
Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.' Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, vineri,. 5 noiembrie, a a- vut loc ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a examinat Raportul cu 

privire la proiectul pla
nului național unic de 
dezvoltare economico-so- 
cială a Republicii Socia
liste România pe anul 1987, 
Raportul cu privire . la 
proiectul planului de dez
voltare a agriculturii, in
dustriei alimentare, sil
viculturii și gospodăririi

DECRET PREZIDENȚIAL
PENTRU CONVOCAREA CAMEREI 

LEGISLATIVE A CONSILIILOR POPULAREIn temeiul articolului 14 din Legea nr. 5/1975 privind congresul, Camera legislativă și conferințele consiliilor populare,Președintele Republicii Socialiste România 
decretează :

Articol unic. — Se convoacă Camera legislativă a consiliilor populare în ziua de 10 decembrie 1986.
NICOLAE CEAUȘESCU, 

Președintele 
Republicii Socialiste România

COMUNISTUL
■- ........ .. „, «■ ... ........ . ................

vocația de a fi mereu în frunte

Deschizător de drumuri
SCHIȚĂ DE PORTRET: Steluța Naidin, inginer minier, șeful sectorului XI — investiții al I.M. Pe- trila. Un comunist în fruntea unui sector, într-0 meserie considerată de mulți ca eminamente bărbătească. Căutînd să cunoaștem mai bine personalitatea inginerului minier Steluța Naidin, am stat de vorbă cu cei care muncesc sub conducerea sa — minerii. Așadar, iată o schiță. de portret făcută în colectiv, de un grup de mineri de la sectorul XI.„Tovarășa ingineră? Un om deosebit, un inginer excelent pregătit profesional. Cît timp va fi în fruntea noastră, sîntem siguri că sectorul își va face planul" — apreciază șeful de brigadă Ion Pop. „Zilnic e în mină, la fața locului; cunoaște totul. înțelege o- mul, știe ce îl doare, cum se spune, îl cîștigă cu o vorbă bună, dar fermă" — adaugă Anghel Mitroi, tot șef de brigadă.„Se bate, pur și simplu pentru oamenii sectorului, are tact, are vorbă potrivită pentru fiecare, indiferent cu problemă te (Continuare în pag. a 2-a)

Schimbul minerului Gheorghe Geană din brigada fruntașă condusă de 
Constantin Borș, din sectorul XI al I.M. Pctrila.

Priorități și urgențe pe șantierele 
dezvoltării feroviareColectivul Antreprizei ele construcții și montaje căi ferate Petroșani prezintă a. cum, la începutul ultimei luni a anului, Un bilanț semnificativ. Valoarea lucrărilor de construcții și montaje realizate în 11 luni este de peste 228 milioane lei, productivitatea muncii pe om a fost depășită cu peste 700 lei, iar pro- 

apelor pe anul 1987 și Ra
portul privind proiectele 
planului financiar cen
tralizat al economiei na
ționale și bugetului de 
stat pe anul 1987.Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă apreciere contribuției hotărîtoa- re a secretarului . general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la fundamentarea și elaborarea, pe baze profund științifice și realiste, a acestor documente care, prin prevederile lor, asigură realizarea neabătută a hotărîrilor Congresului al XlII-lea al partidului privind dezvoltarea economică și socială 

duci la sector"- — intervine Dumitru LiteanU, miner șef de schimb. Petre Par ița — tot miner, mă privește surprins și îmi spune: „Un șef de sector pe cinste. Dovada cea mai bună, iată cu mai bine de o lună înainte de 1 ianuarie, avem planul anual îndeplinit. Tovarășa ingineră este omul potrivit la locul-potrivit". Gheorghe Chelaru, artificier: Nu-i ușor, la investiții. Ai în mînă, de fapt, viitorul minei, al ortacilor.
II. ALEXANDRESCU

INVESTITIILE 
ANULUI 1986ducția secundară proprie pentru construcții și montaje cu 18,1 la sută. Au fost continuate în ritmsusținut lucrările de dublare a căii ferate pe tronso

a tării în perioada cincinalului 1986—1990.întreaga activitate de elaborare - a proiectelor de plan și de buget pe 1987 s-a desfășurat sub conducerea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a examinat, în mai multe etape, împreună cu mir »t( ele, centralele și întreprinderile reprezentative, nivelurile de dezvoltare îii anul viitor și pe întreaga perioadă 1986-—1990, căile și soluțiile pentru asigurarea creșterii economice intensive, în scopul înfăp-
(Coniintiare în pag. a 4-a)

Marea 
Adunare Națională 
își reia lucrările 

în plenBiroul Marii Adunări Naționale a hotărit ca lucrările . în plen ale sesiunii a patra a celei de-a noua legislaturi a Marii Adunări Naționale să fie reluate joi, 11 decembrie 1986, ora 10.
în pag, a 3-a
CULTURĂ— 

ARTĂ
• O inițiativă reluată 

și învățămintele sale.
• Rubrica „Oaspeți ai 

Văii Jiului”.
• Stindardul dacic (VI).

w» wan w»-» am

în colectivul preparatorilor din Lupeni

Activitate calitativ superioară, rezultateAcționînd consecvent pentru realizarea integrală a sarcinilor privind recepționarea integrală a producției de cărbune brut din Vestul bazinului Văii .Jiului, preparatorii de la Uzina de preparare a cărbunelui din Lupeni și-au înscris cu cinste numele pe panoul fruntașilor din luna noiembrie.Prin perseverență și

nul Petroșani — Pui. In ' zona de vest a bazinului carbonifer al Văii Jiului s-a extins- rețeaua de cale ferată, s-au construit poduri și podețe și s-a realizat un mare volum de derocări
Viorel STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)
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Sectorul I B al I.M. Bărbăteni

Acțiuni eficiente pentru îndeplinirea 
sarcinilor de planin noiembrie, sectorul IB al I.M. Bărbăteni a reușit să-și îndeplinească sarcinile de- plan. Este o realizare care face cinste acestui colectiv fruntaș.La baza bunelor rezultate a stat atenția* acordată creșterii productivității muncii care, în cărbune, a fost eu 890 kg pe post mai mare decît sarcina planificată. 1— Nu pot fi omise o serie de aspecte care au concurat în mod decisiv la reușita noastră, precizează sing. Nicu Pițul, adjunct șef de sector. Cite va dintre ele: mai buna aprovizionare a brigăzilor cu materialele necesare (am în vedere îmbunătățirea calitativă a acestei activități, comparativ cu lunile anterioare), mobilizarea e. xemplară a tuturor schimburilor și condițiile tectonice prielnice desfășurării activității din abataj.Detaliind cele relatate de

hărnicie, prin pasiune și înaltă responsabilitate ei au obținut rezultate notabile în luna noiembrie: recuperarea în specia) a fost îmbunătățită cu 12 puncte, producția netă totală a fost depășită cu 40.00 tone, cantitatea de cărbune brut recepționat a fost mai mare cu 21 000 de tone, în timp-'ce la mixte producția realizată
CREAȚIA ȘTIINȚIFICĂ A STUDENȚILOR 

.coordonată valoroasă a învățămintului superior minierFormarea specialiștilor cu o temeinică pregătire teoretică și practică presupune eu necesitate atragerea studenților la munca de cercetare științifică, activitate cu profunde semnificații în procesul de în- vă’țămînt de la Institutul de mine. In 25 de cercuri științifice, peste 1500 de stu- denți participă la studierea unor tenie izvorîte din procesul de producție, care se finalizează prin noi și importante direcții ele modernizare a mineritului. De curînd la. ediția a XVII l-a a Conferinței naționale a cercurilor științifice studențești, creația științifică a studenților din institutul de mine a fost apreciată pentru . valoarea și - nemijlocita ei * legătură cu producția. Astfel, lucrării cu tema „Optimizarea parametrilor tehnologici pentru metodele de exploatare de mare productivitate propuse pentru experimentare la I.M. Șuior", realizată de absolventul Vasile Barbaloviciu,. 

adjunctul șef de sector, să ne -oprim, pentru început, la brigada condusă de Iosif Mărcuș, din abatajul frontal al panoului 5, stratul 5, blocul XI, abataj cu susținere individuală, în care exploatarea cărbunelui se face atît prin tăiere cu combina,, cît și prin procedeul de perforare-îm- pușcare. Dacă în primele zece luni brigada înregistra un minus de 2000 tone de cărbune, în noiembrie a fost recuperată,. din această restanță, aproape o jumătate, 790 de tone, mai precis. Nerealizările lunilor anterioare pot fi puse atît pe seama tectonicii (trecerea prin vechiul ax colector al blocului XI) sau pe defecțiunile dese a- le transportorului. TRl, cît și pe perioada de timp ne- c« s 1 ă î isu irii v h ol igi *. de exploatare cu combina, intrată de cîteva luni în datarea brigăzii. Un' . impediment serios l-a consti

a fost mai mare cu 8 000 de tone.Pentru a. ilustra și mai fidel activitatea superioară — cantitativ și calitativ — a colectivuluui U- zinei de preparare a cărbunelui LUpeni, trebuie arătat faptul că în cele 11 luni din acest an, față de aceeași perioadă a anului trecut, s-au realizat în plus 58 000 tone cărbune pentru cocs, în

i s_a atribuit premiul I; Altor comunicări — „încercări de concentrare prin hidrocielonare a cărbunilor din clasa 3 mm" — realizată de absolventa Eugenia Colda și studenții Ion Moldovan, anul V, și Cornel Morai-, anul IV; „Cu privire la, corelația dintre 
La Institutul 

de mine
precizia instrumentelor de măsurat unghiuri și cele de măsurat distanța într-0 poligonație" — studenta Doina Dumitraș din anul V —le-au fost acordate premiile II și III. Printre cele mai valoroase lucrări științifice studențești mai sînt: „Rezultate ale cercetărilor pentru .extinderea tăierii hidraulice din subteran" realizată de absolvenții Gabriela Sandu și Ioan Prip, studenții Constantin Marica, Gheorghe 

tuit lipsa cadrelor calificate, îndeosebi mineri și ajutori mineri, situație revenită oarecum la normal în noiembrie, cînd o parte din componenții brigăzii au absolvit cursurile școlii de calificare. Cu toate acestea, pregătirea nou.încadraților este una din preocupările de prim ordin ale brigadierului și șefilor de schimb Gheorghe Zaharia, Victor Cristi. noiu, ...Nicolae Simion și Gheorghe Rusu.Cum se acționează pentru asigurarea în continuare a liniei de front necesare?— In actualul panou, brigada lui Mărcuș mai poate „merge" încă cîteva luni, ne răspunde tehnicianul Csaba Nemeș. Paralel, formațiile de pregătiri acționează pentru conturarea al-
Gheorghe OLTEA^U

(Continuare în pag. a 2-a)

pe măsurăcondițiile în care uzina a recepționat și a supus spălării și preparării o cantitate de cărbune brut mai mare cu 450 000 tone, „înfăptuitorii tuturor a_ cestor succese economice sînt oamenii Uzinei" — ne spunea tovarășul Q- liviu Florea, secretarul comitetului de. partid, ca-
Mihai FILIP

I
i!
i

(Continuare în pag. a 2-a)

Costin, Manuela Duminică, Marcel Iii.aș, toți din anul V; „Instalație pentru deschiderea . și închiderea automată a ușilor podurilor de. siguranță la săparea puțurilor de mină" — absolventa. Cristina Bartha și studenții din anul V Nicolae Pienaru și Ștefan Tremtici; „Rezultatele cercetărilor teoretice și experimentelor privind erme- ticitatea stîlpilor hidraulici din componența susținerilor mecanizate și influența: acestora asupra comportării lor în exploatare* — Gabriel Lakcner, absolvent, Marius Fodov, anul V, Simona Goja, anul IV, Radu Bufnea, anul III, toți de la. Facilitatea de mașini și instalații miniere; „Cercetări privind dizolvarea cărbunilor în vederea obținerii soluției rafinate de cărbune (SRC), materie primă transforma, bilă în combustibili lichizi*
Tiberiu SPATARU

(Continuare în pag. a 2-a)
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(Urmare' din pag. t) '■O problemă socială care 
se cere grabnic rezolvată

O problemă socială a oamenilor muncii din orașul Petrila care se regăsește, ca un leitmotiv, în . - cierner-popular ___=_____ căldurii și apei calde în apartamente. La timpul potrivit, redacția ziarului nostru a întreprins în orașul « Petrila o anchetă privind modul în care centralele termice sînt pregătite pentru perioada iernii. Acum, am yevenit — _ mai ales pentru faptul că sesizările au sporit — la Pe. trila.Din capul locului, o precizare. încă de la începutul sezonului, rece, în orașul Petrila nu S-a furnizat apă caldă pentru apartamente. E adevărat, minerii fac baie la mină. Dar familiile lor ? Apoi, în Petrila mai sînt și alte categorii socio-profesionale de oameni ai muncii.In ceea ce privește căldura din apartamente, situația poate fi rezumată scurt : e frig 1 Agentul termic abia dezmeticește ' caloriferele, deci nu poate fi vorba șă le și încălzească. Lămuriri, e adevărat evazive, ne-a oferit.

cadrul diferitelor suri la consiliul este asigurarea
. conducerea EGCL Petrila.

IIri primul rînd ceea ce s-a putut s-a făcut; a- dică funcționarea centralelor termice, a fost asigurată pentru iarnă. Daraceste centrale funcționează cu cărbuni. Acest combustibil, cînd și cît a fost, a fost însă de calitate atît de slabă îneît cazancle din centrale au ars mai mult... piatră. Deci putere calorifică scăzută, centralele „7 Șirifică scăzută, termice din c. Noiembrie", „8 Martie", dea căldură caldă.
2 In al doilea rînd, nu au fost și nici nu sînt asigurate un minimum de stocuri de combustibil pentru centralele termice. Stocurile (plus promisiunile) din ziua documentării noastre (4 decembrie) făceau față doar pentru maximum două-trei zile...Ori așa...Față de aceste țări, sugerăm factorilor responsabili analiză atentă a lucrurilor, urmată de acțiuni ferme pentru rezolvarea responsabilă a acestei probleme . sociale din Petrila.

cartierele „Minerul" neputînd să și nici apă

consta- tuturor o

Este și aici o chemare lăuntrică a comuniștilor: a a- vea viziunea viitorului și a ști să-1 edifici cu palmele tale". Constantin Borș — miner, șef de brigadă: „De la tovarășa Naidin învățăm multe, mai ales în ceea ce înseamnă liotărîre și omenie".Cu aceste opinii în gînd, reporterul se îndreaptă spre biroul sectorului. In drum, pașii i s-au încrucișat cu cei ai maistrului Constantin Oprean •— șeful sectorului IV și ai lui Constantin Spafiu, secretarul comitetului de partid de la același sector. O strîngere de mină. întreb; așa, într-o doară, de șefa sectorului de investiții. „Inginera Naidin, mi se răspunde, ține, alături de ortacii de la XI, în mîini viitorul nostru. Ei, de la investiții lucrează înaintea noastră, pentru noi. La noi, la IV, se lucrează în condiții grele, la orizontul — 100. Investițiile s-au angajat să termine pînă Ia 1 ianuarie o importantă lucrare,, un plan înclinat, care va duce la

îmbunătățirea ” considera. ’’ bilă a condițiilor de lucru. Vom putea da cărbune mai mult, mai repede, cu efort mai mic. Despre tovarășa Naidin se poate spune că are chemarea deschizătorului de dru. muri".

Vasile Pavel, Constantin Borș, Emerich Szabo.
• — Soțiile minerilor Vin 
Ia dumneavoastră?— Da,. Firesc. Dar. le.am spus și bărbaților lor să vină deschis, în orice problemă, de producție, de viață.

Deschizător de drumuri
m.nePe. 1975

In sfîrșit, la sector, ginera Steluța Naidin spune :— Lucrez la mina trila din 1973, iar din la investiții.
— Cum se îmbină mun

ca la sector, mina, cu ce
lelalte componente ale vie
ții unei femei — soție și 
mamă? ’.j— Bine. N.am reclamatei !l

— Este greu să conduci 
Un sector ?•— Nu. Trebuie să știi să lucrezi cu oamenii. Iar o. mul cînd are nădejde-n tine devine un bulgăre de aur. Astfel de comori ale hărniciei avem în sector:

— Proiecte ?— 300 ml peste planul a- cestui an pînă la 1 ianuarie. Finalizarea planului înclinat colector c|.e bl minus 100 și apoi, două puțuri, tot ce e nevoie. Și încă un proiect: să păstrez tradiția în familie. Copiii mei, băiatul și fetița, aș vrea să-i văd ureînd în curînd dealul institutului, spre laboratoare și amfiteatre.
— Secretul succesului ?— Pentru fiecare comunist, pentru fiecare om, unul singur: muncă, perseverență, dăruire. Un miner bun trebuie să aibă talent pentru asta și să învețe tot timpul. Anul viitor vom înființa încă două brigăzi,

am început un curs de po- ? licalificare...
— Cu ce va începeți zi

ua Ia lucru?— Cerînd părerile oame-' nilor. Asta se cheamă a trăi pulsul sectorului.La sediul comitetului de partid al minei, Mareu Boantă, secretarul comitetului, întregește' portretul comunistului Steluță Naidin. „Om dintr-o bucată, cum se spune. Comunist — secretar adjunct al biroului organizației de bază din sector, — care simte viitorul, are. vocația lui. La investiții este în elementul său. Iar oamenii au încredere în comunistul Steluța Naidin".Știre de ultimă oră. Astăzi, sectorul XI trăiește bucuria succesului în mun* că. Mina Petrila îi sărbătorește. Planul anual a fost îndeplinit înainte de termen. Flori, feliei, târî, bărbați care onorează titlul de miner și în fruntea lor, a acestor deschizători de drumuri, primă femeie — șef de sector din Valea Jiului, comunistul Steluța. Naidin. al

(Urmare din pag. I)re ne-a dat numele preparatorilor, a căror muncă și-a lăsat amprenta hărniciei pe strălucirea cărbunelui ieșit din instalații : maiștrii principali Dumitru Nebunu, Mircea Dănu- țiu/și Ion Turcilă, maiștrii de preparare Petre Șontia, ■Mihai Cîșlăriu și Dumitru Făgăraș, șefii de echipă Vasile Răcățan, Ianos Hat- faludi, Alexandru Beldeah, Nicolae Mănilă — spălare, Teodor Matei, Constantin Filip, Teodor Pavel — sortare, Constantin Coropi. ță, Ioan Pop și Emil VVilk fiotație.Pentru ca activitatea pe fluxul tehnologic să se poată desfășură corespunzător și în perioada rece in care am intrat, conducerea colectivă, organizațiile dc partid, sindicat și U.T.C. au acționat încă de

Activitate 
calitativ

superioarasosirea^ toamnei pentru pregătirile de iarnă poată desfășură și cheia în timp util.la'ease să încheia în timp util. In a- ceste momente se află în stadiul de finalizare ultimele lucrări de acest gen. Astfel, după ce s-au închis spațiile de producție, s-au curățat silozurile de bruți, s-au izolat conducte- . le de apă potabilă și industrială și s-au asigurat, materialele și piesele de schimb necesare, la centrala termică, echipa condusă de maistrul Gheorghe Pană lucrează la dublarea conductei de alimentare cu agent termic pentru noile rezervoare de apă de la băile muncitorilor.

In plină 
electricianul 
Șarpe din secția 
chetaj" a Uzinei 
preparare a 
lui Coroești.

activitate, | 
Aurelia ■ 

„bri
de 

cărbune-Totodată, se finalizează Iu-, < rări le de la silozurile de bruți Hobiceni, pentru creș. terea capacității de recep- ționâre a cărbunelui brut de la minele Lupeni, Bărbăteni, Uricani, Valea de Brazi și Cîmpu lui Neag, lucrare îndrumată de loan Medrea și Andrei Kineses.Cmicluzionînd, se poate afjrma că rezultatele obținute în noiembrie, activitatea intensă din această lună pentru ca Uzina de preparare să poată încheia anul cu succese pe măsura hărniciei colectivului constituie premise certe pentru ca încă din prima zi, din primul schimb al a- nului 1987 preparatorii din Lupeni să poată răspunde pe deplin cerințelor economiei naționale, - pen. Iru a asigura cărbune în cantități sporite și de calitate superioară.

(Urmare din pag. I)
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Acțiuni 
eficiente

tor panouri. Ștefan Con- duruță și ortacii săi pregătesc panoul 5 Est, unde preconizăm să ajungem la randamente de pînă la 8 tone de cărbune pe post. Brigada lui Pompei Toino- leâ execută galeria de cap a panoului 4 Est; are deja „făcuți" 12 ml, urmînd să treacă, apoi, la galeria de bază și suitorul de atac. Pe scurt, după terminarea panoului 5 Est, ambele bri- ..găzi de pregăti»! ale sectorului se vor axa pe conturarea panoului 4 Est și, după aceea, a panoului 6, capacități ce ne vor asigura linia de front necesară în 1987. .Garanția executării la termen â lucrărilor respective o dau rezultatele deosebit de bune ale acestor două brigăzi. Nu ne referim doar la luna noiembrie, cînd formațiile coordonate de Pompei Tomo- lea și Ștefan Conduruță au realizat depășiri de 5 și respectiv, 1 ml ale sarcinilor planificate, ci și la perioada dinainte, cînd, lună de lună, și-au realizat planul înainte de termen. Sînt succese care nu pot fi puse decîț pe. seama responsabilității cu care acționează schimburile conduse de Alexandru Ghelaru, Ionel Jacotă, Iordan Lazăr, Vasile Cîtea, Alexandru Macavei, Vasile Csibi, Ati. la Csibi și loan Colac.In primele zile din luna în curs, sectorul IB înregistrează o restanță de 70 de tone de cărbune. Aceasta nu este însă ceva care să ne demobilizeze, au ținut să ne precizeze cei cu ca. re am discutat. Va fi recuperată în scurtdeoarece dorim ca, și îndecembrie, sectorul I Bsă-și realizeze sarcinile de plan.

Creația științifică» >bilitătfia în practică, sarcină subliniată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului la Congresul al III- lea al oamenilor muncii și la deschiderea actualului an de învățămînt. Pe lîngă valoarea practică, munca de cercetare are importante semnificații educative, for-, mîndu-se atitudinea de receptivitate față de ceea ce este nou în știință și tehnică, dimensiune a conștiinței- care caracterizează specialiștii.In această perioadă procesul dc integrare a invă- țămîntului superior mi. nier cu cercetarea științifică și practica economică s-a concretizat în munca studenților, prin integrarea lor în formațiile minerești, în unitățile economice din Valea Jiului și în succese de prestigiu în creația tehnică. Prin conținutul pre. gătirii studenților, Institutul de mine din Petroșani este implicat cu responsabilitate, prin crearea de mașini și utilaje, de noi tehnici și tehnologii, în îndeplinirea programelor de dezvoltare, a mineritului stabilite de Congresul al XlII-lea al partidului.

» ■
(Urmare din pag. I)— studenții Ștefan Ovidiu, anul III, Ovidiu Dan și Gheorghe Lazăr din anul II, Facultatea de mine.Creația științifică a studenților Institutului de mine se remarcă prin aplica-

Priorități și urgențe pe șantierele dezvoltării feroviare
(Urmare din pag. I)pentru pregătirea terasa- mentului.de linie ferată U- ricani — Valea de Brazi.__Trebuie spus însă, că, în ceea ce privește planul fizic, de puneri în funcțiu- - ne, se înregistrează unele rămîneri în urmă, pe obiective. Datorită faptului că amplasamentele n-au fost eliberate, la termenele planificate, pe tronsonul de dublare a căii ferate Petroșani — Peștera Bolii s-ău acumulat întârzieri care nu mai pot fi recuperate în ultima lună a anului. Pentru ultimul trimestru al acestui an, în planul fizic se prevedeau punerea în funcțiune a tronsonului de cale ferată Lupeni — Bărbăteni, pentru traficul de călători, termi-

. .— ■ .. - - - . 9 •narea gării Bărbăteni și a clădirii punctului de o- prire din zona vechiului centru al orașului Lupeni. . Dar la aceste obiective sînt întîrziate lucrările de fini- . sare.Principala cauză a rămî. nerilor în urmă, după cum am aflat de la tovarășul Gavrilă Mantu, inginer șef al ACCF Petroșani, o constituie neasigurarea la termen a frontului pentru turnarea betoanelor, în condițiile în care stațiile de preparare a betoanelor . dispuneau de 300—350' mc, capacitate zilnic, adică mult peste necesitățile locale.Posibilitățile tehnice care dispune colectivul antreprizei, rezultatele bune obținute la principalii indicatori economici demon.
de

strează că există condiții reale pentru recuperarea ră. minerilor în urmă la Unele . obiective de investiții, de încheiere a anului cu un bilanț general pozitiv. Dar în acest scop se impun o .. mobilizare exemplară,/ folosirea fiecărei ore și a fiecărei zile de lucru din luna decembrie, mai buna u- tilizare a utilajelor și a forței de muncă, la nivelul brigăzilor, frontului de montaj mecanizarea bază.In ordinea priorităților și . Urgențelor din această ui- timă lună a anului se înscrie și continuarea în ritm susținut a pregătirilor pentru crearea condițiilor de realizare a sarcinilor de plan din anul viitor. Colectivului Antreprizei

lărgirea prin lucrărilor de

îi

revine sarcina de a realiza un volum de lucrări de construcții și montaje în valoare de 307,8 milioane lei. Sînt prevăzute, printre alte obiective, finalizarea lucrărilor de dublare a căij ferate electrificate pe tronsonul Petroșani — Simeria șf punerea în funcțiune a căii ferate Uricani ■— Valea de Brazi. In condițiile •în care se cunosc documentațiile aproape în întregi, me, problema care se pune în mod deosebit este de a se elibera amplasamentele Ia termen, de a se intensifica în perioada re. ce a anului lucrările de derocări. și terasamente, pentru dezvoltarea frontului de turnări de betoane și montaje la nivelul pre. vederilor din plan și chiar în devans.
timp.

MUNCA PATRIOTICA. In cursul acestei săptămîni, 60-de tineri de la Uzina electrică Paroșeni au participat la acțiuni de muncă că- 'și fier . — ,...... organizată de Comitetul U.T.C., au luat parte uteciști din toate organizațiile de tineret ale uzinei.
patriotică, în cursul j rora au fost colectate 

I expediate 20 tone de t vechi. La acțiune,

EXPUNERE. Ieri, la clubul sindicatului din Uricani, președinta clubului „Fctnina", Maria Sârbușcă, a prezentat o expunere eu tema „Rolul femeii în e- ducarea tinerei generații în spiritul dragostei • față de partid și patria socialistă". In continuare, membrii cenaclului „Mesagerii a- d inc ui ui": au prezentat un micro-snectacol. (Florin BEJAN, Uricani)FAZA PE ȚARA. In zi. lele de 9 și 10 decembrie, la Buzău, se va desfășura faza republicană a con-

Ho- de Pe.
cursului profesional „Cel mai bun bucătar, cofetar, ospătar". Din Valea Jiului participă Margareta tea, de la Laboratorul cofetărie și patiserietrila, și Cristina Ferenczi, de la unitatea 366 Petro, șani, clasificate pe' locul I la faza județeană. Le do. rim succes! (M.B.)RADIOAMATORISM. Astăzi și mîine, la Baza didactică a Școlii sportive din Paring se desfășoară simpozionul interjudețean de radioamatorism „Parîng ’86". Organizat sub egida

C.J.E.F.S, și Federației de specialitate, i reunește peste 50 de. radioamatori. Comunicările științifice vor fi urmate dezbateri — prilej pentru un valoros schimb de experiență între radioamatori. (Al. H.)EXCURSIE. Timp dc patru zile, 44 de tineri, de la I.M. Paroșeni se află în- tr-o excursie ce include vizitarea localităților Geoa- giu, Deva, Oradea, Băile Felix și orașul Debrețin, din țara vecină și prietenă, R.P. Ungară.

cu- troșani era de minus 8IGIENIZARE. Desimpozionul rind, cantina minerilor de grade Celsius, iar în Pa-la Bărbăteni a fost supusă ring de. plus 2 grade, unei ample acțiuni de i- de gienizăre. Au fost executate, de către meseriașii întreprinderii, lucrări de zugrăvire și vopsitorie, o contribuție substanțială a- dueînd-o și personalul cantinei condus de Elisabefa Buiai.EVOLUȚIA VREMII. Meteorologul de serviciu Aurica .Voiculeșcu ne-a comunicat că, ieri dimineață, la ora 8, temperatura minimă înregistrată în Pe-

Și pentru astăzi șe prevăd valori termice mai scăzute în timpul nopții și dimineții, în cursul zilei temperatura urmînd. să crească pînă la 12,5—13 grade Celsius.
Rubrică realizată de 

Gh. OLTEANU

*7vo informăm j

mentului.de
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O INIȚIATIVĂ RELUATĂ Șl ÎNVĂȚĂMINTELE, SALEcolectivelor
CU

mu- cu„A- cu
tale în viața din ciare fac parte.La casa de cultură, zică de bună calitate,complexe pentru timpul liber, programe eu acțiuni de calitate, atractive. . A- ceste acțiuni urmăresc în —... . „ _____  _____ .,primul rînd cunoașterea și , participarea grupului custic", s-a împletit >u surprizele artistice, tombola, dansul, gluma, tinerețea, ceea ce dovedește că la

„Ziua întreprinderii" - pledoarie pentru 

organizarea timpului liber

Timpul liber al oamenilor muncii și organizarea lui constituie una dintreproblemele asupra căreiaziarul nostru a insistat în repetate, rînduri. Am fost prezenți cu cîteva zile în urmă, la o manifestare organizată la Casa de cultu
ră a .sindicatelor din Petroșani, pentru oamenii muncii de la I.P.C.V.J., sub egida comitetului sindicatului din întreprindere, cu sprijinul Consiliului nicipâl al sindicatelor casei de cultură.Am întîlnit un colectiv unit, un colectiv de oameni ai muncii care înțeleg să organizeze timpul liber pe două coordonate majore: utilitate și divertisment. O acțiune reușită, în fapt o inițiativă’mai veche reluată cu succes, cunoscută fie sub numele de „Ziua întreprinderii", fie sub genericul „Casa de cultură vă aparțihe".„In fapt, ne-a spus tovarășa Ana Popescu, activist al Consiliului municipal al sindicatelor, intră în sarcinile permanente ale tuturor organelor și organizațiilor de sindicat de a veni în întîmpinarea cerinței oamenilor muncii de a asigura- programe

• Continuă manifestările 
artistice din etapă' orășe
nească a Festivalului național „Cîntarea României". Astăzi este programat cel de.âl doilea spectacol la Uricani. Vor fi prezente pe scenă formații folclorice și de muzică ușoară.
- • Pe tot parcursul săp- 

tămînii viitoare, în orașe vor intra în concurs for- . mațiile artistice pionierești. Coruri, formații coregrafice, interpreți de muzică

strîngerea legăturilor de prietenie dintre. Oameni, dintre familiile celor ce muncesc în același colec-

tiv, sudarea fiecărei formațiuni de lucru, întărirea spiritului de colectiv mun. citoresc, atragerea tinerilor și integrarea lor în viața întreprinderii".De altfel acțiunile divertisment reușite,«i de cum a fost și cea organizată de I.P.C.V.J., la care au par. tieipat preparatori de la toate unitățile de profil din municipiu, muncitori și cadre tehnico.inginerești dovedesc pe deplin că oa. menii participă cu bucurie la actul .de cultură și divertisment, atunci cînd es. te bine organizat, de caii, tatc, cînd există inițiativă, preocupare, cînd Organiza- ’ ția de sindicat, cei ce sînt aleși în fruntea ei se im. plică atent, cu responsabili- .
în concurspopulară și ușoară, brigăzi artistice,, piese de teatru, creație literară și plastică;artistice,, piese de teatru,momente de plenară afirmare a disponibilităților creatoare ale mieilor purtători ai cravatei roșii cu tricolor și cate vor retine atenția vieții culturale din municipiu.

• Incepînd de săptămî- 
na viitoare,'vor urca pe

lui
Pie-l-am

„Be-așfi, din nou, Harap Alb
In pauza unui spectacol cu piesa „Act Venetian" 

de Camil Petrescu, am izbutit, cu mare greutate, sa-1 
smulgem pe Florin Piersic — actor care, incredibil ! 
a împlinit în acest an 50 de ani — aplauzelor unei 
săli avide de teatru. Redăm cîteva replici, notate fu
gar, intr-un dialog imaginabil al interpretului 
„Harap-Alb" și „Mărgelatu", dar și al „contelui 

ro Grala", cu prietenii Thaliei din Petroșani.
— Veniți destul de rar 

în Valea jiului.— Din păcate da, aș vrea să viu cît des. Plăcerea noastră,
pe care, sincer să fiu, găsit și aici, la Petroșani. De altfel spectacolul — îl jucăm de cîteva sta-

Oaspeți ai Văii Jiului

giuni — l-am prezentat la

deși maia actorilor Teatrului Național din București, ar fi să venim măcar o dată pe an.Vin în județul Hunedoara și în municipiul - -Petroșani, cu nostalgie. De Brașov, Cluj-Napoca, Bueu- oamenii acestei minunate ■vetre muncitorești — județul Hunedoara — mă leagă multe amintiri. La primul meu film artistic, „Aproape de soare", un film în care jucam rolul lui Petru Orșa, oțel ar la „Cuptorul păcii" din Combinatul siderurgic Hunedoara, am primit din mina Eroului Muncii Socialiste Ștefan- Tripșa, „diploma de oțelar". De atunci timpul a trecut, dar „de-aș fi, din nou, Harap Alb", aș luat-o de la . început.Publicul din seara minerii Văii Jiului convins să revin cît des printre ei; mă între prieteni de-o viață.
— Despre „Act Veneti

an" ?— O piesă de idei, densă, o piesă pe care la sediu, în București, o jucăm într-o formulă scenică diferită de cea clasică, „italiană", în sala „A- tclier" a „Naționalului". Nu este un text spectaculos. Ea cere un anume public, pregătit pentru teatru și

rești ș.a., primind aprecieri frumoase.
— Proiecte ?— După „Zbor deasupra unui cuib de cuci", pe care o jucăm la București, dar și în țară — am prezentat-o 23 de zile la rînd la Constanța, într-o microstagiune, am în proiect un spectacol care se va chema „Astă-seară vă invit eu", un spectacol pe

asta, m?au mai simt

I.P.C.V.j. muncește un colectiv unit, că Radu Tunase, președintele comitetului de sindicat și activiștii sindicali din întreprindere știu să unească acele fire care permit o reală viață de colectiv muncitoresc. „O inițiativă reluată, cu multe învățăminte și pentru noi — ne spune Ion Dulămiță, directorul casei de cultură. Oferim tot sprijinul unităților care doresc să organizeze „Ziua întreprinderii". Cuvintele „casa de cultură vă aparține" nu Ie rostim în vînt. Punem la dispoziție scena pentru spectacole cu participarea formațiilor de â. matori ale întreprinderii respective, formațiile noastre proprii, sala de dans,

toate condițiile pentru nifestări de calitate, teptăm inițiative. Vom punde prompt întotdeauna".Și cadrul poate fi lărgit. Spectacolului și serii de dans i se. pot adăuga foarte bine o dezbatere pe teme profesionale, sau pe teme de cultură generală, proiecții de film, diapozitive, totul pentru ca „Ziua întreprinderii" să fie cît mai bogată, să contribuie la refacerea capacității de muncă, la educarea tinerilor pentru viață, la unitatea spirituală a colectivului. Implicațiile acestor acțiuni merg foarte departe, pînă la stabilizarea forței de muncă. Cu alt tonus se trece la muncă dacă, din cînd în cînd, oferim celor ce muncesc în abataje, sau hale de producție, acțiuni cu caracter instructiv-edu- cativ și de divertisment.Am pornit de la un fapt concret: acțiunea organizată de I.P.C.V.J., o pledoarie pentru o inițiativă valoroasă, un fapt care nu trebuie să fie singular. Așteptăm invitații la acțiuni similare pe care organizațiile de masă le vor iniția pentru îmbogățirea acestui „al doilea 8“ al fiecă- - ruia dintre noi, timpul li-
H. DOBROGEANU

in sa- a tea- curînd
Artistul emerit Ștefan Ruha, în timpul concertu. 

lui de la Petroșani. Foto: Al. TĂTAR

scenă în concurs și formațiile artistice din orașul Petroșani. Primul spectacol, în ziua de 14 decembrie, la casa de Cultură. . ■
• După recentul succes 

înregistrat la Timișoara, în faza zonală a festivalului, formațiile artistice studențești vor prezenta vineri un prim spectacol pentru colegii lor, studenții minieri ca și pentru cadrele didactice.; (Al. H )
•care îl voi prezenta la de 400 de locuri trului, . ce va fi inaugurată.Un „monospectacol" în ■ care eu îmi întîmpîn. spectatorii, îi conduc la locurile lor, urc pe scenă unde spun versuri, monoloa- ge, cîrit — momente artistice reunite sub ideea „actorului și universul e- xistenței sale". Voi prezenta monoloage despre actori, despre viața teatrului, melodii despre ceea ce a fost și ce este actorul, poezii, Uri spectacol- laborator cu care, cu dragă inimă, voi veni , aici, la Petroșani. In ceea Ce privește filmul, lucrez la episodul VI cu „Mgrgela- tu“, provizoriu . intitulat . „Capcana", și a cărui premieră vreau să o prezentăm într.un spectacol de gală, tot aici, la Petroșani.

— Pentru mineri?— Repet,- voi reveni în Valea Jiului printre prieteni.
Interviu realizat de 

Ilorațiu ALEXANDRESCU

Oricît ar părea de ciudat, lupul pătrunde în pictura religioasă, la Voroneț, la Sucevița, la Horezu etc.; iconografia cu reprezentarea lupului constituie argumente elocvente ale sacralizării acestui animal la geto-daci.Să revenim în ' Valea Jiului, în teritoriul mitic al toponimelor licantropice.. Reamintind ipoteza noastră în legătură cu moștenirea spiritualității geto-daCe, prin literatura creștină a- pocrifă, punem, pentru prima oară, în valoare un „triunghi" mitologic și toponimic Vîrful lui Patru din Șurean, Vîrful lui Patru din Retezat și Babele Vîrciorovei, lingă Drobeta Turn.u Severin, care, atestă metamorfoza unei zeități a strămoșilor noștri în... .Sfinții Pătru... de Duniie, altul decît cel biblic. Legendele . care ii au ca erou ii relevă ea patron al lupilor, uneori bețiv, Juptin lu-se eu necuratul, pentru salvarea oamenilor, din pare înfruntare iese rănit la un picior și strigînd „ai", din sînge- le lui răsare usturoiul, ridică .aiul. Ori nu departe de Vîrful lui Patru din Șurean se află oronimul Purul, în latină porrun . înseamnă. ai, ușturoi. Să privim harta Șureanu’ui, ca-

Filarmonica „Oltenia" din Craiova, la Petroșani

Sensibilitate, acuratețe, desăvîrșită stăpînire a stilurilor marilor, epoci creatoare ale istoriei muzicii -- iată ceea ce rie-a oferit cu generozitate, miercuri, orchestra de cameră „Ars nrundia" a Filarmonicii de stat „Oltenia" din Craiova, ansamblu artistic de prestigiu în viața muzicală a țării, condus cu măiestrie de dirijorul Modest Cichirdan, în cadrul a două concerte susținute îri sala Casei de cultură a .sindicatelor din Petroșani, cu participarea extraordinară a violonistului Ștefan RUha, artist e- merit.Am ascultat un program ce ne-a purtat prin lumea minunată a muzicii de cameră și care a cuprins mă- iastrele bijuterii violonistice, concertele „Toamna" și „Iarna" din ciclul „Anotimpurile" de Antonio Vivaldi, precum și monumentalul concert în Mi major de I.S. Bâch, lucrări care, în in- . terpretarea lui Ștefan Ruha și a orchestrei de cameră, dirijate de Modest Cichirdan, au dobîndit o frumusețe aparte, fiind reliefat .cu exactitate fiecare detaliu al structurii arhitectonice a lucrărilor.

Eliberîn- apăsare,' revenit parte fi.

Dacă interpretînd Vivaldi, Ștefan Ruha ne-a. dăruit două pagini violonistice pline de spontaneitate, în concertul în Mi ma- , jorde I.S. Bach, vioara • fermecată a artistului contopită cu întreaga sa personalitate creatoare, ne-a purtat într-o altă lume, a barocului, unde dialectica ideilor muzicale .s-a des. fășurat cu vigoare. Cu deosebire în partea a doua a concertului în Mi major, dramatismul partiturii viorii soliste s-a împletit i- deal cu arhitectonica a- companiamentului susținut cu finețe de orchestră, 0. ferindu-ne o imagine sonoră memorabilă, du-se parcă, de viorii soliste i-a strălucirea, într-o naîâ executată cu vigoare, desăvîrșită stăpînire a dialogului solist — orchestră; o interpretaree magistrală a unei partituri celebre.Celelalte două lucrări prezentate miercuri, „Codex Caiorii" de Doru Popovici — frescă sonoră a spiritualității. românești a secolelor XVII—XVIII, îmbogățită, fără a-i fi umbrit cu nimic farmecul original, prin prelucrarea liniilor melodice din codex.ul lui Ioan Căianu de către compozitorul Doru Popovici — și „Simfonia simplă" de Benjamin Britten, au relevat largile disponibilități interpretative ale orchestrei < raiovene.. ■, «Concertele de miercuri, primul avîrid un pronunțat caracter de lecție, fiind susținut pentru elevi, și ex- ■ plicat cu migală în amănunt de Modest Cichirdan, au . oferit o nouă și valoroasă dovadă asupra, a ceea ce înseamnă românesc și'universal în muzică, în artă, atît prin alcătuirea programului, cît și prin maniera caldă, cu profundă sensibilitate, in care au fost, interpretate lucrările lui A. Vivaldi, T.S. Bacii, B. Britten.
Ioan ȘTEFAN

STINDARDUL DACIC (VI)re înseamnă, în limba da. Cilor vîrf (piatră) ascuțit, dublat de oronimul Ster- minos (și în Retezat), cu a. celași înțeles. Numeroase toponime au la bază lati- nesctll petra, adică piatră: Piatra Albă, Petrila, Petros și mai apoi, din a- eesta, Petroșani ete. Din

tru —- Lupeni — Vîlcah — Paring, cu alte numeroase variante sau diminutive, _ alcătuiește hotarul și sincronic și diacronic, din zestrea lingvistică dacă și romană,:. continuată de cuvinte slave, avem deci conturată o autentică Vale a Lupului, ale cărui ... cercuri concentrice se dez... „ voltă asemenea, valurilor
Mărturii ale continuității unui lac, pînă la „malurile" teritoriilor locuite de romani, ba chiar și mai departe, în Apuseni, în Oltenia (Elipsa, Lupoăia, Băl- cești, Vâlcea etc.). Aceste centuri toponimice concentrice sînt dublate de un bogat lanț al onomasticii, de asemenea, evident și diacronic, orjeine își dă seama cît de frecvente sînt numele proprii Lupii, Lupașcu, Lupescu, Vîlc, Vulcan, Vulcănescu, Băl- cescu, dar și Bararu (o solistă de muzică populară de prin Moldova), ■ chiar Berarii (fiindcă berea nu este o băutură tradițională la români) Barahga etc.. Iar Petre, alături de Ion, Gheorghe, Ilîe și alte cîteva prenume, are o frec- 4 vență bogată pe întreaga arie a dialectelor ■ limbii române, la nord și la sud de Dunăre.

subștantivul comun latin provine și numele propriu Petre eu variantele Petru și Patru.Circumscrierea creștinismului.,. încă din vremea conviețuirii daco-romane, pe cale populară, nu cultă, în vatra Carpaților, a făcut posibilă amalgamarea unor credințe păgîne și creștine, mai bine zis inveșmîntarea celor păgîne într-o mo-' rulă creștină. Fenomen spiritual intuit și ilustrat magistral de Mihail Sadove,ținu, în al său roman istoric „Creanga de aur". Altfel zis, luînd în considerație obîrșii.le JiUrilor, ca teritoriu mitic, al dacilor și a- poi “al românilor, filiera ■ tcpc-nimică de la est Ia ...vest. Vîrful lui Patru — Sureau - Petrila — Petros Baru —■ Bărișor, Valea Lupului -- Vîrfu lui Pă- Prof. Ion VULPE
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tuirii, in linii, generale, în acest cincinal, a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, al trecerii României la stadiu superior — de țară socialistă mediu dezvoltată.Comitetul Politic Executiv a aprbbat în unanimitate aceste documente și a hotărît ca ele să fie. supuse dezbaterii plenarei C.C. al P.C.R., și, apoi, adoptării lor de către Marea Adunare Națională.
In legătură cu aceste 

documente, a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Secretarul generai al partidului a subliniat că planul pe 1987 pune un accent deosebit pe creșterea continuă a forțel'or de producție, a- firmarea cu putere a noii revoluții tehnico-științifi- ce și a noii revoluții agrare, dezvoltarea bazei proprii de materii prime și a agriculturii, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, sporirea mai rapidă a productivității muncii și reducerea cheltuielilor materiale, în vederea creșterii susținute a venitului național și ridicării continue a nivelului de trai al populației.In cadrul ședinței, tova. rășUl Nicolae Ceaușescu a atras atenția asupra necesității de a se lua toate măsurile și de a se acționa cu cea mai 'mare hotă- rîre pentru îndeplinirea în cele mai bune condițiuni a prevederilor stabilite, a programelor de perfecționare a organizării și modernizării producției, de normare economico.fi- nanciară, în vederea valorificării cu maximă eficiență a materiilor prime, energiei și combustibililor, ridicării în continuare a calității și nivelului tehnic al produselor, folosirii depline a tuturor capacităților de producție, prin organizarea mai bună a activității de întreținere și reparație a mașinilor și utilajelor, pentru asigurarea unei eficiențe superioare în toate domeniile de activitate.Secretarul general . al partidului a atras, de asemenea, atenția asupra necesității de a se lua măsuri hotărîte pentru îmbunătățirea în a activității în ră, îndeosebi în zootehnie, în vederea realizării în bune condițiuni a tuturor o- biectivelor stabilite în pla- pul pe anul viitor.In ce privește planul financiar și bugetul pe 1987, tovarășul Nicolae
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at un
că

tre
Ceaușescu a subl iniat prevederi le acestora buie considerate, la venituri, că minime, iar la cheltuieli ca Anaxime, și a cerut organelor financia» re, ministerelor să acționeze permanent pentru îmbunătățirea activității economico-financiare a tuturor unităților, pentru creșterea veniturilor și reducerea cheltuielilor, pentru sporirea eficienței întregii activități economice. -In vederea realizării în cele mai bune condițiuni a planului pe 1987 — cel de. al doilea an al cincinalului — tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca toate cadrele de conducere, de partid și de stat, să-și sporească exigența și spiritul de răspundere în îndeplinirea sa rcinilor încredințate, în rezolvarea operativă a tuturor problemelor de care depinde buna cii în ximă lor a avuției naționale a po- - porului. Trebuie luate a- semenea măsuri — a subliniat secretarul general al partidului — îneît ac. tualul cincinal să determine o schimbare radicală a întregii activități, atît din punctul de vedere al organizării și perfecționării producției, al calității și eficienței, eît și în ce privește spiritul de răspundere, modul de a gîndi și acționa al oamenilor, al cadrelor de partid și de stat, din toate sectoarele vieții economice și Sociale.In continuare, Comitetul Politic Executiv a dezbătut și aprobat _ 
privind balanțele princi
palelor produse 
mentare din recolta anului 
19’86. S-a apreciat că recolta bună obținută în a- •cest an asigură aprovizio. corespUnzătoare a a- Și

miei, petrochimiei șialte domenii de interes comun —, precum și pentru lărgirea și diversificarea schimburilor de mărfuri, pe bază de acorduri de lungă durată, care să asigure stabilitate și continuitate bunelor . . raporturi existente între țările și popoarele noastre. . S-a subliniat, de asemenea, importanța înțelegerilor convenite privind dezvoltarea în continuare a colaborării în domeniile științei, învățământului și culturii, în scopul âdînci- ani- rii ' cunoașterii reciproce,

desfășurare a mun. gospodărirea cu ma- eficiență a resurse- materiale și bănești,

Raportul

agroali-

narea populației cu produse groalimentare, precum necesitățile de materii prime ale industriei.A fost, de asemenea, e- xaminat și aprobat 
Programul privind auto, 
conducerea și autoaprovi
zionarea pentru asigura
rea bunei aprovizionări a 
populației eu produse a- 
groalimentare și bunuri 
industriale de consum pe 
perioada 1 octombrie 1986 continuare — 30 septembrie 1987.Comitetul Politic Executiv a apreciat că prevederile programului sînt deplină concordanță cu târîrile Congresului XlII-lea al partidului se înscriu înmăsurilor de re a organizării și conducerii activităților din

agricultu. în ho- al și ansamblul perfecționa-
in

dustrie și agricultură, de gospodărire rațională . a resurselor și repartizare judicioasă a fondului de marfă pe întreg teritoriul țării. Nivelurile propuse în program asigură o a- provizionare corespunzătoare a populației cu pro. duse agroalimontare și industriale de larg consum, precum și necesitățile de materii prime ale economiei naționale.Programul situează în centrul atenției grija deosebită pentru sporirea pe toate căile a producției agricole, vegetale și t male, la nivelul cerințelor al întăririi conlucrării noii revoluții agrare, sta- . multilaterale dintre popoa- bilind că aprovizionarea fiecărui județ, a fiecărei localități se va face î“ raport nemijlocit cu realizarea producției planificate și cu respectarea riguroasă a prevederilor legale privind asigurarea fondului central de stat și a fondului ce se constituie la nivelul fiecărui județ. Consiliile populare, ca organe ale autocondu. cerii teritoriale, poartă întreaga răspundere pentru' realizarea producției agroalimentare planificate, ca și pentru încadrarea strictă în consumurile stabilite.Comitetul Politic Executiv a hotărît convocarea 
Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Roman pentru zilele de 9 
și 10 decembrie.

In cadrul ședinței Corni- tern, de a-șf aduce con- tetului Politic Executiv, . tribuția activă laafirma- . rga ferniâ a politicii de destindere, de dezarmare, de colaborare și pace, realizarea unei ~ unite, fără arme nucleare. Totodată, a fost relevată

rele celor două țări.Comitetul Politic ExecU- în tiv a apreciat în mod deosebit schimbul de vederi dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Sinan Hasani cu privire la problemele' internațio- . nale actuale și, îndeosebi, 
la căile și mijloacele de acțiune pentru reducerea încordării din viața ternățională, pentru prirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară, pentru întărirea securității și colaborării în Europa și în întreaga lume. In cadrul convorbirilor a fost reafirmată hotărîrea României și Iugoslaviei de a lărgi și aprofunda șt mai mult colaborarea și con-

ex-
mult colaborarea și lucrarea lor pe plan.

in- o-

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Acasă; Unirea: întoarcerea din iad; Pa- 
ringul : Aplauze, aplau- Z6.LONEA: Viraj periculos.VULCAN — Luceafărul: B.D. în alertă.LUPENI — Cultural s Ca-n filme.URICANT: Tinerețe fără bătrînețe. 'N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

Telex.La sfîrșit de săptămână (p.c.) Săptămîna politică. 15,00 închiderea programului.19,00 Telejurnal.19.20 Teleenciclopedia. (color).19,50 Film artistic:
Secretul navei cos- mice.(color).21,40 Crizantema de aur. . (color). '— Concurs de inter- . pre tare a romanței.22.20 Telejurnal.22,30 închiderea progra- ,llhultlL.,.WU.'

MEMENTO

tovarășul N 1 COLA E 
CEAUSESCU a prezentat 
o informare privind vizita 
oficială de prietenie efec
tuată în țara noastră, 
zilele de 20 și 21 
brie, de tovarășul 
Hasani, președintele 
zidiului Republicii 
liste Federative 
slave.Comitetul Politic tiv a dat o înaltă ciere convorbirilor dintre tova. rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Sinan Hasani, subliniind că acestea au marcat Un nou momentimportant în _1L._...tradiționalelor relații de prietenie și colaborare ro- mâno-iugoslave. S-a apreciat că Vizita a oferit posibilitatea examinării pro. blemelor fundamentale ale conlucrării româno- iugoslave, îndeosebi în domeniul economic și tehni- co-științific. A fost evidențiată însemnătatea înțelegerilor convenite privind extinderea îna colaborării și cooperării în producție niilelectrotehnicii, țiilor

laEurope
în 

noiem- __________ _
Sinan hotărîrea celor două țări de a milita și în viitor pentru dezvoltarea colaborării bilaterale și multilaterale între toate țările balcanice, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, securității, înțelegerii și bunei vecinătăți, fără arme nucleare și chimice.Aprobînd în unanimitate rezultatele vizitei, Co- dezvoltarea mitetul Politic Executiv a indicat guvernului, ministerelor, celorlalte organe centrale să ia măsurile ce se impun • pentru transpunerea în viață a înțelegerilor convenite cu prilejul noii întîlniri ro. mâno-iugoslave la nivel înalt, pentru dezvoltarea pe multiple planuri a tradiționalelor ra’porturi de prietenie și colaborare din- “ ■ > și po-

Pre- 
Socia. 
Iugo.Execu- aprecie- rezultatelor vizitei,

continuareîn dome, electronicii, e- construc- de mașini, chi-
tre. țările, partidele poarele noastre.Comitetul Politic tiv a soluționat, de menea, probleme Execu. ase- curente ale activității de partid și de stat.

îN LU/MET
Difuzarea ca document oficial al Adunării

Generale a O.N.U. a rezultatului referendumului 
de la 23 noiembrie din

I

RomâniaNAȚIUNILE 'UNITE (Agerpres). La Națiunile Unite a fost difuzat. ca document oficial al Adu. nării Generale rezultatul referendumului ce a avut loc în țara noastră la 23 noiembrie, prin , care poporul, român s.a pronunțat în favoarea reducerii un:-

5 'laterale de către România a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor sale militare. In document se relevă că rezultatul referendumului a pus în cvi- /dență adeziunea deplină a întregului popor român la politica de dezarmare și pace- promovată conșec-

vent de România, de președintele . N i c o 1 a e Ceaușescu, hotărîrea sa fermă de a acționa în continuare -pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru realizarea dezarmării și pentru făurirea unei lumi, ■a păcii, fără arme /și fără războaie.

PE SCURT
CONGRES. C.C. al P.C. din Austria a hotărît convocarea Congresului al XXVl-lea al partidului în zilele de 27—29 martie anul viitor, la Viena — □ anunțat . într-o conferință de presă președintele P.CA., Franz Muhri.
ZĂCĂMINTE. Oa men i.de știință din Noua Ze- elandă au anunțat peri rea unor de petrol în Antarcticii, la mari.

ducere auto. Abaterea lor este cu atît mai gravă, întrucît este vorba de conducători auto profesioniști. Iată motivul pentru care s-a inspirat testarea cunoștințelor lor profesionale, /
ATENȚIE LA POLEI !Rigorile iernii impun o atenție deosebită la volan. Poleiul a făcut de. ja primele victime. Nefolosind frîna de motor, circulînd imprudent, fără a reduce viteza pe porțiunile carosabilului înghețat, în preajma Peșterii Bolii, pe DN 66, cîțiva conducători auto au comis accidente, răsturnînd autovehiculele, care au suferit avarii grave. Atenție chiar și la parbrizele necurățate de gheață 1

Duminică, 7 decembrie 
a.c. au dreptul de circu
lație autoturismele pro
prietate personală în
matriculate sub “număr 
I ARĂ SOȚ.

alcoolIntre conducătorii auto, care au „pierdut" permisele de conducere, pentru o perioadă de 1—3 luni, s-au aflat Simion Mureșan (3 HD 7636), Ioan Cucu (1 HD 2184), Ștefan Cîmpean (1 HD 6243) și Constantin Mă- gureanu (0 70306 B), care s-au urcat la volan sub influența băuturilor alcoolice. Sancțiunile contravenționale administrate cu acest prilej au darul să readucă aminte și altor amatori de riscuri, care sînt prevederile regulamentului de circulație referitoare Ia pericolul conducerii în stare de „imponderabilitate0 bachică.
TESTNerespectînd dispozițiile legale privind tre. cerea la nivel de cale ferată, Panfil Căpraru (31 HD 6449) și Constantin Buciumano (31 HD 5639) și-au demonstrat cori- gența în materie de con- municipiului Petroșani

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției

Mica publicitate

„La

Nieolcta prinde azi al 15-lea trandafir în buchetul vieții. Părinții și buni- cii îi urează multă sănătate, multe succese și mulți ani 1". (9379)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Demian Petru, eliberată de IGCL Petroșani. O declar nulă. (9399)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Gal Io-
ANUNȚURI

sif, eliberată de I.M. Lu- peni. O declar nulă. (9398)
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Dane- liuc Octavian, eliberată 

de Preparația Petrila. O declar nulă. (9397) f,PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Dijmă- rescu Ruxandra, eliberată de ILPP Deva. O: declar nulă. (9396)
DE FAMILIE

Colectivul Laboratorului tehnologie minieră din 
cadrul ICITPMII Petroșani este alături de colegul 
lor Caramete Vasile în momentele grele pricinuite 
de pierderea mamei sale. '

Transmite sincere condoleanțe. (9402)

Familiile Crainic și Frigescu, profund zguduite, 
deplîng dispariția fulgerătoare a celei care a fost 
o minunată cumnată și mătușă

CRAINIC MARIA
Pentru sufletul său ales o vom păstra veșnic în 

amintire. (941)0)

Familia Tudor Liviu și Ana aduce pe această ca
le un ultim omagiu celei care a fost o neprețuită 
cumnată '

CRAINIC MARIA
Nu o vom uita niciodată. (9401)

Cu nemărginită durere soția Maria și nepoții 
Muntoi anunță împlinirea unui an de la decesul ce
lui care a fost ’ '

BEDEU ARCADIE (Bubi)
Ii vom păstra o veșnică amintire. (9391)< lesco- zăcăminte subsolul adinei mi Pios omagiu Ia împinirea unui an de Ja dispa

riția scumpului nostru
ANGELESCU NICOLAE (9381)
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