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ȚÂRII CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

Cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUSESCU 
la Plenara C.C. al P.C.R.

Puternic îndemn pentru creșterea 
extracției de cărbune, pentru 

perfecționarea activității productive

HOTÂRIREA-CHEM ARE 
a Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 

către organizațiile de partid, către toți oamenii muncii 
și întregul popor, pentru realizarea la toți indicatorii 

a planului unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1986, 
primul an al celui de-al 8-lea cincinal

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, în 
ziua de 22 octombrie a.c. 
a avut loc Plenara Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Român, care, 
într-o atmosferă de înaltă 
exigență și responsabilita
te comunistă, a dezbătut 
Raportul Consiliului de Mi
niștri cu privire la realiza
rea planului național unic 
de dezvoltare economico- 
socială pe 9 luni și măsuri
le pentru realizarea inte

grală a planului pe anul 
1986.

Plenara dă o înaltă a- 
preciere cuvîntării rostite 
cu acest prilej de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, anali
zei profund științifice, re
voluționare a secretarului 
general al partidului, pri
vind rezultatele obținute 
de oamenii muncii, de în
tregul nostru popor în pe
rioada care a trecut din a- 
cest an, precum și căile și 
măsurile concrete de acți
une pentru realizarea in
tegrală, la un înalt nivel de 
calitate și eficiență, a pre

vederilor primului an al 
cincinalului 1986—1990 și 
hotărăște ca tezele, ideile 
și orientările de o excepți
onală însemnătate puse 
în fața plenarei să stea 
la baza întregii activități 
viitoare a organelor și or
ganizațiilor de partid, a 
unităților economice și 
sociale de pe tot cuprin
sul țării.

1. Relevînd, eu deosebi
tă satisfacție, că există 
toate condițiile pentru ob-

(Continuare în pag. a 4-a)Vibrantă adeziune la noua inițiativă de pace a României socialiste,a președintelui NICOLAE CEAUȘESCUIn această săpțămînă viata politică a țării a fost dominată de evenimente de o excepțională însemnătate pentru progresul multilateral al țării, pentru realizarea programelor de dezvoltare economico-socială, adoptate de Congresul al XlII-lea al partidului, pentru înfăptuirea idealurilor de pace, libertate și independență a poporului român — s-au desfășurat lucrările Plenarei Comitetului Central al P.C.R. și sesiunii ă IV-a a celei de-a iX-a legislaturi a Marii A- dunări Naționale.Plenara C.C. al P.C.R. a dezbătut probleme dintre cele mai importante ale actualei etape — realizarea în cele mai bune condiții a planului național unic de dezvol-

eeonomico-socială pe an, evidențiind o de rezultate im-tare acest serie portante obținute pe primele 9 luni — un ritm de creștere relativ bun, ceea ce prezintă garanția, realizării în acest an a unei producții industriale cu 7 la sută mai mare față de 1985. Realizări importante fost relevate în dezbaterilor au cadrul în domeniul productivității muncii, a creșterii lui național, al rii cheltuielilor ale, al ridicării lui tehnic și calitativ al producției, a eficienței e- conomice, în domeniile științei și învățămîntu- lui. Sînt rezultate / „ ce

venitu- reduce- materi- nivelu-
demonstrează că organizațiile de partid, întregul nostru popor au tre

cut cu toată hotărîrea, de la începutul anului, la realizarea planului pe 1986' — primul an 1 al actualului cincinal.Participanții la plenară, comuniștii și întreaga noastră națiune, au primit cu viu interes, profundă satisfacție și unanimă aprobare cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al partidului. ținută în cadrul plenarei. — document programatic care pune în evidență în mod magistral direcțiile de acțiune ale organelor și organizațiilor de partid, ale tuturor colectivelor de muncă pentru a ridica realizările din toate domeniile la nivelul prevăzut
(Continuare în pag. a 2-a)

Pledoarie pentru înțelegere 
si liniște in lumeîmpreună cu ortacii mei, am luat cunoștință, cu deplină satisfacție și mîndrie patriotică, de conținutul recentelor documente aprobate de înaltele foruri de partid și de stat. Plenara Comitetului Central al partidului și Sesiunea Marii Adunări Naționale, care reafirmă lucida și înțeleaptă politică externă a României socialiste, elaborată și promovată, cu strălucire, de cel mai «iubit fiu al națiunii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, președintele Republicii. Minerul de onoare al țării, tribun revoluționar ale aspirațiilor fundamentale ale poporului român.

Cornel PILEA.
miner șef de brigadă la sectorul V 

al I.M. Lonea

(Continuare în pag. a 2-a)
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Pentru apărarea vieții 
de ororile războiuluiCu îndreptățită mîndrie patriotică, a- lături de întregul popor, am luat cunoștință-, prin intermediul presei, de nou.) inițiativă de pace a României socialiste, exprimată clăi' prin magistrala cuvînta- re ținută in fața Marii Adunări Naționale, de președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Reducerea cu 5 -la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare înseamnă eliberarea unor însemnate fondur-i care, fără îndoială, vor fi alocate în scopul creșterii în continuare a nivelului do trai al poporului nostru, ridicării vieții noastre pe noi cuhni de progres și civilizație.

Vetuța APOSTU, 
muncitoare Ia întreprindere*' de 

tricotaje Petroșani \

(Continuare tn pag. a 2-a)

1986— producții cît mai mari
1987— pregătit cît mai bine

ANCHETA NOASTRA PRINTRE CONDUCĂTORII
ÎNTREPRINDERILOR miniere

1) Cum apreciați că veți încheia pro
ducția anului 1986?

2) Ce măsuri întreprindeți pentru crea
rea condițiilor necesare îndeplinirii planu
lui pe 1987, încă din prima lună a anului ?

Azi, răspunde ing. BUJOR BOGDAN, 
directorul I.M. Petrila

„Creăm condiții optime pentru 
realizarea planului stabilit 

pentru anul viitor*'Iln urma unor analize temeinice efectuate de comitetul de partid al întreprinderii, de conducerea unității, a fost adoptat și s-a trecut la aplicarea unui amplu program de măsuri care vizează înlăturarea deficiențelor ce s-au manifestat în activitatea desfășurată de colectivul nostru, măsuri care sînt orientate spre îmbunătățirea stării tehnice a lucrărilor miniere și instalațiilor, optimizarea programului, de revizii și reparații, prevenirea formării și captării a- pelor de infiltrații și rezultate din procesele tehnologice, ; îmbunătățirea ■ formelor și, metodelor de conducere. Rezultatul a- plicării acestor măsuri a eonstat în faptul că, în această lună, producția medie zilnică realizată a crescut cu aproximativ 15 la sută față de lunile an-’ terioare. Acum. principalul nostru obiectiv este

să ridicăm și să stabilizăm nivelul producției realizate zilnic la 3000 tone de cărbune, ceea ce reprezintă o creștere medie de 500 de tone pe zi față de perioadele anterioare.
Interviu realizat de 

Dorin GIIEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Cu planul pe zeceluniîndeplinitSectorul IV al I. M. Lonea
MINERII SECTORU

LUI IV DE LA ÎNTRE
PRINDEREA MINIERA 
LONEA consemnează un 
prestigios bilanț de pro
ducție: ei au atins nive
lurile planului pe 10 luni 

I ale anului.• La temelia acestui suc- | ces se află creșterea pro- I ductivității muncii — indicator depășit, în căr- teanu șic GheorgheI bune, cu 491 de kilogra- , me, în abataje, cu 503 kilograme și pe sector , cu 387 de kilograme. La i fel, prin buna organizare a activității, prin respectarea întocmai a disciplinei brigăzile sectorului înregistrat, în această perioadă, randamente superioare celor planificate. Astfel, frontaliștii conduși de . Grigore Mîn-

druț și Anton Florea, au . obținut productivități superioare cu 1 000 de kilograme pe post și, respectiv, 800 de kilograme ' pe post mai mult. decît j era prevăzut, în vreme , Ce depășirile înregistra- I te, la acest indicator, de i minerii din brigăzile j coordonate de Ioan Bo- i '’ ' ~ ' ) Lip- 1șa sînt de 300 de kilo- | grame pe post, și, .respec- ■ tiv, 200 de kilograme pe post.Se estimează că . ritmurile de producție actuale, plusul obținut de tehnologice, la începutul anului au' permite ca sectorul încheie, cu un plus de peste 13 000 de tone de cărbune activitatea pe 10 luni din 1986. (C.T.D.)
vorsă '

Brigada condusă de Gheorghe Scorpie, alături de 
echipa de electroîăcătuși condusă de Ilie Amorări- 
ței, și-a pus experiența în slujba afirmării noii mi
ne de la Valea de Brazi. . ,,loto: Al. TATAR

Apărător de nădejde 
al cuceririlor revoluționare 

ale poporului românAstăzi, Ia 25 octombrie data împlinirii celor 42 de ani de la eliberarea ultimei palme de. pămînt românesc de sub ocupația horthisto-hitleristă, întregul -nostru popor „sârbă, torește cu sentimente de înaltă vibrație: patriotică Ziua Armatei 'Republicii: Socialiste România.Sărbătorirea Zilei Armatei oferă prilejul sublinierii rolului de mare însemnătate pe care armata română, la chemarea partidului comunist. slujind cu devotament interesele poporului, l-a avut în desfășurarea victorioasă a unuia din evenimentele de importanță decisivă ale celui de-al doilea război mondial, capitol memorabil din istoria patriei. In zilele de foc și eroism din august 1944. oștirea țării sprijinită de formațiunile de luptă patriotică, de întregul popor. a zdrobit forțele dușmanului cotropitor de pe întregul teritoriu de sud, centru și de vest, al țării, nimicind sau capturînd pestș 61'000 de militari naziști, provocând, în același timp, grele^pierderi materiale. inamicului. Viteaza noastră armată, dînd dovadă de un înalț simț - al' datoriei, a' luptat cu abnegație, alături de glorioasa armată, sovietică, pentru eliberarea părții de nord-yest a României de sub ocupația trupelor lii- t lei iste și horthiste. Rănim pentru totdeauna în conștiința poporului nostru eroismul, curajul și spiritul de sacrificiu ale

bravilor ostași români dovedite în crînccnele. încleștări cu dușmanul de la Sfinte Gheorghe, Tîrgu Mureș, .Oarba de Mureș, Puu- li.ș. Turda, Cluj, Oradea, Cărei.De la' Marea Neagră pî- nă la Podișul Boemiei, armata română a străbătut prin lupte, peste 1700 km, a eliberat aproape 4000 de localități. între care 53 de orașe importante, a forțat 12 cursuri mari de apă, a traversat 20 dc masive :muntoase, a provocat inamicului pierderi cifrate la peste 136 000 de militari, slăbind astfel forța Wehr- machtului cu efectivele echivalente a 14 divizii. In marile încleștări cu mașina de război germană, ostașii români au a- eoperit de glorie drapelele :de luptă ale unităților. Ca o recunoaștere a eroismului și biruinței dovedite în -lupte de trupele române o. constituie numeroasele ordine de zi prin care acestea au fost ci tale- de către Ministerul de Război și comandamentele dc armată și de arme române; citarea lor prin 7 ordine de zi ale Comandamentului suprem sovietic și prin 21 comunicate de război sovietice; ordinele de zi, scrișo'rile de mulțumiri și aprecieri- le verbale și scrise ale comandantului Frontului 2 Ucrainean și ale altor comandanți de mari unități sovietice. «Peste 300 000 de ostași și ofițeri ro-
(Continuarc in pag. a 2-a)
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D u p ă 35 dea ni

...Pe Dealul Institutului pădurea a căpătat nuanțe ruginii. Toamna Își. revendică drepturile. Dimineața și seara, mii de pași urcă treptele spre tainele cunoașterii
i mineritului. Aici, la In
i’. sl:tuIul ’Ic mine din Pe- > troșani. la ,;u ni verși ta- 
ț tea cărbunelui românesc", 
4 peste 4000 de sțudenți ? deprind mineritul, rhe- 
1 serie frumoasă, dar de», 
ț loc ușoară. „Pepiniera" , cadrelor . tehnice mini- în țară o faimăere și-a făcut, și peste hotare, binemeritată.„.Astăzi, la Institut are loc un eveniment cu o semnificație aparte. Grupuri de oameni, cu ghiocei la tîmple, măsurat) în vorbe și gesturi, se întorc cu gîndul Ia anul 1951, redevenind atemporal tineri absolvenți de facultate.

acum...Promoția de35 de ani a Institutului de / mine se reîntîlnește în Petroșani. Orașul studenției lor este acum altul. „Aici a fost ' așta, dincolo, a fost altceva..." Acum 35 de ani au început activitatea lor de ingineri în minerit. AAcum sînt oameni de bază în industria minieră, îndeplinesc importante funcții de răspundere.....Nostalgie ■ înapoi, astăzi, privind promoția de ingineri mineri de acum 35 de ani trăiește emoțiile revederii, gîn- dind la inegalabilul vers eminescian „Unde ești copilărie, cu pădurea ta cu tot...".

(Urmare din pag. I) în plan, a cerințelor dezvoltării intensive a economiei naționale, a țării.Pentru colectivele miniere din Valea Jjului constituie un puternic îndemn la muncă plină de răspundere și dăruire, cerința formulată de secretarul general al partidului de a lichida ■ rămîneri- 
le în urmă în domeniul minier. „Este necesar să 
fie luate măsuri hotărîte, — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — pentru lichi
darea fermă a lipsurilor și 
îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a planului, 
îndeosebi a producției de 
cărbune energetic și cocsî- 
ficabil, dar, în aceeași mă
sură, și la celelalte mi
nereuri. Se impune ca toa
te organizațiile de partid, 
comitetele județene de
partid să treacă cu mai

multă hotărîre Ia reali
zarea în practică a măsu
rilor stabilite privind 
buna organizare a mun
cii, a activității în dome
niu] minier". La fel de

fiecare unitate au fost e- laborate programe concrete de măsuri pentru lichidarea rămînerilor în urmă, a neajunsurilor șirealizarea în cele mai
Puternic îndemnmobilizatoare sînt și sarcinile trasate de secretarul general al partidului energeticienilor: „în do

meniul energetic, sînt 
necesare măsuri hotărîte 
pentru punerea în produc
ție a tuturor capacităților 
energetice prevăzute în 
plan... pentru a asigura 
energia necesară, conform 
prevederilor planului".Pornind de la cerințele subliniate în plenară, ale încheierii cu rezultate cît mai bune ale anului și pregătirea temeinică a producției anului viitor, în

bune condiții a planului pe acest an, a sarcinilor sporite ce revin mineritului, energeticienilor și celorlalte colective în trimestrul IV. Există, totodată, programe de perfecționare, modernizare și organizare a muncii, de perfecționare și normare a activității. Toate aceste programe trebuie să determine realizarea integrală a planului pe acest an și obținerea în anul viitor a unei îmbunătățiri radicale în activitatea din tcate sectoarele.

Există, așadar programe bune, cu prevederi bine detaliate; totul este ca organele și organizațiile de partid, organele de conducere, toate colectivele de muncă să acționeze e- nergic, responsabil și cu inițiativă pentru finalizarea acestora.Isuflețiți de înflăcărată chemare a secretarului general al partidului de a face totul pentru a încheia cu rezultate cît mai bune acest an în realizarea planului la toți indicatorii, minerii, energeticie- nii, toți oamenii muncii din Valea Jiului, în frunte cu organele și organizațiile de partid, acționează cu forțe unite pentru a produce cît mai mult cărbune și energie electrică, pe măsura cerințelor dezvoltării impetuoase a economiei naționale, a înfloririi multilaterale a patriei.

Mircea BUJOKESCU

Unitatea comercială 
nr. 371 din Lupeni (ges
tionar Margareta Mo- 
troc) desface o- largă 
paletă de articole, foto, 
ceasuri, artizanat și 
muzică.

Apărător de nădejde al cuceririlor revoluționare
(Urinare din pag. I)•nârr au fost decorați cu ordine șt medalii românești, sovietice, cehoslovace ’ și maghiare.Evecînd glorioasele e- venimente de acum 42 de ani, poporul nostru aduce un fierbinte omagiu armatei române și gărzilor patfiptice, tuturor rilor și patrioților s-au jertfit pentru tales și independența patriei.Armata României al iste continuatoarea demnă glorioaselor tradiții luptă dreaptă, de 1 Holism ' Ț.

fă, dovedite de înaintași în momentele :grele prin care a trecut poporul român in istoria sa multimilenară, pentru apărarea gliei strămoșești și păstrarea ființei naționale. Pusă în slujba intereselor poporului, armata tră nu are și nu avea alte scopuri acelea de a apăra pendența patriei, rile revoluționare, de servi cauza

milita- care liber-soci».este moștenitoarea sti a de pași spirit de jeft-

noaș - poate decît inde- euceri- a socialismului

și comunismului. In cest sens, s u p r e NICOLAE aprecia: ____
racterizat dintotdeauna ar
mata noastră, a fost lupta 
de apărare a ființei na
ționale, a poporului, a gli
ei strămoșești, a libertă
ții, independenței și su
veranității patriei. Aceas
ta constituie și astăzj și 
va constitui întotdeauna 
trăsătura definitorie, fun
damentală a armatei noas
tre".Dornic de pace, intr-o impresionantă unitate, ex- primîndu-și. deplina și calda' adeziune la inițiative- , le și demersurile stăruitoare ale tovarășului Nicolae Ceâușescu pentru oprirea cursei înarmărilor, și mai ales a celei nucleare, și apărarea dreptului suprem al popoarelor — pacea pe pămînt —, poporul nostru susține cu însuflețire noua inițiat:-- vă de pace a României și a președintelui ei — exprimată în Iîntărirea Plenarei C.C. a! P.CR.și a Legii adoptate de

a-Comandanlul m, tovarășulGEAUȘESCU .Ceea ce a ca-

Marea Adunare Națională, privind reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare și organizarea in cursul lunii noiembrie a unui referendum. Exemplul strălucit al rii noastre va marca, siguranță, un moment cea ma i în acțiunea unită a
tăcu de mare importanță ... _________ i po-popoarfelor pentru înfăptuirea dezarmării pentru triumful de pace, generale, politicii de pace, înțelegere și colaborare internațională.Cu convingerea de nezdruncinat. în măreția și justețea, cauzei apărării patriei, pe care o slujesc, militarii de toate gradele își reînnoiesc legă- mîntul ferm de a îndeplini cu fermitate sarcinile încredințate de partid, de comandantul nostru suprem, de a fi permanent ia înălțimea misiunii saci e de apărare, împreună cu întreaga națiune, a înfăptuirilor socialiste, independenței și nității. patriei, a I in i.ștei poporului pentru ă-șj: făuri fericit.

a> suvera- păcii și nostru un viitor

Pledoarie pentru înțelegere
(Urmare din pag. I)Hotărîrea și Legea privind reducerea de către țara noastră a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor. militare cu 5. procente, constituie o deschidere luminoasă spre soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane, pentru oprirea cursei înarmărilor și realizarea dezarmării, pentru asigurarea ' dreptului suprem ăl oamenilor și popoarelor la existență liberă și independentă, Ia pace, la viață, capătă totodată proporții de simbol prin puterea exemplului. . Consultarea poporului în legătură cu această înțeleaptă inițiativă exprimă, în primul rînd, largul și profundul democratism al oiînduirii

noastre socialiste, referendumul are darul de a sublinia vocația și voința poporului nostru de a trăi în pace și înțelegere cu toate popoarele lumii. Iată de . ce, în cadrul referendumului, noi, minerii Lonei, din Valea Jiu iui, ca și întregul popor român, vom spune răspicat , DA“ păcii,' "fericirii, luminoaselor orizonturi ale umanității eliberate de frica unui deznodămînt fără precedent în. istorie, de coșmarul unui conflict .nuclear nimicitor. Pledoaria noastră pentru pace o vom susține prin noi succese în munca, prin mii de tone de cărbune extras suplimentar, care să contribuie la prosperitatea patriei noastre scumpe.

Pentru apărarea vieții 
(Urmare din pag. f)Alături de tovarășele mele de muncă de la întreprinderea de tricotaje din Petroșani,: voi spune din inimă „DA“, în cadrul apropiatului referendum privind reducerea armamentelor și cheltuielilor militare cu 5 la sută, cu convingerea fermă că prin acest act de voință îmi exprim în fapt deplinul a- cord față de politica externă a .României — strălucit condusă de secretarul general al partidului care militează ferm pentru a- părarealpăcii în lume, pentru ca munca și viețile nohstre, ale copiilor și soților, ale tuturor Celor dragi, să fie ferite de Ororile războiului.

optime pentru realizarea planului
(Urmare din pag. I)

RED. : Tovarășe direc
tor, și mina Petrila se 
confruntă cu problema lip
sei de efectiv. Cum sc ac
ționează ?ING. BUJOR Am acordat o tenție recrutării Uzării cadrelor. BOGDAN: mare a- și stabi- Am întreprins acțiuni pentru crearea unoi condiții mai buna de muncă și viață și pentru : asigurarea unui climat adecvat la locurile de muncă. Ara constatat cu Uluită satisfacție în ultimele două luni, mărul celor sosiți la taie, al intrărilor, cu 180 de oameni mai re decît al celor dintr-un motiv sau altul, au părăsit unitatea, cest aspect ne-a permis să constituim trei noi formații de lucru la deschideri, una la pregătiri și alte trei formații de treținere. Cu toate rezultate bune te în ultima vreme, Petrila va încheia 1,986 cu un bilanț tiv. Așa cum am ne vom strădui să nem producții cît mari. ;2 Pentru anulavem sarcini

uni- este ma- care,A-
- în- aceste înregistra- mina, .anul nega- spus, obți- mai1986 deosebit de importante.

FINALIZĂRI. InIrul orașului Lupeni lucrează intens la finalizarea intersecției moder- ■ nului bulevard. Ultimul tronson al acestei artere, aflat în apropiere de blocul Dl, este deja atacat. Totodată, constructorii din 
I cadrul ACM Petroșani ur- 
I gentează finalizarea și da- 
I rea în folosință a noii clă- 
I diri a stației C.E.R.

CEASORN1CARIE. In cartierul Bărbăteni, alături de unitatea reparații TV, cooperativa Ineșteșu- gărească «„Straja" a redeschis unitatea de. reparații, ceasuri. Unitate modernă, beneficiind de personal specializat, ceasornicăria asigură , o la nivelul celor te exigențe.APARIȚII. In rile de difuzare

fiind 1987 1 inLec-. PENT Centrul l'RU 
deCort in la80

beii. publicații contul anului...tură plăcută ISERVICIIPOPULAȚIE,primire Curățătorie al operativei „Unirea" Petroșani s-a mutat parterul blocului nr. din noul cartier Petroșani-serviremai înal- Nord. (M.B.)chioșcu- a presei, noi. apariții pe care vi le recomandăm • Almanahul „România literară" și „Almanahul copiilor", am-
FILIALA PETROȘANI a OJT își oferă serviciile pentru organizarea de tabere școlare, cantonamente, consfătuiri, conferințe, simpozioane etc în complexele hote] icre. Aceste

întregul colectiv conștient, de efortul care trebuie să-l pentru a realiza o ducție cu 250 mii mai mari decît cea a a- cestui an și îndeplinirea exemplară a celorlalte o- biective care stau în fața noastră în cel de al doilea a.. -1 ______-cinai. Au fost stabilite principiile care stau labaza preliminarului pe1987, care se află în curs de elaborare. Ne străduim ca, începînd cu luna noiembrie și în primele șase luni ale anului viitor'- să recuperăm integral restanța de ' 1500 ml de la lucrările de pregătiri și deschideri, preconizăm obținerea unui volum de lucrări sporit cu 20 la sută față de reali- zăiile anului 1986. In a- cest scop vom mai crea încă două- noi. formații pentru - ---- ■pentru gătiri.Vom mul de

este pe facempro- tone
cru existente și. de noi tehnologii ie, de asemenea, pări importante colectivul nostru, acorda o atenție formelor de conducere, metodelor de dezbatere a problemelor cu cadre de bază ale unității, impli- __1_1 _j a- 

la problemelor, instaurării unui climat de colaborare, ordine, disciplină. . exigență ' și autoexigență. Și aceasta la toate nivelele.NU vom precupeți nici un’ efort pentru recrutarea, stabilizarea și carea personalului citor, paralel cu eforturile îndreptate spre asigurarea unor condiții sociale deosebite — locuințe, confort în căminele de nefa- miliști, acțiuni cultural- educative și sportive. Sperăm, de fapt, ca, pînă ia sfîrșitul acestui an. să ne completăm efectivele.Prin măsurile întreprinse, dintre care unele sînt încă în curs de desfășurare, vom asigura condițiile necesare îndeplinirii sarcinilor planificate pentru anul 1987 și să ne aducem o contribuție substanțial sporită la dezvoltarea bazei energetice a țării.

aplicarea constitu- preocu- pentru Vom sporită
an al actualului cin- cării tuturor celor cu tribuții de conducere rezolvarea i

deschideri și trei lucrările de pre-siste-îmbunătăț’ întreținere a instalațiilor de transport prin continuarea acțiunii de constituire a unor for- . mâții complexe de întreținere și reparații a benzilor colectoare, silozurilor, a celorlalte instalații principale. îmbunătățirea tehnologiilor de lu-servicii — cazare, masă carcasă pentru volan, con- — se pot obține la corn- tact cu cheie, bușon pen- plexele din stațiunile județului (Geoagiu-Băi, Va- ța, la complexele de la Sîntămăria-Orlea și Petroșani) cît și în alte stațiuni din țară. (I.D.)PENTRU AUTOMOBI- LIȘTI. Magazinul nr. 74 Auto-moto din , Petroșani 
a fost aprovizionat cu noi piese de schimb autoturismele 1300". Amintim cîteva dintre acestea: anvelope pe sîrmă, garnituri pentru chiulasă- și filtre de aer,

tru rezervor. Doritorii își pot procura și redresoare de 6 și 2 V și piele de căprioară pentru șters par- aUto-

ealifi- mun-

pentru„Dacia
brizele și luneta turismului. (G.O.)DISPUTA. „< ceartă, pierd...Proverbul acesta se potrivește blocului din strada Vasile din Petroșani. De timp, iluminatul . nu funcționează între orele 18 și 6, locatarii oaspeții lor orbecăind

,Cînd doi se locatarii".adaptat " ' 3Roaită mult scării

luminarea în mîhă pe scară. Asociația de locatari a chemat echipele de intervenție ale CDEE și IGCL. Cele două instituții își declină pe rînd competența, dînd vina u- na pe cealaltă. Chiar a fosl nevoie să semnalăm prin ziar acest lucru ? (Al'.H.)
>
I
I
I

Rubrică realizată de 
Alexandru TATAR



Valoroasă inițiativa66
„Adevăratul ctitor al ASTRE! a fost poporul român a Teatrului de stat „Valea Jiului"

octom-1861 drept litera-

„Asociațiunea transilvană pentru literatura : și cultura poporului român" (ASTRA) a luat ființă cu 125 de ani în urmă, la data de 23 brie/4 noiembrie la Sibiu, fixîndu-și scop „înaintareaturii române și a culturii poporului român în deosebitele ramuri prin studiul, elaborarea și editarea de opuri, prin stipendii pentru diferitele specialități de știință și artă".Cu prilejul jubileului de 50 de ani de la întemeierea ei (Blaj, 1911), cărturarul Andrei . " (1858—'1922) — vicepreședintele ASTREI — menționa că „Asociațiunea" a fost „plămădită într-un timp ele apăsare politică, cîrid popoarele aruncate la pămînt de puterea baione- . telor tînjeau sub domnia unui absolutism . aspru... ; ea vestea zorile unor zile mai senine, visate și dorite de vînjoasa generație de la 1848",Astra își poate revendica, între părinții spirituali, o sumă de ctitorii anterioare reprezentative : Școala românească din Blaj (1754), Școala Arde-■ leană, societățile literare din București și Brașov (cu care a întreținut un permanent dialog), Revoluția de la 1848 ctc.

ASTRA, de-a lungul secularei sale existențe, a fost o veritabilă academie a rom&nilor transilvăneni. Numeroasele sale ctitorii culturale au reprezentat tot atîtea acțiuni politice dc amploare și semnificație națională,. Să menționăm crearea Bibliotecii ASTRA, la timpul respectiv singura

rora li Se adaugă editarea manualelor și a cărților pentru popor (în valoroasa „Bibliotecă: poporală" — circa 296 titluri).. Iar se cuvine să amintim marile adunări generale ale ASTRlhl, desfășurate anual și succesiv în localitățile Transilvaniei (cî- teva găzduite de localitățile hunedorene; Hațeg,

extindă ■■ ■,teritoriu preajma ,, asupra tran- Mârii de cuprin-

125 de ani de la întemeierea 
prestigiosului așezămînt de cultură transilvănean
«■••■••■I*Bârseanu bibliotecă publică din ța-vicepre- ră, funcționînd neîncetatpînă astăzi (cu un fond inițial de 195 volume, dezvoltat pînă la 600 000 volume). Să amintim, de a- semenea, crearea de școli, apoi cursurile de tizare, înființarea lor „Transilvania" șov), (Cluj), „Țara noastră" (Sibiu), editarea primei „Enciclopedii române"(1886—1904), la care . au colaborat peste 150 de cărturari din întreaga țară (ex. Gr. Antipa, D. Onciul, T. Maiorescu, V.Babeș, Ov. Densușianu, A.D. Xenopol, Gh. Dima etc). Să mai amintim marile expoziții etnografice (1905), colecția de artă plastică românească, că-

alfabe- gazete- (Bra- „Gînd românesc" „Țara

1864, Deva — 1874 etc) și Banatului, adevărate congrese ale națiunii române, p’articipînd la unele dintre ele personalități culturale și științifice, precum I.L. Caragiale, N. lorga, Octavian Goga, V. Eftimiu, Aurel Vlaieu, . Șt. O. Iosif, S. Mehedinți e-tc.Activitatea vastă pe care ASTRA — „cel mai prestigios așezământ cultură din Transilvania pînă în 1918“ — o va desfășura pe diferite pla--. nuri (cultural-șțiințifice, publicistic, educativ, de răspîndire a culturii înmasele largi) va face din ea un și un luptă țional. tate a

tât să se întregului silvan în — -Uniri ajuhgînd la 83 despărțăminte, izînd 3 500 de comune și peste 10 300 de membri. In Valea Jiului, în anul ‘ 1912, s-a constituit despărță- mîntul „Jiul" al ASTRE1 avînd în subordine, o serie dc „cercuri culturale": la Lonea, Petrila, Anî- noasa, Vulcan, Lupeni. Despărțământul local al ASTREI a organizat numeroase .„șezători culturale" în cadrul. cărora s-au ținut conferințe (despre Unirea Principatelor, despre Marea Unire etc), s-au muzicale" reia „Crai rumbescu) tru, piese și dansuri sa vremii ta" le"

A, b, c teatral

însemnat reazem teren propice de pentru idealul na-Marea ei populari- determinăt ca trep-

prezentat „bucăți (inclusiv ope- nou“ de C. Po- piese de tea- corale, cîntece cu ecou în pre- 
(ex. .-.Diminea-— 8 dec. 1929, „Zori-— 15 mai 1936, '„Timpul" — 10 martie 1939 etc).Cooptînd în conducerea ei', încă din primii ani, de intelectuali din toate ținuturile românești, ASTRA și-a exprimat telul fundamental: unirea tuturor 

românilor. Măreața A- dunare de la Alba I.ulia (1 decembrie 19.18) â reprezentat, într-un context, atare încununarea e- , ' forturilor sale statornice pentru unitatea neamului românesc.
Prof. Dumitru I’ELIGRAD

Ce oferim tinerilor pentru timpul liber

Organizarea acțiunilor să urce mai sus

O interesantă inițiativă se profilează în planul 
vieții noastre spirituale: Teatrul de stat „Valea 
Jiului" va organiza, începînd de duminică, un ci
clu de manifestări culturale cu caracter de iniți
ere în arta spectacolului, destinate celor mai tineri 
prieteni ai Thaliei, elevii din liceele municipiului. 
Pentru a afla amănunte ne-am adresai tovarășului 
Mihai Olița, directorul instituției.

— Ce rațiuni au stat la 
baza organizării ciclului 
de spectacole „A, b, c, 
teatral".— Pornim de -la ideea că aceste spectacole vor fi veritabile lecții de inițiere în arta spectacolului, în general. Actorii. întregul colectiv artistic al teatrului nostru, au cdn-

zicale și scenografiei, contribuția c —..actorului. Primaabordată creatoare a temă abordată va fi „Motivul Meșterului Manele în li- ■ teratura română". In prezentarea acestei teme vor fi aduse pe scenă fragmente din lucrările „Meșterul Măriole" de I.ucian . ... , Blaga. „Moartea unui ar-ceput aceste spectacole ca tist1’ de Iloria pe : adevărate fapte de cultură, avînd ca principale funcții educația multilaterală a tinerei generații, publicul din anii ce vin, educație care presupune un înalt nivel de conștiință patriotică, o amplă cultură .generală.astăzi dorim în deplin setea cui lupe ritru fru-

Cu numai o săptămînă în urmă am participat, 
alături de numeroși tineri din Petroșani, Ia una 
dintre serile cultural-educative organizate de Co
mitetul municipal U.T.C., în sala de dans a Casei 
de cultură a sindicatelor din Petroșani. Cu alte cu
vinte spus, o acțiune organizată de tineri pentru 
tineri. Am notat cîteva din opiniile exprimate de 
un grup de participant de la I.M. Livezeni :CRISTINEL STRUFAN- GA, electrician : Ambianța e plăcută, dar se poate și mai mult. Am senzația că, pe undeva, inițiativa s-a împotmolit, a îmbă- trînit. A trebuit ca o ast

fel de manifestare să fie organizată direct de Comitetul municipal UTC. Organele, și organizațiile de tineret din întreprinderi ce fac ?ANDREI SZASZ, electromecanic: Ambianța plăcută, tinerească, constituie un punct cîștigat. Totuși, o observație, o remarcă se impune. Sîn- tem aici, muncitori de la I.M. Livezeni, tineri de la JUMP, elevii de la Liceul industrial. Pe primul loc, de divertisment, are totuși menirea în primul rînd. educarea celor din generația noastră,. : pentru viață. Numărul băieților prezenți este dispiuporțio- nat de mare față de cel al fetelor. Oare nu, ș-ar putea organiza sub egida comitetelor UTC, seri ale tineretului pe principiul colaborării a două întreprinderi ? O astfel de acțiune ar fi și mai plăcută, atractivă. Uteciștii de la I.M. Livezeni și întreprinderea de tricotaje, spre exemplu, pot organiza în comun o seară de dans. Și încă o problemă: ascultăm muzică, dansăm, eventual servim o cafea sau o băutură răcoritoare la bufetul casei de cultură și atît. Programul poate fi îmbogățit substanțial: Jocuri de societate, concursuri de dans, momen- 'e vesele, de ce nu, o '■•'lecție de desen animat;

trei, suiată doar două, gestii.GHEORGHE lăcătuș: Aceeași o seară plăcută, 'poate fi și mai agreabilă. Vrem să ne întîlnim ringul de dans cît multi tineri. In acest fel tinerii se pot cunoaște între ei, își trăiesc viața.

BOȘOI, opinie: dar carepe mai
ANCHETA 

noastrăNu cred că acest cuvînt, viață, este prea mare pentru a-1 folosi aici. Dimpo- . trivă, el trebuie să ne ră- mînâ tot timpul în aten- firesc, dansul. O seară, fie ție.IOSTF KELLER, electromecanic: Sînt prea puțini tineri din întreprinderi, semn că organizațiile UTC scapă uneori din a- tențțe acest „al doilea 8", timpul liber . al tinerilor.IACOB PETRU, miner: . De ce nu s-af organiza o intîlnire cu tineri din întreprinderea noastră și din alte întreprinderi la cabanele din jurul municipiului ? Ar fi un bun prilej de cunoaștere a frumuseților Văii Jiului, de educație și autoeducație in colectiv, prin intermediul divertismentului, microspectacole cu participarea noastră, a cu aptitudini jocuri tot ceea ce ține cerea fizică și forțelor după o 
nă de muncă .CRISTINEL MU IA II.ES- CU, secretar adjunct eu

Dans,celor artistice, sportive, de refa- psiliică a săptămî-

pfob'leme de propagandă al comitetului UTC: ‘ Este nevoie de acțiuni diversificate, atractive, bine pregătite. Ambianța plăcută nu se :va naște niciodată, „la întîmplare", ea /trebuie pregătită prin buna organizare a acțiunii cu caracter de divertisment. E greu să pornești, tru mine, această culttirală, frumoasă minieri, ește. doar o periență, un punct de plecare. Comitetele UTC lăsa iniția- aripi, să Numai acest fel vor fi atractive și mai frumoase, numai așa tinerii vor veni în număr mare, particîpînd și afectiv — cu cerea; sau eîteva ore ment vor vărat un educativ.Am urmărit încă un timp .desfășurarea serii de dans. Privindu-i dan- sînd pe. cei care numără în jur de douăzeci de primii veri, arii simțit ! totuși că lipsește ceva. Tinerii partieipanți se cunoșteau. prea 0ițin, exista, o reținere nefirească în fiecare dintre ei. De ce ? Iată o întrebare la care cei ce răspund de cultură, de e- ducațîe în cadrul organizațiilor UTC au obligația de a da un răspuns creț, în consens c rațiile și exigențele reu sporite ale generației tinere. S-a impus, din discuția noastră o idee: șabloanele trebuie peolite, entuziasmul tineresc- s.e cere a fi, eliberat de formele învechite care îl încătușează uneori, inițiali- primul loc acțiunilor,.oferim tj- petrecerea

Corul mixt al sindi
catului învățămînt din 
Uricani, dirijat de prof. 
Elisabeta Bejan, speră 
înțr-o frilmoasă afir
mare în noua ediție i 
Festivalului 
„Cîntarea

a 
național 

României'*.

Dorim ca tinerii de să Vjnă la teatru, să sădim în ei, i consens cu școala,, de cunoaștere, de ră, prețuirea mbs.
— Ce vor cuprinde spec

tacolele ? “— In majoritate, lucrări din literatura română cuprinse în programele școlare ale claselor 1.X— XII. Vor fi. de fapt, spectacole cu două părți distincte : prelegeri-dezbatere pe teme dinainte stabilite, urmate de spectaco- lerlectwă, fragmente din lucrări dramatice. Vom antrena aici tot colectivul artistic.: actori, scenografi, regizori. Vrem să deslușim mesajul spectacolului teatral pentru tineri plinim! in evidență importanța textului dramatic, regiei, a ilustrației

Lo vines- cu, '„Paracliserul" deMarin Sorescu,In proiect avem, de a- semenea, „Dramaturgia istorică la Vasile Alec- sandri" cu referire directă la Despot-vodă, „Comedia în literatura română", la loc .central si- tuînd nemuritoarea creație a lui I.L. Caragiale, și alte teme, toate lațe cu programa ră. Tot în cadrul eorc- școla- lecțiilor „a, b, c — teatral", vom explica pe larg terminologia. artei dramatice precum și unele noțiuni care țin de estetică. Mă refer la noțiuni ca „personaj dramatic", „acțiune", „conflict", „patos" ș.ă. In fapt, aceste spectacole cu rol do inițierd; pentru organizarea nc-au- sprijinit mult fesorii dc limbă și/./ tură . română • .și ^conducerile liceelor din municipiu, precum și Inspeetora- tul școlar, județean, constitui încă un fericit de a realiză

cărora pro- litera-

Pen- seără alt* ex-obligația de a tiva să prindă se împlinească, așa serile de
flu

efectiv toată plă- vreți, cele divertis-dacădedeveni cu ade* act cultural-

va să. urce pe tn organizarea in tot ceea ce nerilor pentru r mpului liber

s con- cu aspiri îc-

tt. DOBROGEAN!

Foto: Al. TATAR

vor prilej acea unitate a comunicării teatrale. spectacol — spectator — lucrare dramatică. Ca un gînd de viitor, dorim să extindem' acest gen de spectăcole-lecție și pentru elevii claselor. I —VIII, bineînțeles pe categorii de vîrștă,/' căi de altfel, și pentru studenți. Sperăm să gășim audiență la toți, Cei ce răspund de educația ținerilor.Așteptăm oricând propuneri pentru îmbogățirea inițiativei noastre noi idei. Să nu uităm, adevăr fundamenta! muncii artistice :tea actului de cultură al anilor viitori se plămădește cu migală și pasiune, astăzi, cu fiecare nouă prezență. artistică în mijlocul tinerei generații.

cu un al ea’ita-

Interviu realizat de 
II. ALEXANDRESCU

STINDARDUL DACIC (III)
adîncitură. In ecuația noas- a fi

bar, cu din familia sa. alte cuvinte îl explică. Prin, barangă, la daco- și aromâni, ca augmentativ este cunoscut 
lupul ccl bătrin. care ț.cpnduee haita, adică haita 
bătrînă. Un alt derivat 
barau, rămas în onomastică, a fost alungat de o- monimul său slav su sensul de... berbece.

Bar este deci substantivul t,rac (dac), întâlnit pe o largă arie de răspîndire, la nord și la sud de Dunăre, care acoperă noțiunea de lup, în acest context trebuie te toponimele 
din Peninsula aînă în Polonia

Ineercînd să reconstituim, măcar fragmentar, Păntheonul dacie, am pornit de la ipoteza că regii și mani preoți au fost zeificați după moarte. Rădăcina semantică a marelui preot și zeu llure- 
bista o aflam apellnd la substantivul comun albanez I burre, care înseamnă 
bărbat, soț. Andrei, gurul apostol ajuns Scytia ' " . ca sfinți ai creștinismului român dc nuanță apocrifă, deci care ies din tiparul biblic, șînț 
lupilor,. Andrei din limba ■ greacă, nînd bărbat. In vîrful lui Patru, din Știre,m și la Vîrciorova (Mehedinți), chelaful raiului e localizat, prin isprăvi lemne de..; zeii daci, dovadă a continuității fondului mitologic al strămoșilor noștri în vestimentația creș-

ti ni sinului . .de lip bogomilist. sfîntul Patru, ea unui zeu dac — prem, poate altul toreă" lupii la
ortodox ere tie, trâ „x" s-a dovedit substantivul comun ncmaifoiosit acum,' sensul pierdut, dar,

sin- îri Minor și Petre,

Mărturii ale 
continuității

patronii provine îhsem-
r 11 1 1 ■ ■Jiuriior,. normal ca forme de relief, mai apoi de localități să eternizeze legenda. Și atunci, ca într-o ecuație matematică, mi - zind pe numele de munți și arsenalul/ semantic al lupului (Lupeni, Vîtcan etet. am căutat necunoscută dacă Am refuzat ideea unui etimon grecesc pentru Vîrful Paring, susținu tă de Ion Gonea și alții, cu sensul de... defileu,

reconsictera- omonime Balcanică de azi.
"rol. Ion VULPE
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a Plenarei Comitetului Central

*;

al Partidului Comunist Român *

(Urmare din pag. I)

ținerea, în acest an. a u- 
nei producții industriale 
cu peste 7 la suta mai 
mare față de 1985, pen
tru creșterea productivi
tății muncii, a eficienței 
economice, a venitului 
național și depășirea ni
velurilor planificate laț o 
serie de produse de cea 
mai mare importanță pen
tru economia națională. 

Plenara C.C. al P.C.R. 
cheamă organele și orga

nizațiile de partid, toate 
colectivele de oameni ai 

muncii să acționeze cu în
treaga răspundere, într-un 
spirit de înaltă ordine 
disciplină, pentru 
plinirea integrală a 
nului, creșterea mai 
centuată a productivității 
muncii, ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al 
producției, reducerea con
sumurilor materiale și dc 
energie, creșterea eficien
ței întregii activități eco
nomice.

urmă la producția de oțel, 
a restanțelor în livrarea 
unor sortimente de metal 
pentru industrie. Să se a- 
sigure livrarea ritmică a 
echipamentelor destinate 
industriei miniere, petro
liere, metalurgice și chi
mice și funcționarea neîn
treruptă, la parametrii pro
iectați, a instalațiilor și 
capacităților de producție, 
creșterea gradului de pre
lucrare a materiilor prime 
și valorificarea superioa
ră a acestora.

acționeze consecvent 
Iru aplicarea fermă a 
cordului global, 
duratei de execuție a lu
crărilor, pentru asigura
rea unui ritm înalt al în
tregii activități din acest 
domeniu. Ministerele, uni
tățile constructoare de ma
șini și alte utilaje și ma
teriale necesare șantiere
lor vor trebui să asigure 
livrarea acestora la terme
nele stabilite și în cele 
mai bune condiții de cali
tate.

RUGBY, DIVIZIA B

pen- 
a- 

scurtarea

gerea și depozitarea cores
punzătoare a întregii re
colte și pregătirea temei
nică, Ia un înalt nivel ca
litativ, a recoltei viitoare, 
pentru asigurarea fondu
lui centralizat al statului 
și a unei bune aprovizio
nări a populației, pentru 
satisfacerea celorlalte ne
cesități ale economiei na
ționale. .

Și 
înde- 

pla- 
ac- bune 

pen- 
din 
mai 
dez-

2. Plenara Comitetului 
Central cere să se acțio
neze cu toată hotărîrea 
pentru realizarea, în pe
rioada care a mai rămas 
din acest an, a sarcini
lor de plan din domeniul 
minier și energetic, pen
tru sporirea producției 
zi‘nice de cărbune și țiței 
și reducerea consumurilor, 
punerea în producție : a 
tuturor capacităților ener
getice prevăzute, finaliza
rea rapidă a reparațiilor 
capitale, organizarea te

meinică a întreținerii și 
exploatării acestora, în ve
derea satisfacerii, 
măsură sporită, 
rului de materii 
energie pentru 
națională,

Este necesar să
feste o preocupare perma
nentă pentru funcționarea 
în regim optim a tuturor 
agregatelor siderurgice, e- 
liminarea rămînerilor

3. Plenara își însușește 
pe deplin aprecierea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la necesitatea 
realizării în cele mai 
condiții a producției 
tru export, ca una 
problemele de cea 
mare importanță, ale
voltării noastre economi
ce, și cere guvernului, mi
nisterelor, județelor, tutu
ror oamenilor muncii să 
acționeze cu. toată hotărî- 
rea pentru îndeplinirea în 
întregime a planului la 
export, pentru perfecțio
narea întregii activități de 
comerț exterior, pentru 
sporirea contribuției aces
tuia la creșterea avuției 
naționale, la dezvoltarea 
generală a patriei, 
întreprinderile din 
sector trebuie să-și 
șoare activitatea pe
cipiul autoconducerii și 
autogestiunii, să aplice 
ferm noul mecanism eco- 
nomico-financiar, iar retri
buția să fie determinată 
numai în raport de realiza
rea producției de export.

5. Plenara cere guvernu
lui, ministerelor, centra- 
lelof', tuturor întreprinde
rilor să acționeze cu cea 
mai mare fermitate pentru 
înfăptuirea programelor 
de perfecționare, de mo
dernizare și organizare a 
muncii, a tehnologiilor, a 
întregii activități, în vede
rea creșterii substanțiale 
a productivității muncii, 
valorificării superioare 
a materiilor prime și ma
terialelor, reducerii consu
murilor și a costurilor de 
producție, ridicării 
luluî tehnic și , 
al producției, creșterii 
ficienței economice a 
cărei unități.

VictorieUTILAJUL ȘTIINȚA ’ PETROȘANI — MINERUL LUPENÎ 9—8 (9—4). Der-byul divizionarelor B din Valea Jiului a debutat cu multăi priidență din partea ambelor combatante abun- dînd loviturile tactice de picior. Un „înainte" comis de un apărător al gazdelor, la 5 m de buturi (min. 20) a impus dictarea unei grămezi, cîștigată de mineri. Pornit de pe partea închisă, Cîșu culcă balonul lingă colțul terenului 0—4. Replica „cincisprezecelui" din Petroșani se materializează în min. 27, prin transformarea unei lovituri de : pedeapsă de către Han- ciuc. In min. 35, o fază clasică de o rară frumUse-

la ‘limitațe — grămadă,țe — grămadă, balonul purtat pe „traseul" Voiriea — Hanciuc — P. Ivănuș — Prislopeanu, autorul unui spectaculos eseu, transformarea fiind „semnată" de P. Ivănuș. In repriza se*, cundă, minerii au redus din handicap, cu 12 minute înainte de final, ea urmare a unei încercări reușite, dar contestată de adversar : 9—8. Un amănunt de „culoare" ; ca adversarii s-au întîlnit frații Ivănuș. S-au remarcat: Ilo- polos, Zavila, V. Dan, Hb- linger, Băloi, Prislopeanu, respectiv, Kelemen, Sabău, Cîșu și nu în ultimul rînd frații Ivănuș. A condus cu scăpări, clujeanul Emil Pîrțac. (I.V.)
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4. Plenara cere guver
nului, ministerelor tuturor 
consiliilor oamenilor 
cii să ia măsuri 
pentru realizarea în 
gime a investițiilor
lite pentru acest an,

raun. 
ferme 
între- 
stabi-

nive- 
calitativ 

e- 
fie

6. Plenara cheamă 
toți oamenii muncii de Id 
sate să răspundă printr-o 
muncă susținută, plină de 
abnegație, vibrantelor în
demnuri ale conducătoru
lui iubit al partidului și 
statului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a face totuf 
pentru creșterea continuă 
a producțiilor vegetale și 
animale, a potențialului 
productiv și folosirea cu 
maximă chibzuință a pă- 
mîntului, de a se angaja 
cu toate forțele în îndepli
nirea obiectivelor noii re
voluții agrare. Organele 
și organizațiile de partid, 
toți locuitorii satelor să 
participe cu înalt spirit de 
ordine și disciplină la strîn-

pe

7. Insușindu-și pe deplin 
aprecierile secretarului ge
neral al partidului, pre
ședintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
Plenara subliniază că eco
nomia noastră națională, 
aflată în plin proces de 
dezvoltare intensivă și mo
dernizare, dispune de tot 
ceea ce este necesar, dc 
o puternică bază tehnico- 
materială, pentru realiza
rea exemplară a
lor de plan pe acest 
și pe întregul cincinal, 
obiectivelor noii 
tehnico-științifice și noii 
revoluții agrare.

Strîns uniți în jurul 
partidului, al secretaru
lui său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să ac
ționăm cu cea mai înaltă 
responsabilitate comunis
tă, revoluționară, pentru 
înfăptuirea cu succes a 
sarcinilor primului an al 
actualului cincinal, să luăm 
toate măsurile pentru pre
gătirea temeinică a planului 
pe 1987 și îmbunătățirea 
substanțială a întregii ac
tivități din: industrie,
gricultură și celelalte sec
toare, punînd astfel o ba
ză trainică realizării în 
cele mai bune condiții a 
obiectivelor Congresului 
al' XIII-lea al partidului, 
a Programului de edificare 
a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și î- 
naintare spre comunism, de 
ridicare necontenită a 
României pe culmile pro
gresului și civilizației !

a-

Valoarea, probată doar pe teren propriu?
METALULIURT LUGOJ

— UTILAJUL ȘTIINȚA 
PETROȘANI 27—19 (16—5). Prima surpriză a partidei, arbitrii desemnați de federația de specialitate nu s-au prezentat la teren (!?); s-a apelat la doi cavaleri ai fluierului din Timișoara, prezenți întîmplător în tribune, care, spre cinstea lor, au arbitrat corect. Normal, balanța diferenței de valoare înclina categoric în favoarea oaspeților ; „calculul hîrtiei" nu s-a adeverit, întrucît handbaliștii combinatei din Petroșani n-au contat în acest tur în... deplasare. Relaxarea în fața propriului semicerc, lipsa de inspirație în atac au făcut ca gazdele să se

detașeze la pauză, la o diferență incredibilă (16—5), punctînd mai ales prin Sze- geti (8 goluri, de-a lungul întregii partide) și Georgescu (5). Abia în repriza secundă, pe care au cîști- gat-o, handbaliștii antrenați de prof. Chira și Ghe- eiu și-au revenit, dar n-au reușit decît să reducă din handicap. Pentru învinși au punctat : Drăgan (8, din care 6 din aruncări de pedeapsă), Gheciu (4), Anto- hi(3), Beldiman (2), Enea și Cazan, topul golgeterilor combinatei ilustrînd faptul că, în special, titularii acționează sare. timorat în depla-
Ion VULPE
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PETROȘANI — 
iembrie: Declarație dragoste; Unirea; sando, I-II; Parîngul : Misterul statuii de aur.LONEA: Pirații din Pacific. ;VULCAN — Luceafărul: O floare și doi grădinari.LUPENI — Cultural : Pruncul, petrolul și ardelenii.URICANI: Pilot de formula unu.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

TV

19,00 Telejurnal.19,20 Sub tricolor la datorie (color).— Documentar realizat cu prilejul Zilei Armatei Republicii Socialiste România.19,30 Pentru ale țării dragi culori (color). — Spectacol festiv dedicat Zilei Armatei Republicii Socialiste România.20,00 Teleenciclopedia. (color).
„Borna".Scenariu pentru televiziune de Liviu Petru Maier și Va- sile Neagoe după povestirile „Europa" și fragmentul de teatru „Oul orb" de D.R. Popescu (color). Premieră pe țâră. 5 ; ‘- Telejurnal.A ruginit din vii — și melodii tat.închiderea prbgra mul ui.

20,25

22,0022,15 fruriza Romanțe de neui-13,00. Telex.13,05 La sfirșiț de săptă- mînă (color).14,45 Săptămîna politică15,00 închiderea programului.
22,30

CLASAMENT1. „U“—CUG Cluj-N. 10 7 1 2 231—177 252. Constructorul Arad 10 6 1 3 270—231 233. Autoturisme Tim. 10 6 0 4 260—235 224. Unio Satu Mare 10 6 0 ' 4" 246—239 225. Comerțul Sînnic. Mare 10 ' 4 2 4 247—230 20
6. Utilajul Șt. Petroșani 10 5 0 5 223—261 207. Metalul. Hunedoara - 10 4 1 5 250—243 198. Metalul IURT Lugoj 10 4 1 5 225—260 199. CSM Reșița 10 4 0 6 203—203 1810. Minaur II Cavnic 10 4 0 6 240—250 1811. Mecanica Oradea 10 3 1 .6 202—245 1712. Metalul Copșa M? 10 3 1 6 221—244 16cu un punct.‘Echipă penalizatăeătorul auto menționat va înțelege să respecte prevederile legale,

FABULĂ ?Poate că Rudolf Stepa- nec, conducător auto profesionist la SUCT Petroșani, ar fi vrut ș.ă reediteze fabula cu capra și varza. In consecință. a încărcat în autobasculanta încredințată spre conducere o importantă cantitate de varză a unui particular pentru a ajunge în piața agroalimenta- ră din Petroșani. In căutarea... caprei, conducătorul auto, plecat în cursă fără acte legale, a fost oprit de un agent de circulație. Morala ? Conducătorul auto respectiv cunoaște de acum prevederile Decretului nr. 468/1977.
☆

Duminică, 26 octombrie 
a.c. au dreptul de circu
lație autoturismele pro
prietate personală înma
triculate sub număr 
FĂRĂ SOȚ.

„MAGNETIZARE" llie Viorel Muntean (31 HD 8880), Gheorghe Ko- torman (45 B 2206), Tibe- riu Egi (1 SM 1590), Aurel Hazota (41 HD 3064) și Nicolae Simion (2 HD 4355) s-au aflat la volan „magnetizați", vorbamaestrului Caragiale. In- tîlnirea cu be“ s-a soldat cu : țiuni administrative reținerea permiselor conducere pentru luni. > „Note de plată1 cam scumpe deci, mult o binemeritată pauză pentru a „digera" e- fectele alcoolului numai în calitate de pietoni.
EXCEPȚIELa semnalul agentului . de circulație oricare conducător auto are obligația să oprească. Stefan Ladislau Mathe (1 ' HD 7876) a încercat șă se constituie într-o excepție: nedorită. In cele dih ur- ' mă „cursa" a fost oprită pentru o perioadă . mai . . ... . ..lungă, pînă cind condu- . municipiului

.caschetele al- sane- Și de 1—3 «__mai

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
i Petroșani

Mica pu b I i c i t a t eV1ND Dacia 1310, perfectă, 20 000 km. șani, Petru Groza 23, telefon 43717. (9147) ’.. PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice), pe numele Vică Elena, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (9148)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Datcu Mariana, eliberată de FMP Petroșani. O declar nulă. (9146)'

stare Petro-

ANUNȚURI

qOLEGH’l. DE REDACȚII: Iosif BALAN loan DUBIK Dorm GlIEJA. Ion I
MUSTAJA Suuioti POP — redactor șef Teodor RUSE — redactor șef adjunct, j
Tiberio SPAIARU. _________ _____ • !

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Rădan Daniel, eliberată de I.M. Paroșeni. O declar nulă. (9145) <.PIERDUT legitimație de bibliotecă (periodice) pe numele Murărescu Toader Nicolae, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (9150)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Karoly Ilona,’ eliberată de UE Pa- roșeni. O declar nulă. (9153)
DE FAMILIE

SOȚIA, sora, cumnații 
dîncă durere încetarea din 
soț, frate, cumnat

KERNATSCH 
înmormântarea are loc 

tegiul funerar pleacă din bulevardul Victoriei, bloc 
E — Vulcan. (9155)

și nepoții anunță cu a- 
viață a scumpului lor

LUDOVIC
duminică, ora 15. Cor-

FRAȚH și cumnații anunță cu adîncă durere 
încetarea din viată a scumpului lor

NICULESCU ION
Inmormîntarea are loc azi, ora 14. Cortegiul fu

nerar pleacă din strada Unirii, bloc 12, Petroșani., 
(9154)
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