
Ședința Comitetului Politic PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA t '

Executiv al C.C. al P.C.P
Sub președinția tovarășului . Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, joi, 6 februarie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. ai P.C.R.

In cadrul ședinței au fost examinate și 
aprobate Raportul și Comunicatul cu pri
vire la îndeplinirea planului național u- 
nic de dezvoltare ' economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe anul 1985 
ți pe întregul cincinal 1981—1985.

(Comunicatul se dă publicității).
Comitetul Politic Executiv a subliniat 

ră, în 1985 și în întreaga perioadă a celui 
de al VIi-lea cincinal, au fost obținute, pe 
ansamblu, o serie de rezultate importante 
în dezvoltarea economică și socială a pa
triei, România parcurgînd, în acești ani, 
o nouă și importantă etapă pe calea pro
gresului și civilizației, a înfăptuirii Pro
gramului partidului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare spre comunism. Pe această bază 
s-au asigurat dezvoltarea în continuare a 
forțelor de producție ale țării, consolida
rea realizărilor obținute în edificarea noii 
orînduiri și ridicarea nivelului de trai, ma
terial și spiritual, al întregului popor.

S-a subliniat că realizările din cincina
lul 1981—1985 confirmă, încă o dată, cu 
putere, justețea și realismul politicii parti
dului, forța și capacitatea creatoare a 
poporului nostru, hotărîrea sa de a face 
totul pentru realizarea neabătută a pro
gramelor de dezvoltare ■ economică și so
cială a țării, a obiectivelor și orientărilor 
stabilite de Congresul al XIII-lea al parti
dului.

Analizînd rezultatele obținute, Comite
tul Politic Executiv a dat, și cu acest pri
lej, o înaltă apreciere rolului determinant, 
hotărîtor, al secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în

elaborarea și fundamentarea planurilor și 
programelor de dezvoltare economică și 
socială a patriei, pe baza unei ana
lize profund științifice a realităților țării 
și a tendințelor manifestate pe plan inter
național, în stabilirea măsurilor corespun
zătoare menite să asigure mobilizarea 
largă a forțelor și energiilor creatoare ale 
națiunii pentru realizarea hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al partidului, în or
ganizarea și conducerea vastei opere isto
rice de edificare a socialismului și comu
nismului pe pămîntul României.

In anii 1981—1985 au continuat să se 
dezvolte industria, agricultura, celelalte 
ramuri ale economiei naționale, au spo

rit avuția țării și venitul național. în
treaga activitate a fost orientată spre lăr
girea bazei proprii de materii prime și 
resurse energetice, modernizarea agricul
turii, accentuarea factorilor calitativi ai 
dezvoltării intensive a economiei — creș
terea productivității muncii, a nivelului 
tehnic al produselor, valorificarea supe
rioară șî reducerea consumurilor de ma
terii prime, materiale, combustibili și e- 
nergie, diminuarea costurilor și a cheltu
ielilor de producție, sporirea 
eficienței economice.

Comitetul Politic Executiv
contribuția adusă de cercetarea științifi
că și tehnologică la obținerea realizărilor 
din anul trecut și din întregul cincinal,- 
la promovarea tot mai largă, în întreaga 
viață economico-socială, a cuceririlor re
voluției tehnico-științifice moderne.

Sie roșu
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ȚĂRIL Cfr MAI MULT CĂRBUNE!*

In spiritul indicațiilor și orientărilor
tovarășului Nicolae Ceaușescu

generală a

a evidențiat

(Continuare în pag. a 4-a)

educației și
răspunderii. sociale

Familia — universul

cu cinci

Examenele studențești

La Petrila, pe strada 
Paringului, la nr. 18, 
locuiește familia Stroe. 
O familie ca oricare al
ta din zilele noastre. 
Ceva este însă deosebit. 
Marinică și Maria Stroe 
sînt fericiții părinți 
cinci fetițe. Acum 
ani, s-a născut 
deea, fiica cea 
elevă în clasa I, 
Școala generlă nr. 
din localitate. După 
ani, a venit pe 
Augustina, iar un

a 
7 

Orhi- 
mare, 

la
1

3 
lume 

„ . an
mai tîrziu, a văzut lu
mina zilei Mihaela, ca
re are acum 3 ani. Mai 

i in glumă, mai in serios, 
Marinică Stroe un băr
bat încă tînăr, ne destăi
nuia că a vrut neapă
rat un băiat. L-a do
rit tare mult. Acum un 
an și zece luni, aștepta, 
cu sufletul la gură, să-i 
nască soția. Și vestea 
a sosit. Maria' Stroe a 
dat naștere la... două 
fetițe gemene, perfect 
sănătoase, destul de 
mari. ^Băiatul" pe ca- 
re-l aștepta Marinică 
Stroe se numește.. An-

Mircea BUJORESCU

etapă importantă în formarea 
în minerit
mulți alți studenți de 
Facultatea de mine.

— In actuala sesiune 
examene studenții noștri au 
obținut rezultate 
dccît în perioada corespun
zătoare a anului 
mărturisea conf. 
ing. Alexandru Florea, de
canul Facultății de mașini 
și instalații miniere. Note
le bune și foarte bune pri
mite de studenții din a- 
nul IV la disciplina Me
canica fluidelor, mașini și 
acționări fluidice — conf. dr. 
ing. Paul Pătrașcu, cei din 
anul I la Chimie — conf. 
dr. Aurel Gonteanu, cei 
din anul II la Fizică — 
conf. dr. Vasile Iușan sau, 
în anul V, la matematică 
— prof. univ. dr. Wilhelm 
Kecs, reflectă pregătirea 
studenților și eficiența mă
surilor întreprinse de or
ganizai iile de partid, con
siliul profesoral și senatul

T. SPÂTARU

specialiștilor
La Institutul de mine 

din Petroșani continuă, pî
nă la 16 februarie, exame
nele studenților, adevărat 
eveniment în activitatea de 
pregătire a specialiștilor în 
mineritul românesc. Stu
denții din anul V, grupa 
2174, Facultatea do mașini 
și instalații miniere, 
țineau zilele trecute

sus- 
exa- 

menul la disciplina Ma
șini miniere cu prof. univ. 
dr. ing. Nicolae Iliaș. Se 
obțineau rezultate bune, 
cunoștințele fiindu-le a- 
■preciate cu note de la 8 în 
sus, la fel ca și colegii lor 
din grupele 2172 și 2169. 
Mulți dintre acești stu
denți, care vor participa 
prin cunoștințele lor te
meinice la înfăptuirea ho
tărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, au 
avut, încă de cînd erau 
în anul IV, și statornice 
preocunări de cercetare ști
ințifică, așa cum sînt La- 
vinia Cerb, Adrian Pîrvu, 
loan Prip, N'icu Guțu

la

de

mai bune

trecut, ne 
univ. cir.

Puternic mobilizați de 
îndemnurile secretarului 
general, al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
minerii celor mai impor
tante furnizoare de cărbu
ne pentru cocs din Valea 
Jiului — Lupeni, Bărbăteni 
și Uricani — au depus, în 
acest început de lună, e- 
forturi stăruitoare pentru 
îndeplinirea și depășirea mirii productivității 
prevederilor de plan, pen
tru realizarea de produc
ții suplimentare, așa cum 
a stabilit prin programul 
adoptat, Comitetul Poli
tic Executiv al C.C. al 
P.C.R., program elaborat 
în spiritul orientărilor și 
indicațiilor secretarului 
general al partidului. Nu
mai într-o singură zi, în 
5 februarie, colectivele în
treprinderilor amintite au 
extras peste prevederile de 
plan stabilite 1027 tone de 
cărbune. Cele mai bune 
rezultate le-au înregistrat 
minerii celei mai mari și

mecanizate întreprinderi din 
Valea Jiului — Lupeni — 
care, într-o singură zi, au 
extras suplimentar sarcini
lor 732 tone de cărbune, 
ma.jorînd plusul acumulat 
de la începutul lunii la 
aproape 1000 de tone. Deo
sebit de important 
faptul că acest succes 
fost obținut pe seama spo- 

............“,'i mun
cii. Un exemplu conclu
dent în acest sens îl ofe
ră colectivul sectorului 
IV, care prin folosirea 
intensivă a mecanizării 
complexe — sectorul are 
în dotare trei complexe 
mecanizate exploatate de 
brigăzile conduse de loan 
Gîlcă, Aurel Manda și 
Grigore Pop — a obținut, 
în
te

este
a

cărbune, o productivită
ții peste 600 kg pe post

Dorin GIIEȚA

(Cont, in pag. a 2-a)

1

Constantă 
în ritmicitate 

și depășiri
• Printr-o mobilizare de 

excepție, colectivele celor 
două întreprinderi minie
re din orașul Vulcan 
au reușit să extragă îm
preună de la începutul lu
nii, suplimentar, 950 tone 
de cărbune. Producția ex
trasă peste prevederile , de 
plan a. fost obținută pe sea
ma depășirii productivită
ții muncii planificate.

• Minerii de la Dilja . 
confirmă prin cele 455 to
ne extrase suplimentar în 
aceste zile de început de : 
lună, bunele rezultate ob
ținute în luna ianuarie din 
acest an. De remarcat că 
toate sectoarele de produc
ție ale minei raportează în , 
zilele de debut ale lunii 
februarie însemnate depă- : 
șiri la producția fizică de 
cărbune.

• Constanți în realizări,
minerii de la Lonea 
au extras de la începutul 
lunii aproape 300 tone» de- 
cărbune acumUlînd astfel 
de la începutul 'anului un 
plus de peste 2600 - de to
ne. . . ■

Activitatea politico-educativă, mereu în actualitate
Economisirea energiei electrice 

în preocuparea continua a întregului colectiv
con- Din diferitele forme ale 

sublî-
■ de 
ales 

a- 
de

ele
Lu- 
este 

și în

cretarul comitetului 
partid al preparației 
peni, prima obligație 
să asigurăm integral 
condiții de calitate cît mai 

cărbune
lui, pentru a livra sorti
mentele de cărbune nece
sar economiei naționale, 
atît în siderurgie cît . și în 
industria energetică. Este 
știut, instalațiile noastre 
de preparare, sînt mari 
consumatori de energie e- 
lectrieă. Iată de ce am
concentrat toate pîrgliiiile 
muncii politice spre for
marea unei opinii de masă 
împotriva risipei de energie, 
pentru ca fiecare prepara
tor să contribuie la eco
nomisirea ei. .

Măsurile luate de 
ducerea partidului pentru 
asigurarea energiei 
sare bunului mers al eco
nomiei naționale sînt de o 
actualitate deosebită în bune prepararea
această perioadă de iarnă 
aspră. Măsurile se adresea
ză deopotrivă atît produ
cătorilor cît și consumato
rilor de energie electrică 
în vederea judicioasei gos
podăriri și a strictei eco
nomisiri.

— Pentru noi preparato
rii, ne spunea maistrul 
principal Ovidiu l’lorea, se-

nece-

(Cont. în pag. a 2-a)
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Brigada condusă de Petru Codrca obține rezultate bum» în activitatea de inves
tiții, situîndu se în fruntea întrecerii ia I.M. Aninoasa. In clișeu, un schimb al 
formației. loto: Șt. NEMECSEK
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activității politice; 
niate de secretarul . 
partid, reținem mâi 
dezbaterile din cadrul 
dunărilor generale
.partid, al grupelor sindi
cale pe tema consumurilor 
de energie și diferite a- 
gregate, a modalităților de 
acțiune pentru reducerea 
lor continuă. Propaganda 
vizuală, activitatea grupe
lor de agitatori, discuțiile 
cu oamenii din secții, ga
zetele de perete etc toate

Ioan DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)

Mii ne, ultima zi a importantei acțiuni

Zilele acestea, echipele 
de recenzori au desfășurat 
o activitate deosebit de
rodnică, în acțiunea de
mare importanță economi
că — recensămîntul 
malelor domestice.

De la Consiliul popular 
municipal aflăm ca, pînă 
în seara- zilei de 5 februa
rie, au fost vizitate și s-a 
făcut recensămîntul ja un 
număr de 8908 gospodării 
ale crescătorilor de anima
le, ceea ce -reprezintă pes
te 90 la sută din totalul a- 
cestor gospodării din Va
lea Jiului. Cifrele sta tis-

ani-

I

l

țice sînt îmbucurătoare. In 
gospodăriile recenzate au 
fost înregistrate 10 303 bo
vine, 21422 ovine, 5 u73 
porcine, 47 677 păsări 
877 familii de albine,
mînînd ca numărul acesto
ra să crească prin adăuga
rea celor ce vor fi înregis
trate în gospodăriile încă 
nevizitale.

Cele mai bune rezultate, 
după cum sîntem infor
mați, au fost obținute de 
comisiile care au acționat j 
în comunele Banița și A- , 
ninoasa. (M.B.)

ț.
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Pasiunea - catalizatoare
a energiilor

Sîntem chemați, nu o- 
dată, să fim martori la 
deosebite realizări în 
producție, la adevărate 
fapte de muncă. Tonele 
de cărbune extras, mo
dernele utilaje mânuite 
cu pricepere de mîini în
demânatice, vorbesc de 
fiecare dată de bărbătești 
victorii asupra tăriei mun
telui, Pentru ca aceste 
victorii să se realizeze, 
este nevoie de ceva a- 
nume care, de obicei, ne 
place șă-l numim pasiu
ne.

Dar nu o dată intîlnim 
această pasiune și în a- 
fara locului de, muncă, 
atunci cînd oamenii lasă

vînd o putere de 100 W, 
la care se adaugă o sta
ție de amplificare aptă 
să satisfacă cele mai se
vere exigențe.

N-a avut liniște nici 
noaptea, nici el, lăcătu
șul de mină, nici Viorel 
Jude, directorul clubu
lui, și nici Francisc 
Mihalț/, tehnician la sta
ția de telegrizumetrie a 
minei, toți trei — elec- 
troniști încercați. „Vrem 
un club model. Refolo- 
sind materiale, recon
diționând aparate, avem 
o instalație nouă de lu
mină la scenă, mai bu
nă, mai economicoasă, a- 
vem microfoane în bună

Teodor Gogancea, preparator în cadrul Uzinei de preparare Coroești, lucrează 
la mașina OM-13 care spală cărbune din sortul 10—12 mm.

totul pentru ca, J din mâi
nile lor să iasă la iveală 
delicate aparate electro
nice sau opere de artă de 
o mare gingășie și puri
tate, Cum altfel ar putea 
fi numită această putere 
a omului de a crea, a 
Cerceta, această forță 
care îi poate cataliza e- 
nergiile ?

Pe Marian Niță, 
tuș la l.M. Uricani, ab
solvent al cercului de 
Radio-TV al clubului din 
oraș, l-am găsit mînu- 
ind pistolul electric de 
lipit, deslușind 
calele scheme 
nice. Din te 
niște difuzoare 
defecte, alte fire și firi
șoare recuperate, clubul 
din orașul cel mai de 
vest al Văii are acum în 
dotare 4 moderne incin
te sonore, două fixe 
două mobile, fiecare

stare. Cercul nostru de 
Radio-TV are resurse 
nebănuite, iar membrii 
lui — mineri la l.M. U- 
ricani — transformă de
seori timpul liber în 
timp de muncă în folo
sul tuturor".

Sînt cuvintele directo
rului clubului, sînt de 
fapt . gindurile tuturor, 

lăcă- Nu numai bărbații mun
cesc pentru această casă 
a artei și culturii clu
bul. Și femeile știu să 
facă una sau alta, ceea 
ce este necesar. Cercul 
de croitorie va confecți
ona un nou fundal și o 
nouă cortină la scenă. 
Toată lumea pune, cum 
se spune, umărul; clu
bul de lar Uricani tinde să 
devină o efigie a culturii 
în Valea noastră mine
rească.

compli- 
electro- 
miri ce, 

vechi și

și
a- H. ALEXANDRESCU

Examenele studențești
(Urmare din pag. 1)

facultății. Oricare indi
cator pe care-1 avem în 
vedere •—fie procentul de 
integraliști, fie cel de la 
toate formele de verifica
re a cunoștințelor, sinteti
zat in situația cu care s-a 
încheiat sesiunea studen
ților din anii I—IV, și a cunoștințe
celor din anii terminali -— 
dovedește cunoștințele te
meinice, interesul constant 
pentru aprofundarea lor.

Și la Facultatea de mine 
se înregistrează aceleași 
reale succese ale studenți
lor.

— Toate aceste rezulta
te sînt o consecință a mai 
bunei structuri a anului u- 
riiversitar și a creșterii e- 
xigenței, pe tot parcursul 
semestrului, ne spunea 
eOnf. Univ. dr. ing. Ilie 
Rotunjanu, decanul Fa

disciplinele

cultății de mine. La toți 
anii de studiu s-au obținut 
adevărate salturi calitati
ve, îndeosebi la discipline
le cu deosebită importan
ță în formarea specialiști
lor cu pregătire temeini
că, teoretică și practică. 
Astfel sînt studenții din 
anul IV care au dovedit

temeinice la 
Transport mi

nier — conf. dr. ing. Maria 
Hirian, Ia Exploatări mi
niere subterane — prof, 
univ. dr. docent ing. Ște
fan Covaci, cei din anul 
III la Rezistența materia
lelor — cont dr. ing. Elcz- 
ncr Gavril, la Termo,tehni
că *— conf. dr. ing. Robert 
Czibula, sau studenții din 
anii IV și V, cursuri de 
zi și serale.

— întreaga sesiune de 
examene s-a desfășurat 
sub semnul exigențe

lor Congresului științei și 
învățămîntului care ne 
stimulează eforturile de 
integrare multilaterală a 
învățămîntului superior eu 
cercetarea științifică și 
producția, ne'spunea prof, 
univ. dr. ing. Dumitru Fo- 
dor, rectorul Institutului de 
mine. Rezultatele obținute 
pînă acum dovedesc în
săși calitatea învățămîntu
lui superior. Examenele nu 
constituie altceva decît e- 
tape necesare de verificare 
a temeiniciei pregătirii 
studenților noștri pentru a 
contribui la creșterea pro
ducției de cărbune, la 
promovarea tehnicii și teh
nologiilor moderne în mi
neritul din țara noastră.

IN ORGANIZAREA
INSTITUTULUI DE MINE 

PETROȘANI

Cursuri de pregătire 
în sprijinul 

cdndidaților la 
admiterea în 

invățămîntul superior
După o scurtă va

canță, duminică, 9 februa
rie a.c., la Institutul de 
mine se reiau cursurile de 
pregătire la matematică și 
fizică organizate pentru 
candidații la concursul de 
admitere în Invățămîntul 
superior în anul 1986. Pe 
lingă cursurile destinate 
eandidaților la cursurile de 
zi, începînd cu aceeași da
tă se inițiază și cursuri 
pentru candidații la învăță- 
mîntul seral. Este de reți
nut că ta. aeeste «arsuri 
pentru seral materia se va 
parcurge de la început și 
că pot .participa și cei de 
la cursuri de zi care au 
absentat la anumite capi
tole din matematică și fi
zică. Cursurile de pregăti
re sînt asigurate de cadre 
didactice universitare și 
au loc în fiecare dumini
că, între orele 9—13, în 
amfiteatrele 101 și 102 (din 
spațiile noi). Programul 
complet al cursurilor de 
pregătire este afișat la 
Institutul de mine. (T.S.)

Casa cu cinci 
fete

(Urmare din pag. I>

toanela și Claudia. Și 
, așa, locuința de pe 
strada Parîngului a de
venit... casa cu cinci 
fete.

— Cum le creșteți ?
— Cum se cresc copiii. 

Am primit din partea 
spitalului . repartiție de 
lapte praf adecvat vîrs- 
tei fetițelor. N-am fost 
deloc supărat 
sînt fete, ne 
ne capul familiei, 
noile condiții, 
partidul și statul 
tru .dovedesc grijă . 
rită pentru familiile cu 
mai mulți copii, alocația 
pentru cele cinci fetițe 
a crescut la peste 2000 
lei, eu cîștig destul de 
bine ta Preparația Pe- 

fetițele 
grijă 

noi
avem 
Cinci 
peste 

deveni

ea 
spu-

In 
cînd. 
nos- 
s po

\

Economisirea energiei electrice
(Urmare din pag. 1)

Producția de cărbune pentru 
cocs, în continuă creștere

trila. Acasă, 
mai mărișoare au 
de cele mici, iar 
doi, eu și soția, 
grijă de toate, 
griji care, nu 
mulți ani, vor 
cinci bucurii.

— Să vă trăiască !

3

!

aU fost axate 
imperioasă a 
consumurilor
Au fost afișate lozinci, che
mări, însoțite de calcule 
privind consumul diferite
lor utilaje, însoțite de în
demnuri la combaterea ri
sipei prin eliminarea mer
sului în gol, reducerea ilu
minatului general inutil, 
evitarea oricărei forme de 
risipă. Drept rezultat, în 
rîndul colectivului, în ria
dul comuniștilor, mai ales, 
s-a statornicit o preocupa
re susținută pentru valo
rificarea tuturor condiți
ilor în vederea micșorării 
consumului de energie.
Iată cîteva din preocupări
le mai deosebite. La marii 
consumatori (suflantele, 
pompele de recirculație și 
cele de apă clară) s-a func
ționat după un program 
bine stabilit, după necesi
tățile de apă și aer com
primat pentru spălătorie și 
flotație. S-a curățat în 
permanență cisterna pom
pelor de circulație și 
join pul pompelor de apă

pe cerința 
reducerii 

energetice.

clară. S-a urmărit funcțio-- nergie electrică, reducînd 
............ ’ consumul specific cu 2,07 

kWh/tonă. îmbucurător e 
faptul că și în prima lună 
a anului 1986, consumul 

. specific de energie pe uzi
nă se menține tot cu 2 
k,Wh/tonă sub prevederile 
de plan.

In 'continuare, organiza
țiile de partid, colectivul u- 
zinei acționează cu aceeași 
stăruință, prin măsuri su
plimentare, cum ar fi .mon
tarea .limita toarelor de 
mers în gol a mașinilor u- 
nelte și convertizoare de 
sudură, oprirea funcționă
rii ficestora în orele ■ de 
vîrf — seara, Urmărirea ri
guroasă a consumurilor pe 
schimburi și utilaje, fina
lizarea tuturor măsurilor 
prevăzute în programul co 
misiei energetice. . Esențial 
rămîne ca întreaga organi
zație dct partid, întregul co- ' 
lectiv să persevereze cu a- 
ceeași răspundere și iniția
tivă pentru valorificarea 
tuturor rezervelor, ca acți
unea de reducere a consu
mului de energie să se des
fășoare la aceeași amplitu
dine și eficiență.

narea spălătoriei la debi
tul nominal pentru elimi- 

. narea pierderilor și în
cadrarea în consumul spe
cific planificat.
locuit, totodată, 
din motoarele 
mensionate ale 
(la benzile 48,’ 131 A, 
etc). S-a eliminat aproape 
complet iluminatul incan
descent și s-a raționalizat 
acolo unde a fost posibil 
(atelierul mecanic). In frun
tea acestor acțiuni s-au 
situat formațiile din secția, 
electrică, precum .și turele 
1, 2, 3 de spălare, străda
niile desfășurate în acest 
sens fiind stimulate de co
muniști, maiștrii și șefii 
de echipă, ca Fl. Careman, 
Francisc Gabor, loan Ste
lari, Matei Klasnici, Dumi
tru Nebunu, Ghizcla 
vacs, Vașile Răcășan, 
Hatfaludi, Alexandru 
dean.

Prin preocuparea

S-au în- . 
o parte 
supradi- 

utilajelor 
131

Ko-
Ioan
Bel

sta
tornică a comuniștilor, a 
întregului colectiv de pre
paratori, uzina a încheiat 
anul trecut cu o economie 
de aproape 980 000 kWh e-

(Urmare din pag. I)

mai mare decît sarcina 
planificată. Productivități 
superioare sarcinilor pla
nificate au obținut și ce
lelalte două sectoare frun
tașe ale minei: sectorul I 
plus 200 kg de cărbune pe 
post și sectorul II plus 
106 kg pe post, ambele în- 
registrînd depășiri ale pre
vederilor de plan la pro
ducția fizică extrasă cu
prinse între 8,9 și 15,3 la 
sută. .'. / “ ’ ..'

Importante depășiri la 
productivitatea muncii au 
obținut în acest început de 
lună și minerii sectoarelor 
I B și II de la Bărbăteni, 
sectoare care au avut o 
contribuție esențială la ob
ținerea plusului de 361 
de tone la nivel de între
prindere. Sectorul II care 
are și cea mai mare pro
ducție extrasă peste pre
vederi — 216 tone — a ob
ținut o productivitate cu 
1423 kg de cărbune pe post 
mai mare decît sarcina 
planificată, iar sectorul I 
cu 815 kg pe post

Cea de a treia furnizoa
re de cărbune pentru cocs 
din vestul bazinului nos
tru carbonifer — mina U- 
ricani — care se confrunta

cu unele greutăți în reali
zarea sarcinilor, în 3 din 
cele 5 zile trecute din a- 
ceastă lună a obținut pro
ducții superioare preve
derilor de plan, avînd 
certe posibilități Să-și În
deplinească integral sar
cinile. La nivelul sectoa
relor cele mai bune reali
zări le înregistrează sec
torul I B, unde formațiile 
conduse de Petru Man- 
driș și llie Amorăriței, ca
re exploatează complexe 
de susținere șl tăiere me
canizată, au contribuit din 
plin; atît la depășirea pre
vederilor de plan la nivel 
de sector, cît și la obține
rea unor productivități su
perioare sarcinilor plani
ficate cu aproape 500 
kg de cărbune pe post.

In felul acesta, prin creș
terea continuă a produc
tivi taților realizate, cele 
trei întreprinderi furnizoa
re de cărbune pentru cocs, 
cele mai importante fur
nizoare din Valea Jiului, 
au obținut producții supli
mentare, contribuind în a- 
ceste zile de iarnă grea, Ia 
bunul mers al economiei 
noastre naționale, la spri
jinirea ramurilor industri
ale afectate de căderile a- 
bundente de zăpadă.

litico-educative și cUltural- 
artistice prin care 
ce împlinesc 18 ani 
marca importantul 
ment din viața lor. (G.C.)

elevii 
vor 

eveni-

SAPTAMINA MAJO
RATULUI. In toate liceele 
municipiului nostru au în
ceput, încă din aceaștă 
săptămînă, pregătirile
pentru sărbătorirea „Săp- 
tămînii majoratului". Ma
nifestare tradițională în 
viața elevilor, „Săptămînă 

I majoratului", care se va 
I desfășura în perioada 
I 10—16 februarie, va prile- 
l jui numeroase acțiuni po-

DEZBATERE. Comitetul 
sindicatului l.M. Bărbăteni 
a organizat o dezbatere cu 
tema „Folosirea rațională 
a materialelor, combusti
bililor și energiei, încadra
rea în .consumurile speci
fice, obiectiv major
activității minorilor". Dez
baterea se înscrie într-un

amplu program de măsuri 
care vizează sporirea pro
ducției de cărbune în con
diții de eficiență econo
mică. (V.S.)

VERIFICĂRI TEHNICE 
ANUALE. De la responsa
bilul unității, Constantin 
Simion, aflăm că, începînd 
de astăzi, între orele 
8—16, unitatea 65 — Auto
servire a Cooperativei „U-

al nirea" din Petroșani e- 
fectuează verificări tehni
ce anuale ale autoturisme-

lor proprietate personală. 
(M.B.)

EXPUNERE. Astăzi, în 
sala bibliotecii din Uricani, 
va fi susținută expunerea 
„Femeia zilelor ..._ _
militantă activă pentru 
pace și progres". ~ 
nerea, programată în ci
clul de manifestări „Azi, 
clubul vă aparține", va în
cepe la ora 18.

noastre.

Expu-

(Al.H.)

SPECTACOL, 
dansul popular 
și sîrbesc vor fi din

Muzica și 
românesc 

nou

prezente la Petroșani, marți, 
11 februarie, într-un spec
tacol în care vor fi pre- 
zenți Lazar Blagoiev, Co
rina Tudor, Mariana Var
ga, Grupul folcloric „Kolo“. 
Momente vesele — .Cornel 
Lupu. Va avea Ioc un singur 
spectacol, începînd cu ora 
20, la Casa de cultură.

magazinului „Jiul" nu se I 
poate sta prea mult pentru I 
că pe jos e ciment și e- I 
ventualii clienți, care pro- ■ * 
bează pantaloni sau costu
me, riscă să capete reu
matism. Sugerăm măsuri. 
(M.B.)

SUGESTIE. Mai 
cetățeni ne 
cabinele de 
ioanele de 
tru femei

mulți 
sesizează că în 
probe ci n ra- 
confecții pen- 
și bărbați ale

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPĂTARU
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TELEX DE PRODUCȚIE
+ Evenimentul cel mai important din viața minei Dîlja este îmbucurătorul 

și spectaculosul reviriment înregistrat în activitatea de producție din acest an. 
Dacă în 1985 planul a lost realizat doar în proporție de 84,2 la sută, indicatorii 
pe ianuarie 1986 au fost depășiți cu 1,7 procente. Un debut promițător, care 
creează premise favorabile pentru viitor. O contribuție însemnată la acest 
succes o au minerii sectorului II, cu un plus de 2 759 de tone. 4^ Garanția îm
plinirilor din lunile următoare o reprezintă și activitățile de pregătiri și des
chideri, la care se consemnează, la zi, realizarea planului în proporție de 101 Ia 
sută și, respectiv, 113 la sută. < De altfel, sectorul V (de investiții) are de exe
cutat în acest an un mare volum de. lucrări: 2 000 metri liniari, cu 25 571 de me
tri cubi. Motiv pentru care și-a mobilizat toate forțele, încă din prima zi a a- 
cestui an. < De semnalat încă un element: calitatea producției — cenușa — în 
ianuarie s-a îmbunătățit cu 1,3 puncte, ceea ce înseamnă o bonificație de 958 
de tone de cărbune. La fel, umiditatea este cu 0,1 la sută sub norma admisă. 
* Pîrghie importantă a creșterii producției: ridicarea productivității muncii — 
cu 126 de kilograme pe post în subteran și cu 166 kilograme; pe post pe mină. 
Un bun început de an, care va fi continuat.

Interviu fulger

f Un revelion 
nu prea

— Minerii din secto
rul 11, pe care il condu
ceți, sînt deciși să facă, 
tovarășe Ion Liska, mai 
devreme, Revelionul. 
Revelionul producției, 
bineînțeles !

— Am fost purtătorul lor 
de cuvînt în adunarea ge
nerală a oamenilor muncii 
de la mina noastră și în 
numele lor ne-am angajat 
să dăm 10 000 tone de căr
bune peste plan, să ne 
îndeplinim, adică, sarci
nile pe 1986 cu 20 de zile 
în avans.

— Nu este deloc ușor 
să „umbli" la calenda
rul producției, grăbin- 
du-l. Pe ce vă bazați, 
ca să spun așa ?

— Ne bazăm pe ianuarie, 
cînd am obținut peste1 
2 700 de tone în plus. Ne

îndepărtat
bazăm, dar nu „ne cul
căm." pe laurii acestui suc
ces.
| — Adică?

Ne-am organizat în 
așa fel munca îneît să a- 
vem asigurate noile ca
pacități de producție, la 
timp. Vom pune în func
țiune, la termen, un nou. 
frontal. Vom extinde, în 
curînd, pe toată lungimea 
blocului pe care-1 exploa
tăm, tehnologia tavanului 
de rezistență. Iată pe ce 
ne bazăm. Și ne mai ba
zăm, nu în ultimul rînd, 
pe hărnicia și măiestria 
profesională a ortacilor din 
brigăzile conduse de Gheor- 
ghe Matei, Anton Moldo
van, Ion Apetrei, Ion Bali, 
Ludovic Varga, Alexan
dru Kiraly, Alexandru Mă- 
găran.

EVENIMENT
>7.' ; IN SUBTERAN

Abatajul urcă 
o treaptă

Nu este un moment oa
recare, în viața chiar a u- 
nei mine, cînd abatajul 
„urcă o treaptă". Dovadă 
că la fața locului au venit 
specialiștii, conducerea 
minei. Mi hai Anton și or
tacii din brigada lui tre
buiau, pentru a nivela fe
lia, de la abataj cameră la 
abataj sub tavan de re
zistență, să „ridice" fron
talul cu trei metri — în 
total, deci, șase metri față 
de talpa stîlpului de sus
ținere. Nu o mai făcuseră 
deloc pînă atunci, poate de' 
aceea s-au încâmetat. A- 
cum, cînd totul s-a sfîr- 
șit cu bine, ei privesc îna
poi cu îndreptățită mîn- 
drie. N-a fost deloc ușor : 
pe o porțiune s-a armat cu 
lemn, pentru că susținerea 
cu stîlpi a „rămas în groa
pă". S-a rupt o grindă, fă-

Această rubrică a ziarului nostru este consacrată, 
în exclusivitate, scrisorilor primite de la cititorii noș
tri. Ea va cuprinde opinii, sugestii, propuneri, neca
zuri ale oamenilor muncii, iiesoluționațe de cei com
petent s-o facă. Pentru autenticitate, vom reproduce, 
după verificarea lor în teren, scrisorile, sosite de la 
cititori, respectînd întru totul punctul lor de vedere. 
Primim de Ia cetățeanul Ștefan Cristian din Petroșani.

„Am găsit de cuviință să, 
mă adresez dumneavoas
tră în speranța că ne veți 
ajuta într-o problemă deloc 
minoră, cu care ne con
fruntăm noi, locatarii blo
cului nr. 11, strada Saturn. 
Folosesc cuvîntul „mino
ră" pentru că probabil așa 
o consideră cei vizați să 
o rezolve. Este cunoscută 
neglijența cu care sînt 
tratate unele zone ale ora
șului de către E.G.C.L. Pe
troșani. O astfel de zonă 
este strada Saturn. E su
ficient să amintim contai
nerele pentru resturi 
najere, neridicate de 
multe luni de zile.
fără exagerare; 
verifica audiind

cu-

ne 
este

Respirația minei
Ne-am obișnuit să-i „ui- Oamenii de la aeraj, oa- 

tăm", nu rareori, cînd- este meni care veghează la res-
vorba de o mină, pe ' oa
menii ce-i asigură „respi
rația", pe oamenii „de 
aeraj". Roate pentru 
ei își fac, pe tăcute, 
eficient, datoria. E_’. 
de a asigura elementul vi
tal pentru minerii subtera
nului; datoria de a le o- 
croti sănătatea, prin sem
nalarea și eliminarea zo
nelor cu metan; datoria de 
a preveni focurile de mină, 
acești dușmani insidioși ai 
oamenilor și ai producției.

Prioritățile muncii lor, 
desprinse de -pe agenda a- 
cestui an ? Deducem, din 
spusele inginerului Ru
dolf Gurca, șeful sectoru
lui de profil, pe cele din 
„linia întîi" a preocupări
lor: menținerea, în condi
ții optime, a circuitelor de 
aeraj din subteran, în ca
re scop sînt prevăzute lu
crări de întreținere pe o 
lungime de 540 metri; fora
je pentru înnămoliri pre- . 
ventive, cu cenușă de ter
mocentrală — ceea ce în-

■»"
peri-

la 
că 

dar 
Datoria

pirația sănătoasă a minei 
și a oamenilor ei. 
meni care poartă 
ca Ion Păiuș, Vasile Ichim, 
Mihai Chiș, Vasile Bogdan, 
Emil Aionesei, Ion Golum- 
beanu, Emerich Naghi, Ra
du Petrache. Cîțiva dintre 
cei 112 care compun sec
torul de aeraj de la Dîl
ja-

Oa- 
nume

ră consecințe —• doar vreo 
zece vagonete. de steril au 
curs pe vatră. Transpor
torul a trebuit să fie ridi
cat cu o macara hidrauli
că de mină.

N-a fost deloc ușor, dar 
frontalul a urcat treapta 
necesară. Eveniment con
semnat în fișa tehnică. în
că o treaptă au urcat, mai 
ales, oamenii brigăzii. E- 
veniment încrustat în de
venirea : lor profesională.

me- 
mai 

Asta
se- poate 
locatarii

blocurilor de pe strada Sa
turn. (I-am audiat, așa este 
— n.n.). In jurul containe
relor gunoiul se întinde pe 
mai multe zeci de mp. Da, 
nu am greșit. O veritabilă

mocentrală — ceea 
seamnă 2 550 metri cubi 
tratamente chimice 
tru preîntîmpinarea încăl
zirilor excesive a stratelor 
de cărbune etc.

Rubrică realizată de 
Sabin BORCAN

• Casa de odihnă a minei, din zona Jieț, oferă 
minerilor și familiilor lor petrecerea unor ore plă
cute, pe pîrtiile de schi și șăniuș din apropiere sau 
la programele de. discotecă și jocuri distractive din 
încăperile acestui elegant edificiu amplasat într-un 
pitoresc peisaj. • După cum ne informează tovară
șul loan Cornea, președintele comitetului sindicatu
lui, anul acesta oamenii muncii de la Dîlja și fami
liile lor vor beneficia de 134 de bilete de tratament 
în stațiunile balneoclimaterice. Deja Petru Barna, 
Victor Ionică, Alexandru Gherasim, Stelian Sido- 
renco și alți ortaci de-ai lor își refac forțele de 
muncă la Amara și Soveja. • La căminul de nefa- 
miliști al minei se fac lucrări de sporire a confortu
lui. De curînd, s-au mutat în apartamente moderne, 
în blocul 67 din Petroșani Nord, minerii loan 
Boian, Nicalae Pintilie, Vasile Munteănu, Mihai Far- 
caș, Eugen Minciună, Mihai Ciobanu, Aurel Pița... 
Un bloc de mineri... • La obiect, convingătoare, cu 
subiecte arzătoare din viața minei — așa arată pro
paganda vizuală de aici. Parcă, totuși, gazeta „Mine
rul" ar trebui adusă „la zi". înăuntrul ei calendarul 
s-a oprit la 21 octombrie 1985, iar afară este 7 fe
bruarie 1986.

sursă de infecții, aflată la 
ferestrele oamenilor. Ca 
să nu mai vorbim despre 
impresia cu care pleacă 
oaspeții noștri, rude, 
noscuți.

Dar problema care 
frămîntă mai mult
alta. De mai bine de șase 
săptămîni, sîntem obligați 
să facem vizite vecinilor 
din blocurile apropiate, 
scopul vizitelor noastre 
fiind aprovizionarea cu... 
apă potabilă. Asta pentru 
că, îh blocul nostru, acest 
bun indispensabil lipsește.

Anunțînd dispeceratul 
E.G.C.L., au fost trimiși 
instalatorii, care după ce 
au meșterit ceva, au făcut 
cale întoarsă, neavînd mă-

că 50 la sută era apă, iar 
50 la sută pămînt și nisip. 
E .admisibil așa ceva ? A- 
eeastă combinație a încetat 
să mai curgă după vreo 
30 de minute. Și totul a 
revenit la normal. Oare 
tovarășii de la E.G.C.L., în 
cazul că erau locuitori ai 
acestui bloc, Ia fel și-ar 
fi îndeplinit obligația ? Să 
rămîi nepăsător la faptul 
că, săpțămîni Ia rînd, locu
itorii unui bloc nu dispun 
de apă petabilă. Să numim 
asta neglijență? Mai degra
bă lipsă de...

Vă rugăm înduplecați-i 
pe cei de la E.G.Ci.. A- 
mintiți-le că avem copii 
mici, cărora trebuie să 
li se gătească mîncare, că 
în acest bloc locuiesc și 
oameni bătrîni și suferinzi, 
care nu pot căra zilnic gă
leți cu apă. Credem că 
nu este normal ca, în con
dițiile actuale, în care ni
velul de trai a crescut, să 
mai intilnim asemenea 
situații. Aceasta e proble
ma în care vă cerem Spri
jinul".

car curiozitatea să se in
tereseze dacă apa a în
ceput să curgă sau nu. E 
drept, în acea zi a curs 
ceva la robinetele noas
tre. Spun „ceva" pentru

Șeful de brigadă Mihai Cudalb din atelierul de 
automatizări al I.U.M.P. lucrează la finalizarea lotu
lui II de echipamente electrice pentru atmosfera ex
plozivă, destinate exportului.

Foto: loan BĂLOI

Ștefan CRISTIAN, 
strada Saturn, bloc 11, 

ap. 11, Petroșani
I

| Aflăm de la
I drganefe 

de ordine
PROCENT

. Legitimațiile de intrare
I au constituit nu demult ; 

obiectul unui control la 
.poarta I.M. Lonea. Din j

‘ 130 persoane verificate 30 > 
I nu aveau legitimațiile vi- . 
’ zate pe acest an, alte 4 

din anul trecut (?) în fine, , 
27 de încadrați nu aveauz|

| asupra lor documentul ca-
1 re să ateste dreptul de In-
I trare în întreprindere. Deci, 

mai bine de o treime din cei 1 
controlați nu respectau

1 legea... Cam mult I
| PREȚURI ȘI ,.PRETURI"
I O lampă de petrol, de o 
' anumită mărime, costă 

18,50 lei, dar la magazinul 
nr. 146 al I.C.S. Mixtă Vul
can se pretindea pentru ea 
30 lei. Despre diferența de

| preț furnizează amănunte, 
după sigilarea unității, lu-

I crătoarele comerciale Ve- 
conica Tătărcan și Mări-

I euța Hoțea. Oamenii legii 
. vor face lumină și în a-
I cest caz.

j Rubrică realizată cu 
sprijinul Miliției munici-

[ piului PetroșaniAspra morală a adevărului
De obicei, „tonul" aface. 

iilor necurate îl dau cei 
care au mâi fost în con
tradicție cu legea. Costică 
Pocitanie, ospătar la can
tina Paroșeni a I.A.C.C.V.J., 
nu face excepție în acest 
sens, în cazierul său figu
rează antecedente penale. 
Beneficiind de umanismul 
și, deci, de clemența legii, 
a fost ajutat să se reinte
greze în viața socială, fi
resc âr fi fost să demon
streze recunoștință față de 
înțelegerea arătată. In ziua 

_de 7 ianuarie a.c„ prof ițind 
însă de lipsa șefului car
mangeriei, a propus măce
larilor Virgil Dănuț Bur- 
lec și Dezideriu Ciungan, 
colegii săi de muncă, să 
sustragă din carnea în curs 
de tranșare, menită să in
tre în meniul minerilor.

Carnea trebuia să se 
metamorfozeze în cîrnați, 
în beneficiul celor trei. Și 
astfel dispar într-o ladă

de lemn : 44,550 kg carne 
de porc și 3,550 kg pulpe de 
pui, pe care reușesc s-o 
scoată din unitate, pînă la 
prima stație de autobuz, .cu 
ajutorul conducătorului au
to de pe izoterma între
prinderii. De fapt conducă
torul auto trebuia să-i re
fuze, fiindcă îndatoririle 
de serviciu prevăd doar 
transporturi în interesul 
întreprinderii, nu al parti
cularilor. Derobarea sa de 
la îndatoririle de serviciu 
a facilitat calea infracțiu
nii. Ajunși în stația res
pectivă, cei trei căutau o 
„ocazie", dar au apărut... 
lucrătorii de miliție, aler-, 
tați despre dijmuirea a- 
verii obștești.

Virgil Dănuț Burlec și 
Dezideriu Ciungan nu a- 
veau antecedente penale, 
s-au convins deci, pe pie
lea lor, care sînt consecin
țele abaterii de la lege. Cel 
care trebuia să sufle pînă

și în iaurt, Costică Poci
tanie, are deja parte .-: de 
circumstanțe agravante, 
deoarece, încâlcind cu bu
nă știință codul nostru e- 
tic, n-a luat în seamă fap
tul că a fost ajutat o da
tă să se reabiliteze. Dim
potrivă, a crezut că se 
poate înfrupta din alimen
tele cantinei miniere. Or, 
adevărul, cum bine spune 
străvechea vorbă româ
nească, iese întotdeauna, 
precum untdelemnul, la 
suprafață. Aspra morală a 
acestui proverb se va răs- 
frînge și asupra persona
lității lui, din păcate el ‘ 
nu a înțeles nici acum, i 
cînd este tatăl a patru co
pii minori, care îi . este 
adevăratul rost în viață.
Și, mai grav, datorită vi- ; 
novăției sale, vor avea de 
suferit familia, copiii săi.

Sever NOIAN - ■ ■
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(Urmare din pag. 1)
FILME

memerno
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

Creșterea forței econo
mice a României în perioa
da 1981—1985 a făcut posi
bilă participarea tot mai 
activă a țării noastre 
schimbul mondial de 
lori materiale și la divizi
unea internațională a mun
cii.

Pe baza creșterii 
lor de producție, a 
venitului național și 
avuției socialiste s-a .... 
gurat înfăptuirea progra
mului partidului de , ridi
care în continuare a bună
stării, materiale și spiritu
ale, a întregului popor. 
/ Au fost obținute, de ase- 

' menea, realizări impor- 
! fante în domeniile învă- 

țămintului, culturii și ar
tei, ocrotirii sănătății.

Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat că rezulta
tele obținute în perioada 
1981—1985 au creat o ba
ză bună pentru trecerea 
țării noastre îritr-o etapă 
nouă, superioară, de dez
voltare socialistă, pentru 
înfăptuirea cu succes a 
importantelor obiective e- 
conomico-sociale prevăzu-

la
va-

forțe- 
sporirii 

a 
asi-

te pe anul 1986 și întregul 
cincinal actual.

In același timp, Comi- 
• tetul Poliție Executiv a 

subliniat că realizările ob
ținute în 1985 și în între
gul cincinal puteau fi și 
mai bune dacă în toate 
domeniile ‘s-ar fi acționat 
cu întreaga răspundere 
pentru respectarea strictă 
a disciplinei de plan, pen
tru valorificarea deplină 
a potențialului tehnic și 
uman a tuturor resurselor 
de care dispune economia 
națională, pentru realiza
rea ritmică, integrală, a 
producției planificate, pen
tru ridicarea întregii acti
vități la un nivel superior 
de calitate și eficiență.

In legătură cu probleme
le și concluziile care s-au 
desprins din analiza înde
plinirii planului pe anul 
trecut și pe întregul cinci
nal 1981r—1985, a luat cu-. 
vîritul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul 
generai al partidului.

In spiritul cerințelor și 
exigențelor formulate în 
cuvîntare de secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
Comitetul Politic Executiv

( a cerut 
ferelor, 
triale, 
ganelor 
partid să ia de urgență mă
surile ce se impun pentru 
a se asigura o îmbunătă
țire radicală a activității în 
toate domeniile, în scopul 
îndeplinirii, în cele mai 
bune condiții, a prevederi
lor de plan pe 1986, a tu
turor obiectivelor 
lului cincinal.

In continuarea 
Comitetul Politic 
tiv a analizat

guvernului, minis- 
centralelor indus- 
întreprinderilor, or- 
și organizațiilor de

actua-

ședinței,
Execu- 

și aprobat 
propunerile cu privire la 
dezvoltarea cooperării eco
nomice și tehnice între 
Republica Socialistă Româ
nia și celelalte țări socia
liste. Aceste propuneri au 
în vedere asigurarea unei 
baze stabile și de lungă 
durată a raporturilor eco
nomice cu toate țările soci
aliste și trecerea la o eta
pă calitativ superioară a 
colaborării reciproce, în 
special prin stabilirea u- 
nor legături durabile în 
producție, pe calea reali
zării în colaborare de o- 
biective complexe, pre
cum și ădîncirii cooperă
rii și specializării, pe te
meiul principiilor deplinei

egalități în drepturi, res
pectării independenței și 
suveranității naționale, ne
amestecului în treburile 
interne, avantajului reci
proc și întrajutorării tovă
rășești. Se urmărește, de 
asemenea, accelerarea co
laborării tehnico-științifi- 
ce în vederea realizării de 
instalații, echipamente și 
tehnologii de înalt nivel 
tehnic și calitativ, compe
titive pe piața mondială, 
destinate să asigure creș
terea continuă a producti
vității muncii și eficienței 
economice, mecanizarea 
și automatizarea procese
lor de producție, reduce
rea consumurilor de com
bustibili, energie, mate
rii prime și materiale.

Comitetul Politic Exe
cutiv a cerut guvernului, 
ministerelor economice și 
organelor centrale de sin
teză să prezinte propu
neri și să acționeze con
cret pentru realizarea de 
astfel de acțiuni.

☆

Comitetul Politic
cutiv a soluționat, de 
semenea, probleme 
rente ale activității 
partid și de stat.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Ăiioi de zăpa
dă; Unirea: Piedone în 
Egipt; Parîngul: Cei șapte 
fantastici.

LONEA: Toată lumea 
este a mea, I—II.

VULCAN — Luceafă
rul: Căsătorie cu repeti
ție.

LUPENT 
Promisiuni.

URICANI: Fata 
gana.
" N.R. Eventualele 
dificări intervenite

Cultural:

mor-

mo- 
în

TV
20,00
20,20

20,35

20,50

21,10

21,35

Telejurnal.
Actualitatea în eco
nomie.
Să eînte copiii (co
lor).
Lumea contempora
nă și - confruntările 
de idei (color). 
Serial științific 
(color).
„Civilizația meta
lului".
Experiența 
tată.
Telejurnal,

înain-

I. L. P. P. „PECO“ DEVA
GESTIUNEA VULCAN

Exe- 
a- 

cu- 
de
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/4cruziLir/drEzi în lu/me
Mesajul anual

al președintelui S.U.A 
cu privire la

WASHINGTON 6 (A-
gerpres). — Președintele 
S.U.A., Ronald Reagan, a 
prezentat în Congres Me
sajul anual cu privire

starea Uniunii

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

sajul anual cu privire la 
starea Uniunii, în care s-a

o- 
in-

referit la principalele 
rientări ale politicii 
terne și externe america
ne.

Arătînd că măsurile a- 
'doptate în ultimele dece
nii pe plan social nu au 
împiedicat ca „soarta să
racilor să devină și mai 
grea", președintele Rea
gan a cerut guvernului ca, 
pînă la sfîr.șitul lunii de
cembrie 1986, să prezinte 
un plan cuprinzînd pro
iecte de măsuri destinate 
sprijinirii păturilor defa> 
vorizate ale populației.

Duminică, 9 februarie
11,30
11,35

12,40

13,00

14,45

19,00

Telex.
Lumea copiilor.
Călătorie în adîncuri.
Episodul 1. 
(color).
Din cuntlna cîntecu- 
lui românesc.
Muzică 
(color). 
Album 
(parțial

— Cîntați
— Cascadorii 

compania 
nandel.

— Cotidianul 
secunde. .

— Hocus-pocus... 
vid Copperfield.

— Telesport.
— Meridianele cântecu

lui.. ■
— Teatru vesel de du- 

pă-amiază.
-- Pagini din istoria fii-' 

mului.
Secvența telespecta
torului.
Tinerețea în timpul 
marilor înfăptuiri. 
Reportaj, 
(color).
închiderea progra
mului. , .
Telejurnal. ■

populară.

duminical 
color), 
cu noi.

râsului... 
lui I

în 600 de

cu Da-

In ceea ce privește poli
tica externă, președintele 

. Reagan și-a exprimat spe
ranța că schimbul de ve
deri, .de la Geneva, cu 
Mihail Gorbaciov, secre
tarul general al C.C. al 
P.C.-U.S., precum și viitoa
rea întîlnire sovieto-ame- 
ricană la nivel înalt „vor 
putea conduce la o relație 
mai stabilă" între SAT.A. si 
U.R.S.S.

Președintele Reagan a 
reafirmat în context punc
tele de vedere cunoscute 
privind întărirea potenția
lului milițar american și 
a subliniat că programul 
„Inițiativa de Apărare 
Strategică" va fi continuat.

MMM • MMM i^HMM MMM H^M^M MMMM •

19.20 Țara mea azi. 
Mărturii ale deveni
rii noastre. , 
(color).

19,40 Cîntarea României, 
(color).

20.20 Film artistic,;
In apărarea libertă
ții.

21,35 (Feerie pe gheață, 
(color).

21,50 Telejurnal. ■ 
"â,00 închiderea progra

mului.
Luni, 10 februarie

20,00 Telejurnal.
29.20 Orizont tehnico-ști-

i n ț if ic. 
Tezaur 
(color). 
Roman 
Sorrell 
Premieră pe țară. 
Producție a televizi
unii britanice. 
Episodul 4. 
(color).
Telejurnal, 
închiderea progra

mului.
Marți, 11 februarie

20,00 Telejurnal. ..
20.20 Actualitatea în eco-, ■ 

nomie.

IN CADRUL TRATA
TIVELOR SOVIETO-AME- 
RICANE cu privire la ar
mele nucleare și cosmice, 
joi a avut loc la Geneva
ședința grupului de lucru 
asupra problemelor ra
chetelor nucleare cu rază 
medic dc acțiune, infor
mează agenția TASS.

IN CURSUL ANULUI
TRECUT, poliția regimu
lui rasist de la Pretoria a 
reținut, în închisorile sale, 
11 000 oameni —• relevă 
agenția Reuter.

1985 A FOST UN
RECORD IN FRANȚA 
IN CE PRIVEȘTE NUMĂ
RUL DE JAFURI IN 
BĂNCI și case de econo
mii, a anunțat Centrul de 
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20,35 Copiii — înaltă dato

rie față de viitorul 
națiunii. 
Reportaj.
(color).

20,50 Secvențe .iraniene. 
Film documentar, 
(color).

AN

. 20,35

20,55

folcloric,

foileton, 
și fiul.

’21.50
22,00

încadrează de urgență următorul personal

♦ magaziner gestionar produse petro 
liere — 2 posturi

ere

♦

♦

magaziner gestionar butelii aragaz
— 1 post 

primitori-predători produse petroli- 
2 posturi.

încadrarea se face în conformitate 
cu prevederile Legii 22/1969.

documentare și . informa
ții pentru; asigurări, citat 
de agenția TASS. In cele 
12 luni ale anului 
au fost jefuite 1 200 
instituții bancare, eu 
sută mai multe decît 
anul 1981.

trecut 
de 

30 la 
în

LA PARIS SE DESFĂ
ȘOARĂ LUCRĂRILE u- 
nei conferințe internaționa. 
le asupra mediului încon
jurător avînd ca temă „Ar
borele și pădurea". Obiec
tivul conferinței, la care 
participă delegații din 
de țări, printre care 
România, îl constituie 
doptarca unor planuri 
coordonare a acțiunilor 
zînd lupta împotriva 
tragerii pădurilor pe 
tinentul european și 
înaintării deșertului 
Sahel.

64 
Și
a- 
de 
vi-

dis. 
con- 

a 
în

20,45 Pentru continua în
tărire a alianței 
muncitorești - țără
nești (II).
Contribuție sporită la 
fondul central de pro
duse agroalimentare.

PROGRAMUL ȚV

Scaru do operă.
Boema
de Puccini.
Spectacol pe scena, 
operei „Scala".
Selecțiuni.
(color).
Telejurnal.
închiderea progra

mului.

21,05

21,50
22,00.

Film în serial........
In căutarea adevăru
lui.
Partea a H-a. ,
(color).
Telejurnal. ;
închiderea . progra-' 

mului.

Joi, 13 februarie

Informații suplimentare la sediul ges
tiunii Vulcan.

Mica publicitate
VIND radiocasetofon 

stereo .JVC, stare foarte 
bună. Telefon 41736. (5870)

VIND Fiat 1300. Telefon 
41621, interior 138, 
orele 8—15. (5873)

IOAN Ciur mulțumește 
medicilor Radu V. Radu, 
Mircea Ghemeș, cadrelor 
medii din Secția cardiolo
gie pentru îngrijirea a- 
cordată. (5874)

ANUNȚ DE FAMILIE

între

PRIETENII și colegii din Catedra de Științe 
Sociale a Institutului de Mine sînt alături de dr. 
Rodica Dijmărescu și prof. Ion Dijmărescu în ma
rea durere a pierderii tatălui și socrului 

avocat dr. ION NEGRU (Tg. Jiu)
(5876)
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slujire devotată a 

poporului.
Continuatorul celor 
mai înalte tradiții ale 
luptei revoluționare 
a poporului român, 
(color).

21,20 Invitație în studiou
rile Radioteleviziu- 
nii.
(color).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea . progra

mului.

Si mbâtă, 15 februarie

Vineri, 14 februarie
20,00
20,20

20,45

21,00

Telejurnal.
Actualitatea în eco
nomie.
Cu inimile pline de 
zbor și de lumină. . 
Emisiune de vei sui i 
și cîntcce.
Universul familiei, 
(color).
Cadran mondial. 
România și proble-

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit dc săptă- 

mînă.
(parțial color.'"

■— Iarna pe... portativ. 
Melodii de muzică u- 
șoară româneasca. 
Gala desenului ani
mat.

Țara mea, străbun pă- 
mînt. Melodii popu
lare.
Marile momente ale 
baletului.
Cin tecul cuvintelor. 
Versuri inedite de 
Constanța Buzea. 
Atlas muzical.
Ochi de copii... 
Reportaj.
Tele.sport.
Autograf muzical i 
Aura Urziceanu.
Săptămâna politică, 
închiderea; progra
mului.
Telejurnal. 
Teleenciclopcdia.
(color).
Steaua fără nume, 
(color).
Film artistic.
Misiunea lui Julien,
Telejurnal,

14,45
15,00

Miercuri, 12 februarie 20,00 Telejurnal. mele lumii contem 19,00
20,00 Telejurnal. 20,20 Actualitatea în eco- porane, 

(color). 19,20
20,20 Actualitatea în eco- nomie. 21.20 Serial științific. 19,45nomie. 20,35 Amfiteatrul artelor.' Civilizația metalului.
20,35 Ani frumoși — copi- n (color). Episodul 6. 29,45

lărie, Program •’ ar- 21,00 Partidul Comunist (color). .
tistic. (color). Român — 65 de ani de. 21,50 Telejurnal. 22,20
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