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TÂRIL cn MAI MULT CĂRBUNE!

ANCHETA NOASTRĂ LA ÎNCEPUT DE AN

Azi, întreprinderea minieră Lonea
Directorul minei, ing. VIOREL BOANTÂ, afirmă :

„Ne vom îndeplini 
obiectivele stabilite44

_  Tovarășe director, malitate la rezerva 
întreprinderea minie- chisă și pregătită
ră Lonea, una dintre u- 
nitățile fruntașe ale 
Combinatului în 1985, 
a obținut zilnic, în a- 
cest început de an, 
producții superioare sar
cinilor planificate. Veți 
menține acest ritm ?

— Ușor nu este, dar ne 
vom strădui. Este adevărat 
că în anul 1985 ne-am pre
gătit, considerăm noi, te
meinic producția anului 
1986 — la lucrările de pre
gătiri, planul a fost depă
șit cu 400 ml, iar la inves
tiții cu 80 ml, ceea ce ne 
asigură un grad de nor-

des- 
cores- 
șarci- 
supe-

punzător — dar și 
nile acestui an sînt 
rioare celor din anul tre
cut cu 10 000 de tone. Ne 
preocupăm să asigurăm în 
continuare linia 
activă necesară 
rii prevederilor de plan. 
Cu sprijinul c—’
combinatului, sprijin 
care îl apreciem în mod 
deosebit, avem asigurate 
și efectivele necesare rea
lizării planului.

Interviu realizat de 
Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Măsuri bine gîiidite și 
operativ aplicate 

cu 2—3 KVVh a consumului 
specific pe tona de căr
bune extras. Planul de 

___ , , .. . . , l reducerea 
neral al partidului, subli-i consumului de energie e- 

lectrică și combustibilului 
a fost revăzut și completat 
cu noi măsuri ce vizează 
găsirea unor noi căi și 
mijloace, de acțiune pentru 
ca și în primul an al cin
cinalului 1986—1990 re
zultatele să înregistreze 
o dinamică ascendență. 
Cîteva dintre ele ne sînt 
relatate de inginerul elec
tromecanic Marius Furdui, 
din cadrul biroului energe
tic al minei

— Pentru 
din timp a avariilor .elec
tromecanice și remedierea 
lor operativă, personalul 

re
partizat pe schimburi. Pu-. 
nem accent pe modul în 

■ care funcționează mafii 
consumatori, oprindu-i la 
orele în care se înregis
trează vîrfuri de sarcină ; 
instructajele suplimentare 
efectuate cu personalul de 
servire au condus lă redu
cerea considerabilă a

In Mesajul de Anul Nou 
adresat întregului popor, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretarul ge- măsuri pentru

nia din nou : „Și în con
tinuare, se impune să fie 
pus un accent deosebit pe 
dezvoltarea puternică a 
bazei energetice și de ma
terii prime, pe întărirea 
simțului gospodăresc și a 
spiritului de răspundere 
în folosirea judicioasă și 
reducerea consumurilor e- 
nergetice și materiale".

Acest înflăcărat îndemn 
adresat oamenilor muncii 
din toate sectoarele econo
miei .naționale constituie, 
și pentru minerii de la
Lupeni una din direcțiile 
prioritare de acțiune în
vederea obținerii unor can- electromecanic a 'fost 
tități de cărbune tot mai 
mari, concomitent cu în
cadrarea strictă în cotele 
de energie electrică aloca
te și reducerea consumului 
specific de energie pe 
de cărbune extras.

La acest capitol, 
Lupeni a înregistrat, 
anul pe care recent 
încheiat, rezultatele 
bile

tona

SARCINILE DE PLAN

Anul 1986

• Producția fizică :
1 250 000 tone

însemnate depășiri 
de plan

Colectivele minelor Băr- 
băteni și Uricani au ex
tras, ieri, peste sarcinile 
de plan ale zilei, 650 tone 
de cărbune. In abataje și 
pe întreg fluxul de pro
ducție se acordă o atenție 
deosebită calității, 
sindu-se tehnologiile 
nite să asigure 
procentului de cenușă, 
felul acesta, minerii 
pund unei priorități eco
nomice importante — 
gurarea industriei siderur
gice cu cărbune mai mult 
și de calitate corespunză
toare.

MUNCA POLIT1CO-EDUCATIVĂ -
MEREU IN ACTUALITATE

folo-
me- 

reducerea 
In 

răs-

asi-

Randamente sporite 
în abataje

In data de 15 ianuarie, 
minerii de la Dîlja au rea
lizat producția zilnică re
cord a perioadei scurse 
de la începutul anului. Ei 
au extras suplimentar 201 
tone, ridicînd astfel 
638 de tone cantitatea 
cărbune obținută 
prevederile de plan,
lec'avul este. hotărît să de
pășească și acest record, 
printr-o mai bună organi
zare a activității, și creș
terea randamentelor 
post. (S.B.)

Propaganda vizuală 
mijloc important de 

mobilizare a oamenilor muncii
Am început un an nou, 

1986. și un cincinal nou, în 
care în fața organelor și 
organizațiilor de partid, a 
tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii sînt trasa
te sarcini. de mare însem
nătate orivind continuarea 
dezvoltării impetuoase a 
vieții tconomico-sociale a 
orașului Uricani. Experien
ța bună a anului 1985 ne 
întemeiază speranțele u- 
nor realizări de excepție 
în anul 1986, atît în do
meniul extracției de căr
bune, cît și în celelalte sec
toare de activitate, sectoa
re care în 
cunoscut o 
centuată.

In acest 
manentei dezvoltări și mo
dernizări a activității tutu
ror colectivelor de oameni 
ai muncii, un rol deosebit 
în realizarea indicatorilor 
de plan revine și muncii 
de propagandă desfășura
te, de organele și organiza-

context, al per-

Investiții :

de front 
îndeplini-

conducerii
pe la 

de 
peste 

Co-

Producția fizică :
311 000 tone

Pregătiri :
4 000 ml

ultimii ani au 
modernizare ac-

Investiții:
1500 ml

Pregătiri :
1000 ml

Trimestrul I

Productivități superioare, cantități suplimentare de cărbune extras — toate 
acestea în condițiile unei discipline exemplare — iată „cartea de vizită" a bri
găzii conduse de Ioan Bud, de la mina Vulcan.

Permanent, în preocupările
colectivelor

constatarea

Recondiționarea
materialelor refolosibile

Atelierul mecanic al mi- 
. de
Tri- 
1985 

de 
ace-

Gheorghe OLTEANU ,

I.M.
în

l-am 
nota-

; economii de peste 
11 milioane KW.i, realiza
te în condițiile reducerii (Continuare în pag. a 2-a)
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nei Livezeni, condus 
tînărul maistru Vaslle 
foi, a recondiționat în 
materiale în valoare 
6 573 993, lei. Tot în
eași perioadă s-au confec- : 
țioriat piese de schimb pen
tru utilajele din dotarea 
minei în valoare do 
3 773 147 lei, depășindu-se 
planul cu 773 147 lei. La 
materiale recuperate pla
nul a fost depășit cu 
1 773 993 lei. S-au remar
cat strungarii Cristinel 
Mihăilescu, Vornel Pohal, 
Vasile Molodeț, lăcătușii 
Ioan Vlad, Ioan Ionică, pre-

.cum și 
Șarăp 
(Gh. t

3

Am stat de vorbă, în- 
tr-un sfîrșit de săptămî- 
nă al acestui ianuarie a- 
coperit de zăpadă, cu 
unul dintre cei mai res
pectați ingineri minieri 
din Valea Jiului. Om cu 
tîmple cărunte; om tre
cut prin viață, cum se 
spune. I-am ascultat gla
sul molcom, încrezător,
vorbind despre bulgăre- itor. Și tot anul 
le de cărbune ca despre 
comoara dacică..

„Vedeți, mi-a spus in
ginerul, anul acesta nu 
va fi un an ușor. Dar mi-

dură și lumină în case 
și, de. ce nu, în inima 
și gîndul fiecăruia. Țara 
are nevoie de energie, de 
energia smulsă de mîini- 
le minerului în încleșta
rea cu tăriile muntelui. 
Minerul a iubit. întot
deauna muntele, simbol 
al trăiniciei, al încrederii 
sale nestrămutate în vi- 

acesta
vom da peste patru mi
lioane și jumătate de 
cărbune pentru cocs și 
șemicocs. Asta înseamnă 
fontă .și oțel, mai multe 
pluguri, tractoare pentru 
pîine, mai, multe mașini 
și utilaje care v<Jr ușura, 
la rîndul lor munca mi
nerului", - ■si: sudoritele Tudorița i , . ,

> și Silvia Para. ' ț ' ■ •' 1 '

i
I

I va ti un an ușor. Mar mi-
4 herul nu a fugit nicioda- 
ț tă de greu. Vom da țării
i cărbune, cît mai mult
• cărbune ! Asta înseamnă,

t, măi multă . căi- .

țiile de partid, muncă po
litică cu profunde impli
cați: și influențe în solu
ționarea problemelor de 
producție. Din acest punct 
de vedere șe poate aprecia 
că pe teritoriul orașului 
Uricani, activitatea de pro
pagandă s-a situat în anul 
1985 la un nivel corespun
zător (n.n. —■ locul II ob
ținut pe municipiu confir
mă). In toate colectivele 
de oameni ai muncii, ’or
ganele și organizațiile de 
partid au acționat cu răs
pundere pentru populari
zarea și aprofundarea sar
cinilor care au stat în fa
ța' comuniștilor,' a oameni
lor muncii, pentru înfăp
tuirea exemplară a hotărî- 
rilor de partid și de stat. 
Organizațiile de partid de

Petru FĂGAȘ,' 
secretar adjunct șl 

Comitetului orășehese 
de partid Uricani

(Continuare în pag. a 2-a)

Oameni ai munciiI 
Cetățeni!

• Acționați cu răs
pundere pentru înlă
turarea zăpezii și a 
gheții formată pe tro
tuare, în fața blocuri
lor de locuințe și a u- 
nităților comerciale !

In felul acesta, se 
creează condiții optime 
pen tril desfășurarea
normală a circulației, i ■ 
a întregii activități so
ciale !

Șl, inginenil cu țîniple

sau, ț

*
<

*

v r. r

cărunte și. foc în priviri 
și-a continuat vorba, gîn- 
dind eu voce tare, s 
poate vîșînd cu voce tare. 
„Valea.de Brazi va fi o 
mină model... este nevo
ie tie școli, de grădinițe 
și creșe pentru copiii mi
nerilor — adevărate mlă- 
dițe tie patriei înmugu
rite la poale de Paring 
și Retezat... Vom introdu
ce noi tehnologii. Este 
nevoie de noi tehnologii. 
Nu putem să "nu fim con
temporani cu timpul nos
tru socialist, cu prezentul 
și viitorul comunist al 
patriei..."

H. ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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O necontenită atenție manifestată pentru 
creșterea calității vieții

In esența lor, planurile 
și programele de acțiune 
aprobate în recenta sesiu
ne a Consiliului popular 
municipal sînt expresia 
concretă a grijii pentru 
creșterea calității vieții 
oamenilor muncii. In a- 
ceastă privință, se vor rea
liza în Valea Jiului 1417 
tone porumb, 3513 tone 
cartofi de toamnă, . 1482
tone legume, 2881 . tone 
fructe, 3125 tone plante 
de nutreț obținute 'prin 
ridicarea producțiilor me
dii pe hectar Ia aceste cul
turi. In sectorul creșterii 
animalelor sînt, de aseme
nea, prevăzute sarcini deo
sebite privind sporirea e- 
fectivelor de animale, ast
fel ca Ia sfîrșitul anului 
1986 să se înregistreze un
efectiv de 13 600 capete 
bovine, 8000 porcine și 
34 210 capete ovine.

Atît creșterile la efecti
vele de animale, cît și ale 
producțiilor medii și tota
le ce trebuie obținute în 
anul 1986, sînt corelate cu 
prevederile Programului 
de autoconducere și auto- 

ftprovizionare teritorială 
pentru a asigura o mai 
bună aprovizionare a popu
lației municipiului cu pro
duse agroalimentare. In 
documentele aprobate în 
recenta sesiune a Consiliu
lui popular municipal sînt 
stabilite sarcini sporite și 
In ceea ce privește parti
ciparea la fondul de stat 
eu produse vegetale și a- 
nimale. In anul 1986 va 
trebui să se livreze la 
fondul, de stat 862,2 tone 
carne (cu 69 tone mai mult

GÎNDURI
l (Urmare din pag. I)

Ml-a vorbit și de ne- 
■' cazurile lui, de/ clipele de 

cumpănă, de îndoielile și 
biruințele de zi cu zi, 
despre greutatea cuvinte
lor „da" sau „nu“.

„Progresul tehnic ? O- 
rice lucru bun se genera
lizează singur. Societatea 
merge înainte, iar din 
societate fac parte și în
treprinderile".

Gîndurile inginerului 
minier, gîndurile mine
rilor. gîndurile oameni
lor Văii Jiului. Da, pa
tria are nevoie de cît 
mai mult cărbune, iar 
minerii — acești vizionari 
care știu a comprima tim
pul în bulgărele de căr
bune — oamenii pe care 
îi. întîlnim pretutindeni, 

. în abataje și galerii, pe 
stradă, la cinematograf, 
în biblioteci sau depănînd 
la ceas de odihnă, cu vo
ce calmă povestea con
temporană a cărbunelui, 
știu asta mai bine ca 
oricine. Frămîntările in
ginerului cu tîmpla că
runtă, bucuriile muncii 
oamenilor !...

ca în 1985), 13 920 hl lapte 
de vacă (cu 1840 hl mai 
mult ca în 1985), 1298 hl 

hl- lapte de oaie (cu 102 
mai mult decît în 1985). 
Pentru îndeplinirea aces
tor prevederi toate unită
țile de stat și producătorii 
agricoli trebuie să acțio
neze cu cea mai mare răs

Programul de dezvoltare a agriculturii și 
industriei alimentare pe 1986 adoptat de 

recenta sesiune a Consiliului popular 
municipal

pundere pentru buna gos
podărire a fondului fun
ciar, să cultive întreaga 
suprafață agricolă și să a- 
co'.'de atenție ridicării po
tențialului productiv al 
pămîntului.

Pe baza programelor a- 
prdbate, la toate culturile 
se va acționa pentru în
cadrarea în perioadele op
time de semănat și plan
tat, executarea la timp și 
de calitate a lucrărilor de 
fertilizare și întreținere a 
culturilor, prevenirea și 
combaterea bolilor și dău
nătorilor, recoltarea și de
pozitarea producției, astfel 
îneît fiecare unitate socia- 

. listă și fiecare gospodărie 
«particulară să obțină re
colte pe măsura condițiilor 
create și să îndeplinească 
în mod exemplar obliga
țiile în ceea ce privește 
livrarea întregii cantități 
prevăzute pentru consti
tuirea fondului de. stat cu 
produse agroalimentare, și 
pentru aprovizionare în 
profil teiStorial.

„Ne vom îndeplini obiectivele stabilite"
(Urmare din pag. 1)

— Ce ne puteți spune 
cu privire la dotare și 
tehnologiile pe care le 
aplicați ?

— Avem dotarea tehnică 
corespunzătoare condiți
ilor noastre de zăcămînt. 
In ceea ce privește tehno
logiile aplicate vom conti
nua cu. extinderea tavanu
lui de rezistență în aba
taje, tehnologie care și-a 
dovedit eficiența, fiind a- 
daptată perfect condiți
ilor noastre. In anul 1984 
am extras 18 la sută din 
producție cu această teh
nologie, în 1985 am crescut 
ponderea la 30 la sută, 
iar în acest an dorim să 
ajungem la 57 la sută. 
Formațiile noastre de lu
cru și-au însușit tehnolo
gia, cîștigînd o bună ex
periență în acest domeniu. 
Vom introduce mica me-' 
canizare atît pentru redu
cerea efortului fizic, cît și 
pentru îmbunătățirea a- 
provizionăriî locurilor de 
muncă și a condițiilor de 
transport.

îndeplinirii bunătățirea calității produ
selor. Realizarea prevede
rilor din Programul pri
vind dezvoltarea producției 
de preparate culinare în 
perioada 1986—1990, va a- 
sigura o mai bună aprovi
zionare a populației . cu 

agroalimentare. 
In acest an se va realiza 
în abatorul din Petroșani, 
din fondul de stat, 3720 to
ne carne tăiată, iar « prin 
unitățile comerciale se vor 
desface 110 000 hl 
«pentru consum, 300 
brînzeturi și 22 300 
pîine, înfegistrîndu-se 
teri substanțiale față 
anul 1985. Industria 
mentară din cadrul muni
cipiului va beneficia de 
fonduri de investiții în va
loare de 7050 mii lei, din 
care construcții-montaje 
4700 mii lei. Consiliul 
popular municipal, consi

liile populare orășenești 
și comunale subordonate, 
vor acționa CU exigență 
și perseverență pentru îm
bunătățirea stilului și me
todelor de muncă în vede
rea îndeplinirii integrale a 
sarcinilor de creștere a 
producției agroalimentare 
și gospodăririi cît mai c- 
ficiente a mijloacelor ma- < 
tbriale și financiare. în
făptuirea acestor obiective 
are semnificația grijii ne- . 
contenite a partidului și ; 
statului pentru ridicarea 
bunăstării populației Văii 
Jiului, pentru asigurarea 
unei bune aprovizionări a 
populației municipiului 

tărirea disciplinei tehno- Petroșani cu produse agro- 
logice, diversificarea și îm- alimentare.

In vederea
integrale a prevederilor 
din acest an se va acorda

. o atenție constantă pentru 
asigurarea bazei furajere, 
cantitativ și în structura 
sortimentală, prin ridica-' 
rea producțiilor medii la 
hectar a culturilor furaje- produse 
re. Prin organele de spe

cialitate se vor lua măsuri 
de a realiza întocmai pro- ; 
gramul adoptat de îmbu- 

. nătățire • a pajiștilor natu
rale, a furajării și îngri
jirii animalelor, a selecției 
și reproducției, ameliora
rea raselor existente, îm
bunătățirea asistenței zo- 
oveterinare în vederea creș
terii indicilor de natalitate, 
reducerii pierderilor din e- 
fective, sporirii producți- 
ilor medii pe animal fura
jat și, îndeosebi, a greu
tății de livrare a animale
lor destinate sacrificării.

Pentru sporirea produc
ției alimentare în corela
ție cu resursele de mate
rii prime în industria a- 
limentară se are în vede
re utilizarea mai judicioa- 
să a capacităților de pro
ducție, creșterea indicilor 
de valorificare a materi
ilor prime, a randamen
telor, perfecționarea pro
ceselor de fabricație, eco
nomisirea . de energie, în-

— Tovarășe director, — Volumul lucrărilor de 
spuneați că aveți asigu- investiții este superior ce
rate efectivele necesare, 
dar in ceea ce privește 
personalul calificat, care 
este situația?

— Ne lipsesc aproxima
tiv 300 de mineri și ajutori 
mineri, dar depunem e- 
forturi stăruitoare pentru de locomotive

acțiunii de cesită
personalului

intensificarea 
calificare a 
muncite»’. In anul 1985 am 
calificat 205 mineri și a- 
jutori mineri, iar pentru 
acest an ne-am propus să 
calificăm 250 de mineri și 
ajutori mineri și vom per
fecționa 500 de lucrători.

— Și la lucrările de 
pregătiri aveți sarcini 
importante...

— Nivelul planificat este 
concordanță 
«plan actua- 
perspectivă. 

convinge- 

,în deplină 
cu sarcinile de 
le și cele de
Sperăm, avem 
rea că ne vom realiza și 
acest indicator deosebit de 
important pentru viitorul 
minei.

— In domeniul inves
tițiilor ?

lapte . 
tone 
tone 
creș- 

de
ali- 

lui din anii precedenți a- 
tît în ceea ee privește lun
gimea lucrărilor cît și im
portanța acestora. Avem 
de executat lucrări specia
le — silozuri, plane încli
nate, stații centrale de 
pompe, stații trafo, remize 

— care.' ne-.1 
multă experiență 

și pricepere. Vom finaliza 
lucrările de deschideri de 
la orizonturile 350 și 440 
și cele’.lte lucrări aferen
te acestor orizonturi: mon
tarea a 2,5 km de transpor
toare cu bandă, săparea și 
punerea în funcțiune a 
două stații de pompe, do
uă silozuri subterane, do
uă stații trafo.

• — In concluzie, tova
rășe director, mina Îșî 
va îndeplini sarcinile 
de plan ?

— Aceasta este cea mai 
fierbinte dorință a noastră, 
a întregului colectiv. Re
pet, ușor nu va fi, dar ne 
vom îndeplini obiectivele 
stabilite.

I.M. Uricani. Tehnicianul Dumitru Smaranda 
centralizează, la dispeceratul minei, datele cu privire 
la realizările din subteran.

Propaganda vizuala
(Urmare din pag I > ,

la I.M. Uricani, I.M. Va
lea de Brazi și-au organi
zat mai biije muma de 
propagandă vizuală, panou
rile, afișajelo celor două 
întreprinderi constituin- 
du-se în adevărdte tribune 
ale sarcinilor: de produc
ție, prioritare fiecărei eta
pe, și totodată mijloace 
deosebit de eficiente ‘ de 
prezentare și popularizare 
a hotărîrilor celui de-al 
XIII-lea Congres al parti
dului și a celorlalte docu
mente-program ce jalonea
ză activitatea colectivelor 
de oameni ai muncii.

Odată cu intrarea în 
noul an și cincinal, desi
gur, în fiecare întreprinde
re, propaganda vizuală 
este în curs de reactuali
zare. La cele două între
prinderi miniere s-a și fă
cut acest lucru, urmînd 
ca și în celelalte domenii 
de activitate să acționăm 
cu mai multă fermitate 
pentru a oferi o propagan
dă vizuală atractivă, dina
mizatoare și, mai ales, e- 
ficientă, în privința mobi
lizării oamenilor muncii 
la promovarea unei noi ca
lități în întreaga viață e-

Măsliri bine gîndite
(Urinare din pag I)

timpului de funcționare în 
gol a transportoarelor cu 
bandă și raclete.

Ce calificativ merită ast
fel de măsuri ? Nu altul 
decît „foarte bine". Facem 
această afirmație avînd un 
argument temeinic : con
sumul specific pe tona de 
cărbune, în prima parte a 
lunii ianuarie, a fost mai 
mic — in medie cu 2 KWh 
— decît cel planificat. Con
secința ? Peste 51 000 KWh 
economisiți în prima deca
dă. „Vom persevera să 
căutăm noi modalități de 
reducere a consumurilor, 

conomico-socială a orașului. 
Din acest punct de vedere, 
evidențiem ca o noutate 
gazeta orășenească a orga
nizației de. tineret, ampla
sată în cartierul Bucura, 
ediția specială a cercului 
speologic al orașului și, bi
neînțeles, gazeta cetățe
nească, deosebit de promp
tă și eficientă. Dar aceste 
cîteva exemple nu pot a- 
coperi și unele neajunsuri 
în privința propagandei 
vizuale, în special la ca
riera Cîmpu lui Neag și 
pe șantierele de construc
ții de pe raza Uricaniului, 
care oferă și acum o pro
pagandă vizuală săracă în 
conținut, neadecvată cerin
țelor majore ale activității 
aeestor colective de mun
că în noul an.

Pornind de la aceste 
realități, atenția noastră 
va fi în continuare îndrep
tată tocmai spre aceste în
treprinderi; urmărind să 
organizăm o propagandă 
vizuală utilă, profund an
corată în specificul fiecărui 
colectiv de muncă, pentru 
ca ea să constituie un mij
loc eficient de mobilizare 
a oamenilor, de înfăptuire 
neabătută a sarcinilor de 
dezvoltare ce ne revin din 
«planul în profil teritorial.

ne spunea în încheiere ing. 
Furdui. Dacă, pînă acum, 
am introdus contorizarea 
doar pentru marii consu
matori, comisia energeti
că a minei are în vedere 
ca, în curînd, să se treacă 
la contorizarea tuturor sec
toarelor minei, pentru cal
cularea judicioasă a con
sumului de energie elec
trică. Acționăm în acest 
sens știind că, prin mate
rializarea măsurilor răs
pundem unui imperativ 
deosebit de actual : sto
parea oricărei forme de ri
sipă și creșterea eficienței 
activității noastre".

, CONTINUIND o expe- 
Iriență bună în privința 

participării tineretului ia 
I realizarea sarcinilor de 
Iplan, uteciștii din căminul 

de ncfamiliști din Uricani 
au organizat, recent, o 

I dezbatere pe tema i* „Bri- 
* gada tineretului — briga- 
I da înaltei productivități". 
I Tinerii au exprimat puncte 
l de vedere interesante «pri

vind modalitățile de creș
tere a productivității mun
cii în subteran. (G.C.)

LA PETROȘANI, mîine, 
pe scena teatrului, un nou 
spectacol cu piesa „Clopo
tele" de Ghenadi Mamlin. 
In distribuție, Teodor Ma
rinescu și Lerida Bucholt- 
zer. Luminile rampei se 
vor aprinde la ora 19. 
(Al. „11.)

MUNCA PATRIOTICA, 
Această săptămînă a fost 
declarată de către tinerii 

de la I.M. Paroșeni, „Săp- 
tămîna muncii patriotice". 
Uteciștii organizațiilor 1, 
3, 5, 7 și 9 au lucrat intens 
în depozitul de lemne al 
minei, au sortat și expe
diat în subteran importan
te cantități de materiale. 
S-au remarcat uteciștii Du
mitru Avram, Liviu Bi-

C.V- ■■■■'. ' • . ' '

chiș, Ion Tivdă, loan Dă- 
nescu, loan Betean și Pe
tre Hogman. (Gh. O.)

DISCOTECA PE GHEA
ȚA. Pe patinoarul situat 

în Vulcan, pe malul Jiului 
(lîngă stadion), asociația 
sportivă „Minerul" Paro
șeni organizează în fieca
re zi, între orele 9—14 șl 
16—21,30, „Discoteca pe 
gheață*, prilej pentru ti
neri de a petrece pe luciul 
gheții ore plăcute de des
tindere. (Gh. O.)

ALO ? Un apel, nu nu
mai telefonic, pe adresa 
oficiului P.T.T.R. din Pe- 
trila, de unde poți obține 

legătura cu Petroșaniul, 
dar numai cu condiția să 
plătești minimum 9 lei. A- 
ceasta pentru că, toate cele 
trei automate situate 
în incinta insti
tuției, care funcționea
ză cu monede de 1 leu, sînt 
defecte. Doar copiii își mai 
fac de lucru cu ele, folo- 
sindu-le, evident, ca jucă
rii. N-ar fi decît o joacă 
pentru depanatori, aflați la 
cîțiva pași, să le repună în 
drepturile lor, ca instru
mente utile pentru cetă
țeni ! (D.I.B.)

EXCURSIE. Cei care do- ] 
resc să petreacă zece Zile I 
în Uniunea Sovietică se I 
pot adresa la Filiala Pe- I
troșani a O.J.T. care or- * 
ganizează în perioada 7—17 | 
martie o exeursie pe ruta I 
Kiev— Moscova — Lenin- I 
grad — Riga. Transportul | 
se face eu trenul. (G.B.) •

Rubrică realizată de 1
Dorin GHEȚA

vo informăm



Astăzi, PE T R I LA
TELEX DE P R O D U C Ț I E

• Minerii sectorului III se află în frunte, prin depășirea planului cil 16 la sută. 
Se pare că au învățat bine „lecția*1 productivității muncii — randamentele pe post 
fiind depășite la toate activitățile. • Primii pași în 1986 au însemnat, pentru 
ortacii din brigada lui Ștefan Alba, și primele sute de tone peste plan. Vestita 
brigadă nu vrea să rămînă sub propriu-i renume. • In anul acesta, importante 
lucrări de investiții (între care săparea unui nou puț cu schip, modernizarea pu
țului centru, executarea unui plan înclinat îrjtre orizonturile minus 100 și minus 
50), vor conduce la optimizarea transportului din și spre fronturile de lucru.
• Și în ce privește pregătirile, 1986 va însemna un mare volum de lucrări : 7 684 
metri liniari. Ele sînt hotărîtoare pentru asigurarea capacităților de producție.
• Vor fi pregătiți, prin cursuri de scurtă durată cel puțin 150 de mineri și 50 de 
electrolăcătuși.

INTERVIU FULGER Biografii în cărbune

SEMNE DE ÎNTREBARE

Maturitatea tinereții 
profesionale

— Pentru că «înteți 
cel mai tînăr șef de 
sector din mină, vorbi- 
ți-ne, tovarășe inginer 
Gheorghe Cioară, des
pre munca ortacilor, 
din punctul de vedere 
al tinereții...

— Mulți dintre cei de la 
sectorul IV sîntem tineri; 
mulți sîntem la începutul 
profesiunii de miner — 
și toți ne străduim să a- 
dăugăm elanului specific 
vârstei, experiență și corn- > 
petență. Invățînd. Adică 
muncind, pentru a scoate 
din adîncuri cît mai mult 
cărbune. Verbe pe care 
„le conjugă" și ajutorii 
mei loan Florea, Constan
tin Opreanu, și maiștrii 
Victor Butnaru, Ștefan 
Toma, Constantin Spafiu, 
și brigadierii Ștefan Alba, 
Ștefan Rotaru, Gheorghe 
Toma, Vlad Aionesei, Ni- 
eolae Grădinaru — într-un 
cuvînt majoritatea dintre 
cei 400 de ortaci.

— Vă propun să ne 
oprim asupra unui nu
me pe care îl cunoaș
teți mai bine: Gheor
ghe Cioară.

— Biografia mea profe-
sională nu are nimic deo
sebit față de a colegilor 
din promoția 1981 a Insti
tutului de Mine din Pe
troșani. Am căutat să cu
nosc temeinic meseria.

— Și cum se „vede" 
profesiunea din amfi
teatrele abatajelor ?

■— Oarecum diferit de 
viziunea din amfiteatrele 
institutului. Să nu fiu în
țeles greșit: facultatea
ne-a oferit o solidă bază 
teoretică, profesorii noș
tri ne-au dat cunoștințele 
necesare formării unei 
gîndiri tehnice capabile să

Rubrică realizată de 
C.T. DIACONU

ZIG-ZAG
• Locatarii căminului de 

nefamiliști de pe strada M. 
Sadoveanu se simt, cum 
se spune, ca acasă. Mai a- 
les că s-au încheiat lucră
rile de sporire a confor
tului. Căminul a fost dotat 
cu mobilier nou, iar sala 
pentru activități de club 
dispune de aparatură pen
tru petrecerea timpului în 
chip util și plăcut. S-au 
cheltuit, pentru aceasta, 
peste 600 000 lei. • Uscarea 
hainelor la ieșirea din șut 
și-a găsit rezolvarea prin
tr-o ingenioasă instalație, 
executată după un proiect 
original, din- materiale re

ne ajute la rezolvarea si
tuațiilor concrete. Dar e- 
sențialul despre mină, des
pre minerit, și, mai ales, 
despre modul cum trebuie 
să lucrezi cu oamenii și 
pentru oameni, aici l-am 
învățat. In facultate, pro
blema integrării este una, 
să-i spunem, pedagogică. 
Aici, este însăși viața.

— Presupun!nd . că 
aceste rînduri vor a- 
junge sub ochii mai ti
nerilor dumneavoastră 
viitori colegi, care încă 
se află pe băncile in
stitutului, ce ați dori să 
știe de la un „mai ve
teran" ?

— Că, într-adevăr, mi
neritul nu este deloc o 
profesiune ușoară. Dar eu 
atît mai mult satisfacțiile 
lui ..nt mai mari. Să aibă 
încredere în ei, să nu se 
(’ scurajeze In primele 
greutăți, care sînt. ineren
te. Poate chiar indispen
sabila pentru maturizarea 
lor profesională. Și încă 
ceva : îi așteptăm cu drag 
în marea familie a mine
rilor. La școala producției, 
în amfiteatrele abatajelor.

Pentru albumul ortacilor

Ș ZIG-ZAG |1 
cuperabile, de electricienii 
conduși de tânărul inginer 
Izolay A'tila. • loan Guță, 
artificier în sectorul VI, 
Florea Feher, miner Ia
sectorul V, Martin Iede- 
nac, lăcătuș la sectorul 
VIII „lipsesc" în aceste, zi
le, de la șut. Au motive 
temeinice : se numără prin
tre cei care beneficiază 
de bilete de odihnă și tra
tament în stațiunile balneo
climaterice. Alți 760 de or
taci îi vor urma, împreună 
cu familiile lor, în acest an. 
• In schimb, Gheorghe 
Stoica (sectorul I), Victor 
Plugaru (II), Gheorghe Na-

Proba de 30 
kilometri subteran

Pentru un miner de la 
pregătiri, zilele și lunile 
se măsoară în metri, iar 
anii și deceniile în kilo
metri. S-ar putea spune, 
deci, că brigadierul Fran- 
cisc Kovăcs a trecut de 
vîrsta de... 30 de kilometri. 
Este, din 1970, în fruntea 
ortacilor, și în „organigra
ma" producției, mai ales 
acolo, la frontul de lucru. 
Cînd minerii de la ex
ploatare află că vor prelua 
un abataj pregătit de el, 
sau că vor beneficia de 
o lucrare care îi poartă 
semnătura profesională, se 
bucură ca de un lucru bi
ne făcut. Pentru că, „la 
noi pe primul plan este ca
litatea". Și, pe același 
plan... chiar sarcinile de 
plan, pentru că, o reamin
tesc statisticile, n-a fost 
lună în care brigada Fran- 
cisc Kovacs să nu-și fi 
realizat metrii liniari pre
liminați. Cu o singură a- 
dăugire : vorbind, la sin
gular despre brigada 
Francisc Kovacs, facem un 
dezacord... CU realitatea.
Pentru că el conduce, de 
regulă, mai multe aseme
nea formații de lucru.

ZIG-ZAG
gea și Nicu Costa.che (III), 
nu mai vin la șut din alt 
motiv : li s-a desfăcut con
tractul do muncă, pentru 
absențe nemotivate. Orta
cii au notărît că nu mai 
merită încrederea lor. A- 
viz amatorilor — și mai 
ales lui Ion Tăzlăoanu 
(sectorul I), Constantin 
Cobzaru, Vasile Năstăuț. 
(VI), Gheorghe Inderea (V), 
care s-au cam întrecut cu 
„nemotivatele". • Cineclu- 
biștii minei sînt hotărîți să 
mărească anul acesta „pro
ducția" de pelicule. Filme 
inspirate din munca și 
viața ortacilor.

Reluăm vechea noastră rubrică, sub genericul 
„Semne de întrebare", în cadrul căreia vom însera 
aspecte negative din toate domeniile de activitate. 
Facem un apel călduros către toți cititorii, cores
pondenții și colaboratorii noștri pentru a ne sprijini 
cu sugestii, propuneri pentru a îmbunătăți chiar ru
brica. De' asemenea, rugăm întreprinderile. institu
țiile sau organele vizate ea, în temeiul Legii presei, 
să răspundă în scris, In termen de 30 zile, despre 
soluționarea problemelor vizate.

N-ARE GURA SA STRIGE?
De două ori au apărut 

în ziarul nostru note cri
tice despre o gură de ca
nal, amplasată la intrarea 
pe strada „Aleea Tranda
firilor", imediat la ieșirea 
din piața "agroalimentarâ 
Petroșani. Nici secția ăpă- 
canal a E.G.C.L., nici gos
podarii pieței, nici asocia
ția de locatari din zonă nu 
vor să înțeleagă faptul că 
această gură de canal des
coperită (fără capac) re
prezintă un real pericol de

Cititorii ne sesizează, organele vizate răspund

Inîîmplare cu chibrituri
Despre o întîmplare ne

plăcută, un mic accident 
cu un băț de chibrit, ne 
scria, în urmă cu aproape 
o lună, cititoarea ziarului 
nostru Iltyji Elena din Lu- 
peni (strada Trandafiri
lor, blocul 9, scara III, a- 
partament 24). Am semna
lat acest fapt Combinatu
lui de prelucrare a lemnu
lui din Gherla, producăto
rul chibriturilor, care, sub 
semnătura ing. Dan Rusu, 
directorul acestei unități 
economice, ne-a răspuns 
prin adresa 19632 din 3 
ianuarie : „Referitor la se
sizarea făcută, către ziarul 
dv. de tovarășa Iltyu Ele
na din Lupeni, privind 
desprinderea de pe un băț 
de chibrit a unei porțiuni 
de gămălie, vă comunicăm 
următoarele : în cadrul Fa
bricii de chibrituri Gher
la, conform tehnologiei de 
control stabilită, se -efec

Mlaștina morală nu trebuie ocolita, 
ci eradicată!

„Intîi am stat frumos de , Ștefan Giocan trebuia 
vorbă. In timp ce mă plim- să constituie un model mo- 
bain (!?) prin apartament, ral pentru fratele mai mic, 
numitul C.F. m-a prins de mai ales că își întemeia- 

se o familie. Să admitem 
că, cu mințile tulburate

mînă și m-a tras pe pat 
lîngâ el. Mi-a spus să stau 
lingă el că dacă nu mă ba
te", Nu, nu este vorba de 
O ceartă între copii, cum 
s-ar crede la prima impre
sie, ci de o suită de fapte 
abominabile, petrecute sub 
ochii oamenilor, fapte co
mise de doi frați — Ște
fan și Florin Ciocan, care 
se mai pretind încă oa
meni. Intr-ui) bloc din 
Vulcan, cu trăi zile înain
tea Anului Nou, după o 
lungă orgie bachică, sol
dată cu infracțiunile de 
violare de domiciliu și 
viol. Un bloc, în care,, cei 
mai mulți dintre implica
ții voluminosului dosar 
— pîrîții, victima și alții 
locuiesc fără forme legale. 
Frații Florin și Ștefan Cio
can, în vîrstă de 21 și, res
pectiv, 34 de ani, au venit 
în Valea Jiului să se pri
copsească. Au auzit că la 
mină se cîștigă bine. Cu 
bagajul lor intelectual, ca
re cuprinde doar cite patru 
clase, deși învățămîntul ge
neral e obligatoriu în țara 
noastră, nu o dată, după 
șut, încingeau zgomotoa
se „colocvii" bachice care 
agresionau liniștea publică.

„Arăt faptul că am fost 
foarte băuți, avea să recu
noască C.F., și nu-mi ă- 
duc aminte ce s-a mai în
tâmplat". 

accidentare, a copiilor, dar 
și a maturilor, sau chiar 
de distrugere a unor auto
vehicule ? Sau, biata, gură 
de canal nu are gură să 
strige...
20, 25, SAU 35 DE LEI ?
Făptui că vedem deseori- 

taxiuri care își așteaptă 
clienții în Piața Victoriei 
Petroșani sau în fața Ofi
ciului municipal de poștă 
și telecomunicații este îm
bucurător. Un semn de în
trebare pe adresa A.U.T.L. 
dăinuie, însă. De ce nu au 

f

tuează toate demersurile 
prescrise, inclusiv gradul 
de aderență a gămăliei fa
ță de băț. Intrucît valorile 
obținute se încadrează în 
limitele impuse de STAS 
2627/1980, chibriturile au 
fost acceptate la livrare. 
Considerăm cele întâmpla
te cu tovarășa Iltyu Elena 
un accident regretabil și, 
fiind primul caz, s-a dis
pus luarea tuturor măsu
rilor în procesul de fabri
cație ca pe viitor să nu se 
mai întîmple asemenea 
situații. Cazul respectiv a 
fost prelucrat cu toți fac
torii interesați de la a- 
ceastă secție. Mai mult, 
trebuie avut în vedere și 
faptul că acest colectiv de 
muncă este foarte tînăr, 
fabrica intrînd în funcțiu
ne abia de un an. Vă mul
țumim pentru observația 
făcută", j 

de alcool. Florin ar fi în
cercat să comită de unul 
singur infracțiunile men-

Lacune de educație, 
abuz de alcool

ționate. Datoria fratelui 
mai mare era să intervină, 
să-1 admonesteze pe cel 
care încalcă chiar legile 
firii, nu să-1 „acompanie
ze", ba chiar să continue 
șirul monstruozităților.
Pumnul, forța animalică 
au devenit argumentele 
„convingătoare" ale dra
gostei subite și silite, pen
tru o fată atunci văzută. 
N-au rezistat nici balama
lele ușii în fața lor, alco
olul le paralizase pînă și 
frica . de consecințe. Merită 
numiți oameni frații Cio
can ? Ei, care au ..întinat 
cel mai uman dintre sen
timente ?

Regretele, tardive și în
cercările de a găsi scuze 
nu mai au parte de cre
zare. Că astfel de indivizi 
nu au ce căuta printre noi, 
o dovedește o altă dramă 
consumată eu cîteva zile 
înainte pe un maidan pe 
lingă Casa- ele copii din 

toate taxiurile ăutomațe-de 
marcat prețul călătoriei ? 
Mai mulți cititori ne sesi
zează bă, spre exemplu din 
Piața Victoriei pînă la Ae
roport, au fost taxați cînd 
cu 20 lei, cînd cu 25 lei, 
uneori chiar .cu 35. Nu ge
neralizăm exemplul pentru 
toate taxiurile, dar nu-i 
așa, tovarăși de la A.U.T.L., 
că orice' cetățean are drep
tul să știe exact cît îl cos
tă călătoria ?

Rubrică realizată de 
Bujor MIRCESCU

Răspunderii
cititorilor

ȘTEFAN RAZEM, Vul
can : Interesîndu-ne Ia 
serviciul administrativ al 
minei, ni s-a spus că a
fosi trimisă o echipă de 
meseriași, cu toate cele ne
cesare, pentru remedierea 
defecțiunilor din blocul cu 
garsoniere în care locuiți. 
In eventualitatea că starea 
de lucruri descrisă de dum
neavoastră persistă, reve
niți.

VIORICA APEȚRI, Uri- 
canî : Referitor la retrage
rea din cooperativa de cre
dit, statului acesteia stipu
lează, în articolul 15, lit. 
„a", că i „Retragerea se 
poate face numai după 4 
ani de la înscriere. In ca
zul membrilor care au be
neficiat de împrumuturi, 
retragerea se poate face 
numai după 4 ani de la a- 
chitarea ultimei rate de 
împrumut. Cererea se a- 
dresează biroului executiv 
al cooperativei, care are 
obligația să o supună spre 
aprobare, la - prima ad Sna
re generală".

Deoarece soțul dv. a a- 
chitat ultima rată de îm
prumut 1'1 12 martie 1984. 
vă puteți adresa cu o ce
rere de retragere din co
operativă în martie 1988.

Uricani. Alexandru Nico- 
lae fusese eliberat din pe
nitenciar cu vreo 1200 de 
zile înainte de ispășirea 
pedepsei primite pentru 
infracțiune de viol cu tîl- 
hărie. Eliberarea condi
ționată, dovadă a umanis
mului și clemenței legilor 
noastre, a fost urmată de 
înțelegerea celor care au 
crezut în reabilitarea sa 
morală. A fost încadrat 
muncitor la brigada din 
Uricani a ACM Petroșani. 
Putea să-și refacă viața, eti
chetată pîna atunci sub sin
tagma „necăsătorit cu... 
doi copii". Intr-o zi de de
cembrie, după o băută de 
pomină într-o stație de 
autobuz, cu alți acoliți ai 
alcoolului, rătăcește dru
mul spre căminul de ne
familiști; mai bea o sticlă 
de țuică cu un necunoscut, 
apoi urmărește în noapte 
o femeie. Viol cu tâlhărie, 
pentru a doua oară. La pe
deapsa recidivistului se 
vor adăuga cele 1200 de 
zile' n.-'executate anterior, 
cînd fusese eliberat condi
ționat, tocmai pentru că 
se considera că poate be
neficia de clemența legii, 
de înțelegere. Mlaștina 
morală nu trebuie ocolită, 
ci asanată ! Pentru a nu 
infesta seninul climat al 
societății noastre socialis
te, care pune pe prim plan 
omul, înaltele și perenele 
sale valori morale.

Ion VULPE
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Noi demersuri constructive în vederea reducerii
si lichidării arsenalelor nucleare»

MOSCOVA 16 (Agerpres). 
După cum s-a anunțat, se
cretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, 
a făcut o declarație pri
vind un program de elimi
nare totală a armelor nu
cleare din întreaga lume, 
în următorii 15 ani.

In esență — a relevat el
— se propune ca într-o 
primă etapă, în decurs de 
5—8 ani, U.R.S.S. și S.U.A. 
să reducă la jumătate ar
mele nucleare care pot a- 
tinge reciproc teritoriile 
celor două țări, menținîn- 
du-se cel mult 6000 de fo
coase. O astfel de reducere 
este posibilă numai în con
dițiile renunțării reciproce 
de către U.R.S.S. și S.U.A. 
la crearea, experimenta
rea și desfășurarea arme
lor cosmice ofensive. Se 
are în vedere, de aseme
nea, lichidarea totală a 
rachetelor cu rază medie 
de acțiune ale U.R.S.S. și 
S.U.A. din zona europeană
— atât a celor balistice, 
cît și a celor de croazieră
— ca un prim pas pe ca
lea eliberării continentu
lui european de arma nu
cleară. Concomitent — a 
subliniat M. Gorbaciov —, 
S.U.A. trebuie să își asu-

Duminică, 19 ianuarie

11,30 Telex. >
11,35 Lumea copiilor.

Din sumar :
— Hai să dăm mînă c-u 

mînă ;
— Noutăți editoriale pen

tru copii ;
—- Desene animate;
— Telefilmoteca ■ de 

ghiozdan :
Expediție pe paralela
37.
Episodul 2. 
(color).

12.40 Din cununa cîntecu- 
lui românesc. Muzică 
populară.

13,00 Album duminical, 
(parțial color).
Din sumar î

— Ecouri ’85... Premiere 
muzicale ’86 ;

— Stan și Bran — casca
dori ai rîsului;

— Eternitatea ca record 
poetic — versuri de 

' Mihai Eminescu;
— Telesport;
— Meridianele cîntecu

lui și dansului : Mi
chael Jackson în mi
crorecital;

— Teatru vesel de după- 
amiază;

— Cotidianul în 600 de 
secunde ;

— Autograf sonor: Aura 
Urziceanu;

— Secvența telespecta
torului.

14.40 Monumente ale uni
tății și independenței 
românilor.
(color).

15,00 închiderea progra
mului.

19,00 Telejurnal.
19,20 Călătorind de-a lun

gul Dunării albastre. 
Un drum mai scurt 
spre marea cea... ma
re.
(color).

19.40 Cîntarea României. < 
Emisiune realizată în 
colaborare cu Consi
liul Culturii și Edu-

sta- 
cît 
un

me obligația de a nu livra 
rachetele lor strategice și 
rachetele cu rază medie de 
acțiune altor țări, iar An
glia și Franța — de a 
nu-și spori propriile ar
mamente nucleare. Este ne
cesar — a continuat el — 
ca U.R'S.S. și S.U.A. să 
convină asupra încetării 
oricăror experiențe nuclea
re și să adreseze altor 
te apelul de a adera 
mai curînd posibil la 
astfel de moratoriu.

Intr-o a doua etapă, 
re trebuie să înceapă 
mai tîrziu în anul 1990 și 
să dureze 5—7 ani — a 
declarat secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S. 
dezarmarea nucleară 
mează să adere 
puteri nucleare, 
ele și-ar asuma 
de a-și îngheța 
mamentele nucleare, 
cum și. de a nu le amplasa 
pe teritoriile altor țări. In 
acest timp,. U.R.S.S. 
S.U.A. vor continua 
cerile asupra cărora 
convenit în prima 
șl, de asemenea, 
făptui noi măsuri în 
derea lichidării 

ca- 
cel

la 
ur- 

celelalte 
Inițial, 

obligația 
toate ar- 

pre-

Și 
redu- 

au 
etapă

vor în- 
ve- 

armamen-
telor lor nucleare cu rază

cației Socialiste și cu 
Comitetul de cultură 
și educație socialistă 
al județului Dolj, 
(color).

,20,20 Film artistic :
De două ori șapte, 
(color).

21,40 Fantezie pe gheață...
21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Luni, 20 ianuarie 

20,0° Telejurnal,
20,20 Știința în Epoca 

Nicolae ' Ceaușescu. 
Documentar.

PROGRAMUL Țy

20,35 Tezaur folcloric, . ' ' 
(color). '

20,55 Roman foileton i 
Sorrel și fiul. 
Episodul 1. 
(color).

21,50 Telejurnal.
22,00 Închiderea progra

mului.

Marți, 21 ianuarie

20,00 Telejurnal.,
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,30 Teatru TV i ; 

Povestea Unirii de 
Tudor Șoimaru. 
(color).

21,50 Telejurnal. • .
22,00 închiderea progra

mului.

Miercuri, 22 ianuarie

20,00 Telejurnal.
20,20 Economia româneas

că în Epoca Nicolae 
Ceaușescu. . Docu
mentar.
(color).

20,35 Unită e patria româ
nă.
(color). 

medie de acțiune și î.și vor 
îngheța mijloacele nuclea
re tactici .

In ultima etapă, care 
ar începe cel tîrziu în 1995, 
urmează să se încheie li
chidarea tuturor armamen
telor nucleare existente 
încă, pentru ca spre sfîr- 
șitul anului 1999, pe Pă- 
mînt să _nu mai existe ar
ma nucleară. Va fi elabo
rat un acord universal pre- 
văzînd ca această armă să 
nu reînvie niciodată.

In ce privește problema 
controlului asupra arma
mentelor distruse și limi
tate — a arătat M. Gor
baciov —, acesta s-ar în
făptui atît prin mijloacele 
tehnice naționale, cît și 
pe calea inspecțiilor la fa
ța locului. U.R.S.S. este 
gata să ajungă la o înțe
legere asupra oricăror altor 
măsuri de control supli
mentare.

In continuare, secreta
rul general al C.C. al 
P.C.U.S. a declarat că, tin- 
zînd să facă un nou pas 
practic în contextul pro
gramului de dezarmare nu
cleară, Uniunea Sovietică 
prelungește cu trei luni 
moratoriul unilateral asu

Emisiune de versuri 
și cîntece.

20,45 Tribuna TV. Opera 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, gîndire 
românească de renu
me universal.
(color).

21,05 Film în serial : 
Cavalerul legendar. 
Ultima parte.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea pro^: ra

mului.
Joi, 23 ianuarie

20.00 Telejurnal. 7
20,20 Actualitatea în eco

nomie.

20,35 Tinerețea noastră —• 
tinerețea E p o ci i 
Nicolae Ceaușescu.
Emisiune-concurs rea
lizată în colabora
re cu C.C. al ' U.T.C., 
Consiliul Uniunii A- 
sociațiilor Studenți
lor Comuniști din 
România, Consiliul 
Național al Organi
zației Pionierilor. 
Participă județele i

■ Argeș, Constanța, Iași, 
Mureș.
(color).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Vineri, 24 ianuarie

20,00 Telejurnal.
20,25 Unirea — sufletul po

porului român, 
(color).

20,40 Unire — unitate, cîn- 
tec de izbîndă. Spec
tacol literar-muzical- 
coregrafic dedicat a- 
niversării Unirii Prin
cipatelor Române, 
(color). 

pra oricăror experiențe nu
cleare, care va putea ac
ționa și în continuare dacă 
S.U.A., la rîndul lor, .vor 
înceta experiențele nuclea
re.

Secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. a arătat 
apoi că Uniunea Sovietică 
apreciază ca fiind absolut 
realistă sarcina lichidării 
complete, încă în acest se
col, și a unei asemenea ar
me barbare de distrugere 
în masă cum este arma 
chimică. Am putea conveni 
pe o bază multilaterală a* 
supra netransmiterii ar
mei chimice indiferent cui 
și asupra neamplasării ei 
pe teritoriile, altor state.

Atunci cînd este vorb^ 
de menținerea păcii; de 
salvarea omenirii de peri
colul războiului nuclear 
■— a declarat în încheiere 
M. Gorbaciov — nu pot să 
existe oameni care să stea 
de o parte, indiferenți. Este 
o cauză a tuturor și a fie
căruia. Aici este importan
tă contribuția fiecărui stat, 
mare sau mic, socialist sau 
capitalist. Aici este impor
tantă contribuția fiecărui 
partid politic responsabil, 
a fiecărei organizații ob
ștești, a fiecărui om.

21.15 România —Ceaușescu. 
O politică externă ac
tivă și constructivă 
în consens cu aspira
țiile tuturor popoa
relor lumii.

21,35 Amfiteatrul artelor. 
Revistă TV a „Cîn- 
tării României". U- 
nitatea — dimensiune 
a culturii.
(color).

21.50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Simbâtă, 25 ianuarie

13,00 Telex.
13,05 La sfir.șit de săptă- 

mînă.
(parțial color). 
Din sumar :

—- Plaiul nostru româ
nesc — melodii popu
lare ;

— „Cinstim conducăto
rul" — moment poe
tic ;

— Oameni dc azi ;
. — De drag și de bucurie;

— Univers românesc.
— Un oraș la vîrstama

joratului.
— Telesport.
— Țară de vis 

ușoară,
14,45 Săptămîna
15,00 închiderea 

muiui.
19,00 Telejurnal.
19,25 întemeietorul Epocii 

de aur a. României. 
Documentar.
(color).

19.50 Cîntecul și poezia a- 
cestor ani eroici, Se- 
lecțiuni din cele mai 
frumoase versuri și

- cîntece din emisiunea 
„Cîntarea României".

20.15 Film artistic.
S-a întîmplat într-o 
vară.

21.50 Telejurnal.
22,05 Minunata lume a mu

zicii., Interpretează 
David Ohanesian. 
(color).

- muzică 

politică.
prograt

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Campionul. I-II; 
Unirea : lăncii Jianu
zapciul; Parîngul: Promi
siuni.

LONEA : Iubirea are 
multe fețe, I-II.

VULCAN — Luceafărul:
Aripi pe zăpadă.

LUPENI — Cultural :
Căpitanul răzbunării. * 1

ț COLEGIUL DE REDACflE : Iosif BALAN, loon DUBEK, Dorin GHETA, Ion MUSTAțA.
i Simion POP ~ redactor șef, Teodor RUSU - redactor șef adjunct, Tiberiu SPATARU

URICANI : Mușcheta
rii în vacanță.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

Teatrul de Stat „Valea Jiului" 
Petroșani

ÎNCADREAZĂ direct sau prin
TRANSFER:

■ electricieni
■ mînuitori decor (mașiniști)
■ șef depozit
■ conducători auto, categoria D

Condițiile de încadrare și retribuire 
conform Legii 57/1977, republicată și a Legii 
12/1971. ;

Informații suplimentare la sediul teatru
lui din strada M- Viteazul nr- 2, telefon 43873, 
41154.

întreprinderea minieră Livezeni
încadrează direct sau prin transfer
— un gestionar pentru căminul de ne- 

familiști nr. 5 al minei Livezeni
— patru paznici (bărbați)
încadrarea se face conform Legii nr. 

12/1971, iar retribuirea conform Legii nr. 
57z1974, republicată.

Informații suplimentare la telefon 43462 
—43822, interior 124.

Mica publicitate
PIERDUT carnet student 

.]x_* numele Colța Marius, 
eliberat de Institutul de 
Mine Petroșani. II declar 
nul. (5732) ‘

'PIERDUT legitimație bi
bliotecă nr. 5671, eliberată 
de Institutul de Mine Pe
troșani. O declar nulă, 
(5734)

PIERDUT legitimații că
lătorie seriile 547476, 
547481 și permise CFR 
seriile 611693 și 611896 pe 
numele Șerbân Niculina și 
Stoleru Aurel, eliberate de 
stația CFR Liipeni. Le de
clarăm nule. (5735)

PIERDUT carnet student 
nr. 4811, , eliberat de Insti
tutul de Mine Petroșani. 
II declar nul. (5736)

PIERDUT carnet student

TV
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20.35 Cadran mondial, (co

lor). :
. — România și proble

mele lumii contem- 
porane.

20,55 E scris pe tricolor 
uniro (color).

— Emisiune de versuri 
și cîntece.

21,10 Serialul științific : 
Civilizația metalu
lui,’
(color).
Episodul 3.

21.35 Efigii ale muncii — I
Epoca Nicolae ' 
Ceaușescu. i
(color).

i— Acele semne bune — 1 
reportaj.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra- ț 

muiui. i

pe numele Tănasie Euge
nia, eliberat de Institutul 
de Mine Petroșani. II de
clar nul. (5737)Y '

PIERDUT carnet student 
pe numele Leșu Daniel, e- 
liberat de Institutul de Mi
ne Petroșani. II declar nul. 
(5738) ' ' ? ,' .

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Serea 
Cristina, eliberată de CEC 
Petroșani. O declar nulă. 
(5739)'

PIERDUT legitimație de 
serviciiț pe numele Pavli- 
csek Cristian, eliberată de 
I.M. Paroșeni. O declar 
nulă. (5740)

PIERDUT carnet student 
pe numele Petcu Lauren- 
țiu, eliberat de Institutul 
de Mine Petroșani. II de
clar nul. (5741)

Redacția și administrația : Petroșani, str. Nicolae Bâicescu, nr. 2. Telefoane,: 41662 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul : Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bâlcescu, nr. 2, telefon 41365.


