
Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

a- 
cu

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, a avut loc, vineri, 10 
octombrie, ședința Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. ăl P.C.R.

In cadrul ședinței. Comitetul Politie E- 
xecutiv a examinat șt aprobat Raportul 
cu; privire la evoluția prețurilor și tarife
lor în semestrul I/198G. S-a apreciat că 
indicii de prețuri realizați în prima jumă
tate a acestui an sc situează la nivelul 
prevăzut în planul, pe 1986, iar în dome
niul prețurilor cu amănuntul sînt chiar 
sub limita minimă pjJanifjc^tă. Aceasta 
reflectă o strictă stablitate a tuturor ca
tegoriilor de prețuri, Comparativ cu ace
eași perioadă a anului trecut, ceea ce pu
ne în evidență caracterul sănătos al eco
nomiei naționale, justețea măsurilor 
doptate în acest domeniu, aplicarea, 
bune rezultate, a noului mecanism econo- 
mico-financiar.

Evoluția pozitivă a. prețurilor a fost de
terminată de .aplicarea cu fermitate a in
dicațiilor conducerii de partid și de stat 
de a nu'se admite nici un fel de majo
rări de prețuri și tarife și de a fi inten
sificat controlul asupra stabilirii lor la 
toate verigile.

La menținerea nivelului general al pre
țurilor cil amănuntul a contribuit și e- 
voluția prețurilor pe piața țărănească, ca
re au fost mai mici față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, în condițiile creș
terii cantităților de produse agroalimen- 
tare vîndute populației.

Comitetul Politic Executiv, apreciind 
rezultatele obținute, a cerut Comitetului 
de Stat pentru Prețuri, organelor de pla
nificare, financiare și bahaare, tuturor 
ministerelor, centralelor, întreprinderilor 
producătoare, să; ia. măsuri hotărîte, care 
să asigure îmbunătățirea în continuare a 
activității în acest domeniu, exercitarea 
unui control exigent asupra evoluției pre
țurilor și tarifelor din economie, întări
rea disciplinei în stabilirea și respectarea 
legalității prețurilor, urmărindu-se înca
drarea strictă a acestora în nivelele pre
văzute. S.a cerut, totodată, să se acționeze 
cu fermitate pentru reducerea, în conti
nuare, a costurilor de producție — și, în 
mod deosebit în proiectarea industrială, în

Revenim la I.M. Bărbăteni

cu forță de muncă pe struc
turi de meserii din • subte
ran. La începutul lunii 
august, 30 de oameni ai 
muncii au absolvit cursu
rile de calificare organiza
te în întreprindere și au

Comparativ cu luna au
gust, în septembrie, nive
lul realizărilor zilnice Ia 
I.M. Bărbăteni a crescut. 
Sarcinile de plan la pro. 
ducția fizică de cărbune 
n-au fost realizate. Dar în 
timp ce în august rămînc- dobîndit meseria de miner,
rea sub plan era de 11 804 iar în luna ' septembrie,
tone de cărbune, în sep
tembrie minusul a fost re
dus la jumătate — 5913
tone. S-a înregistrat, deci, 
o, creștere de producție de 
aproape 6 000 tone de căr. 
bune, în aceleași condiții 
de zăcămînt, cu aceeași 
forță de muncă, printr.o 
mai bună mobilizare a co
lectivului. La o analiză mai 
atentă se poate afirma în
să că nivelul realizărilor 
zilnice a sporit și ca ur
mare a mai bunei plasări

alți 36. In următoarele 
luni, vor termina cursuri
le de calificare alți 100 
de mineri.

Concomitent, conducerea 
întreprinderii a acordat o 
atenție sporită policalifi
cării prin cursuri organiza
te în școala de calificare. 
In ultimele două luni, 26 
de mineri au dobîndit. pe

Viorel STRAL’T

(Continuare în pag. a 2-a)

Priorități în activitatea ceferiștilor

Indicatorul principal: EFICIENȚA ECONOMICĂ A MUNCII
O componentă majoră a 

muncii ceferiștilor o 
prezintă eficiența ei 
raport economic, utilitatea 
pentru domeniile cele mai 
diverse. Tocmai acest as
pect l-am urmărit în cii- 
prinsul investigației noas
tre în cadrul colectivului 
de muncă al Complexului 
CFR Petroșani: cum se 
reflectă ele în activitatea 
desfășurată de la începutul 
anului.

Este suficient să spunem, 
pentru început, ca prim 

mice, pentru ca utilajele 
să sosească mai devremere-

sub la obiectivele de investiții, 
ca bunurile de consum să 
parvină, într-un interval de 
timp mai mic, beneficiari
lor etc. Aceasta denotă o 
mai bună organizare a 
muncii, dar este și efectul 
unor importante lucrări de 
modernizare a transportu
lui feroviar în zonă — în 
speță dublarea liniei între 
Banița — Pui.

De asemenea, eficiența 
muncii lor se vădește și în 

demerit, că, în această pe- creșterea, cu 1,7 la sută, fa
ță de plan, a tonajului 
brut pe trenul de marfă. eîștigat", de fapt, la fieca-
Incărcînd mai mult (în re sută de vagoane, cite bine de 14 milioane de lei.

prevederi — pentru a avea medie cu 30 de tone pe fie- 
c imagine sintetică asupra 
preocupării ceferiștilor din 
Petroșani de a face ca 
măteria primă energetica 
să ajungă cît mai repede 
la întreprinderile econo-

rioâdă, viteza comercială a 
trenurilor de marfă a spo
rit cu 1,2 lâ sută față de

care garnitură), firește că, 
ia volumul de mărfuri ru
lat de la începutul anului, 
lucrătorii Complexului 
CFR Fețroșani au disponi- 
biliza! un număr important.
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construcții —, pentru lichidarea oricăror 
tendințe de a umfla nejustificat costurile 
unor lucrări.

In continuare, Comitetul Politic Execu_ 
tiv a dezbătut un proiect de decret pri
vind conferirea titlului de „Erou al noji 
revoluții agrare" și a altor distincții jude
țelor, întreprinderilor și unităților agri
cole socialiste pentru realizări deosebite 
în sporirea producției agricole. 
Prevederile proiectului de decret au în 
vedere stimularea județelor, unităților a- 
gricole socialiste, cadrelor din agricultu. 
ră, pentru dezvoltarea intensivă a pro
ducției agricole, obținerea unor recolte 
bogate pe întreaga suprafață agricolă pla
nificată, prin organizarea științifică a 
producției și a muncii, aplicarea de teh
nologii avansate, de înaltă productivitate, 
și pentru sporirea, pe această cale, a con
tribuției agriculturii la dezvoltarea gene
rală a țării, la creșterea bunăstării popo
rului. Pornind de la realizările obținute 
în acest an de unitățile fruntașe, proiec- 
tul de decret stabilește criteriile și ni
velurile medii de producție care trebuie 
realizate la cereale, la principalele Cul
turi de cîmp — pe județe, unități agricole 
de stat și cooperatiste, stațiuni pentru 
mecanizarea agriculturii, unități de cer
cetare agricolă — în vederea obținerii ti
tlului de „Erou al noii revoluții agrare".

De asemenea, sînt prevăzute nivelurile 
producțiilor medii la legume de cîmp, le
gume în sere și solarii, precum și Ia plan
tații pomicole și viticole. Totodată, sînt 
stabilite nivelurile ce trebuie realizate în 
zootehnie privind creșterea producției și 
realizarea sarcinilor de livrare la fondul 
de stat, sporirea efectivelor de animale.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca 
proiectul de decret să fie îmbunătățit cu 
propunerile făcute în cadrul ședinței și 
să capete caracter de lege.

Apreciind că instituirea titlului de „Erou 
al noii revoluții agrare" are o profundă 
semnificație politică și istorică, ce mar
chează rezultatele deosebite obținute în 
înfăptuirea politicii partidului de dezvol
tare și modernizare a agriculturii, îndeo
sebi după Congresul al IX-lea al. P.C.R.,

(Continuare în pag. a 4-a)

nive- 
rîn-

— Care sînt obiective
le majore ale acestui 
grupaj de manifestări ?

— Fiecare acțiune, dez
batere, masă rotundă, spec
tacol, manifestare sporti
vă sau turistică are ca 
principale obiective ridi
carea permanentă a 
iului de cultură în 
dul tinerilor, întărirea vie
ții spirituale a acestora, 
formarea unei conștiințe 
muncitorești puternice în 
rîndul tinerei generații ast
fel îneît, cei care astăzi se 
află la începutul afirmării 
lor profesionale și sociale

f St

:•.. .-OJ

La viitoarea preparație a cărbunelui Livezeni, 
muncă intensă. Șeful echipei de lăcătuși, Grigore 
Găină, împreună cu Cristian Rad și Gheorghe Lăcă- 
tușu, surprinși pe peliculă în timpul confecționării 
postamentului cuvci Disa.

Foto : I. LICIU

de vagoane, au creat, în cunoască o permanentă
felul acesta, noi capacități îmbunătățire. Succesul este
de transport, atît 
cesare economiei 
hale.
. Indicatorul care

de ne- și urmarea reducerii cu 
națio- 1,4 la sută a staționării va

goanelor la încărcare-des. 
expri-, cărcare. Iar rezultatele ar 

mă. calitatea activității ce
feriștilor este rulajul va
goanelor de marfă. La a- 
cest capitol se înregistrea
ză, în perioada analizată, 
o reducere cu 1 la sută. 
Cu alte cuvinte, micșorînd 
timpul scurs între două 
încărcări succesive ale ace
luiași vagon (intervalul pla
nificat fiind, pe raza RCM 
Petroșani, 

fi putut fi cu mult mai 
bune, dacă unele unități . 
economică beneficiare n-ar 
fi provocat greutăți, prin 
imobilizarea vagoahelor 
la descărcare. Nu numai în 
paranteză fie spus —
pentru că vom reveni a. 
supra acestei situații —
s.au înregistrat, de ia în
ceputul anului, imobilizări 

de o zi), „s-au de 630 000 de vagoane/oră, 
' . " i- pentru care s-au plătit mai

-un vagon. Aceasta înseam
nă că ceea ce. a depins de 
oamenii în uniformă CFR 
— rapiditatea manevrelor, 
a reviziilor etc. — s-a fă
cut în așa fel Incit mtm- . 
.c&jîîț , acest domeniu .

„Penalizările" cele mai 
costisitoare le suportă, în
să, economia națională, 
frustrată astfel de impor-

C.T. DIACONU -
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PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIT1-VA I
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Sărbătoarea muncii și entuziasmului tineresc"
In perioada 12—19 octombrie, în toate localități

le Văii Jiului, sub egida organizațiilor UTC din 
întreprinderi și instituții, a Comitetelor orășenești săptămînîi culturale, 
și municipal ale UTC și Consiliilor orășenești și 
municipal ale organizațiilor de pionieri, are loc un 
amplu grupaj de manifestări politico-ideologice, cul
tural-educative și sportive dedicate muncii și vieții 
tinerilor Văii Jiului — mineri, constructori de ma
șini, oameni ai muncii din domeniul industriei ușoa
re, energeticieni, constructori, studenți și elevi — 
sugestiv intitulat „Sărbătoarea muncii și entuzias
mului tineresc". Pentru 
tovarășului loan Toacă, 
tului municipal UTC.

amănunte ne.am 
prim-secretar al

adresat 
Comite-

de nă- 
ai 

multi-

să devină oameni 
dej de — constructori 
societății socialiste 
lateral dezvoltate și comu
nismului în România. Or
ganizatorii, organele și 
organizațiile U. T. C. și 
pionieri din municipiu și o- 
rașe, intenționează ca a- 
ceastă șăptămînă cultura
lă să intre în tradiția spi
rituală a tinerilor Văii 
Jiului,, ea fiind menită să 
aducă o nouă și elocventă 
dovadă despre hărnicia ti
nerilor, despre puternica 
lor angajare comunistă în 
toate domeniile vieții e- 
conomico-sociale, grăitoare 
corolă a unei valoroase spi
ritualități.

— Care sînt princi
palele acțiuni progra
mate ?

—■ Mîine, înc'epînd cu 
ora 8,30, la Casa de cultu-

ră a sindicatelor va avea 
loc deschiderea festivă a 

Cu
acest prilej va avea Joc și 

: deschiderea anului de pre
gătire a tineretului , pentru 
apărarea patriei, spori și 
turism. Incepînd cu ora 
9,30, la baza sportivă „Ști
ința" vor avea loc întreceri 
sportive. In paralel, pe 
platoul „Brădet" se va des
fășura cea de-a XVII-a e- 
diție a acțiunii pionierești 
„De treci codrii de aramă", 
la care vor participa pio
nieri din școlile generale 
ale orașului Petroșani > și 
din comunele Aninoașa și 
Banița.

Luni, 13 octombrie, în 
toate localitățile munici
piului vor avea loc întîl- 
niri ale tinerilor fruntași în 
producție și pionierilor cu 
primii secretari ai comite
telor municipal și orășe
nești de partid, prilejuri 
de a cunoaște realizările 
din viața Văii Jiului, pre
cum și a sarcinilor ce re
vin tinerilor în amplul 
proces de înaintare a a 
cestei străvechi vetre .de 
Cărbune, pe noi trepte de 
progres

Interviu realizat de 
Iloratiu ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a :ia)

In actualitate la A.U.T.L. Petroșani

Pregătirile tehnico-materiale 
pentru iarnă

mai mult de jumătate din 
numărul lor.

Dar pregătirile ' pentru 
iarnă sînt în plină des
fășurare și au loc în rit
muri menite să asigure 
finalizarea la timp, a între, 
gii acțiuni. La toate locu- 
lile de muncă se as;gură 
condiții optime ■ pentru

In aceste zile de toam
nă, întreaga activitate a 
oamenilor muncii de la 
AUTL Petroșani, odată cu 
strădaniile destinate tran
sportului in comun din 
Valea Jiului, se îndreap
tă și spre efectuarea tu. 
turor pregătirilor tehni- 
co-materiale de iarnă. 
Toate aceste lucrări se. desfășurarea coreSpunză- 
desfășoară cu exigență și (oare a activității 
responsabilitate, întru-, timpul iernii. Sînt 
cît buna funcționare a 
tuturor autovehiculelor 
este o componentă im
portantă a vieții econo
mice și sociale din muni
cipiu.

— Toate aceste pregă
tiri pentru sezonul rece, 
ne spunea sing. Emil Ga- 
vrilescu, directorul AUTL 
Petroșani, se desfășoară 
conform unui program 

, concret întocmit pe baza 
experienței din anii tre- 
cuți. Verificarea tehnică 
a autobuzelor (racorduri
le de apă, asigurarea ne
cesarului de .ulei de iar
nă, pornirile, etc) repre
zintă o sinteză a calității . revizuite toate cptnpo- 
m uncii noastre și, impli- nentele autovehiculelor, în 
cit, a integrării în activi- special Ia autobuze.Toate 
tatea economică și soci..
ală din municipiu. Pînă T. SPATARU
acum au fost verificate ----------- ■—■__ ■ 1__ '„..-2.,,

38 autobuze, reprezentînd (Continuare în pag. a 2-a)

în 
re vi. , 

zui.te instalațiile de in- ;? 
treținere și încălzire a 
halei, cele electrice (de 
forță și iluminat), se etan- ' 
șează spațiile de produc
ție și cele destinate dez
ghețării rapide. Prin spe
cificul activității acestei 
unități economice, tot 
programul pregătirilor 
pentru iarnă are o deoî. 
sebită importanță pen
tru circulația și siguran
ța autovehiculelor, ;

In această perioadă este 
în plină actualitate și ac
țiunea de aprovizionare 
cu materiale și piese de 
schimb deoarece sînt 

toate compo
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Despre situația căminelor de nefamiliști (IV)

I n exemplu care 
dovedește că se poate

Iută — în cazul cămine
lor de nefamiliști — un 
exemplu care dovedește că 
se poate. Este vorba des
pre căminul de nefamiliști 
al minei Vulcan. Se pot 
organiza și acțiuni cultu
ral-educative, se pot face 
și lucruri frumoase. Este 
un cămin care funcționea
ză într_o clădire veche, 
e adevărat, dar o clădire 
bine întreținută. Adminis
tratorul, Hortensia Iovi, 
își desfășoară activitatea 
în această funcție de pes
te 15 ani. Este un fel de 
mamă a tinerilor nefami
liști veniți să lucreze- la 
mina Vuican. Dotarea e 

. corespunzătoare, mobilie
rul' de asemenea. Clubul 
are un televizor care func
ționează, dispune de jocuri 
de rummy, table și șah. 
Un lucru foarte bun, o ex
periență care ar merita 
generalizată în toate că
minele de nefamiliști din 
Valea Jiului: biblioteca 
clubului sindicatelor din 
localitate are program (de 
3 ori pe săptămînă) la că
minul de nefamiliști. Bi
bliotecara Maria Iaeomir a 
stabilit' de așa natură pro. 
gramul pentru biblioteca 
volantă,. îneît muncitorii, 
indiferent de schimbul în 
care lucrează, pot să îm
prumute cărțile preferate, 
și celelalte cluburi ar 
putea urma acest exemplu, 
renunțînd la stabilizarea u- 
nui bibliotecar din rîndul 
tinerilor din cămin. In fe
lul acesta, fondul de car
te din bibliotecile volante 
iar fi mâi bine întreținut și 
îmbogățit la timp. Aflăm 
că, periodic, la cămin sînt 
organizate acțiuni educa
tive, cu sprijinul juristului 
de la mină, al organelor 
de stat din oraș, al brigă
zilor științifice din cadrul 
clubului sindicatelor. Deci, 
se poate.

Plasarea optima în
(Urmare din pag. I) 

această cale și calificarea 
de mccjinici pentru mașini 
și uti’aje, ia;- 21 de riie. 
canei au absolvit, la rîn
dul lor, cursurile de mi
neri. Este clar că, astfel, 
plasarea cu oameni cali
brați, pe toate schimburi
le, s-a îmbunătățit. Iar 
rezultatele sînt semnifi - 
cative: producția de căr
bune a crescut în septem
brie, în comparație cu lu
nile anterioare.

Conducerea întreprinde
rii demonstrează, astfel, 
prin fapte, că este recep
tivă la semnalele critice 
ale ziarului. Această re
ceptivitate reiese cu clari
tate și din răspunsul pri
mit la redacție în urma 
publicării materialului in
titulat „Calificarea și poli
calificarea, resurse ce pot 
fi mai bine valorificate 
pentru asigurarea efecti
velor", cu referire la
l.M. Bărbăteni. In răspun
sul dat de conducerea mi
nei se spune, printre alte

Și totuși, există unele 
necazuri. La data docu
mentării noastre, în cămin 
sc executau lucrări dc 
zugrăvire la etajul IV. 
Celelalte camere de la I, 
II și III erau deja zugră
vite și s.a făcut curățenie. 
Lucrările sînt executate 
de meseriașii minei. Neca
zul cel mare este că nu 
sînt vopsele de ulei. Ad
ministratorul căminului a 
făcut nenumărate refera
te la mină. Mina a făcut 
(alte): nenumărate demer
suri pentru procurarea 
vopselelor. S-au făcut in
tervenții și la „Sinteza" O- 
r.adea, fabrica producătoa
re de vopsele. După cum 
ne informa tovarășul Ilie 
Diaconu, președintele co
mitetului sindicatului de la 
mina Vulcan, problema va 
fi soluționată pînâ la sfie
șitul acestei luni. Proble
ma mai delicată este însă 
procurarea țevilor .de fon
tă pentru canalizare, care 
trebuie înlocuite integral. 
Cu toate insistențele, care 
durează de mai mult de 
trei luni, la EGCL Vul
can, aceste țevi nu pot fi 
procurate. Credem că, dacă 
există bunăvoință, „proble
ma" poate fi soluționată. 
Se întîmpină dificultăți și 
cu procurarea unor țevi de 
plumb pentru instalațiile 
de apă, dar, așa cum am 
fost informați, IPSRUEEM 
a promis ajutor în acest 
sens. Toate acestea, însă, 
sînt probleme pur gospo
dărești și pot fi rezolvate. 
Important rămîne faptul 
că, din punct de vedere al 
condițiilor sociale, al cadru
lui educativ, la căminul dc 
nefamiliști din Vulcan nu 
>îrd probleme. Acesta este 
meritul organizațiilor de 
sindicat și UTC de la mină, 
al cl/ibului sindicatelor din 
localitate, al tuturor fac
torilor responsabili.

Mir.ea BUIOFFSCU

le: „Conducerea colectivă 
a l.M. Bărbăteni acordă o 
importanță deosebită pro
blemei privind asigurarea 
efectivelor, pentru plasa
rea optimă a posturilor în 
subteran pe toate schim
burile. In întreprindere 
este în curs de amenajare 
o sală de clasă, care pînă 
la sfîrșitul anului va fi da
tă în folosință. O impor
tanță deosebită se acordă 
și recrutării și stabilizării 
forței de muncă. Cei doi 
recrutori (criticați în arti
colul publicat ele „Steagul 
roșu" — n.n.) au fost 
atenționați să prezinte cu 
claritate., în deplasările lor, 
avantajele oferite de me
seria de minei și să nu 
mai facă promisiuni care 
depășesc posibilitățile reale 
ale întreprinderii. In ace
lași context, noii încadrați 
în muncă pentru activita
tea din subteran sînt re
partizați pe lîngă oameni 
cu experiență în 'minerit, 
pentru a le asigura însu
șirea corectă a tehnologi-

Aspect de muncă de Ia unul dintre obiectivele de investiții de larg interes 
social din Petrila : bazinul olimpic acoperit, cu 590 de locuri.

Eficiența
(Urmare din pag. I)

tante capacități de tran
sport „Tradusă" într-o i- 
magine vizuală, această ci
fră înseamnă că un tren 
mamut, cu ultimul vagon 
în gara Petroșani și cu 
locomotiva în gara Tîrgu 
Jiu, „a zăcut", inutil, timp 
de 24 de ore.

In actualitatea activită
ții celor peste 1 500 dc ce
feriști se află, așa cum 
este și firesc, avînd în ve
dere data la care ne aflăm, 
finalizarea pregătirilor 
pentru sezonul rece. Așa 
cum sublinia tovarășul 
Viofel Svichiu, secretarul 
Comitetului de partid al 
Complexului CFR Petro
șani, s.au efectuat, deja, 
lucrări de revizii la liniile 
de cale ferată, au fost con
trolate și s-au adus îmbu
nătățiri instalațiilor dc si
guranță a circulației, s.a 
făcut aprovizionarea cu u- 
neltc și utilaje necesare 
deszăpezirii, s-au luat mă
suri pentru amplasarea, 
pe traseele riiai expuse, a 
parazăpezilor etc. Întreg 
programul — mult mai 
complex deeît am punctat

abataje
ilor dc lucru din abataje".

In primele 10 zile care 
au trecut din luna octom. 
brie, nivelul realizărilor 
zilnice de la l.M. Barbă-' 
teni a oscilat în jurul 
a 1300 tone de cărbune; nu. 
s-a ridicat încă la cerin
țele înscrise în preliminar. 
Cu toate acestea, este clar

i ș_au făcut >ași
1 ca redresării. Plasa rea op
tim bl lo în
condițiile în care linie de 
front activă în cărbune e- 
xistă la nivelul cerințelor 
înscrise în preliminar — 
continuă să fie o problemă 
importantă, de care depin
de direct realizarea pro
ducției de cărbune plani
ficată. Cert* este că efor
turile proprii făcute în 
ultimul timp pentru re
crutarea. calificarea și po_ 
iiealif icare.t forței de
muncă reprezintă, în mod 
evident, una din căile de 
acțiune care trebuie să-și 
găsească locul cuvenit în 
preocupările de viitor ale 
conducerii întreprinderii.

economică a
— vizează asigurarea flu
enței circulației feroviare, 
desfășurarea activității 
fără perturbați!, pe timpul 
iernii.

O atenție deosebită, așa 
cum este și necesar, avînd 
în vedere specificul zonei 
în care își desfășoară acti
vitatea Complexul CFR 
Petroșani, s-a acordat 
transportului cărbunelui, 
pentru a se răspunde 
prompt și eficient cerințe, 
lor de aprovizionare a ter
mocentralelor. Deja, în 
acest scop, numai pentru 
Mintia sînt destinate 11 
navete cu vagoane speci.

TROFEUL „SALVAMONT ’86“ 
în posesia formației din Lupeni

O veste îmbucurătoare 
de la Lupeni, primită de 
la dr. Liviu Durghinescu, 
președintele tinerei echipe 
Salvamont, întors de la 
Vatra Dornei, unde, între 
3—5 octombrie, a avut 
loc Seminarul național 
Salvamont. Seminarul a 
făcut bilanțul activității 
de salvare montană în pe
rioada octombrie 1985 —
octombrie 1986 a tuturor 
formațiilor Salvamont din 
țară: tot cu acest prilej a 
fost acoidat .Trofeul Sal
vamont" pe anul 1986. Și 
acum vestea îmbucură
toare, pe t.re dr. Liviu 
Durghinescu ne-a comu
nicat-o prin citirea unui 
document : „Diploma — 
elaborată de comisia cen
trală tehnică Salvamont a

muncii
ale, în primele 8 zile ale 
lunii octombrie energeti- 
cienii de aici primind un 
plus de 15 000 de tone 
de cărbune față de grafi
cele planificate.

Fără îndoială, perioada 
sezonului rece constituie 
un veritabil examen al 
competenței profesionale, al 
capacității de organizare a 
muncii din partea colecti
vului Complexului CFR 
Petroșani. Lucru de care 
toți ceferiștii șînt pe do», 
plin conștienți și în vede- 
re_a căruia au acționat și 
acționează ca atare.

pentru 
Salva

și 
Reteza- 

toți iubito- 
muni-

FRTA. Se acordă centru
lui Lupeni TROFEUL 
„SALVAMONT ’86“ pen
tru rezultatele obținute 
in domeniul organizării 
acțiunilor de salvare și 
prim-ajutor în masivul 
Retezat".

O veste îțitr-adevăr îm
bucurătoare. atît 
membrii echipei 
mont din Lupeni, cit 
pentru prietenii 
tului pentru 
rii muntelui din 
cipiu, o recunoaștere pe 
deplin meritată de tinerii 
și inimoșii salvamontiști 
ai Lupeniului, care 
al 4-lea sezon 
consecutiv au fost 
zenți cu tabăra lor 
vară la lacul Bucura 
t.ru a veghea asupra

în 
estival 

pre- 
de 

pen- 
des-

Pregătirile 
tehnico-materiale

(Urmare din pag. I)

secțiile autobazei sînt exa
minate cu atenție îndeosebi 
buna funcționare a punc
telor de alimentare cu apă 
caldă, a instalațiilor de 
tip „Robot" pentru porni
re automată, a pompelor de 
alimentare și a rezervoare
lor de combustibil.

Deoarece vremea s-a' ră
cit, preocupările pentru 
încheierea pregătirilor de 
iarnă și-au sporit ritmul, 
îndreptîndu-se atît spre 
latura tehnică, dar și spre 
depozitarea unor materiale 
antiderapante în locurile 
unde este pericol de dera
pare. In săptămînă urmă
toare va continua apro
vizionarea cu antigel (fiind 
necesare 8 tone), cu spray 
„Tomet" pentru pornirile 
de iarnă. Toate pregătirile 
tehnico-materiale pentru 
iarnă sînt efectuate cu o 
permanentă grijă pentru 
calitatea lucrărilor reali
zate de mecanici și eon. 
ducători auto cu înaltă ca
lificare profesională și 
responsabilitate morală fa
ță de asigurarea ansamblu
lui de măsuri destinate a- 
sigurării unor condiții op
time pentru desfășurarea 
transportului în comun 
în Valea Jiului.

ta
pe 
in-

fășurârii activității 
ristice în zona alpină, 
crestele Retezatului, 
tervenind cu promptitu
dine și competență pen
tru salvarea *și ajutora
rea turiștilor aflați în pe- 
tricol, rătăciți sau în su
ferință, Așadarj o misiu
ne nobilă, plină de ome
nie. pe care salvamon- 
tiștii Lupeniului au înde
plinit-o și în acest an 
cu răspundere și dăruire.

Să le adresăm cuveni
tele felicitări în numele 
prietenilor Retezatului, 
al tuturor drumeților mon
tani pentru Trofeul obți
nut pe 1986, urnîndu-le 
noi succese în nobila lor 
activitate I (I.D.)

NOI CONSTRUCȚII. In 
orașul Uricani au început 
lucrările de construcție la 
două noi blocuri de locu
ințe. Este vorba de blocu
rile nr. 3 și 52, care cu
prind ultimele din cele. 
314 apartamente prevăzu- 

| te să fie date în ’folosință 
în acest an.

I 3 R. După cum ne infor. 
I mează tovarășul Gheorghe. 
I Moga, de la comitetul sin.
I dicatului l.M. Livezeni, sec. 

forul I a colectat și predat 
cupru în valoare de peste 
66 000 lei. La această ac
țiune de recuperare au 
participat Constantin Ște. 
fanescu, Atila Lucacs, Du
mitru Mocanu, Constan. 
t,n Orehov, Claudiu Pănes- 
eu, Dan Rusu. Glicorghe 
Scerieru, Mircea Sibișan 
și alții. (M.B.)

DE 
multi 
30 de 
mina
pensie Nicolae Onea. E- 
venimentul coincide cu
alte trei sărbătoriri în a-
ceasta familie muncitorcas.

PATRU ORI 
ani I". Astăzi, 
ani de muncă 
Aninoasa, iese

că. Frații soției lui Nicolae 
Onea, Marcela și Vasile, 
precum și mama acesteia 
își sărbătoresc ziua de 
naștere. Deci, de patru ori 
„La mulți ani I". (M.B.)

SUB EGIDză Universității cultural-științifice din 
Petroșani, ieri, la IUMP, a avut loc masa rotundă 
cu tema „Directivele Congresului al XlII.lea al 
partidului privind cercetarea științifică, dezvoltarea 
tehnologică și introducerea progresului tehnic". Ma
sa rotundă a fost condusă de lector univ. Tiberiu 
Gagyi de la Institutul de mine, și prof. Rodica Oan- 
cea, din partea Universității cultural-științifice. Au 
luat parte, de asemenea, cadre tehnico-inginerești din 
IUMP și atelierul Petroșani al ICSITUMMR Timi
șoara. (Al.H.)

VINZAR1 PESTE PLAN. 
Amabilitate, solicitudine, 
aprovizionare ritmică cu 
mărfuri, iată dom cițiva 
dintre factorii care au 
concurat la depășirea cu 

din 
re
de

peste o jumătate de mili
on dc lei a planului de 
vînzări de către colectivul 
magazinului nr. 35 „Sport" 
din Vulcan, condus de Ve. 
ronica Altman. (Gh.O.)

SCHIMB DE EXPERIEN
ȚA. Un grup format 
50 de copii care s-au 
marcat în activitățile 
cerc de la Casa pionieri
lor și șoimilor patriei din 
Petrila vor porni vineri 
dimineața într-o excursie 
cu caracter de schimb de 
experiență. Pionierii se vor 
întîlni cu colegii lor de la 
casele pionierilor din Valea 
Sadului și Tg. Jiu. (T.S.)

EXCURSIE. Din orașul 
Vulcan se organizează o 
excursie de două zile, eu 
autocarul, la Băile Felix, 
pentru zilele de 19 și 20 
octombrie. înscrierile, pre
țul excursiei și alte amă
nunte se primesc la sediul 
Casei ' pensionarilor din 
Vulcan, pînă în 14 octom
brie.

Rubrică realizată de 
Viorel STRAUȚ

yo informăm

t
I
I
I
II

t.ru


SIMBĂTA, 11 OCTOMBRIE 1986

■BMMIMWTmWIlMmLiJ III 11111111111,1 '""l""

Măreață columnă a spiritualității hunedorene
PETRILA

Măreață columnă a spiritualității hunedorene-* »

Disponibilități ce se cer valorificate
Brîndușa și de dans mo
dern condusă, de Iulian 
Doda, alți interpreți 
dividuali și creatori.

„Avem în atenție și 
naclul literar care se 
pune a fi revitalizat,
atît mai mult cu cit, în 
tradițiile culturale 
orașului, cenaclul a 
pat totdeauna un 
de frunte — nc-a 
directorul clubului Aurel

In viața orașului Pe
trila, clubul se înscrie ca 
unul dintre punctele de 
larg interes, unde alături 
de minerii acestei vechi 

, așezări, vin, să participe 
în calitate de creatori, in
terpreți sau spectatori la 
actul de cultură, nume
roși oameni ai muncii din 

! toate sectoarele vieții e- 
conomico-sociale.

In actuala ediție a Fes
tivalului național „Cîn
tarea României", clubul 
din Petrila s-a înscris, la 
debutul fazei de masă, cu 
12 formații. In prezent 
ființează corul „Freamă
tul adîncului", formație a 
cărei existență numără 
peste cinci decenii, fan- Hlușcu. Am luat măsuri 

1 fara, dirijată de Alexan- ferme; în primul rînd am 
dru Roman, formația de remaniat conducerea ar* 
muzicii Ușoară „FFN *85", tistieă a cenaclului. Pen

tru că am amintit de 
tradiție, de locul central 
pe care formațiile artis
tice, clubul, ca instituție, 
îl ocupă în viața spiritu
ală a orașului, să amin
tim că în 1986, în cadrul 
etapei de masă a celei 
de-a Vl-a ediții a Festi
valului național „Cînta
rea României", am susți
nut 72 spectacole în Pe
trila, la club, în sala de 
apel, la agrement, dar și 
pe scenele din Lonea, 
Vulcan, Hunedoara, Rîu 
Mare, Călan, Hațeg, Ghe- 
lari ș.a., spectacole ce 
s-au bucurat de frumoa
se aprecieri. Am căutat 
să fim în mijlocul oame—

muzică ușoară „FFN *85", 
o noutate față de ediția 
anterioară, condusă de 
Ion Butnaru, grupul folk 
condus de Virgil Stratu- 
lat, formația de satiră în 
cadrul căreia George Ne- 
graru este libretist, regi
zor și... un posibil inter- 

1 preț. Li se pot adăuga 
formația de teatru ca
re se pregătește pentru a 
interpreta pe scenă, în 
concurs, piesa „Ore de 
iunie" de Dumitru Oltea- 
nu, taraful condus de To
nei Coza, avînd ca soliști 
pe Gabriela și Cecilia 
Stănoi și Cornelia Surd, 
grupul de recitatori, for
mațiile de dansuri popu
lare instruite de Nicolae

in

ce- 
im- 
cu

ale 
ocu- 

loc 
spus

Festivalul național 
„Cîntarea României'*

nțlor, la fiecare ceas, de 
sărbătoare".

Afirmațiile directoru
lui de club sînt promiță
toare pentru participa
rea în noua ediție a Fes
tivalului național „Cîn
tarea României". In ca
drul formațiilor ar
tistice act i v e a z ă 
printre alții, ca inter- 

-preți amatori, lăcătușul 
Nicolae Tirintică, electri
cianul Gheorghe Brustu- 
reanu, subinginerul Si— 
nu on Pop, electricianul , 
Ianeu Stănoi, Constantin 
Oblea — unul dintre ve
teranii corului „Freamă-

■ tal adîncului". și mulți * 
alții. Sînt disponibilități 1 
artistice care ne obligă — 
ne spunea- același Aurel 
Hlușcu —-. și pe care va 
trebui să. le valorificăm 
de o manieră superioară 
pe scenele etapelor 
viitoare de concurs, în 
apropiatele confruntări 
din Festivalul național 
„Cîntarea României".

Un angajament luat în 
numele artiștilor amatori, 
un angajament pe care 
dorim să-1 vedem mate
rializat în prezențele sce
nice ale formațiilor și mai ~ 
ales în cît mai multe a- 
plauze ale publicului și 
juriului.

nu- 
de- 

con- 
prin

zeului

(Urmare din pag. I)

Ansamblul folcloric „I’ariiigul”, 
cultură a sindicatelor din Petroșani, este unul 
dintre colectivele artistice prestigioase ale Văii Jiu
lui. Fiecare prezență a sa pe scenele așezămintelor 
de cultură din Vălea Jiului, Ia locurile de agrement, 
îp sălile de apel este viu aplaudată de marele public.

In noua ediție a Festivalului, național „Cîntarea 
României", ansamblul se va situa, fără îndoială, 
printre protagoniste.

Tot luni, la mina Lu
peni va avea loc o masă 
rotundă ‘ pe tema integră
rii eficiente a absolvenți- 
loi de liceu și școală pro
fesională în producție. Ac
țiuni politico-educative în 
sprijinul producției al o- 
rientării școlare și profe
sionale a tinerilor vor a- 
vea loc pe parcursul între
gii sâptămîni'. Amintesc 
aici dezbaterea „Forme și 
modalități folosite de or
ganele și organizațiile 
UTC pentru transpunerea în 
practică a sarcinilor ce le 
revin din documentele 
greșului al XIII-lea 
PCR“, care va avea 
tot luni, la Uricani; 
baterea „Locul și 
cadrelor tehnico ingine-

reșii în procesul de pro
ducție în vederea creșterii 
productivității muncii și a 
îndeplinirii 
plan', ce » 
organizarea

i sarciniloi de 
va avea loc în 

consiliului

Con- 
l. al 
loc 

deZ- 
rolul

An de an, Festivalul cul
turii și educației socialis
te hunedorene, „Șarmiș", 
reunește ample manifestări 
politico-idcologice și cul- 

Tural-educative, vibrantă 
corolă a bucuriei oameni
lor județului de a cin ta și 
munci, aici în leagănul 
străvechii Daci i-romane,
dînd zi de zi la lumină noi 
și valoroase bunuri ' mate
riale și spirituale.. In așe- 
zâmintele de cultură, în în
treprinderi și instituții for
mații artistice profesionis
te și de amatori din județ 
cărora li se vor alătura in
vitați de prestigiu — cre
atori din întreaga țară — 
vor înălța, alături 
menii Hunedoarei 
te, o monumentală

de oa- 
socialis- 

_ __ _______  colum
nă României, hărniciei și 
destoiniciei oamenilor ei, 
eroismului de care aceștia 
dau dovadă zi de zi, prin 
vibrante fapte de muncă, 
edificînd mărețele ctitorii 
ale patriei.

Festivalul a ajuns la 
de-a XVII-a ediție a 
șî se anunță bogat în 
nifestări.

Chiar în prima zi a 
tivalului — 12 octombrie 
— la Petroșani1, va fi pre
zent pe scena casei de 
cultură prestigiosul colec
tiv artistic al Teatrului Na
țional din București care 
vă interpreta pentru mi
nerii Văii Jiului spectaco
lul „Act venețian", de Câ
nii! i Petrescu, lucrare de
referință a dramaturgiei 
românești. Spectacolul va
începe la ora 19. Pe scenă 
vor fi prezenți. printre al
ții, Florin Piersic și Ceza
rii Dafinescu.

Luni, 13 octombrie, 
la cinema Parîngul, înce-

cea 
sa 

mâ

fos-

„Sarmis
f 7

pind cu ora 17 vom asista, 
alături de regizorul Andrei 
Blaier. la premiera de ga
lă . a filmului „Bătălie din 
umbră".

Marți, la cinematograful 
„7 Noiembrie" va avea Ioc 
Festivalul filmului docu
mentar Valea Jiului '86 — 
ediția a XV-a. Același fes-, 
tival va continua miercuri, 
la Lupeni.

Joi, 16 octombrie vom 
fi invitații actorilor Tea
trului de comedie din 
București care va juca, la 
casa de cultură, „Capcană 
pentru un bărbat singur" 

. de R. Thomas, ora 16,30, 
și „Avea două pistoale cu 
ochi albi și negri" de Da
rio Fo, ora 20,15. Pe scenă 
vor evolua lurie Darie,

. Silviu Stănculescu,. Aurel 
Giurumia, Stela Popeșcu, 
Șerban lonescu, Ștefan Ta- 
palagă, Virginia Minea, 
Dumitru Rucărcanu și alți’ 
actori de prima mînă ai 
comediei românești.

Simbătă, 18 octombrie, 
Teatrul de estradă din Deva 
ne invită la o întîlnire cu 
„Succesele revistei" la care 
va participa Marina Scu- 
pra. Spectacolul Vâ începe 
la ora 20, la casa de cultu
ră din Petroșani.

Luni, 20 octombrie, Tea
trul „Ion Văsilescu" din

Giurgiu ne așteaptă, 
la casa de cultură, 
piesa „Operație de 
rierire". Două 
la orele 17 și 20.

Tot luni. Ia Petroșani, în 
organizarea Muzeului mi
neritului și Muzeului jude
țean este programat, sim
pozionul „Lupta maselor 
populare hunedorene sub 
conducerea P.C.R. pentru 
dreptate socială, împotri
va fascismului, pentru a- 
părarea integrității și in
dependenței".

In ziua de 21 octombrie, 
Teatrul „C. Nottara" ne 
propune spre vizionare pie
sa „Concurs de împreju
rări" de Adrian Dohotaru 
cu Emil Hossu, Anca Be- 
jenaru, Catrinel Raiaschi- 
vescu și alții. Gongul va 
bate la ora 19.

Simbâtă, 25 octombrie se 
va deschide la Deva ..Salo
nul anual județean de ar
tă plastică — 1986", orga- 
nizat de CAP, filiala Deva 
— Petroșani.

Așadar, manifestări bo
gate, autentice acte de cul
tură națională expresie a 
spiritualității vibrante a 
oamenilor României soci
aliste.

tot- 
la 

înti- 
spect.acole,

H. DOBROGEANU

zid

STINDARDUL DAOC (I)
Spațiul mitologic al da

cilor, Olimpul lor, era mun
tele Retezat, cum am de
monstrat altădată, legen
da lui lovan Iorgovan, un 
Hercule dacic, în fond

o
o

mele eroului fiind 
formare fonetică, 
fuzie onomastică, 
falsă slavizare, a 
suprem la romani (și daci) 
Jupiter, care are acuzati
vul Iovem, deci legenda 
lui lovan Iorgovan este 
„coloana vertebrală" a 
mitologiei strămoșilor noș- 
tr», păstrată pînă astăzi. 
La obîr.șiile Jiurilor, mito
logia se... împlinește, se 
confirmă șî se răsfrînge a- 
supra toponimiei etno 
botanicii și folclorului. Șar
pele pe care îl omoară Io- 
van Iorgovan în Retezat, 
după ce cercase ’. tăișul . să
biei sale pe' vîrful munte
lui (de atunci numit Rete
zat) este „atestat" toponi
mic lie
ronhnul 
vest de 
cabanei 
zat și pîrîul omonim 
marginea Paroșenilor.

arie destul de întinsă. Dar, 
șarpele este, în același 
timp, parte constituentă a 
stindardului dacic. Șarpe
le îngemănat cu lupul, ia
tă constelația mitică 
strămoșilor noștri : 
Eliade,

a 
Mircea 

savantul de mare

MĂRTURII ALE
CONTINUITĂȚII

a

hidronimul șî o- 
Șerpilor, la nord- 

Uricani, de numele 
Baleia din Rete

ll in 
o

cuperarea materialelor re- 
folosibile, schimbul de ex
periență „Fabrica — locul 
afirmării noastre în socie
tate", tot din. ziua de. 15 
octombrie, organizat la

UASC din Institutul de IFA „Vîscoza".
mine, concursul ele creație Intre acțiunile ..politico- 
tehnico-științificâ și sim- ideologice și cultural-edu- 
pczlonul „Forme și metode eative majore se înscriu 
folosite de organele și or- „șăptămîna cărții pentru 
ganizațiile UTC. în.. anțre- tineret", simpozionu „Epc-

a devenirii
oare
lez- 
rin

narea tinerilor la activita
tea de cercetare și creație 
tehnico-științificâ" din
ziua de miercuri 15 oc
tombrie, la Casa de <nltu
ră, „zilele record" în re-

.ca Nicolae Ceaușes v - 
poca de aur 
noastre comuniste", 
va avea Ioc la Vulcan 
baterea „Primirea în 
dul organizației revoluții»

renume internațional, a re
levat și a insistat asupra 
faptului că dacii, chiar 
prin nume, Daos, se. află 
„sub semnul lupului", de 
altfel ca și romanii, prin 
celebra doică-lupoaică 
lui Romulus și Remus.

Lupul a rămas totem mi
tologic, chiar și peste 
veacuri, deși creștinismul a 
încercat să-1 înlăture din 
credințele populare. In li
teratura religioasă apo
crifă sînt multe sărbători 
ale lupilor (Sf. Andrei, 
spre exemplu), un anume 
sfînt Petru, cum am - de
monstrat, urmaș firesc a 
lui Zamolxe, zeul suprem

dac, 
populare __
Cum este oglindit fiorosul 
animal în toponimia Văii 
Jiului?

De la început trebuie să 
pornim de la argumentul 
semnificativ pentru isto
ria noastră că munții Car- 
pați au, aproape în fiecare 
masiv, toponime. latine 
sau slave care metafori
zează lupul. Mai mult, în

■ spațiul mitic al 
întîinim masivul
(vîlk — lup. în slavă), Va
lea Lupului, Lupeni etc; 
însuși numele județului 
învecinat Vîlcea nu provi
ne din substantivul comun 
care desemnează o formă 
de relief vîlcea, ci pe „su
veranul" pădurilor carpa
tine. In acest context, vă 
propunem să. descifrăm îm
preună care este legătura, 
invizibilă la prima vedere, 
clar reală, trainică. între 
lup și toponimele 
Mare, Paring, Bărăgan.

este, în credințele 
patronul lupilor.

dacilor
Vilcan

Baru

va urma —

Ion VULPE

nare â tineretului — eve
niment deosebit în viața 
fiecărui tîriăr al României 
socialiste" și înmînarea în 
cadru festiv a carnetelor 
UTC unor noi membri ai

organizației, simpozionul 
„600 de ani de la urcarea 
pe tron a domnitorului 
Mițcea cei Mare".

— Acțiuni de diver
tisment ?

— Spectacole de teatru 
oferite de prestigioase eo-' 
leetive artistice din tară, 
festivalurile filmului pen
tru tineret și al filmului 
documentar, serile cul1u-

rale. In ultimele două zile 
vor avea loc spectacole de 
muzică și. poezie dedicate 
tinerilor fruntași in pro
ducție și familiilor lor, cu 
participarea formațiilor ar
tistice Laureate în Festiva
lul național „Cîntarea 
României", întîlnirea cre
atorilor literari membri ai 
cenaclului; literar „Colum
nă Jiunlor", finalele în
trecerilor sportive la fot
bal, handbal, tenis de ma
să șah, spectacolul festiv 
pentru încheierea săptămâ
nii culturale și carnavalul 
tineretului. Manifestările 
vor avea loc în colaborare 
cu Consiliul municipal al 
sindicatelor și Comitetul 
municipal de cultură și e- 
ducațîe socialistă.

unei pasiuni
Cei 15 memlari ai cer

cului foto al clubului cul
tural studențesc. sînt 
eu toții tineri. Ei se pre
gătesc pentru a deveni 
specialiști în domeniul 
atît de bărbătesc al mi
neritului. Iată-i acum, 
în preajma unei noi ex
poziții de artă fotografi
că. Instantanee urbane, 
momente de muncă rod
nică în subteranul mine
lor,. relevînd dîrzenia oa
menilor în încleștarea cu , 
muntele, geometrii ar
hitectonice, convergențe 
ale dreptelor sugerate de 
schele, oameni surprinși 
în plenitudinea frumuse
ții lor lăuntrice, viața cu 

‘ fteiiniătul ei inegalabil — 
iată temele-pe care le a- 
bordează în; creație Ale
xandru Mureșan, Oleg 
Velker, Persida Stoica și 
colegii lor, iată manifes
tări ale unor reale talen
te ale artei fotografice. 
Acum, cu numai 40 de 
zile înainte de concursul 

/ de creație fotografică din 
cadrul Festivalului artei 
și creației studențești, in
tegrat Festivalului națio
nal „Cîntarea României" 
— a cărui etapă zonală va 
avea loc la Timișoara — 
stUoenții-creatori petrec 
din nou multe ore în la
boratorul. foto, plămădind 
noi creații spre a fi la 
înălțimea tradiției pe ca
le și-au edificat-o. Să nu 

. Uităm că la etapa repu
blicană a celei de-a V-a 
ediții a Festivalului nați
onal „Cîntarea Români
ei . palmaresul cercului 

' foto. un premiu I, două 
premii II și un premiu 
III, este un atestat al 
seriozității, al calității 
muncii și pasiunii lor 
creatoare

Al. ÎIORAJIU
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Comitetul Politic Executiv 
ă dat o înaltă apreciere ro
lului de însemnătate excep
țională al secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceausescu, în 
stabilirea strategiei gene
rale de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării și, în 
acest cadrU, în elaborarea 
și fundamentarea Concep
tului, profund științific, 
privind înfăptuirea noii 
revoluții agrare în Româ
nia. •

In cadrul ședinței,' tova
rășul Nicolae Ceăușescu a 
evidențiat rezultatele bune 
obținute în acest an la 
producția de cereale și, por- 
•hind de la aceasta, a ce
rut să se acționeze, în con
tinuare, cu toată hotărîrea, 
pentru ca încă în anul vi
itor să se realizeze și chiar 
să se depășească nivelurile 
stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului la 
producția de cereale pen
tru 1990, ultimul an al 
actualului cincinal. Secre
tarul general al partidului 
a arătat că sînt create 
toate condițiile pentru rea
lizarea cu succes a acestui 
important obiectiv și a 
chemat organele și organi

zațiile de partid, pe toți 
oamenii muncii din agri 
cultură să desfășoare o 
largă întrecere, să acțio
neze cu întreaga răspunde
re, într.un spirit de înaltă 
ordine și disciplină, pentru 
obținerea unor producții 
agricole vegetale și anima
le tot mai mari, la nivelul 
cerințelor și exigențelor 
noii revoluții agrare.

In continuarea ședinței, 
Comitetul Poliție Excutiv 
a examinat, rezultatele 
primei etape a Conferinței 
de la Stockholm pentru 
măsuri de încredere și se
curitate și pentru dezar
mare în Europa.

S-a apreciat că docu
mentul adoptat la încheie
rea lucrărilor contribuie, 
prin prevederile sale, la 
creșterea încrederii pe con
tinentul nostru, mareînd 
un pas important în di
recția întăririi procesului 
de edificare a securității și 
dezvoltare a cooperării în 
Europa.

Comitetul Politic Execu
tiv a relevat însemnătatea 
deosebită pe care au' avut-o 
demersurile și inițiativele 
președintelui României, 
tovarășul Nicolae 
Ceăușescu, pentru desfă

șurarea și încheierea cu 
succes a lucrărilor Confe
rinței, pentru apropierea 
pozițiilor statelor partici
pante și găsirea de soluții 
problemelor dezbătute, ce
ea ce a permis realizarea 
unor acorduri corespunză
toare. S-a subliniat că so
luțiile propuse de țara 
noastră s-au dovedit juste, 
realiste și au oferit o bună 
bază pentru realizarea 
înțelegerilor finale. Tot
odată, s-a arătat că înche
ierea cu rezultate pozitive 
a primei etape a Conferin
ței de la Stockholm cre
ează premise favorabile 
pentru trecerea la o nouă 
fază a acesteia, ce va fi 
consacrată adoptării unor 
măsuri de dezarmare.

Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat activitatea 
depusă în cadrul Conferin
ței de către delegația ro
mână care, acționînd în 
spiritul orientărilor și 
indicațiilor tovarășului 
Nicolae .Ceăușescu, a a- 
dus o contribuție, construc
tivă la buna desfășurare a 
lucrărilor, la elaborarea 
documentului final, prin 
prezentarea de propuneri 
și soluții în ' conformitate 
eu năzuințele legitime _ale 
popoarelor europene, ale

tuturor națiunilor, de a 
trăi într-un climat de pa
ce, încredere și largă co
laborare.

Apreciind că rezultatele 
pozitive obținute la Con
ferința de la Stockholm 
deschid noi perspective pro
cesului de securitate și co
operare în Europa, tovară
șul Nicolae Ceăușescu a 
subliniat hotărîrea Româ
niei de a face totul și de 
a-și aduce întreaga contri
buție la desfășurarea cu 
succes a apropiatei confe
rințe . de Ia Viena, astfel 
îneîț aceasta —• punînd pe 
primul plan problemele 
dezarmării, întăririi încre
derii și colaborării, dez
voltării relațiilor economi
ce, tehriicp-științifice în
tre toate statele fără deo
sebire de orîhduire socială 
— să marcheze noi păși în 
direcția opririi cursei înar
mărilor, eliminării arme
lor nucleare de pe conti
nent, reducerii armelor cla
sice, asigurării securității 
în Europa și în întreaga 
lume, a îmbunătățirii cli
matului politic mondial.

Comitetul Politic Execu
tiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente 
ale activității de partid și 
de stat.

Convorbiri economice 
româno-sovietice

Fi
.(J-‘

MOSCOVA 10 (Agerpres). 
La MoSCova, tovarășul Cor
nel Pacoste, viceprim-mi- 
nistru al guvernului Repu
blicii Socialiste România, 
a avut întrevederi cu K. 
.Antonov,, vicepreședinte al 
Consiliului de miniștri al 
U.R.S.S., și cu B.I. Aristov, 
ministrul comerțului exte
rior.

> Au fost examinate, căile 
și posibilitățile de promo

vare și dezvoltare, în con
tinuare, a colaborării eco
nomice dintre cele două 
țări, în spiritul înțelegeri
lor convenite cu prilejul 
întîlnirilor dintre tovară
șul Nicolae Ceăușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
M.S. Gorbaciov, secretar 
general al C.C. al PC.U.S.

: LA REYKJAVIK, ÎNCEPE AZI,

întîlnirea sovieto-americană 
ia nivel înalt

; REYKJAVIK 10 (Ager
pres). In vederea întîlnirii 
sovieto-americane la nivel 
înalt, la Reykjavik au so
sit secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S., Mihail 
Gorbaciov, și președintele 
S.U.A., Ronald Reagan.

Am venit la întîlnire por
nind de Ia răspunderea pe 
cure o simțim față de po
porul nostru, față de po- 
jpoarele altor țări, față de 
poarta păcii, a declarat la 
sosire secretarul general al 
ie.C. al P.C.U.S. Sper că 
înțelegerea răspunderii fa
ță de soarta păcii l-a adus 
laici și pe președintele Sta
telor Unite ale Americii. 
Eu așa am înțeles declara
ția sa de ieri. Dacă este 
așa, vă rog să fiți de a- 
cord cu mine, acest lucru 
nu înseamnă puțin pentru 
începutul întîlnirii.
.Noi apreciem. — a conti
nuat el — că a sosit mo
mentul acțiunilor, al unor 
acțiuni serioase, hotărîte. 
Momentul actual cere ac
țiuni comune din partea 
tuturor popoarelor, a tutu
ror statelor. Sîntem gata 
să căutăm soluții pentru 
problemele cele mai arză
toare și, în primul rînd, 
soluții care să înlăture pe
ricolul, amenințarea unui 
război nuclear, soluții care' 
să permită să ne ocupăm 
temeinic, practic, de pro

blemele dezarmării. Che
măm întreaga comunitate 
mondială să lichideze arma 
nucleară pînă la sfîrșitul 
acestui secol.

La plecarea din Wha-
shington spre Reykjavik,
președintele S.U.A., Ro
nald Reagan, a declarat 
între altele, în capitala Is- 
landei vor fi trecute în re
vistă subiectele ce vor fi 
abordate ulterior, cu efor
turi înnoite, atenția fiind 
acum concentrată spre or
ganizarea unei întîlniri la 
nivel înalt propriu-zise, re
latează agenția UPI. Vom 
discuta în mod deschis des
pre deosebirile de vederi 
ale țărilor noastre asupra 
unor probleme majore de 
pe agenda Est-Vest — a 
declarat președintele ame
rican. El a precizat că e- 
xistă deosebiri serioase de 
opinii asupra multor pro
bleme importante și că 
succesul convorbirilor nu 
este garantat. Abordarea 
lor înțr-un spirit cu adevă
rat de înțelegere recipro
că poate conduce însă la 
unele succese. „Reykjavi- 
kul poate fi un pas, un pas 
util și, dacă vom perseve
ra, vom atinge într-o bună 
’zi obiectivul nostru de 
creare a unei lumi mai
bune, măi sigure" — a spus 
Ronald Reagan. !

FILME
l. PETROȘANI — ■ 7 No

iembrie: Imposibila iu
bire; Unirea : Colierul de 
turcqaze ; Parîngul: Lan
țul amintirilor, III. ’ :

LONEA: Clipa de ră- 
i' gaz.
î . VULCAN — Luceafă- 
; rul: Profetul, aurul și 
i ardelenii.
! LUPENI — Cultural: 
i Artista, dolarii și ardele- 
î nii.
ț URICANI: Prieteni fără 
i grai.
! N.R. Eventualele mo- 
■ dificări intervenite în pro- 
i gramarea filmelor apar

țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara,

TV.

13,00 Telex. 13,05 La 
sfîrșit de săptămînă (par
țial color). 14,45 Săptă- 
mîna politică. 15,00 închi
derea programului. 19,00 
Telejurnal. 19,20 Teleen- 
ciclopedia (color). 19,45 
Floarea din grădină (co
lor). Etnisiune-cphcurs 
pentru tineri interpret! 
de muzică populară. 20,45 
Film artistic (color). 
„Vînătoare în junglă". 
22,05 Telejurnal. 22,15 
Portativ muzical (color). 
22,30 închiderea progra
mului.

.. DESPRE GUST...
Accesorii și dotări su. 

plimeritare care se inter
zic a fi montate pe auto
vehicule de prevederile 
legale, de bunul gust și 
simț : grupuri de lămpi 
de diferite culori, în fa
ță sau în spatele autotu
rismului, claxoane mul- 
tifone sau sirene, antene 
atipice, kitehuri de arti
zanat sau industriale, fo
tografii etc, faruri cu fa
ze inversate, apărători 
laterale de vînt la ușile 
din față, jenți modifica
te, minere de uși pe ca
pote. Intre accesoriile in
terzise amintim, de ase
menea : alte portbagaje 
montate pe plafonul au
toturismului decît cele 
comercializate prin ma
gazinele IDMS, barele de 
protecție dublate, para- 
solare aplicate pe par
briz sau lunete (excep- 
tînd cele înglobate, prin 
fabricație, în parbriz), 
geamuri laterale, parbriz 
sau lunete care împiedi
că vizibilitatea din afară 
în interior, oglinzi su
plimentare pe capotă, în 
partea din față, dungi de 
vopsea de altă culoare pe

părțile laterale și capo
te, rezervoare suplimen
tare de berizină, instala
ții artizanale de alimen
tare cu gaz’, termometre, 
busole, ventilatoare mon
tate deasupra planșei 
bord. Lista' e intr-adevăr 
cam lungă și obligatorie. 
Cînd prostul gust, ba 
chiar insolența circulă pe 
patru roți, ele pot fi o- 
prite din cursă. Deci, 
vorba latinului, de gusti- 
bus... disputandum 1

ALCOOL
. Numărul celor care 
și-ău sacrificat permisul 
de conducere pe „altarul*1 
alcoolului a crescut, în a- 
ceastă săptămînă, cu con
ducătorii auto Ioan Gîrz 
(41 HD 612), Alexa Fo- 
fan (1 HD 5469) și Octa
vian Barbone (1 HD 8884). 
Precum toți cei căzuți în 
păcatul păgubitor al 
ingurgitării băuturilor 
alcoolice înainte de ple
carea în cursă vor ispăși 
un... post lung la volan.

'. ☆ e. -
Duminică, 12 octombrie 

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

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circu
lație al Miliției munici

piului Petroșani
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Antrepriza construcții 
montaje Petroșani

strada Republicii 90 
organizează concurs pentru ocuparea a 

— două posturi de contabil 

Concursul are loc luni, 13 octombrie 
1986, ora 10.

Relații suplimentare la telefon 42450, 
sau 41152. " .

M î c a p u b li ci t a te
V1ND pianină placă 

bronz. Republicii 95/II/9, 
telefon 41760 — după ora 
21 sau 41951 dimineața. 
(9050)

PIERDUT legitimație de 
serviciu nr. 2985, eliberată 
de ISM Tg. Jiu, secția 
cuarț Uricani. O declar 
nulă. (9051)

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA Păcurar Elena anunță cu profundă du
rere decesul bunului ei sot

h',/'.'Tllg. PĂCURAR ARGHIR
Cortegiul funerar va pleca duminică, 12 octom

brie, ora 15, de la domiciliu, din Petrila. (9053)

FAMILIA Avram regretă profund dispariția ful
gerătoare a scumpului lor naș

> Ing. PĂCURAR ARGHIR
(9055)

PIOS omagiu din partea lui Mădălin, Marinela 
și Dan Maxim, celui care a fost neprețuit naș 

Ing. PĂCURAR ARGHIR
Sincere condoleanțe familiei. (9057)

1 "■ ■ ..................... . r
FAMILIA dr. Preda loan regretă profund înce

tarea prematură din viață a bunului prieten 
Ing. PĂCURAR ARGHIR (GHILU)

Sincere condoleanțe familiei greu încercate. 
(9048)

COLEGII, absolvenți ai Școlii medii tehnice de 
cărbune din Lupeni, promoția 1954, regrdtă dispari
ția neașteptată a

Ing. PĂCURAR ARGHIR
Transmit sincere condoleanțe soției. (9059)

COLEGII de promoție sînt alături de familia în
doliată și-i transmit sincere condoleanțe, la pier
derea grea suferită prin dispariția neașteptată a 
celui care a fost un minunat coleg și prieten

Ing. PĂCURAR ARGHIR
Amintirea lui va rămîne veșnic neștearsă pen

tru noi toți. (9058)

COLECTIVUL unității nr. 12 este alături de 
colega lor Mariana Tibichi la suferința pricinuită j 
de dispariția fulgerătoare a tatălui ei. Sincere con
doleanțe. (9054)

COLECTIVUL I.C.R.A. Petroșani aduce un ul
tim omagiu celui care a fost

TIBICHI COSTACHE l /
Sincere condoleanțe familiei. (9014)

SE împlinesc doi ani de cînd soarta nemiloasă 
ne-a răpit pe iubitul și adoratul nostru fiu 

VTNCZF. SAMIR
Nu-1 vom uita niciodată. (9045)
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