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ȚĂRII CIT MAI MULT CĂRBUNEI |

ANCHETA NOASTRĂ LA ÎNCEPUT DE AN

Azi, întreprinderea minieră Petrila
Directorul minei, ing. AUREL MARHAN declară:

„Sporirea productivității 
muncii - principala 

sarcină"

SARCINILE DE PLAN

Anul 1986

Ritm intens
în abataje
Printr-o mai bună or

ganizare a activității 
(perfecționarea fluxu
lui de transport, plasa
rea optimă a posturi
lor, aprovizionarea rit
mică a fronturilor), prin 
folosirea intensivă a d- 
tilajelor din dotare, bri
găzile de frontaliști, 
conduse de loan Bata, 
Dumitru Leonte și Ga- 
vrilă Jurcan de la mi
na Petrila, au reușit să 
atingă randamente 
2,2 tone, 2 tone și, 
pectiv, 1,6 tone pe 
mai mari decît cele
nificate. De subliniat 
faptul că măsurile în
treprinse pînă acum 
pentru grăbirea lucră
rilor de pregătiri asi
gură și în continuare 
producții suplimentare 
de cărbune, obținute pe 
seama ridicării produc
tivității muncii din a- 
bataje. (S.B.)

cu 
res- 
post 
pla-

Construcții noi în cartierul Bucura — Uricani. 
Foto: AI. TĂTAR

EXPRESII ALE DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI

noastră
— Tovarășe director, 

în acest an întreprin
derea minieră Petrila a 
obținut, în mai multe 
zile producții suplimen
tare prevederilor de 
plan. Sperăm că repre
zintă o redresare a pro
ducției de cărbune ex
tras.
— Practic, a vem crea-. 

te toate condițiile pentru 
îndeplinirea prevederilor 
de plan stabilite și mă 
refer atît la linia de front 
existentă, cît și la dota
rea tehnică. O problemă 
pe rare o niai avem încă 
de rezolvat constă în 
completarea efectivului 
cu 115 oameni.

De la începutul acestui 
an ne-am realizat și de
pășit productivitatea mun
cii planificată în subte
ran, în cărbune și chiar

tă nivel de întreprinde
re, ceea ce denotă că în
tregul efectiv este hotărît 
să-și îndeplinească în 
mod exemplar sarcinile 
care îi revin. Mai mult, 
avem posibilități certe, 
și le vom valorifica, pen
tru sporirea în continua
re a productivității mun
cii realizate. Aceasta fi
ind principala noastră 
sarcină.

— Producția extrasă 
în această perioadă este 
superioară celei’ obți
nute în luna decembrie? 
-— Cu aproape 2000 to

ne de cărbune am extras 
mai mult decît in aceeași 
perioadă a lunii decem- 

. brie.
— Tovarășe director, 

care este situația stării 
disciplinare ?
— Indisciplina hu “con*

Producția fizică :
1 250 000 tone

Pregătiri :
7 684 ml

Investiții :
2 880 ml

Trimestrul I

Producția fizică :
- 300 000 tone

Pregătiri :
1 844 ml

Investiții:
720 ml

stituie o problemă deose
bită pentru colectivul mi- 

- nei noastre. Absențele 
nemotivate s-au redus cu 
50 la sută față de anul 
trecut. Numărul celor ca- ' 
re mai fac nemotivate 
este cuprins între 6 și 
14, rar ajungînd la 32.

Interviu realizat de 
Dorin GUIȚA

REVOLUȚIONARE, ALE PARTICIPĂRII CETĂȚENILOR LA 

DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ A VĂII JIULUI

Sesiuni ale consiliilor
populare orășenești

Ieri, la Petrila, Vulcan, 
Lupeni și Uricani au avut 
loc sesiuni ale consiliilor 
populare orășenești care 
au analizat, în aceste zile 
de început de an și ele cin
cinal, proiecte de plan și 
programe de acțiune pen
tru dezvoltarea și perfec
ționarea activității econo
mice și sociale în profil te- 

La aceste rnani- 
democrației 
revoluționa

ritorial. 
testări ale 
muncitorești 
re, ale responsabilității mo- 
ral-politice și cetățenești 
pentru continua înflorire 
a localităților Văii Jiului, 
au participat deputății în 
consiliile populare, repre
zentanți ai întreprinderilor 

instituțiilor, organi-(Continuare in pag a 3-a)

zațiilor de 
să, obștești

Intr-o atmosferă de răs
pundere comunistă, în ca
drul sesiunilor au avut 
loc dezbateri fructuoase, 
s-au făcut numeroase pro
puneri, s-au conturat noi 
idei, inițiative și direcții 
concrete de acțiune, care 
vor contribui în spirit în
noitor, 
rodnică 
țenilor 
cesc în 
la înfăptuirea 
Congresului al 
partidului și l 
al III-lea al 
populare.

Sesiunile consiliilor popu
lare orășenești au prilejuit 
efectuarea unei expresive 
sinteze a remarcabilelor 
împliniri socialiste din cin
cinalul de curînd încheiat,

partid, de ma~ 
și de tineret.

printr-o largă și 
implicare a cetă- 

ce trăiesc și mun- 
Văii Jiului, 
hotărîrilor 

XlII-lea al 
Congresului 

consiliilor

orașele

evidențiindu-se hotărîreâ 
unanimă a deputaților, a 
tuturor cetățenilor, de a-și 
îndeplini în mod exemplar 
sarcinile de plan, răspun* 
zînd cu spirit gospodăresc, 
prin fapte trainice de mun
că, la vibrantele îndem
nuri formulate de tovară
șul N'icolae Ceaușescu, se
cretarul general al. parti
dului.

Pentru realizarea 
portantelor sarcini, 
subliniat în timpul 
rilor sesiunilor, este
■sar ca în toate unitățile e- 
ccnomice și sociale să; se 
folosi ască’ rațional baza 

se 
per-

im- 
s-a 

ltțcră- 
nece-

tehnicc-materială, să 
manifeste o atenție 
manentă pentru tehnica și 
tehnologiile moderne, per
fecționarea organizării

(Continuare în pag. a 3-a)

După un șut rodnic, ortacii din brigada condusă de comunistul Ștefan Alba poartă un dialog de lucru, 
preco.nizînd obținerea de noi succese la extracția cărbunelui. Foto : ROBERT TĂVI AN

Adunări cetățenești
ții sociale.- Animați de un 
interes crescînd pentru 
intensificarea activităților 
din aceste domenii, nume
roși cetățeni au luat cu* 

bătut de. dorința impulsio- vîntul, dîhd expresie -hotii- 
rîrii de s sprijini și în 
continuare, acțiunile ce vor 
fi întreprinse, . formulînd 
propuneri utile în vederea 
valcrîîieării cu și mai bu
ne rezultate 
existente.

In ’cadrul 
tățenești au

Sesiunile consiliilor popu
lare orășenești au fost pre
cedate de rodnice adunări 
cetățenești, desfășurate in
tr-un cadru de lucru, stră-

Cărbune
peste plan

pro- 
. pe 

pe 
trei.
Va- 
pri-

Sint de consemnat 
ducțiile suplimentare 
care le înregistrează, 
lingă I.M. Lonea, alte 
colective miniere din 
lea Jiului, în această 
mă parte a lunii ianuarie, 

mun- 
randamentele 

preocupîndu-se |

Organizîndu-și bine 
ca, ridicând 
pe post, 
pentru menținerea capa
cităților . din fronturile ac
tive ale abatajelor, brigă
zile de la minele Vulcan, 
Paroșeni și Dîlja -înregis
trează în bilanțurile, la zi, 
851 tone, 516 tone și, res
pectiv, 433 de tone de căr
bune pestesarcinile de 
plăti ale perioadei. (S.B.)

I Drumul rodnică! creșterii profesionale
I că din Paroșeni sint ne

cesare lucrări care 
plică o înaltă calificare, 
hotărîtoare pentru bunul 
mers al producției, prin
tre primii oameni ai „e- 
ehipelor de șoc" apare 
muncitorul specialist Dra- 
gormr Lucaciu, șef de e- 
chipă la lăcătuși. De ce ? 
In primul rînd pentru că 
el este mereu acolo unde 
este mai greu, acolo unde 
este nevoie de cunoaște
rea perfectă a utilajelor, 
de pricepere, de dăruire 
profesională. Și asta de 
mai bine de trei decenii,

I

nării. activității economice 
și Sociale, pentru creșterea 
potențialului productiv și 
dezvoltarea localităților. In 
fața unui mare număr de 
locuitori — mineri, con
structori, preparatori, e- 
nergeticieni, lucrători din 
sfera serviciilor — prima
rii orașelor au prezentat 
rapoarte din care s-au des--, 
prins rezultatele obținute 

în semestrul II 1985 și 
preocupările actuale cu pri
vire la executarea lucră
rilor edilitar-gospodărești, 
întreținerea și. gospodări
rea fondului locativ și în
făptuirea celdrlaltor înda
toriri înscrise în . sfera vie-

a resurselor '

adunărilor ce- 
.. .. fost dezbătute
proiectele planurilor , de 
dezvoltare economi co-so- 
cială în profil
-de dezvoltare a agricultu
rii, proiectele 
locale, proiectele 
melor de autoconducere și 
autoaprovizionare și a fost 
aprobată contribuția ibâ- 

' nească și în piuncă- pe ar 
cest an.

*

i

teritorial,

bugetelor
progra-

de afirmare, practic ea 
fiind cu totul o altă în
treprindere față de înce
puturi. Puterea energe
tică instalată aproape s-a 
dublat prin construirea și 
punerea în funcțiune a 
grupului - de 150 MW, 
grupul 3 X 50 AÎIV a fost 
trecut pe producerea în 
paralel a energiei elec
trice și termice șl de a-

Cinci la Uzina Elcctri- pentru că Dragomir Lu
caciu are rriîndria de a 

im- se număra între cei care 
au „semnat" certificatul 
de naștere al acestei ve
tre de lumină, apărută 
printre primele pe harta 
energetică a țării. Intr» 
acei ani și bătălia 
tudlă pentru cît mai mul
tă energie pulsată în sis
temul energetic națio
nal, el a parcurs un 
drum care este, în același • nul trecut a fost dema- 
timp, cel al. creșterii pro- rată o nouă etapă de 
fesionale și al constanței 
pasiunii pentru meseria 
de energeiician. : Uzina _
i-a oferit uri larg cîmp (Continuare în pag. a 3-a)

ac-
IN ZIARUL DE AZI

Gh. BOȚEA
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Planul de dezvoltare economico-socială 
în profil teritorial — PROGRAM REALIST, 
MOBILIZATOR, PENTRU NOI ÎNFĂPTUIRI 
SOCIALISTE IN VALEA JIULUI
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pentru noi

Planul de dezvoltare economico-șocială în profil teritorial
(Text prescurtat)

Consiliul popular al mu
nicipiului Petroșani,' în 
baza sarcinilor ce decurg 
din Planul Național Unic 
de Dezvoltare Economiep- 
Socialâ a Republicii Socia
liste România pe anul 1986, 
fn ■ temeiul art. 4 lit. „a“ 
din Legea 57/1968 de or
ganizare și funcționare a

consiliilor populare, hotă
răște:

Art. 1. Adoptă planul de 
dezvoltare economico-so- 
cială în profil teritorial al 
municipiului Petroșani pe 
anul 1986.

Art. 2. Principalii indi
catori de plan pe anul 1986 
pentru unitățile economice 
sînt următorii :

Nr. 
ert.

Indicatorul U/M Plan
1986

1. Valoarea producției marfă 
industrială mii iei 9522,9

2. Valoarea producției globale 
industriale » '••• 9703,5

3. Volumul investițiilor din 
fondurile statului — total 
din care i

construcții montaj »

5089,9

2068,2
4. Prestări de servicii pentru 

populație, inclusiv activitatea 
de transport și gospodărie 
comunală 449,7

5. Desfaceri de mărfuri prin 
comerțul socialist 2340,9

6. Livrări de mărfuri la fondul 
pieții 720,3

7. Export valoric, total - 232,2

Comitetul executiv și bi
rourile executive ale con
siliilor populare muhici- 

policalificare a personalu- pal, orășenești și comuna- 
■ • •' le consiliile oamenilor

muncii lin întreprinderi 
și instituții vor asigura a- 
plicarea fermă a prevede
rilor din programul pri
vind îmbunătățirea nivelu
lui tehnic și calitativ al 
produselor, reducerea con
sumurilor de materii pri
me, de combustibil și e- 
nergie, precum și din pro
gramul referitor la crește
rea productivității muncii, 
perfecționarea organizării 
și normării muncii, îmbu
nătățirea activității de pla- 
nificare-programare a pro
ducției și de urmărire a 
execuției planului.

Art. 4. Comitetul și bi
rourile executive ale con
siliilor populare munici
pal, orășenești și comu
nale vor analiza și infor
ma periodic Comitetul e- 
xecutiv al Consiliului 
populai județean, asupra 
stadiului îndeplinirii pla
nului

Art. ă. Volumul

întărirea disciplinei la lo
cul de muncă, ridicarea 
gradului de calificare și

Producția în unități naturale la principalele 
produse: . .

Nr. 
ert.

Indicatorul U/M Plan
1986

lui muncitor ;
d) Funcționarea în con

diții de siguranță a insta
lațiilor, mașinilor și utila
jelor, prin respectarea ri
guroasă a programelor de 
întreținere, revizii și re
parații, asigurarea mate
rialelor. pieselor.de schimb 
și subansamblelor nece
sare și folosirea lor efi
cientă ;

e) Gospodărirea raționa
lă a resurselor de materii 
prime și energetice, utili
zarea cu prioritate a re
surselor interne, limitarea 
la strictul necesar a im
porturilor, reducerea chel
tuielilor materiale prin re
introducerea în circuitul e- 
conomic a materialelor re- 
fblosibile și extinderea fo
losirii pieselor, subansam
blelor recondiționate, re
zultate din procesele de 
producție și consum ;

f) Modernizarea și diver-, 
sifiearea în continuare a 
producției bunurilor de 
consum, pe clase de cali
tate, extinderea producției 
realizate de industria mi
că prin atragerea în cir
cuitul productiv a noi re
surse locale, a materiale
lor recuperabile și refolo- 
sibile. De asemenea, se va 
trece la acțiuni de coope
rare în producție cu între
prinderile din industria 
republicană.

în zonele fără mijloace fe
roviare ; se vor reduce 
treptat transporturile auto 
pe șantierele de construc
ții, în incinta întreprinde
rilor, prin înlocuirea cu 
alte mijloace de transport 
cu consumuri mai reduse 
și prin echiparea mijloa
celor auto cu 
morci ;

• sporirea 
tații muncii și

2—3 re-

total de 
producție-prestații în gos- 

și loca- 
se sta- 

la 254,1 milioane

1. Cărbune brut
2. Cărbune net
3. Huilă spălată pentru cocs și 

semicocs
4. Energie electrică produsă
5. Mașini și utilaje tehnologice 

pentru lucrări miniere
6. Oțel brut
7. Fire de mățase artificială
8. Confecții textile
9. Produse tricotate

10. Mobilier din lemn
11. Carne (total)
12. Brînzeturi
13. Pline • .
14. Lapte consum
15. Produse lactate proaspete

podăria comunală 
tivă pe anul 1986 
biles te 
lei. ’

Art.
col, în 
normale, se prevăd a 
realiza niveluri superioare 
de producție la principalele 
produse agricole :

6. In sectorul agri- 
condiții climatice 

se

. 12 730mii to.
' * 8910

— cartofi de toamnă 3515 to.
3 980 — fructe 2881 to. ■

GWh 1 270 — carne în viu 3554,5 to.
— lapte de vacă și oaie 134 mil. Iii.

to. 16 700 — lină 101 to.
to. 8 000 — ouă 7824 mi i hue.
to. 4 100 .........i

mii Iei 
buc.

mii lei 
to.

' to.
to. 

mii hl.
mii hl.

Art. 3. Pentru realizarea 
planului de dezvoltare e- 
Conomico-socială în profil 
teritorial, comitetul și bi
rourile executive ale con
siliului popular municipal, 
orășenești și comunale, în 
lumina sarcinilor ce re
zultă din Directivele Con
gresului al XlII-lea- al 
partidului, din hotărîrile 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
13—14 noiembrie 1985, 
Plenarei Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii 
din decembrie 1985, pre
cum și din legile’ adoptate 
de Marea Adunare Națio
nală în ședința din 17—18 
decembrie 1985, vor lua 
măsuri pentru i

a) îndeplinirea sarcini
lor de plan de către toa
te unitățile, la toți indica
torii, prin creșterea între
gii activități economico- 
sociale și îndeosebi reali- 
«area producției fizice des
tinată exportului, în con-

din

dițiile de calitate și la ter
menele prevăzute în con
tractele încheiate cu par
tenerii externi ;

b) Toate unitățile
economia locală își vor în
deplini obligațiile ce le 
revin potrivit prevederi
lor Planului național u- 
nic, în concordanță cu ce
rințele de ansamblu ale 
dezvoltării econoniico-so- 
ciale, respectarea disci
plinei de plan, întărirea 
controlului asupra produc
ției (cu respectarea rigu
roasă a normelor de con
suni stabilite potrivit le
gii) ;

c) Potențialul productiv 
al întreprinderilor să fie 
folosit la maximum, prin 
creșterea gradului de uti
lizare a mașinilor, utilaje
lor, instalațiilor, asigura
rea la timp a aprovizionă
rii tehnico-materiale a în
treprinderilor în structu
ra sortimentală necesară.

Art. 7. Suprafața arabi
lă in cultură va fi de 827 
ha, iar efectivele animale 
vor înregistra creșteri im
portante pînă la sfîrșitul 
anului 1986.

Art. 8. Volumul investi
țiilor din fondurile statu
lui, ale unităților și din al-, 
,tc surse pentru consiliile 
populare va fi de 274,29 
mii. Iei, din care construc
ții montaj 252,4 mii. lei 
care se repartizează pe o-

■ rașe.
Art, 9. Se vor construi 

și da in folosință, pe loca
lități, 1606 apartamente.

Art. 10. Se aprobă volu
mul lucrărilor ce se vor 
realiza din contribuția în 
bani și în muncă a popu
lației, potrivit Legii nr. 
1/1985.

Art. 11. In cadrul acțiu
nilor patriotice se vor e- 
xecuta lucrări cu caracter 
gospodăresc și de înfrumu
sețare a localităților.

Art. 12. Valoarea pro
ducției globale de construc- 
ții-montaj se stabilește la 
244,8 mii. lei.

Art. 13. Se adoptă pla
nul de muncă și. retribui
re a muncii la un număr 
de 39 482 oameni ai mun
cii, repartizat pe sectoare 
de activități.

Art. 14. In anul 1#86 se 
va pune în circuitul eco-

fon-

15. Comitetul exe-

nomic un volum de 3100 
mc masă lemnoasă. Comi
tetul executiv al Consi
liului popular municipal - 
va lua măsuri în vederea 
înfăptuaii integrale și Ia 
un nivel calitativ superior 
a prevederilor programu
lui național pentru conser
varea și dezvoltarea 
dului forestier.

Art.
cutiv al Consiliului popu
lar municipal va lua mă
suri de aplicare a progra
mului privind protecția 
mediului înconjurător și 
amenajarea bazinelor hi
drografice,.

Art. 16. In cursul anului 
1986 se va acționa pentru 
realizarea în condiții cît 
mai bune a transporturi
lor necesare econoiniei. In 
acest scop se vor lua mă
suri privind i /

• creșterea transporturi
lor pe cale ferată, reduce
rea distanțelor de trans
port și a parcursurilor fă
ră încărcătură și sporirea 
tonajelor pe tren, prin do
tarea cu vagoane de mare 
capacitate pentru transpor
turile de cărbune și alte 
mărfuri ;

• limitarea la strictul 
necesar a transporturilor 
rutiere, urmînd ca acestea 
să fie efectuate, de regulă,

țional unic, în concordan
ță cu cerințele de ansam
blu ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a municipiu
lui, întărirea controlului a- 
supra producției, de la con
tractare pînă la faza fina
lă de realizare și expedie
re a produselor, cu

( pectarea riguroasă a nor
melor de cpnsum de ma
terii prime, materiale, com
bustibil, energie ;

• să reactualizeze planul 
de investiții construcții- 
montaj și reparații capita
le pe anul 1986, pe lucrări 
și obiective, în raport eu 
realizările de la 31 decem
brie 1985 ;

• să ia măsuri ca birou
rile executive ale consili
ilor populare orășenești și 
comunale să asigure reali
zarea integrală a sarcini
lor stabilite prin plan pen
tru livrările la fondul de 
stat a produselor agricole 
și înfăptuirea programu
lui de autoconducere 
auțoaprovizionare.

Art. 18. In vederea 
deplinirii prevederilor 
plan, Comitetul 
al Consiliului popular mu
nicipal și birourile execu
tive ale consiliilor popu
lare orășenești și comuna
le, consiliile oamenilor 
muncii din întreprinderile 
și unitățile economice vor 
asigura realizarea Urmă
toarelor sarcini :

res-
i

productivi- 
diminuarea 

cheltuielilor de transport, 
îndeosebi a costurilor în 
transporturile cu mijloace 
auto proprii ale întreprin
derilor și altor unități e- 
conomice.

Art. 17. Comitetul exe
cutiv al Consiliului popu

lar municipal este autori
zat ■

• să transmită la unită
țile și birourile executive 
ale consiliilor populare o- 
rășenești și comunale sar
cinile ce le revin din pre
vederile planului de dez
voltare economico-șocială 
a municipiului, să adopte 
indicatorii planului de stat 
prevăzut în prezenta hotă- 
rîre cu respectarea dispo
zițiilor în vigoare ;

• să asigure lunar și tri
mestrial analize cu toți 
factorii responsabili asupra 
modului de îndeplinire, de 
către toate unitățile eco
nomice, a obligațiilor ce 
revin potrivit planului na-

I. IN ACTIVITATEA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA ȘI LOCATIVA

fectuării, în perioada 1 a- 
prilie — 30 septembrie 
1986, a lucrărilor de veri
ficare și .reparare a insta- 

încăr- lațiilor de producere, dis- 
a tribuție și utilizare a e- 

nergiei termice, alimentarea 
cu apă caldă menajeră și 
căldură a locuințelor, con
form normelor legale, 
condiții de exploatare 
ficientă a dotărilor și de 
economisire a combustibi
lilor ;

• mobilizarea tuturoț 
cetățenilor pentru buna 
gospodărire, întreținere și 
curățenie a localităților, 
păstrarea ordinii și disci
plinei publice.

II. IN DOMENIUL INVESTIȚII- 
CONSTRUCȚII

1. Beneficiarii de investiții ‘

• utilizarea cu eficiență 
maxima a fondurilor fixe, 
acționîndu-se pentru fo
losirea optimă a capacită
ților de producție, 
carea corespunzătoare 
instalațiilor din dotare, 
creșterea siguranței în ex
ploatare ;

• ridicarea calității lu
crărilor de întreținere, re
parații a fondului locativ 
de stat prin perfecționarea 
organizării producției și a 
mumii in secții și ateliere, 
întărirea ordinii și disci
plinei ;

• se va acționa cu mai 
multă eficiență și spirit de 
răspundere în direcția e-

îri- 
de 

executiv

în
e-

• împreună cu construe- pudărie comunală și loca
torii vor actualiza grafice- tivă împreună cu construc- 
le de execuție pînă - la da
ta de 31 martie 1986 
fiecare obiectiv, avînd

pe 
în 

vedere stadiile fizice rea
lizate la 31 decembrie 1985, 
stabilind pentru fiecare 
șantier sarcinile din planul 
fizic și valoric, pe lucrări 
și luni, ce trebuie realizat, 
modul de asigurare a for
ței de muncă, materiale, 
mijloace de transport;

• toate proiectele nece
sare a se executa în anul 
1986 vor fi comandate pînă 
la data de 31 ianuarie 1986;

• pînă la 31 ianuarie 
1986 întreprinderea de gos-

torii va întocmi și supune 
aprobării Comitetului exe
cutiv al Consiliului popu
lar municipal graficul de 
predare a apartamentelor 
în anul 1986, a tuturor o- 
bieetivelor de gospodărie 
comunală, precum și- gra
ficul de atacare, a obiecti
velor front de lucru 1986— 
1987;

• pentru 
investiții eu 
funcțiune în 
30 iunie a.c. 
ra și înainta 
cbntrăle documentațiile ne
cesare.

obiectivele de
punere în 

1987, pînă la 
se vor elăbo- 
la organele

(Continuare in pag. a 3-a)
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Planul de dezvoltare 
in profilv *

t In i ? ’ ’ '
1 bători... . „... „ă. ‘„ă
| tori cît timp se va vOr- 
i bi românește — ziue
/ grație în cun- pe i.
) spiritualității noastre
| aprins cea mai străluci-

In miez de iarnă, săr
im ■— și vom sărbă-

bi românește — ziua de 
grație în care pe bolta

* s-a

(Urmare din pag. a 2-a)

2. Sectorul de arhitectură-sistematizare, 
control și disciplină în construcții

• va urmări respectarea 
schițelor din detaliile de 
sistematizare aprobate, res
pectarea întocmai a pro
iectelor de execuție.

• împreună cu benefi
ciari de investiții va defi
nitiva, pînă la 31 martie 
1986, amplasamentele pen
tru toate obiectivele nomi
nalizate în lista de inves
tiții pe anul 1986 ;

3. Antrepriza de construcții-inontaj Petroșani
• va lua măsuri pentru 

desfășurarea susținută a 
activității pe toate șantie
rele de construcții-montaj, 
extinderea mecanizării și 
a tehnologiilor moderne, 
urmărind folosirea eficien
tă a forței de muncă, a 
utilajelor de construcții, și 
a mijloacelor de transport;

• va acționa pentru re
ducerea costurilor prin a- 
plicarea celor mai eficien
te soluții tehnologice și 
construet’ve, reducerea

III. IN domeniul agriculturii
Comitetul și birourile e- 

xecutive ale consiliilor 
populare municipal, oră
șenești și comunale, avînd 
In vedere sarcinile planu
lui de livrări la fondul de 
stat a produselor agricole 
dm gospodăriile populației, 
vor stabili pentru fiecare 
gospodărie planul de cul
tură și de creștere a ani
malelor, precum și obliga
țiile de contractare și pre
dare a produselor agricole

consumurilor materials de 
construcții și Utilizarea la 
scară mai largă a prefa
bricatelor ; ? X;.

• va asigura concentra
rea forței de muncă și mij
loacelor materiale pentru 
grăbirea punerii în func
țiune în prima parte a a- 
nulul 1986 a obiectivelor 
de investiții restante din
1985, în care scop va ela
bora, pînă- Ia 31 ianuarie
1986, programe pentru fie
care capacitate.

Ia fondul de stat. In scopul 
obținerii unor producții a- 
gricole vegetale și anima
le cît mai mari, în con
formitate cu programul li
nie aprobat, gospodăriile 
individuale vor fi sprijini
te de secția județeană pen
tru agricultură cu semin
țe, material săditor, repro
ducători de valoare, asis
tență și îndrumare tehni
că de specialitate.

IV. IN DOMENIUL CIRCULAȚIEI 
MĂRFURILOR

Pentru satisfacerea în laîte consumuri colective 
condiții mai bune a soliei- prin dezvoltarea producției 

' ‘ ouă, legu-
gospodări- 

ile anexe ale unităților e- 
economice și sociale.

Art. 19. In vederea re
ducerii consumurilor de 
materii prime și materiale, 
a utilizării raționale și e- 
conomisirii combustibili
lor, energiei electrice și 
termice, eliminarea pier
derilor, a risipei și înca
drarea strictă în normele 
de consum aprobate pen
tru anul 1986, sc vor sta
bili, în toate unitățile și 
subunitățile, măsuri și ac
țiuni concrete.

Art. 20. Cu sprijinul or
ganelor județene de spe
cialitate, comitetul și bi
rourile executive ale con
siliilor populare munici
pal. orășenești și comuna
le, vor asigura îmbunătă
țirea și folosirea mai efi
cientă a bazei materiale 
în unitățile de învățămînt, 
cultură și’ sănătate luînd în 
acest scop următoarele 
măsuri :

țărilor populației, 
ția comercială a 
pi ului Petroșani,

de carne, lapte, 
me și fructe în

Direc- 
munici- 
împreu- 

nă cu întreprinderile cu 
sarcini în aprovizionarea 
populației, vor lua măsuri 
pentru :

— contractarea întregu
lui fond de marfă planifi
cat pe 1986 și organizarea 
de contractări . suplimen
tare ;

— urmărirea livrării in
tegrale și ritmice către 
populație a mărfurilor pre
văzute- în plan,. în condi
ții de calitate și într-o 
structură sortimentală di
versificată ;

— dezvoltarea alimen
tației publice, creșterea și 
diversificarea producției 
și desfacerii de preparata 
și semipre.parate 
în Vederea ușurării 
cii în gospodăriile 
lației ;

— îmbunătățirea 
vizionării cantinelor, 
mentației publice și celor

1. In domeniul învățămîntului și educației

culinare 
mun- 
popu-

apro-
âlî-

• colaborarea permanen
tă a unităților de învăță- 
mînt cu unitățile economi
ce pentru ridicarea nive
lului de pregătire teoreti
că și practică a elevilor;

• extinderea activități
lor agricole po lingă uni
tățile de învățămînt din me
diul rural;

• sporirea eficienței în
tregii activități educative ;

• participarea elevilor

ia acțiuni care contribuie 
la realizarea sarcinilor e- 
conomice ale municipiului;

• Inspectoratul școlar și 
Oficiul pentru probleme de 
muncă, ocrotiri sociale, în 
colaborare cu unitățile e- 
conomice beneficiare, vor 
stabili și asigura, pînă la 
15 mai 1986, locurile de 
muncă necesare reparti
zării în producție a ab
solvenților promoției 1986.

2. In domeniul sănătății
• se vor continua acțiu

nile privind promovarea 
medicinei omului sănătos 
și intensificarea acțiunilor 
profilactice ;

• se vor lua măsuri pen
tru ocrotirea mamei, co-

toare stea a poeziei. E 
» astrul ce se numește 
* EminescuJși .căruia . îi 
1 ma: spunem, cu un 
£ vînt de el însuși 
L crat, Luceafărul.

I !

nescu ne-a dat nu numai seve limpezi, ca dintr-o 
marea poezie^ riu numai magmă primară a crista-

; simfonia supremă a lim- lizat diamante.
bii românești, el He-a 
marcat pentru totdeauna 
conștiința, a dat nume dinafară
noi trăirilor, sentimen
telor noastre, făcîndu-le 
să vibreze în cele mai

i
I

î cu
pon sa- 

O stea 
care, ■ ereu aceeași fiind, 
ne descoperă, prin ani, 
noi bogății de lumină. 
Pentru că marii creatori 
își trăiesc în două iposta
ze viața de dincolo de 
moarte, două ipostaze nu
mai aparent contradicto
rii și, în fapt, esență u- 
nică și forță de combus
tie eternă a adevăratei 
dăinuiri: pe de o parte 
recunoașterea definitivă a 
valorii lor ca tezaur de 
gînd, rostire și frumuse
țe, simbol și mit fixate 
pentru totdeauna în con
știința urmașilor, iar pe 
de alta, ea obiect în con
tinuă redescoperire, re- 
inferpretare, reasumare, 
sursă generatoare de me
reu alte noi înțelesuri și 
lumini, împlinindu-se în 
cercuri concentrice, prin 
generații și timp. Emi-

L

Ilupte prin ; 
după el ' 
află un

năzuiască și să 
cei cc se nasc

Și me- („Cînd valuri
ani. îi învățăm mormînt/Răsar

pe valuri ;“), o 
și tragică dar măreață prin 

nesfîrșire : „Din sîntil ve- 
einicului ieri/Trăiește azi 
ce moare,/Un soare de 
s-ar stinge-n cer/S-aprin- 
de iarăși soare". Cum vor 
interpreta acest poem 
oamenii mileniului trei ? 
Nu putem prevedea cu 
certitudine, dar nu înca
pe îndoială 
meni nouă, 
el simboluri 
aspirațiilor 
lor. Și vor trăi, asemeni 
nouă, sub raza de 
și frumos

reu, prin 
poezia, deși o știm

La fel ca 
noi și totuși altfel, l-au 
citit contemporanii pe 
Eminescu ; la fel ca ei

în urmă 
străduință

SUB
CEAFARULUI

î A ZA

— și totuși altfel ! —’.'îi?/ 
înțelegem și îi iubim, 
azi, poezia, după .cum 
oamenii mileniului ce se 
apropie o vor trăi la fel 
ca noi, dar și altfel, vi-

înalțe sfere ale umanu
lui, iar zbuciumul sublim 
dureros al căutărilor sale 
întru cunoaștere ne-a îm
bogățit și ne-a animat 
întru cunoaștere. Prin 
ani, am pătruns tot mai brînd în gama treptei lor 
mult în adîncurile emi
nesciene de gîndire și 
muzică ale cuvîntului, 
am descoperit că aproa
pe fiecare vers al său 
își are rădăcini în solul 
fertil al filosofiei româ
nești și universale, a;l 
miturilor acestui popor 
și ale lumii, al științei și 
eresurilor, al durerii, al 
neliniștilor și al iubirii 
milenare, din el a extras

de timp. La prima • lec
tură, contemporanii lui 
Eminescu au înțeles fi
nalul poemului Lucea
fărul ea un dispreț arun
cat de 
asupra 
mești ; 
aici și 
tulul ciclic al umanității 
spre ideal și etern, al 
omului sfîrșind prin 
moarte dar continuînd să

că ei, ase- 
vor găsi în 
pe potriva 

și timpului

gînd
a Luceafărului.

RADULESCU 
apărut de cu-

i Cartea

Cornel iu
P.S. A. . 

rînd, la Editura 
Românească, în excelente 
condiții grafice, volumul 
Luceafărul, cuprinzîiid. 
poemul și traducerea lui 
în nouă limbi străine 
(engleză, franceză, ger
mană, rusă, spaniolă» af- 

maghia- , 
ră și portugheză). E i»n 
frumos omagiu adus poe
tului și o importantă eon- ( 
teibuție la tot mai larga 
sa cunoaștere în lume.

geniul nemuritor 
nimicniciei lu- 

noi, astăzi, găsim
o imagine a efor- meană, italiană.

v

ț j

I iV 
! 

A
Sporirea productivitita muncii

(Urmare, din pag l> liare la puțul centru caic 
—  ———— a fost adîncit pînă la o-

In ceea ce priveș- rizontul zero și executa
te structura de califi- rea unui plan înclinat 
care a formațiilor de între orizonturile minus 
lucru aveți probleme ? io(> și minus 50, toate 
— Perfectă nu este, dar contribuind la îmbună

tățirea activității de 
transport, de evacuare a 
cărbunelui și aprovizio
narea formațiilor de lu
cru.

— Tovarășe director.

nici nu constituie o pie
dică în realizarea sarci
nilor de plan. Ani făcut 
o analiză amănunțită a 
efectivului, am luat mă
suri ferme pentru califi
carea personalului mun- o ultimă întrebare: mi
cilor,; astfel îneîț să

, rătnîncm descoperi ți 
personal calificat Ia me
seriile de bază. Acum, 
din total activități sub
terane peste 40 la sută 
din personal este califi
cat în profesiile specifice 
mineritului.

— In domeniul inves
tițiilor care slut obiec
tivele mai importante ?
— Săparea noului 

cu schip, amenajarea 
finisarea lucrărilor auxi

nu na, la zi, are nn minus, 
cu de 1735 de tone. II re

cuperați în această lu
nă ?
— Sperăm, trebuie să-l 

recuperăm. Aceasta este 
dorința noastră. Repet, 
condiții avem pentru în
deplinirea sarcinilor pla
nificate, dovadă elocven
tă fiind productivitățile 
realizate, care, așa cum 

puț mai spuneam, sînt supe- 
și rioare sarcinilor planifi-

Sesîuni ale consiliilor populare
(Urmare din pag t)

muncii și creșterea, sub
stanțială a productivită
ții muncii. Deputății, cei
lalți participanți la sesiu
nile consiliilor populare 
orășenești ș-au angajat să 
mobilizeze cetățenii la re
zolvarea tuturor treburilor 
obștești, la gospodărirea și 
înfrumusețarea localități
lor.

Intr-o deplină unanimi
tate, cu sentimentul con-

simțirii la noile perspecti
ve de înflorire a vieții în 
1986, partieipanții la se
siunile consiliilor popu
lare orășenești au aprobat, 
prin vot tteschis, planurile 
și programele de dezvol
tare economică și socială 
în profil, teritorial, de evo
luție armonioasă a lbuali- 
tăților, pentru creșterea 
bunăstării și calității vie
ții minerilor, a tuturor oa
menilor muncii. ’

Foto: Al. TATAR

Drumul rodnic ol
creșterii profesionale
(Urmare din pag. I) totdeauna să-i ajute să 

învețe tainele meseriei 
de energetician. Și se 

ț teama 
el 

au învățat meserie mulți

modernizare, etapă care c •
a început cu cazanul nr. poate spune, fără 
1 ce produce peste 90 de a greși, că de la
la sută din energie pe ( ■
bază de cărbune. Toate tineri’ care acum au dțB-
ăceste mutații și moder- venit oameni de nădejde 
nizări s-au făcut și cu

Petroșani, la început de iarnă.

ai uzinei. Ion Chitimia, 
contribuția lui Dragomir me Puchin, Ion Adămoiu, 
, ........... (jgrnei Jianu ca să-i nu

mim numai pe cîțiva din 
cei care și-au început 
„ucenicia11 în echipa con
dusă de Dragomir Luca
ciu, iar acum au devenit

e- 
chipă, îndrumînd și co- 
ordonînd alți tineri, cum 
ar fir Ion Șipoș, Tilică 
Ogrin, Emerik Gyorgy și 
mulți alții, care vor să 
ajungă energeticieni de 
nădejde, cu care uzina să 
se poată mîndri.

Lucaciu. Deși lucrează 
la secția reparații caza
ne, atunci cînd este ne
voie depune același in
teres pentru repunerea 
în funcțiune a unei tur
bine sau a altui agregat, la 'rîndul lor șefi de 
Nu de puține ori a fost 
trezit din somn în miez 
de noapte pentru a veni 
la uzină, unde a rămas 
schimburi prelungite a- 
lături de ortacii lui pen
tru a repune utilajele în 

. funcțiune. Lucrînd mereu 
cu oamenii a căutat in

pilului și tineretului în spi
ritul hotărîrii Comitetu
lui Politic Executiv al G.C. 
al P.C.R., în scopul creș
terii natalității și a sporu
lui natural al populației.

DEZBATERE. Astăzi, de 
la ora 19, va avea loc, la 
I.C.S.M.I., în organizarea 
Casei de cultură a sindi
catelor din 
dezbatere etică pe 
»r - ■ - 
al societății". (S.B.)

MEDALION. In ziua de 
I 17 ianuarie, la ora 10, Fa- 
| brica de mobilă din Pe- 
l trila va fi gazda medalio-

I

I

Petro.șani, c 
r tema 

.Familia, nucleu de bază

nuiui literar „Ion Slavici", 
organizat sub egida biblio
tecii clubului din localita
te. Conduce profesoara 
Dorina Moșie, (H. Al.)

MUNCĂ PATRIOTICA.
Bilanțul acțiunilor de mun
că patriotică întreprinse 
săptâmîna trecută, și în zi- 

0 - lele din această săptămînă, 
de uteciștii de Ia între
prinderea minieră Lonea 
se concretizează în colec- 

transportarea a 
fier

tarea și
peste 50 de tone de 
vechi (Gh. B.)

CLUB. După cum ne in

formează prof, Maria Ba
nă, de la Casa pionierilor 
și șoimilor patriei din Pe
troșani, în cadrul clubului 
vacanței, care funcționea
ză în această instituție, se 
desfășoară diverse acțiuni 
politico-educative. * '" ’ 
astăzi, la ora 10, va avea , _
loc un recital de poezie sub cuin- • B-) 
genericul „Mihai Eminescu , 
— Luceafărul poeziei ro
mânești". (M.B.)

GOSPODARI. Prin ac
țiuni organizate de cetă- 

. ; țeni pentru cetățeni, Aso- 
c’ația de locatari 8A, din

Petroșani-Nord (președin
te, Ștefan Aradi), a depă
șit, pe anul 1985, volumul 
lucrărilor de muncă pa
triotică cu 17Q0 de ore. 
Pentru acest an, gospoda
rii și au propus să ampli- 

Astfel. fi(je‘succesele de pînă .' a*

Rubrică realizată de 
C.T. DIACONU
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În pregătirea 
Congresului al XVII-lea al 

P. C. din Cehoslovacia
PRAGA 14 (Agerpres). 

La Praga a fost dat publi
cității textul proiectului 
de statut al P.C. din Ceho
slovacia; care cuprinde mo
dificările propuse pentru 
a fi dezbătute și aprobate 
de Congresul al XVII-lea

— .transmiteal partidului
agenția CTK. Modificările 
propuse au în vedere întă
rirea unității, a capacității 
de acțiune, sporirea rolu
lui conducător al P.C. din 
Cehoslovacia ■ în construc
ția societății socialiste dez
voltate.

Un viitor acord pentru 
dezvoltarea statelor 

din sudul Africii
STOCKHOLM 14 (Ager

pres). După cum relatează 
ziarul suedez „Svcnska 
Dagbladet1*, țările nordice 
vor începe la sfîrșitul a- 
cestei luni, la Harare, con
vorbiri pentru încheierea 
unui acord cu cele nouă 
țări membre alo Conferin
ței de coordonare pentru 
dezvoltarea statelor din 
sudul Africii (SADCC). A- 
cordul are menirea să de
termine companiile comer
ciale scandinave să nu mai 
importe produse provenind 
din Africa de Sud. In a-

celași timp sînt prevăzute 
subvenții financiare sub
stanțiale din partea guver
nelor pentru companiile 
care vor iniția acțiuni de 
cooperare cu țările africa-. 
ne din prima linie. Fondu
rile vor fi folosite pentru 
stimularea exporturilor în
treprinderilor africane cu 
un activ de capital 
și a unor noi forme 
vestitii mixte.

Din SADCC fac

redus
de in*

par ta 
Tanzania, Mozambic, Zim
babwe, Zambia, Botswana, 
Lesotho, Angola, Malawi 
și Swaziland.

• Organizația Internațio
nală a Aviației Civile 
fOACI), întrunită la Mon
treal, a hoțărît să reco
mande tuturor 
membre să adopte noi ma
zuri pentru întărirea secu
rității traficului aerian.

Pe baza unui studiu al 
unei comisii speciale, 
DACI a recomandat celor

statelor

156 de state membre să 
introducă, în scopul pre
venirii și combaterii ata
curilor teroriste, măsuri de 
control mai severe pentru 
avioanele care transportă 
pasageri și mărfuri și să 
limiteze accesul persoa
nelor neautorizate la bor
dul aparatelor care pleacă 

■în cursă sau se află în 
tranzit.:

PURTĂTORUL de 
vînt al Casei Albe, Larry 
Șpeakes, a făcut cunoscu
tă ordonanța . președin
telui Ronald Reagan pri
vind efectuarea unor re
duceri obligatorii ale chel
tuielilor federale, care va 
:ti aplicabilă cu începere 
de la 1 martie acest an. 
Aceste reduceri vor permi
te economisirea a 11,7 mi
liarde dolari în cursul e- 
ssercițiului financiar 1986.

CHIAR din primele zile 
ale anului în curs, în Tur
cia au fost anunțate im
portante majorări de pre*

■produsa 
servicii, 
TASS.

țuri la mărfuri și servicii 
do primă necesitate, in
clusiv la produse lactate, 
zahăr, și produse din car
ne. In total au fost scum
pite 400 diferite 
și prestări de 
transmite agenția

COMPANIA națională 
pentru aprovizionarea 
populației din Mexic a 
anunțat că în țară a fost 
obținută o recoltă record 
de grîu în campaniile pri- 
măvară-vară și toamnă- 
iarnă ale anului trecut — 
transmite agenția de pre
să mexicană Notimex. S-a 
precizat că numai în pri-’ 
ma campanie s-au recol
tat aproape 5 000 0(10 tone 
grîu.

SPECIALIȘTII ameri

Apa
Ultimul bloc : al comple

xului de desalinizare a 
a apei de mare, care asi
gură apă potabilă acestui 
«raș cu 160 000 de locui
tori, a intrat în funcțiune 
la Șevcenko, localitate si
tuată în sud-vestul Ka- 
zahstanului sovietic. Com
plexul funcționează pe ba
za energiei furnizate de 
centrala atomoelectrică ri
dicată aici.
' Instalațiile înalte de mai 

tnulți metri strălucesc pe 
țărmul Mării Caspice, ai
doma unor samovare. Stu
diind zeci de metode de 
distilare a apei mării, oa
menii de știință au prefe
rat străvechea metodă ă

„Cupa campionilor euro
peni", Știința Bacău va a- 
vea ca adversară (manșa 
întîi în deplasare) formația 
Iskra Partizanske (Ceho
slovacia), în timp ce în 
„Cupa cupelor** la feminin, 
TEROM Iași întîlnește pe 
Radnicki Belgrad, turul fi
ind programat în capitala./ 
Iugoslaviei.

In competițiile feminine, 
meciurile-tur sînt prevă
zute pentru perioada 10— 
16 februarie, iar returul 
— între 17 și 23 februarie. 
In cele masculine, perioa
dele de disputare a parti
delor sînt 17—-23 martie și, 
respectiv, 24—30 martie.

ZURICH 14 (Agerpres).
In orașul elvețian Basel a 

S avut loc joi tragerea la 
! sorți a sferturilor de finală 
• din cadrul cupelor euro- 
! pene la handbal.

re- ■ La masculin, în
împotriva politicii de apartheid

ții dc la Pretoria să re- • La masculin, în „Cupa 
nunțe la actuala lor poli- ; campionilor europeni**,
tică rasistă.

Pe de altă parte, el a 
spus că guvernul Statelor 
Unite este ..foarte selectiv** 
în condamnarea teroris
mului' și impunerea de
sancțiuni economice. De 
pildă, a spus Tutu, forțele 
de represiune sud-africa- 
ne au ucis femei și copii, 
peste 1900 de militanți de 
culoare fiind asasinați. Cu 
toate acestea, guvernul a- 
merican este foarte reți
nut în a aplica sancțiuni 
împotriva Afridii de Sud.

N \ l'IU.NILE UNITE 14 
(Agerpres). Secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, l-a primit 
luni la Națiunile Unite pe 
reverendul Desmond Tutu, 
militant de culoare împo
triva politicii rasiste a gu
vernului șud-africăn și a 
apartheidului.

In cursul unei conferin
țe de presă organizate du
pă'această întîlnire, Des
mond Tutu a cerut întregii 
comunități internaționale 
să exercite presiuni sporite 
asupra Africii de Sud, pen
tru a determina guvernan-

expoziții 
fotogra- 

Orga- 
„Pacea 
omului

Oarnet
La Novi Sad a avut loc 

vernisajul unei 
internaționale de
fii dedicate păcii, 
irizată sub deviza 
și supraviețuirea 
modern**, ea cuprinde pes
te 140 
de 90 
ză să 
sediul . ..
Organizației Națiunilor U- 
nite.

Agenția Taniug preci
zează că este vorba de 
prima expoziție de amploa
re a fotografilor profesio
niști consacrată păcii.

Sub deviza „Copii, pace, 
artă la Praga s-a des
chis o expoziție de opere 
de artă create de copii ce* 
hoslovaei, relatează agenția 
TASS. Tema principală 
a desenelor expuse sînt 
cerul curat, Soarele, pă
rinții, prietenii, reflectînd.

se
ca-

din

dc lucrări realizate 
de autori și urmea- 
fie prezentată și la 
din New York al

câni au realizat un aparat 
de televiziune în culori, 
pe care pot fi urmărite, 
concomitent, două emi
siuni — scrie revista „Le 
Nouvel Economiste**. In 
partea din dreapta sus a 
ecranului, apare o imagi
ne; de dimensiunile unei 

; cărți poștale, . care ponto 
, fi înregistrată însă pe vi- 
; deocasetofon și. redată-, a- 
■ poi la scară obișnuită,

POTRIVIT unui comii- 
nicat oficiâr dat publicită
ții la Paris și reluat de â- 
genția France Presse, rata 
inflației a fost anul trecut 
în Franța de 4,7 la sută.

FINĂ IN PREZENT, a- 
proximativ 900 <le locali
tăți din Japonia au fost 
proclamate de autorită
țile locale zone libere de

5 Steaua București va întîlni 
; (primul meci în deplasare) 
î formația
! bergslids
! în „i

suedeză 
Goeteborg, 

.Cupa cupelor",
; Minaur Baia Mare va pri- 
î mi replica unei alte for- 
; mâții suedeze, Drott Halm- 
S stad. meciul-tur urmînd 
î să se dispute ia Baia Marc, 
î Reprezentanta noastră 
• în competiția feminină

Red- 
iar 

H.C.

FILME

țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

cultural
dorința micilor autori de 
a trăi în pace și de a 
bucura de fericirea pe 
re Ie-o oferă vîrsta.

La „Lincoln Center**
New York a început tur
neul dirijorului principal 
al Teatrului de operă și J 
balet din Leningrad, Iuri ; 
Temirkanov, și al pianis- £ 
tului Nikolai Petrov din “ 
Moscova. In primul con- • 
cert, dirijorul sovietic a ■ 
apărut la pupitrul Orches- ■ 
trei filarmonice din New ; 
York, relatează agenția ; 
TASS.. :

In orașul indian Hyde* ; 
rabad s-a deschis, la 10 * 
ianuarie, festivalul inter- " 
național al filmului „Fii- * 
motsaw—86“. In progra- ! 
mul festivalului se preve- • 
de vizionarea unui număr ; 
de 300 de filme artistice, 
multe dintre ele din pro
ducția țărilor nealiniate, J 
relatează . ageriția TASS.

Pa-

20,00
20,20

Pe ..

fiii 20,55

— Luceafărul:

PETROȘANI — 7 
iembrie: Campionul, 
Unirea : Neînvinsul; 
rîngul: Promisiuni.

PETRILA : Raze 
gheață.

LONEA: Fedos și 
săi. .

VULCAN
Incendiu la Krong Yung.

LUPENI — Cultural : 
Ană Pavlova, I-II.

URIC ANI : Cîntece pe 
rouă.

N,R. Eventualele modi
ficări, intervenite în pro
gramarea filmelor apar-

TV
Țele jurnal.
Actualitatea în eco
nomie.
Eminesciana :
Spectacol literar- 
muzical.
(color).
Ferestre spre mile
niul. trei — docu
mentar.
Film în serial:
Cavalerul legendar, 
(color).
Partea a H-a.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

21,10

arme nucleare. Anunțînd 
. acest lucru, ziarul „Aka- 

liata** subliniază că în lo
calitățile respective trăiesc 
peste 60 de milioane de 
meni, adică mai bine 
jumătate din populația 
poniei.

COMITETUL de coor
donare a partizanilor păcii 
din R.F.G. a adresat gu
vernului federal cererea 
de a opri de îndată ampl'a- 

;; sarea rachetelor. Cruise și 
de a trece. la retragerea 
răcnetelor nucleare cu ra-s 
ză medie de acțiune „Per- 

j shing-2“ deja amplasate,, 
relatează agenția TASS.

oa-
de

Ja-

mării, apă potabilă la Șevcenko
fierberii. Cuceririle
tei și tehnicii 
ca această metodă 
vină economicoasă 
înalt randament, 
de pildă, face ca

știin- 
au permis 

să de
și de 

Vidul, 
apa

Un adevărat fluviu de 
apă potabilă — 
100 000 metri cubi 
livrat zilnic prin 
conducte. Șevcenko

să singurul oraș din

apa". Acum, fiecărui lo
cuitor din Șevcenko îi re
vine de 1,5 ori mai multă

DIN PRESA STRĂINĂ
(AGENȚIA SOVIETICA TASS)

fiarbă instantaneu chiar și 
la o temperatură de nu
mai 40 de grade Celsius. 
Tehnologia, fără reziduuri, 
utilizată aici ■ pentru desa
linizarea apei, procesele 
ce au loc în centrala ato- 
moeiectrică nu aduc dau
ne mediului ambiant.

care trăiește exclusiv pe 
bază de apă de mare de
salinize tă cu ajutorul unui 
reactor atomic cu neutroni 
rapizi. Primii reprezen
tanți ăi actualei generații 
numeau peninsula Mangîș- 

. lak — unde se află orașul
— „țara’ care și-a pierdut

peste
— este ,
marile apă potabilă decît media 

este pe locuitor în U.R.S.S.- 
lume Aspectul orașului, ridi

cat printre dunele încinse 
dc soare, este inegalabil. 
Pentru umanizarea mediu
lui ambiant, orașului i 
conferit un premiu al

---- — nîunii Internaționale 
zîrhiteeților. 

Șevcenko are un rol 
pionierat în punerea în 
loare a bogățiilor peninsu
lei Mangîșlak.

s-a
U-

a

de 
va
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Mica publicitate
Ion și legitimație de bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Petrescu Ghedrghe, *= 

: eliberate de "Institutul de
Mine Petroșani. Le declar 
nule. (5715)

PIERDUT carnet de sțu- 
dent pe numele Enică Ma
rian, eliberat de Institutul 
de Mine Petroșani. II de
clar nul. (5714)

PIERDUT legitimație, de 
serviciu pe numele Poliac 
Constantin, eliberată do 
I.M. Dîlja. O declar nulă. 
(5722) - r/.,',,

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Radu- 
eah Aurelia, eliberată de 
I.C. Vulcan. O declar nu
lă. (5712)

PIERDUT carnet student 
.pe humele “Mureșan Gcor- 
geta, eliberat. de . Institutul 
de Mine Petroșani. 11 de-,F 
clar nul. (5705)

PIERDUT legitimație de 
Matei 

de

VND convenabil casă cu
• grădină mare, strada Tra

ian Vuia nr.
(lingă Liceul 

: (5723) 
: VIND casă,

34, Petrila 
industrial).

zonă ccntra-
■ lă, fără restricții, gaze, ca-
■ nalizare, curte, grădiniță.
■ Deva, telefon 13290. (mp)
; PIERDUT legitimație de 
! serviciu pe numele Căprar 
! Alexandru, eliberată de 
! I.M. Lupeni. O declar nu- 
î lă. (5721)
! PIERDUT adeverință de- 
! finitivat pe numele Dimian 
I Iuliana, eliberată de Li- 
; ceul pedagogic, în . anul 
j 1984 O declar nulă. (5720) 
! PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Aradi 
; Amalia, • eliberată’ -■ 
I TPSRUEEM Petroșani.
I declar. nulă. (5718) • 

PIERDUT carnet dc 
j dent pe numele 
£ Sandor,
5 tutui de Mine Petroșani.
■ II declar nul. (5717)
î PIERDUT carnet de stu- 
! dent pe numele Șodolescu

■■

■

■

tr
lei Mangîșlak. De aici au 5 
fost livrate deja milioane ■ 
de tone de țiței, gaze con- • 
densate, miliarde de metri J 
cubi de gaze, ■

(Agerpres) £

de
Q

StU- ;
Janovits

eliberat de Insti-

ANUNȚURI

serviciu pe numele 
Angelica, eliberată. 
I.P.S.R.U..E.E.M. Petroșani 
O declar nulă. (5704)

DE FAMILIE

Soția, copilul, nora, cumnatul și nepoții adine 
îndurerați, anunță decesul scumpului lor

BOTH PETRU
Inmormîntarea azi, ora 15, din . strada Uzinei 

nr. 18, Petroșani. (5719)

Studenții grupei 2170 I.M.P. sînt alături de co
legul lor Nelu, în aceste momente grele pricinuite 
de pierderea fulgerătoare a tatălui său

ROȘCA IO AN
Sincere condoleanțe.

Mama, sora, fratele, verii și nepotul amintesc 
cu profundă durere împlinirea a șase săptămîni de 
la dispariția prematură a celui care a fost 

KARdOS NTCOLAe (Miki)
Nu îl vom uita niciodată. (5713) ,*
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