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ȚĂRII CÎT MAI MULT CĂRBUNE ! |
Foto : loan BĂLOI

Intersecție pe itinerariul energie,

Prima decadă a lunii ianuarie
ANCHETA NOASTRĂ LA ÎNCEPUT DE AN

Optimism și... perseverența 
pentru realizarea sarcinilor 

de plan
■ Patru întreprinderi miniere — Vulcan, 

Lonea. Dîlja, Paroșeni — au extras suplimen
tar, în prima decadă a lunii ianuarie, 5 008 
tone —

■ Cel mai mare plus l-au realizat minerii 
de la Vulcan — 2 875 tone

decade — mina Dilja:■ Revelația primei 
plus 467 tone

La încheierea primei 
decade a lunii ianuarie, 
minerii Văii Jiului, prin 
rezultatele obținute, au 
demonstrat dorința de a- 
firmare în întrecerea de 
a da țării cît mai mult 
cărbune. Minerii de la Vul
can s-au situat pe primul 
loc în bazinul nostru car
bonifer. La întreprinderea 
minieră Lonea, cea de-a

doua clasată în ierarhia 
liărmciei primei decade, 
caracteristică pentru ac
tivitatea de extracție este 
ritmicitatea realizărilor și 
constanța depășirii nor
melor medii zilnice pla
nificate. '

G. DORIN

(Continuare in pan a 2-a)
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, Cu cit ne apropiem de l 
abatajul pe care îl ex- ■ 
ploatează brigada condu- ‘ 
să de Constantin Cio- ț

Prin muncă 
și dăruire

Azi, întreprinderea minieră Dîlja
Directorul minei, ing. EMERIC KOVACS, declară :

„Avem create condițiile necesare 
îndeplinirii prevederilor 4

SARCINILE DE PLAN
Anul 1986

• Producția fizică :
620 000 tone

• Pregătiri :
2 000

• Investiții:
.2000

• Trimestrul I
- ■ • Producția fizică:

126 000 tone
• Pregătiri :

460 ml
• Investiții :

360 ml

ml

ml

Tovarășe director, în
treprinderea minieră 
Dilja a început anul 
1986 cu realizări supe
rioare prevederilor de 
plan medii zilnice. Ca
re este perspectiva ?

— Aceste rezultate, pe 
care sperăm să le obținem 
și în continuare, sînt ur. 
marea firească a activității 
intense desfășurate de în
tregul colectiv, în ultima 
parte a anului trecut, pen
tru pregătirea producției a- 
nului 1986. In perioada ,a- 
mintită ne-am restabilit 
capacitățile de producție 
necesare pentru îndeplini-

Munca politico-educativă, mereu în actualitate

rea prevedeț i lor de plan 
la sectoarele II și III. La 
sectorul II, aproximativ 75 
la sută din abataje sînt cu 
tavan de rezistență, tehno
logie care și-a dovedit efi
ciența prin sporurile de 
productivitate înregistrate. 
De la 4,85 tone pe post 
cît obțineam înainte de a- 
plicarea acestei tehnologii 
s-a ajuns, azi, la 7,5 tone 
pe post și tendința este de 
creștere continuă. Așa cum 
'înt acum abatajele noas
tre, și mă refer la aspectul 
tehnic, dar și la experiența 
căpătată de mineri, aceas
tă creștere sigur, va deveni 
o realitate.

Altă problemă rezolvată 
— punerea în funcțiune a 
orizontului 400 — ceea ce

La sfîrșit de 
sâptdmînâ
• La Casă de cultu

ră a sindicatelor, pen
tru . tineri, începînd cu 
ora 17, va avea loc dis
coteca vacanței, l’arti- 
cipanții pot exprima ul
timele voturi pentru 
„Disco top S.R. 1985“.

• La clubul din Ani- 
noasa, pentru copiii a- 
flați în vacanță, dumi
nică, o dimineață de 
basm. Feții-Frumoși și 
Zînele eele bune dau 
întîlnlre > celor mai mici, 
iubitori de literatură.

• Tot la Aninoasa, 
sîmbătă și duminică, în
cepînd cu ora 18, comi
tetul U.T.C. din între
prinderea minieră invită; 
tinerii ■ la dans, în cadrul • 
acțiunii „Azi, clubul vă 
aparține". Manifestări 
similare au loc și An 
celelalte localități ale 
Văii Jiului.Interviu realizat de 

Dorin CHETAEforturi concentrate pentru 
o activitate ritmică,

o temă generoasă pentru 
. dezbateri „la ■ obiect", pen

tru sublinierea sarcinilor 
concrete ce revin organiza' 
ției de partid, comuniștilor, 
întregului colectiv în noul și-au atins cu 
an și cincinal. Spre aseme
nea dezbateri au fost orien
tate cercurile de învăță
mînt chiar „din start", de 
la instruirea propagandiș
tilor care a avut loc la în
ceputul lunii. Odată cu in
dicarea bibliografiei, s-a 
pus la dispoziția propagan
diștilor material ilustrativ 
adecvat — grafice, planșe 

-■ cu dinamica producției mi
nei și sectoarelor în noul 
cincinal, a altor indicatori 
ele. — cerîndu-li-se să fo
losească efectiv aceste ma-

„OBIECTIVUL PRIORI
TAR AL PROPAGANDEI 
— REALIZAREA EXEM
PLARĂ A PLANULUI PE 
NOUL AN ! Acestui obiec
tiv i-am subordonat toate 
activitățile, toate formele 
și mijloacele muncii politi
co-educative, ne relata ing. 
Dumitru Guran, secretar

bănoiu, cu atît șeful sec- i adjunct al comitetului de 
torului IV de la LM. l partid de la mina Lonea.
Paroșcni, sing. Iltci Ga-1 In cadrul acestor activități

- un . loc important îl ocupă, 
după cum e firesc, propa
ganda de partid, învăță
mântul politico-ideologic" 

In ianuarie, conform pro
gramului tematic, cercuri
le de învățămînt dezbat te
rna „Dezvoltarea Rpmâniei 
în cincinalul 1990",

raliu, devine tot mai ț 
nerăbdător. II frăminia 1 
ceva. Ce s-o fi întîmplat I 
oare ? Răspunsul a ve-1 
nit peste cîteva minute ț 

i în. abataj', de la șeful i 
de ‘brigadă;„„M ici rieca- | 

czuri - la combină șl la ț 
transportorul de pc fîșie. i 
Puțină răbdare. In ct- . 
te va minute pornim". 1 
După care se indreap- y

- din nou spre combi-1 
nă pentru a da o mină ? 
de ajutor la remedierea 1 
defectului.

, Deodată în inter fon 
se aude vocea șefului, 
de brigadă: „Dumitre, \ 
Ioane, Coștică, Petre., a . 

i tenție, pornim", Cîteva! 
I momente de agitație. 1

Fiecare se îndreaptă ț 
spre locul unde trebuie 1 
să fie în momentul por- 1 
pir ii și pe timpul func- ! 

r ționăfii combinei.. Cile- ( 
1 va semnale luminoase și < 

transportorul de pe fî-' 
șie începe să se miște y

eficientă
teriale și altele în cadrul 
reuniunilor tematice pe 
cercuri. După asemenea 
pregătire, primele dezbateri 
ce ău avut loc în cercuri 

prisosință 
scopul. Concomitent cu.

■ sublinierea tezelor teoreti
ce, ele au fost axate pe 
obiectivele concrete ce 
revin minei, sectoarelor și 
chiar brigăzilor pe linia

• creșterii producției de căr
bune. In cercurile din or
ganizațiile de bază 3/b și 
4/b (propagandiști Ilie Ciort 
și ■ Iulian Constantinescu)' 
s-au vizat direct cerințele

Ioan DUBEK

(Continuate in Qae a 2-al
H. DOBROGEANU

Prin conlucrarea consiliilor populare, a

deputaților cu cetățenii

Implicare amplă în dezvoltarea 
economică și socială în acest 
an a localităților Văii Jiului

AU NV TfLlȘLif} 
I „gemînd" sub greutatea l 
ț cărbunelui. încet, în-1 
1 cet, încărcătura lui este ' 
’ preluată de transportorul ț 
ț din preabataj și de alei i 
J 

ț (Cout^io pag 3 2-a

cet, încărcătura lui este

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

Brigada condusă de Grigore Mîndruț, sectorul IV I.M. Lonea, a încheiat 
cu rezultate bune-și anul trecut, situîndu-se pe locul II în întrecerea socia- 
listă,^ - ■ ■ Foto: Al. «TĂTAR

In atmosfera de puterni
că manifestare a responsa
bilității comuniste, munci
torești, a oamenilor mun
cii din Valea Jiului pentru 
îndeplinirea ritmică a sar
cinilor economice și socia
le clin acest prim an 
noului cincinal, în prime
le zile ale săptămînii ur
mătoare vor avea loc în 
întregul municipiu adunări 
cetățenești și sesiuni ale 
consiliilor populare, cadru 
democratic care va prile- sia mobilizatoare a-acestor 
jui autentice consfătuiri a- îndemnuri, s-au desfășurat 
le cetățenilor, deputaților 
pentru a promova cele mai 
eficiente măsuri și progra
me în vederea dezvoltării 
economice și sociale . în 
profil teritorial. „Pe baza 
botărîrilor Congresului al 

XlII-lea al partidului, în 
cincinalul 1986—1990 in
dustria, agricultura, cons
trucțiile, știința și cultura 
vor cunoaște o nouă dez
voltare, un puternic a- 
tml, spunea tovarășul

NiLOLAE CEAUSESCU, se
cretarul general al parti
dului, în Mesajul de Anul 
Nou adresat întregului po
por. In centrul atenției va 
sta dezvoltarea intensivă a 
întregii activități, realiza
rea unei calități noi, su
perioare, a muncii și vie
ții poporului nostru. Tre
buie să trecem cu toată

hotărîrca, încă din prima 
zi de muncă a noului an, 
la realizarea acestor mă
rețe obiective, ‘ să acționăm 
cu întreaga pricepere și e- 
nergie pentru a asigura în
făptuirea in cele mai bune 

al condiții a prevederilor pla- 
1 irului, ă programelor spe

ciale pe care le avem în 
diferite domenii de activi
tate".

încă, din primele zile ale 
acestui nou an, sub impre-

întîlniri de lucru ale cetă
țenilor cu deputății, mani
festări concrete ale demo
crației muncitorești și ale 
responsabilității civice pen
tru continua dezvoltare e- 
eonomică și socială, pentru 
buna gospodărire și înfru
musețare a localităților mu
nicipiului. Toate așpste a- 
dunări au avut loc în cir
cumscripțiile electorale, e- 
vidențiind. noi idei, propu
neri, opinii și sugestii con
centrate în inițiative ce
tățenești destinate ridicării 
gradului de gospodărire la 
nivelul marilor înfăptuiri 
socialiste din Valea Jiu
lui. :

In cadrul adunărilor ce
tățenești și sesiunii consili-

T. SPĂTARU

(Continuare înpag a 2-a)
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• SESIUNEA DE EXAMENE și-a fă
cut apariția în atmosfera din Institutul 
de mine. Deși pînă la acest eveniment, 
în care se concentrează procesul instruc- 
tiv-educativ din acest prim semestru al 
anului de învățămînt, a mai rămas 
săptămîna următoare, pregătirile pen
tru sesiune au început. „S-au finalizat 
verificările cunoștințelor studenților la tru studiul forțelor de tăiere mecanică 
disciplinele de studiu încheiate cu no
tare în acest semestru, ne spunea stu
dentul Login Berende, președintele Con
siliului Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din institut. In cadrul acestor 
pregătiri am acordat o atenție deose
bită frecvenței studenților la toate cursu
rile, lucrărilor de laborator și seminare 
ilor. Organizațiile de partid și .asociați
ile studențești, conducerile institutului 
și facultăților au stabilit programe de 
consultații, la fiecare catedră, astfel ca

■ apropiata sesiune de examene, desfășu
rată la 
greș al 
încheie 
ne“.

• CREAȚIA ȘTIINȚIFICĂ SI TEH
NICA. La faza națională a concursului 
studențesc de creație științifică și tehni
că, studenților Institutului de mine le-au 
fost acordate două mențiuni. Cele două 
lucrări sînt : la secțiunea de mașini 
miniere — „Tehnologie de tăiere a roci
lor cu jeturi hidraulice de mare viteză",

realizată de un colectiv format din stu
denții Lavfrria Cerb, Gabriela Sandu, 
loan Prip (toți din anul V), Mihaela Dă- 
nilă (anul VI, cursuri serale), Nicu Gu- 
țu și Kaszony Ladislau, toți de la Fa
cultatea de mașini și instalații miniere; 
la secțiunea mine, petrol, geologie, lu
crarea „Dinamometru tensiometric pen-

puțin timp după primul Con
științei și învățămîntului, să se 
eu rezultate dintre cele mai bu-

a cărbunelui", elaborată de studentul 
loan Predoni din anul IV, Facultatea 
de mine..

• St . UESE SPORTIVE. Pînă la înce
putul acestei luni au avut Ioc, în tabăra 
de schi de la Predeal, competiții de schi 
la care au participat, la slalom special, 
și studenți de la Institutul de mine. 
Printre cîștigători sînt : avansați băieți 
— Silvian Gabriel (anul III, Facultatea 
de mine) — locul III; Horațiu Țipțer 
(anul III, Fac-ultatea de mine) — locul 
IV ; categoria a Il-a — Marton Buzaș 
(student la Facultatea de mine) — lo
cul I; avansați fete — Kăcsd Iudith (ți
nui V, Facultatea de mașini și instala
ții miniere) — locul I; Ileana Vladislav 
(anul III, seral, Facultatea de mine) — 
locul II. In clasamentul pe centre uni
versitare, Institutul de mine a ocupat 
loeul I, urmat de centrele universitare 
București și Brașov — locul II și Cluj- 
N apuca — locul III. Este un succes de 
prestigiu al studenților sportivi din Ins
titutul de mine din Petroșani.

de
o

mi-

minei Dîlja ra- 
o realizare a 

în 
de 103,5 la sută,

Revelația primei deca
de o constituie însă mina 
Dîlja, mină care a încheiat 
anul 1985 cu 74,3 la su
tă, procent de îndeplini
re a prevederilor de plan. 
In acest început de lună, 
colectivul 
portează
sarcinilor planificate 
proporție 
cu un plus de aproape 500 
tone de cărbune.
Ce-a de-a patra întreprin

dere cu sarcinile de plan rea
lizate și depășite în prima 
decadă a lunii ianuarie es
te fruntașa Văii Jiului din 
1985, mina Paroșeni, mină 
Care în prima parte a a- 
cestui an are de înfrun- 

: tat o tectonică accentuată 
în cîteva dintre marile ca
pacități de producție.

Deși nu și-au îndepli
nit prevederile de plan ale 
primei decade, colectivele 
miniere de la Lupeni și 
Petrila. au depus eforturi 
deosebite pentru creșterea 
producției de cărbune ex- 

rămînînd sub sarci-

sporite
(Urmare din pag. 1)

«nai departe de fluxul de 
transport pe benzi care o 
duce spre „ziuă". Vine rin- 
dul combainierului Ion Tăl- 
păraru. Prin cîteva mane
vre scurte, pornește combi
na de abataj (o adevărată 
uzină subterană) care în
cepe să „muște" lacom din 
cărbune. In urma ei, mi
nerii Ion Alexandru, Ma
tei Țavoc, Constantin To- 
miuc, Costache Gogea, Va- 
sile Mureșan I, secondați 
de mai tinerii lor ortaci 
Ion Cazacu, Coștică Lițcanu 
și Octavian Tălpăraru în
cep operația de mișcare a 
secțiilor și riparea trans
portorului. Privindu-i. nu 
poți să nu-i asemeni cu 
albinele harnice dintr-un 
Stup.

Revenind, șeful de bri
gadă se adresează șefului 
de sector „Nu fiți supărat, 
problemele pe care le-am 
rezolvat in această oră cit 
am avut abatajul oprit ne 
asigură realizarea și depă
șirea sarcinilor de plan ale 
zilei..." Și a avut drepta
te. In dimineața zilei urmă
toare șeful sectorului, sing. 
Ilici Garaliu ne-a confir
mat că brigada lui Cons
tantin Ciobănoiu a dat pes
te sarcinile de plan ale 
Zilei 300 tone de cărbune, 
ăjungînd astfel de la în
ceputul anului la un plus 
de aproape 1 000 tone de 
cărbune. De fapt, ziua de 
t ianuarie,- nu a constituit 
o zi de excepție. Producti- 
vitățile medii realizate. în 
anul trecut și in primele 
zile din acest an sînt de 
25—26 tone pe post, cu 
6000—7000 kg cărbune pe 
post mai mult ăecît sarci
nile planificate. Și asta 
datorită bunei organizări a 
muncii pe fiecare schimb 
condus de minerii specia
liști Dumitru Zbanțu, Cons
tantin B o d e s c u, 
Dumifru M i t r o i și 
Ion Ghilan și a lucrărilor 
de calitate pe care le exe
cută electrolăcătușii Cons
tantin Rășcol, Ion Potolin- 
că, Petru Petrar, Ioan Hu
lubei, Vasile Mureșan II, 
Alexandru Costoiu, Costal 
Capri.ș, Victor Brinzeu și 
toți ceilalți, pînă la 65, 
citi membri are această bri
gadă de frunte din secto
rul IV ăl I.Mi Paroșeni.-

La cintarul Uzinei de preparare Lupeni, sub îndrumarea

CCAvem create condițiile necesare>5
Urmare dia pag. I»

șefului 
schimb Alexandru Kovacs, cantaragistele efectuează verificarea încărcăturii la 
vagoanele cu cărbune cocsificabil.

f

ne-a dat posibilitatea îm
bunătățirii aprovizionării 
formațiilor de lucru de la 
sectorul III.

— Probleme nerczol- 
vate ?

—. Ne îngrijorează fluc
tuația forței de muncă. In 
1985 am avut 793 de intrări 
și. 856 ieșiri. Dintre cei 
plecați, ponderea o au nou 
încadrații care au făcut ne
motivate — 589. Numărul 
mare de pensionări — 58 
— pentru limită de vîrstă 
ne creează probleme în 
structura formațiilor de lu
cru,, aceștia fiind toți ca
lificați. Prin urmare, în 
perspectivă, ne orientăm

preocupările spre continua
rea acțiunii de calificare a 
personalului muncitor. Dar 
mai întîi trebuie stabilizat.

— Cum '!
— Prima condiție pentru 

a stabiliza Un om este să-i 
asiguri locuință și după a- 
ceea să i se creeze condiți
ile optime să realizeze o 
retribuție cît mâi mare. Or, 
aceste condiții nu am reu
șit să le îndeplinim. Nu 
am primit toate cele 67 
de apartamente repartizate 
în 1985

— Tovarășe director, 
să revenim la posibili
tățile de îndeplinire a 
prevederilor de plan pe 
1986.

— Din punct de vedere

tehnic — linie de front, 
dotare și aprovizionare și 
chiar a efectivului exis
tent —, avem create toate 
condițiile pentru îndepli
nirea integrală a prevede
rilor de plan pe semestrul 
I și de pregătire a pro
ducției semestrului II. Ca 
problemă prioritară pe a- 
genda noastră de lucru, a 
tuturor membrilor colecti
vului, rămîne întărirea or
dinii și disciplinei, a dis
ciplinei sub toate aspecte

le. Rezolvînd și această pro
blemă mina Dîlja își va 
onorai sarcinile încredin- 

pentru că, repet, â-țațe,
vem create condițiile nece
sare îndeplinirii prevede
rilor de plan stabilite.

flvă informer
| IN ORAȘUL Vulcan au 

demarat lucrările de extin
dere a arterei principale i 
Bulevardul Victoriei. Intre 
cartierul Morișoara și noul 
bulevard, pe lîngă vechea 
piață agroalimentară a fost 
eliberat amplasamentul

■ tronsonului de drum, prin 
I care se va scurta legătura 
I cu Paroșenii. Finalizarea 
l lucrării este prevăzută pen-

plasează marți, 14 ianuarie, 
la ora 14, la’ IPSRUEEM 
Petroșani avînd ca temă 
de dezbatere „Realizări de 
seama ale științei și tehni
cii românești". (Gh. B.)

LA ANINOASA, la că
minul de nefamiliști a a- 
vut loc ieri o întâlnire a 
tinerilor cu juristul între
prinderii, în cadrul acțiu
nii „Cadran juridic".

. SALA DE APEL a minei

tru trimestrul IV din acest
an. fV.S.)

PRIN STRĂDANIA lu
crătorilor Consiliului popu
lar și, mai ales, prin con
tribuția cetățenilor de pe 
raza orașului Uricani, pla
nul pe 1985 la carne livra
tă la fondul centralizat al 
statului a fost depășit cu 
16,2 tone, ceea ce creează o 
temeinică bază de înfăp
tuire și în anul 1986 a pre
vederilor în această direc- Petrila a trăit zilele trecu- 
ție., (G.C.) te un eveniment deosebit :

BRIGADA ȘTIINȚIFICĂ ortacii din sectorul V au 
a Casei de cultură se de- sărbătorit ieșirea la pen-

perseverență
ni)e planificate cu canti
tăți de cărbune ușor 
recuperat în cel mult 
decadă. :

Nici întreprinderile
r.iere Aninoasa, Livezeni 
sau Bărbăteni nu se află 
într-o situație critică, deși 
sarcinile planificate pen
tru perioada amintită nu 
au fost realizate decît în 
proporții cuprinse între 
89,1 la șută (Aninoasa) și 
88,9 la sută (Bărbăteni)

Printr-o mobilizare de 
excepție și aceste colective 
pot să-și îndeplinească sar
cinile de plan lunare.

Intr-o situație mai difi
cilă se află mina Uricani 
(68,8 la sută proporție de 
îndeplinire a prevederilor 
de plan) Exploatarea de 
cariere Cîmpu lui Neag 
(65,1 la sută), I.M. Valea 
de Brazi (58,4 la sută).

Prin urmare, situația rea
lizărilor primei decade a 
lunii ianuarie, dă dreptul 
colectivelor miniere să pri
vească cu optimism pers
pectiva îndeplinirii sarci
nilor de plan ale lunii 
ianuarie și trimestrului I 
a) anului 1986.

ilor populare -se vor dezba* 
te și aproba proiecte de 
holărîri și programe în 
profil teritorial care vor 
contribui la dezvoltarea e- 
conoinică și socială a mu
nicipiului, la întărirea spi
ritului gospodăresc și al 
răspunderii în folosirea ju
dicioasă și reducerea con
sumurilor energetice și ma
teriale. In spiritul hotărî- 
.rilor Congresului al III-lea 
al consiliilor populare, prin 
conlucrarea armonioasă a 
deputaților cu cetățenii, cu 
participarea permanentă a 
comisiilor permanente, a 
comitetelor de cetățeni și 
asociațiilor de locatari, toa
te unitățile administrativ- 
teritoriale vor lua măsuri 
pentru sporirea bazei da 
venituri proprii, în vederea 
autofinanțării integrale. 
Pentru municipiu anul 1986 
va însemna deci cucerirea 
unor noi cote în dezvolta
rea și modernizarea în 
continuare a mineritului, 
dar și în diversificarea ac
tivităților de producție de 
interes local — industria 
mică și prestările de ser
vicii — asigurîndu-se popu
lației un nivel tot mai ri
dicat de bunăstare.

Eforturi concentrate
(Urmare din pag. I)

perfecționării activității 
productive, promovarea 
tehnologiilor avansate, îm
bunătățirea asistenței teh
nice și aprovizionării locu
rilor de muncă.

TOATE FORMELE PRO
PAGANDEI VIZUALE „LA 
ZI". Am făcut această 
constatare chiar din sala 
de ape) a minei, unde sînt 
concentrate majoritatea for
melor și mijloacelor pro
pagandei vizuale. Panoul 
„Faptul zilei" evidențiază 
colectivele fruntașe în în
trecerea pe această lună, 
ale sectoarelor III, V și 
microcarierei care au ex- 

/ tras între 500—1200 tone 
de cărbune suplimentar, 
minerii sectorului de in
vestiții care raportează 20 
ml de deschideri și .pregă

tiri executați peste plan. 
Sînt completate „la zi“ și 
graficele cu punctajele ob
ținute în întrecere de for
mațiile de lucru, iar ediția 
g"zetei „Minerul" este axată 
pe sarcinile de plan ale lunii 
ianuarie 1986. „Totodată, ne 
asigură secretarul adjunct 
cu propaganda al comitetu
lui de partid, la fiecare 
sector avem expuse afișe 
tot cu sarcinile pe prima 
lună a anului; am difuzat 
asemenea afișe și cu sar
cinile brigăzilor. Odată cu 
definitivarea obiectivelor 
de întrecere pe noul an — 
angajamentele pe brigăzi, 
sectoare și mină, le vom 
expune pe panouri specia
le pe aleea din incinta mi
nei"

. URMĂRIREA CONCRE
TA A REALIZĂRILOR, 
SOLUȚIONAREA OPERA. 
TI VA A PROBLEMELOR 
PRODUCȚIEI constituie, de 
asemenea, o componentă e- 
sențială ă muncii politico-' 
organizatorice. Comitetul 
de partid al minei, birou
rile organizațfilor de bază 
pun un accent deosebit pe 
urmărirea realizărilor, pe 
modul în care intervin co
muniștii, cadrele însărcina
te cu sprijinirea formați
ilor de lucru, pentru solu
ționarea operativă a pro
blemelor producției. De
cadal și setnidecadal s-au 
statornicit în sectoare, ana
lizele concrete cu șefii de 
brigadă și maiștrii, la care 
participă membri ai comi
tetelor de partid din con
ducerea sectoarelor. Totoda
tă. brigadierilor, șefilor de 
schimb maiștrilor li se 
cer informări zilnice asu
pra desfășurării activității 
productive, a modului în 
caro acționează pentru a 
asigura ritmicitatea produc
ției După o asemenea ana
liză, la sectorul I s-a în
treprins zilele trecute o 
acțiune operativă pentru 
remedierea defecțiunilor pe 
fluxul de transport de pe 
galeriile transversale prin 
care se evacuează produc
ția abatajelor 91 și 92. A 
fost o acțiune promptă, e- 
fkdentă care a determinat 
îmbunătățirea realizărilor 
sectorului, creînd premise 
sigure pentru a încheia 
prima lună cu planul rea
lizat.

sie a șefului de brigadă 
Gheorghe Duca. După 30 
de ani de activitate con
tinuă, i s-au adresat felici
tări și din partea ortacilor, 
a pionierilor și a colectivu
lui minei. (I.D.)

TURNEU ARTISTIC. In 
13 ianuarie, Teatrul de 
stat „Valea Jiului" începe 
un turneu artistic în ju
dețul Hunedoara, cu piesa 
„Nevastă de ocazie" de 
Kostas Asimakopoulos. Se 
va juca în orașele Călan și 
Orățtie.

'-------- ’--------- —----■>.
GRUPUL „Acustic", că

ruia i s au alăturat, în 
calitate de invitați Stela 
Popescu și Alexandru Ar- 
șinei, actori de comedie . 
binecunoscuți, a susținut un } 
spectacol pentru iubitorii | 
muzicii și voii bune din | 
orașul Brad. ■

Rubrică realizată de 
H. ALEXANDRESCU
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LA AL TA
Unde este Ranisstorum ? (I)

Paringul după ninsoare Foto : V'asile POLLAK

adică aproxima- 
Iulia de astăzi, 
slabe sînt ușor

deosebit pen- 
noastră; yeche. 
fost așezat la 
T. Claudius 
despre care

Cu două decenii în 
mă era descoperită 
Grameni în Grecia

i DE LA O DUMINICA
ur

la 
de 

nord, o. piatră—tombală cu 
inscripția bine păstrată, 
al cărei conținut prezintă 
un interes 
tru istoria 
Epitaful a 
capul lui 
Maximux 
moștenitorii săi afirmă eă 
l-a „capturat" pe Dece- 
bal, dueîndu-i apoi capul 
la Ranisstorum, unde în 
acele zile se afla însuși, 
Traian. Tocmai această 
scenă a „capturării", a 
cărei istorisire repetată — 
cum o face orice militar 
în fața celor dornici să 
asculte, este înfățișată pe 
monumentul în discuție. 
Regele erou, căzut la pă- 
mînt, sprijinit cu ume
rii de trunchiul unui co
pac, trecuse deja în nefi
ință... Spre el se avîntă 
un călăreț, dar prea tîr- 
ziu; romanii nu îl vor în- 
lănțui nicicînd la carul 
victoriei... Mîndrul său 
cap, va fi prezentat lui 
Traian, dovadă că impla
cabilul său adversar, nu 
mai există. Descoperirea

epitafului a adus noutăți 
de limbă — așa cum se 
vorbea ea în secolul II, 
se confirmă și prin acest 
izvor ■— imaginea este 
foarte clară, că regele da
cilor nu a căzut viu în 
brațele adversarilor săi. 
Chestiunea esențială, pri
vind informația rezultată

din citirea inscripției, a- 
șa cum și-au pus-o istori
cii, este de altă natură i 
unde poate fi localizat 
Rânisstorum? Răspunsul 
la această întrebare • ar 
însemna un plus de infor
mație certă pe lîngă al
tele, puține, vagi și ne
semnificative privitoare la 
campaniile traianice. Desi
gur, ela au existat cîndva, 
mai bogate, mai pline de 
substanță, dar din păca
te. nu au ajuns pînă la 
noi. Michael Speidel, des
coperitorul epitafului ne-a 
propus drept Ranisstorum^

Apulum 
tiv. Alba 
Punctele 
de sesizat : Apulum rămî- 
nc Apulum și nu Ranis
storum plus alto elemen

te—depărtarea împăratului
de linia frontului, perico
lul implantării unui stat 
major (în frunte cu Op- 
timex Princeps !) într-o 
mare populație dacă, ne
pacificată, etc. La un re
cent colocviu de istorie 
veche, cercetătorul Liviu 
Mărghitan a lansat id cea 
bazată pe necesara apro
piere de punctul „fierbin
te" al 
storum ar putea 
zat în sud-estul

• getusei Regia, 
chiar Banița de 
Statul major — 
cercetătorul .trebuia 
se găsească la' o distanță 
rezonabilă de linia fron
tului, astfel ca un ordin 
sau raport să nu facă 
mai mult de o jumătate 
de zi pe sens dus sau în
tors. Ipoteza Banița se 
poate dovedi viabilă la o 
cercetare mai amănunțită?

bătăliei, că Ranis- 
fi locali- 
Sarmize- 
probabil 

astăzi, 
afirmă 

să

Dr. V. MORARU

IN LOC DE CLOPOȚEL».

Incepînd de la 1 ianua
rie 1986, școlarii din Gha
na nu vor mai intra și pă
răsi cursurile la 
clopoțelului, ci. ale... 
tam-ului. Oficialitățile, 
resort ghaneze susțin 
tam-tam-ul ar fi un 
strument mai comunica
tiv — informează ziarul 
algerian „El Moudjahid".

sunetele 
tam- 

de 
că 

- in-

Planeta fără nume (I)
.Acționat turație
la motoarele 2 

și 3

meta-cu irizații 
pilotului automat 
la realitate pe cci

DISCO TOP
S.R. (13)

muzica romaneasca
1. Souro-.ml cine ești ? 

■— Semnal M.
2. Prietenă ți-e muzica

.— Aura Urziceanu.
3. O altă zi — Compact.
4. Ferestre spro

Mass Media.
5. Clopotele —

cer

Acustic.

MUZICA STRĂINA
1. S <y You, Say Me — 

Lionel Richie.
2. Cheri, Cheri Lady —

Modern Talking
3. Young, Free And Sin

gle — Boney M. •
4. Attenzione (Go Go Ra

dio) — Bernie Paul.
5. Tonight — Ken Laszte.

a- 
cu

Răspundem mai multor 
cititori care ne-au întrebat 
în scrisorile adresate rubri
cii „Disco Top S.R." în le
gătură cu termenul „Break
dance". Este genul d? dans 
practicat în ultima Vreme, 
pe stilul de muzică techno- 
pop, acest nou val al mu
zicii disco. Este un dans 
cu valențe acrobatice, ba
zat pe mișcări sacadate, 
robotice, întrerupte (to 
break — a întrerupe), 
vînd puncte comune
gimnastica și pantomima. 
Evident, este un curent des
tinat special ringului de 
dans.

Disco Top S.R. nr. 13 
între două evenimente mu
zicale : concertul susținut 
la București în zilele de 
10—11 ianuarie a.c, de cu
noscuta formație olandeză 
The Shorto și prezența la 
Petroșani, săpt .mîna viitoa
re. în 18—19 ianuarie a.c., 
în cadrul discotecii de Ia 
casa de cultură a sindica
telor, a cunoscutului redac
tor muzical Florin Silviu 
Ursulescu, care va înmîna 
premiile pentru Disco-Top 
SR. ’85.

DISC JOCKEY

ÎNTÎMFLĂRI LA HOTARUL DINTRE ANI
— cronică rimată —

(La hotarul dintre ani 
ea îi spuse... „vino mîine?") 
La volan, spre Revelion, 
fiind cu vinul vechi în ton, 
el gonea și-n ochii lui 
si' simțea foarte corect. 
(I.a hotarul dintre ani - 
...a rămas fără carnet) 
„Mă pupi cînd se ia lumina 
vocea stă să i se frîngă, 
vezi că sînt în partea stîngă..." 
...dar, apoi, scăpă cu fuga... 
(Ea hotarul dintre ani 
...el uitase care-i stînga) 
Tase e gestionar 
și-avu bietu’ o idee, lucru rar, 
făcînd Revelionu-acasă 
a băgat apă în spirt. 
(La hotarul dintre ani 
...a uitat eă nu-i la birt). 
Să ne amuzăm, am vrut, 
doar în retrospectivă, 
clipa veșnic efemeră 
wntru cei veseli din fire. 
La hotarul dintre ani 
A VENIT CU TOLBA PLINĂ DE 
URĂRI. DE FERICIRE'

Mircea ANDRAS

ldn amic, timid din fire, 
a sosit fără pereche, 
(asta fiind poveste veche) 
...dar i-a sntijnit privirea...
(la hotarul dintre ani el descoperi... 
iubirea)
Croitorul, lucru rar, 
a-mbrăeat, pe negîndite, 
haine chiar de el croite, 
pentru-o altă garderobă...
(la hotarul dintre ani

I
I .. . . . . . . . . . . . . .
I parcă era la... prima probă)
■ ‘l.-i.- _î '■4.L___ _____

I
1
I
I
II
I
I
I

Valsuri lente și tangouri, 
cu-o nevastă oarecare 
a dansat un prieten, care 
„amețise" lume multă. 
(La hotarul dintre ani 
se alese cu o... bătută!) 
Coafez de meserie, 
cu o blondă mai nurlie 
a dansat cînd, ce să fie, 
ea-1 sărută pe furiș 
(La hotarul dintre ani 
zise... „Nu primim bacșiș!") 
Unei fete, birocrate, 
mai cu alta ,mai cu una, 
el vroi să-i ceară mina, 

I ferm ciezind c-așa e bine.

Gin duri

L 
mă 
Motoarele 1 
medie...

Glasul 
lice ăl 
îi aduse
doi pămînteni pierduț în- 
tr-un noian de gînduri. A- 
cum, cînd nava lor se pre
gătea să asolizeze pe acea 
planetă minusculă, pierdu
tă în infinitatea spațiului, 
simțeau o emoție fără mar
gini, o entitate prezentă 
alături de ei în cabina he- 
încăpătoare. Erau convinși 
că și ceilalți, din celelalte 
nave, erau încercați de 
simțăminte asemănătoare.

— Rodeon, îți mai amin-, 
te.ști cum. a început totul? 
Poți înțelege însemnătatea 
misiunilor noastre ?

Cel interpelat zîmbi. I,și 
aducea aminte.

■— Da. Intr-o zi trei, 
uriașe radiotelescoape de pe 
trei planete captaseră a- 
ceieași semnale, pe ace
leași lungimi de undă, Pe 
ecranele de serviciu apăru
ră, schițate rudimentar, cî- 
teva figuri umanoide. Min
țile luminate de pe cele 

. trei lumi stabiliră fără tă
gadă locul din spațiu de 
unde se transmitea. Iat-o !

Astronautul își aruncă 
privirile prin hublou și

trei,

examina solul care se apro
pia vertiginos. După <.ani 
și ani de zbor prin neant, 
navele celor trei civilizații 
abordară ținta misiunii lor,

— Oprit motoarele 2 și 
4... .Acționat turație mini
mă la motoarele 1 .și 3— 
Pregătit pentru asolizare.»

Doi oameni crispați stă
teau față în față cu ’ “ 
nul. Alături' de nava 
alteie două înfruntau 
noscutul.

2. — Bo, fi atent ..la co
menzi ! Acum ori nicio
dată.

— Stai liniștit, prietene, 
îi teiepată celălalt. Mîna 
mea nu va tremura nicio
dată...

Cei doi khalieni foloseau 
tetepatia ca mod de con
versație. Vorbirea articu
lată o utilizau doar în con
tactele cu ființele netele- 
pate de pe celelalte două 
lumi din Uniunea Galacti
că

dești- 
lor, 

necu-

Secretele unei afaceri
Cei trei sînt evident ne- 

cunoscuți: nu există un 
Jean-Michel Berthelo, 33 

comercial, 
Audrenc, 
fotograf, 

Raymond 
de ani, 
trei ar fi, 
înotători de 

grupele de

• Florile nu se 
Florile se admiră.

• Ca spuma. Mereu fra
gilă și mereu deasupra.

• Tăria și strălucirea 
înnobilează diamantul.

• Să ai puține vicii'. Ia
tă deja o virtute.

• Să nu vedem în tran
dafiri numai spinii,

• Trec drept curajoși 
și cei ce. nu sesizează pri
mejdia.

Valeriu BUTULESCU

de ani, 
nici un 
32 de 
și nici 
Velche, 
skipper, 
de asemenea, 
elită, din 
asalt de la baza din As
pre tto.

La controlul velieruiui, 
pe drumul de întoarcere, 
la escala din Norfolk, po
liția australiană a găsit 
o peliculă pe care figura 
fotografia a trei dintre 
ocupanți, între care skip- 
perul Velche. Ceea ce 
urma să faciliteze identi
ficarea lor și să risipeas
că pretinsa lor aparte
nență la o organizație de 
mercenari de extremă 

„dreapta. Indice supli men-

agent 
Eric 
ani, 
un

35 
Toți

tar inedit: ci sosiseră, la 
7 iunie, la Noumea, în 
compania unuia dintre 
patronii operațiunii, pur- 
tînd acte, false pe numele 
Philippe Duhast, analist 
de 49 de ani, originar 
din Reims.

SERIAL

Pentru a camufla a- 
ceastă gafă catastrofală, 
guvernul francez, prins 
din scurt de primele con
cluzii ale anchetei neo
zeelandeze și informațiile;, 
ce au început să se filtre
ze pînă la Paris, se- gră
bește să deschidă contra- 
foc politico-strategic. Mai 
întîi, prin anunțul de Ia 
8 august asupra 
schimb de scrisori
președintele. Mitterrand și 
primul. ministru Laurent

unui 
între

Privește At, îi romu- 
prin puterea gîndu-ni că

celălalt. Mai avem pu
și...

lui 
țin

Liviu PIRTAC, 
student

(Va urma)

de stat (II)
Fabius, privind ordonarea 
fără întîrzicrc a unei an
chete riguroase destinate 
să facă lumină deplină și 
să sancționeze eventualii 
vinovați, la orice nivel 
s-ar afla ei. In aceeași zi 
este anunțată misiunea în
credințată solemn unei 
person alită ți „ineontosta- 
bile“. Bernard 'lYicot.

La Eiysee și la Matig- 
non se explică faptul că 
gravitatea acuzațiilor neo
zeelandeze necesită un a- 
semenea demers excepțio
nal: este vorba de o a- 
faccre de morală politică. 
Este dificil să pozezi în 
campion al apărării drep
turilor omului și să 
bănuit dc 
în ascuns, 

rorism.

fi
a fi ordonat, 
un act de te-

(Va urina)
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FILME

Duminică, 12 ianuarie
<

13,00

Ședința Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S

MOSCOVA 11 (Agerprfs). 
Biroul Politic al C.C. al 
P.C.U.S.' a examinat sar
cinile organelor de partid 
și de stat, ale organizațiilor 
sindicale și de Comsomol 
în vederea creșterii consi
derabile a calității produc
ției și folosirii tuturor posi- 
‘trl'tăților existente în acest 
scop. A fost subliniată ne
cesitatea adoptării unor mă
suri practice vizînd inten
sificarea activității în acest 
domeniu, astfel îneît să 
se realizeze cît mai curînd

o cotitura radicală 
im bună tați rea calității 
ducției, asimilarea 
noi tipuri de materiale, u- 
tilaje și mărfuri de larg 
consum — relatează agen
ția T.A.S.S. A fost aproba
tă hotărîrea C.C. al P.C.U.S. 
și Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. referitoare la 
îmbunătățirea continuă a 
serviciilor prestate popu
lației rurale și întărirea 
bazei tehnico-materiale a 
organizațiilor și întreprin
derilor cooperatiste.

unor

Acțiuni impgtriva rachetelor nucleare

memento
Poziții potrivnice sancțiunilor economice, 

întreprinse de S.U.A. împotriva 
Jamahiriei Libiene

Expediție pe para
lela 37.
Episodul 1. (color)

Din cununa cîntecu- 
lui românesc — mu
zică populară. (co
lor)

BONN 11 (Agerpres). I.a 
Bonn a avut loc o reuniu
ne a Comitetului de coor- 

■ donare a mișcării pentru 
pace din R.F.G. In luări
le lor de cuvînt, membrii 
Comitetului au exprimat 
profunda îngrijorare a o- 
piniei publice vest-ger- 
mane în legătură cu si-

tuația creată prin înche
ierea instalării, pe terito
riul R.F.G., a rachetelor 
nucleare americane cu ra
ză medie de acțiune, de 
tip Pershing-2, și trecerea 
la amplasarea rachete
lor de croazieră, în con
formitate cu .planurile 
NATO.

LONDRA 11 (Agerpres). 
In cadrul unei întilnirj cu 
un giup de ziariști ame
ricani, primul ministru al 
Marii Britanii, 
Thatcher, a respins 
impunerii de 
conomice ca 
combatere a 
internațional, 
în același timp orice 
călcare a dreptului inter
național O mai mare co
operare între state și o- 
prirea livrărilor de arme 
• onstituie metode mai a- 
dccvate pentru contraca
rarea acțiunilor teroriste.

SOFIA 11 (Agerpres). 
Opinia publică bulgară 
urmărește cu îngrijorare 
acțiunile S.U.A. și Israelu
lui împotriva Jamahiriei 
Libiene, care pun în peri
col pacea și securitatea în 
regiunea Mării Meditera
ne și în contradicție 
principiile dreptului 
tcrnațional, se arată 
tr-o declarație a agenției 
BTA.

Margaret 
ideea 

sancțiuni e- 
mi.jloc de 

terorismului 
dezavuind 

în-

cu 
in- 
în-

Documentul cere să fie 
respectate suveranitatea și 
independența Jamahiriei 
Libiene, să se întreprindă 
măsuri eficiente pentru 
încetarea oricăror sancțiuni 
și planuri agresive împor 
triva poporului libian, să 
înceteze acțiunile caro pot 
avea consecințe grave a- 
supra situației din regiu
nea Mării Mediterane și 
a situației internaționale 
în general.
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Mari inundații
COLOMBO 11 (Agerpres). 

’ In urma ploilor torențiale 
care au căzut în ultimul 
timp, în Sri Lanka s-au 
produs mari alunecări de 
teren și inundații caro au 
afectat în mod deosebit 

regiunile de răsărit și de germane, 
nord ale țării. Numeroase 
localități nu mai au le
gătură cu restul țării, dru
murile de acces spre ele 
fiind blocate. Zeci de mii 
de oameni au fost nevoiți 
să-și părăsească domicili
ile, iar peste 50 de persoa
ne și-au pierdut viața, re
latează agenția TASS. Nu
mărul exact al victimelor 
încă nu poate fi precizat, 
Intrucît sute de oameni 
sînt dispăruți. '

Incendii
BONN 11 (Agerpres). Un 

violent incendiu a izbuc
nit în incinta complexului 
de clădiri ale Tîrgului in
ternațional al industriei 
din Hanovra, relatează a- 
gențiile internaționale de 
presă. Focul a distrus unul 
din cele mai mari pavilioa
ne, rezervat industriei e- 
lectronice, provocând pa-

FAPTUL DIVERS

gupe estimate la pcsn- 10 
milioane de mărci vest-

Pentru localiza
rea și stingerea incendiului 
au luptat, ore în șir, pes
te 250 de pompieri. Nu se 
cunosc cauzele sinistrului.

☆ 
MONTEVIDEO 11 

preș). Cel mai mare 
diu de pădure din 
Uruguayului, care a 
nit în urmă cu nouă zile 
la est de capitala țării, 
Montevideo, a fost adus 
sub control, a anunțat șe
ful serviciilor de pompieri, 
citat de agenția A.D.N. El 
a precizat că în provincia 
Rocha 
neze unități militare 
voluntari pentru 
pe pompieri să 
ultimele focuri, 
prezent au fost
6 000 de hectare de pădure.

Accident naval
BONN 11 (Agerpres). Po

liția maritimă vest-germană

(Ager- 
incen- 
istoria 
izbuc-

continuă să acțio- 
și 

a-i ajuta 
stingă «i 
Pînă ■ în 

distruse

a anunțat că două nave 
s-au ciocnit în Golful Kiel. 
Doi marinari au decedat, 
îneeîndu-se; alți șase au 
fost salvați de echipele de 
intervenție. Accidentul s-a 
datorat ceței'foarte dense.

Intervenție chirurgicala 
pe inima

ROMA 11 (Agerpres). O 
echipă de chirurgi italieni 
de la spitalul „Niguarda" 

" din Milano, condusă de dr. 
Allesandro Pellegrini a e- 
fectuat cu succes o opera
ție de transplant de ini
mă, de care a beneficiat 
pacientul Dante Previato, 
în vîrstă do 50 de ani. Ini
ma grefată a aparținut u- 
nei tinere decedată în ur
ma unui accident de auto
mobil. După intervenția 
chirurgicală, care a durat 

. trei ore, pacientul a rămas 
timp de 24 de ore în ca
mera de reanimare, după 
care a fost plasat într-o 
rezervă a spitalului. Evolu
ția stării sănătății sale este 
satisfăcătoare — a precizat 
un purtător de cuvînt al 
spitalului, citat de agenția 
United Press International.

REPREZENTANTUL 
PARTIDULUI COMUNIST • 
ITALIAN, Pietro Capaldo, 
a fost ales în funcția de 
primar al orașului Arce, 
capitala regiunii Lazio. Din 
Consiliul comunal al ora
șului, organ local al pu
terii executive, fac parte, 
în prezent, comuniști, so
cialiști și social-democrați. 

CHINA speră să-și reia 
locul în cadrul Acordului 
General pentru Tarife și 
Comerț (G.A.T.T.) — a de
clarat premierul Consiliu
lui de Stat al R.P. 

'ze, Zliao Ziyang, în 
unei întrevederi cu 
torul general al 
organizații, Arthur 
kel. Agenția China 
menționează că 
Dunkel acționează i 
recția reintegrării 
în GATT și explorează po
sibilitățile participării a- 
cestei țări la noua rundă 
de negocieri comerciale 
multilaterale. După . cum 
precizează agenția citată, 
China nu participă la 
GATT din 1950.

IN POFIDA PROTES
TELOR tot mai insistente 
ala opiniei. publice mon
diale, inclusiv din S.U.A., 
Pentagonul a procedat la 
o nouă experiență de in
terceptare în atmosferă, a 
unei rachete — a patra — 
din cadrul programului 
militar spațial, cunoșcut 
sub numele de „Inițiativa 
de apărare strategică" 
(„Războiul stelelor"), rela
tează agenția Associated 
Press.
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Calendar
(13—19

săptămânal
IANUARIE 1986)

Bruxelles, începe reuniunea miniștrilor 
din țările membre ale C.E.E.

14 IANUARIE

LUNI, 13 IANUARIE
— Parlamentul (vest)-european se întîlnește în 

sesiune plenară, la Strasbourg, pentru a-.și expune 
poziția în legătură cu preconizata reformă a C.E.E. 
(13—17).

— La 
pescuitului

MARȚI,
—- Președintele ales al Guatemalez Vinicio Ce- 

rezo Arevalo, va prelua oficial prorogați vele de șef 
al statului.

— Reuniunea „Grupului de la Contadora" și a 
„Grupului de sprijin", cu prilejul participării repre
zentanților statelor membre la ceremonia preluării 
oficiale a funcției de ,șef al statului guatemalez de 
către Vinicio Cerezo (Ciudad de Guatemala).

MIERCURI, 15 IANUARIE
— La Damasc, începe a 8-a sesiune a Comitetu

lui permanent pentru cooperare arabo-africană.
— începe vizita oficială a ministrului de ex

terne al U.R.S.S., Eduard Sevărdnadze, iu Japonia 
(15—19;.

Chine- 
i cursul 
l direc- 

acestei 
■ Dun- 

Nouă 
Arthur 

în di- 
Chinei

JOI, 16 IANUARIE
— Vor fi reluate, la Geneva, tratativele sovieto- 

americane cu privire la armele nucleare și cosmice.
— 38 de ani de la semnarea Tratatului de prie

tenie, colaborare și asistență mutuală dintre Româ
nia și Bulgaria. ■

— începe, la Varșovia, Congresul mondial al 
intelectualilor în apărarea păcii (16—19).

— Cancelarul R.F. Germania, Helmut Kohl, și 
președintele Franței, Francois Mitterrand, vor avea 
convorbiri în probleme de ‘ cooperare militară , la 
Baden-Baden (R.F. Germania). i șr’<

VINERI. 17 IANUARIE
— in Coasta de Fildeș .va avea loc o reuniune 

la nivel înalt a țărilor africane membre ale Acor
dului de neagresiune și asistență în domeniul apă
rării.:

— începe,' la Roma, reuniunea Fondului Inter
național de Dezvoltare Agricolă F.I.D.A, în pro
blema. desertificării africane.

DUMINICA, 19 IANUARIE
— In. Statele Unite ale Americii Se va marca, 

pentru prima dată în mod oficial, ca sărbătoare 
națională, ziua de nașterea dr. Martin Luther King,
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Mica publicitate
PIERDUT carnet 

dent pe numele Bologa 
Vergii, eliberat de Institu
tul de Mine Petroșani. II 
declar nul. (5679)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodici) cu nr. 
4342 și pe numele Boboia 
Iuliuna,’ eliberate de Insti
tutul de Mine Petroșani. 

Le declarăm nule. (5690)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Ganta 
Agafia, eliberată de între
prinderea, de confecții Vul
can. O declar nulă. (5689)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Giurgiu 
Nicolae, eliberat de Insti
tutul de Mine Petroșani. II 
declaf nul. (5686)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 'fâz- 
lăoanu Vasilica, eliberată 
de I.U.M. Petroșani. O de
clar nulă (5685)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
Valeria, eliberată 
IACCV.J Petroșani, 
clar nulă. (5684)

PIERDUT legitimație 
serviciu, pe numele Nistor 
Constantin, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (5690)

căsătorie mul- 
fericire și „La 
(5698) ' -

apartament 
camere, strada 

cu similar 
Telefon

abonament

COPIII Beby, Claudiu și 
bunica urează familiei Pop 
Liviu cu ocazia împlinirii 
a 25 ani de 
tă sănătate, 
mlilți ăni“l

SCHIMB 
confort I 3
Independenței 
Petrpșani-Nord. 
42384. (5688) 
. PIERDUT
transport pe numele Oan- 
cea Trifon, eliberat de I.M. 
Lonea. II decalr nul. (5694)

PIERDUT carnet student 
nr 5278, eliberat de Ins
titutul de Mine Petroșani. 
II declar nul. (5693)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Borzos 
Marcel, eliberată do 
Livezeni. O declar 
(5697)

PIERDUT ștampilă 
tatea nr. 288, eliberată de 
I.C.S. Mixtă Lupeni. O 
declar nulă. (5699)

PIERDUT carnet 
dent pe numele Gologan 
Catalin, eliberat de Insti
tutul de Mine Petroșani. 
II declar nul. (5683)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Ploscaru 
Doru. eliberat de Institu
tul de Mine Petroșani, II 
declar nul.. (5682)

I.M. 
nulă.

uni-

stu-

O

Pârje

de

ANUNȚ DE FAMILIE

CODRUȚA, Marioara și Tilu sînt alaiuri de fa
milia Kădoi in încercarea grea pricinuită de pierde
rea fiului iubit

RADOI VALERIAN
Ii vom păstra neștearsă amintirea. (5695)
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