— Moment poetic.
— „Univers românesc" 

pe Valea Șiretului
— reportaj..

— 1985 — Sport pe 
mapamond.

— Din șlagărele anu
lui.
Decembrie — cro
nica evenimentelor 
politice.
Telejurnal.
File de cronică con
temporană. (color)
— reportaj.

19,35 Teleenciclopedia. (co
lor)

20,00 Gala varietăților.
20,40 Film artistic, (co

lor) „Misiune pericu
loasă".
Telejurnal.
Veșnic tînără ro
manță. (color)

22,00
22,10

MEMENTO

matori, care vizează per
formanțele nesportive, de 
profesioniști... ai paharu
lui. Numele lor Ionel Pe
tre (3 TM 2668), Emil Alb i 
(1 HD 8298) și Nicolă Sa- 
bo (1 HD 4989) se adaugă : 
în „topul" celor care, cu . 
bună știință și nesiliți de 
nimeni, au’ devenit, pînă 
la risipirea aburilor alco
olului, pietoni convinși.

Demonstrație de casea- 
dorie, în seara zilei de 
26 decembrie în jurul o- 
rei 21, pe bulevardul Re
publicii din reședința 
noastră de municipiu. Au
toturismul 3 HD 1378 in
tra într-un panou de a- 
tenționare, în zona execu
tării unor lucrări pe par
tea carosabilă, poposind, timp, că nu stăpînesc toa 
din fericire, doar pe mar
ginea unei gropi. Mulți
mea de curioși, stîrnită 
de evenimentul rutier, a 
descoperit apoi dezamă
gită că nu era vorba de 
un as al volanului sau 
do vreo scenă filmată, ci 
de conducătorul auto a- 
mator Ion Isăcilă, aflat 
sub influența băuturilor prezență 
alcoolice. Prompt, lucră
torii biroului de circulație 
au luat măsuri pentru în
depărtarea pericolului din 
traficul rutier (ne referim 
desigur la conducătorul 
auto nu la nevinovatul 
autoturism).

CORIGENTA

autoDoi conducători 
au dovedit, in acest râs-

te prevederile regulamen
tului de circulație. în ma
terie de depășiri. Aurel 
Titi (37 B 3593) și Adina 
Nina Cotîrlici (3 HD 3352), 
ambii din Lupeni, au fost 
sancționați tocmai pen
tru ignorarea acestor pre
vederi, 
ța lor va

natorilor 
culație.

De fapt, corigen- 
necesita o nouă 
în fața exami- 
pe linie de cjr-

DE BUNĂ... VOIE

☆
Duminică, 29 decembrie 

a.c. au dreptul de circu
lație autoturismele pro
prietate personală înma
triculate sub număr FĂ
RĂ SOȚ.

3
3

1f
\
i

de 
la 

rănirea gravă a doi teroriști 
și moartea celui de-al trei
lea.

Agențiile internaționale 
de presă remarcă faptul 
că atacul din Viena a avut 
loc in același timp cu ex
plozia de pe aeroportul 
Fiumicino din Roma.

Nu a fost stabilită încă 
identitatea teroriștilor.

☆

Cî TREIME din cantita
tea de electricitate consu
mată în agricultura R.P. 
Chineze provine de la hi
drocentrale mici — infor- - 
mează agenția China Nouă. 
Astfel de centrale, în cea 
mai mare parte construite ' 
cu sprijinul țăranilor în
șiși, au avut în 1986 o pro
ducție de 22,6 miliarde ki- 
lowați/oră, cu 1,78 miliar
de kilowați/oră mai mult 
decît in 1984.

Riieka. Instalația are 6-1 m 
lungime și o lățime de . 
56,5 m, în timp ce struc
tura sa atinge înălțimea de . 
127 metri. Greutatea pro
prie a platformei este 7 000 
tone, ea putînd 
încărcătură de 1

unele mărfuri de larg con
sum — cu 10—15 la sută, 
împotriva acestor măsuri, 
la Tel Aviv, Haifa și în al
te orașe ale țării au avut 
loc demonstrații de protest 
ale populației.

In postura de contra- 
venienți s-au mai aflat în 
această săptămînă alți 
trei conducători auto a-

Rubrică realizată eu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

Mica publicitate

susține o
360 tone.

ROMA 27 (Agerpres). Un 
comando format din cinci 
teroriști a comis vineri 
mineață un atentat 
aeroportul Fiumicino, 
Roma, soldat cu 12
și numeroși răniți, a anun-

di-

A 
de

în
pe 
din 

morți

PLATFORMA 
foraj petrolier

Iugoslavia a 
la apă. Reali- 

teia sînt con-

avut loc oIN ISRAEL a
nouă scumpire a produse
lor alimentare și a unor 
mărfuri de primă necesi
tate. Prețurile la pîine, 
lapte, zahăr au crescut în 
medie cu 20 la sută, .iar la

ANUL 1985 a constituit 
un nou record în propa
garea cultului violenței de 
către rețelele americane de 
televiziune. După cum rela
tează agenția TASS, filme
le de desene animate cu 
temă războinică au ocupat 
27 de ore pe săptămînă în 
programele de televiziune. 
S-a calculat că fiecare'oră 
de emisie de acest fel face 
reci, .na urnii număr de 41 
acte de jle"iă.

tata și sora urează 
lor DOBRIȚAN 
sănătate, fericire, -

ANUNȚ DE

tului. La mulți ani ! (5570) 
V1ND magnetofon nou 

M 2405 S, telefon 44675. 
(5572)

FAMILIE

FAMILIA Cozaeli Lazăr mulțumește rudelor, ve
cinilor .și tuturor celor care au luat parte la greaua 
încercare pricinuită de pierderea fiului lor

LAZĂR SIMION COZACU
(47 ani)

-

r
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