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ȚÂRII CÎT MAI MULT CĂRBUNE!
CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

Importante capacități
asigurate înainte de termen

la ex- 
pentru

Sarcinile sporite 
fracția de cărbune 
anul 1987, cel de-al doi
lea an al actualului cinci
nal, au impus și la I.M. 
Bărbăteni punerea accen
tului pe accelerarea ''-lu
crărilor de investiții cu 
termen de finalizare 
1986 și anul viitor.

In acest context, al 
bilizării minerilor în 
derea pregătirii în 
condiții a producției anu
lui următor, al creării capa
cităților necesare realiză
rii acestei producții, 
înscrie și activitatea 
fășurată de sectorul 
investiții, care a raportat 
cu 27 de zile mai devreme, 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan anuale.

— Succesul nostru, rea
lizarea în devans, la 4 de
cembrie mai exact, a pla
nului pe acest an la acți-

în

mo
ve.

bune

se 
des- 

IV

vitatea de săpare, betona- 
re și lucrări de cercetare 
geologică, este rezultatul 
angajării de excepție a 
celor șapte brigăzi din 
sector, ne spunea ing. 
Stan Iureș, șeful sectoru
lui.

— Lâ cele spuse de to- ' 
varășul inginer aș veni, 
cu o completare, adaugă 
minerul șef de brigadă 
Petre Fănuță. Nu numai 
că am dorit să realizăm 
înainte de termen .planul, 
ci ne-am dat toată 
neala să înfăptuim 
obiectiv, Modul de 
Zare a 
lunare, 
brigăzi 
țiile.

Gheorghe OLTEANU

oste- 
acest 
reali- 
plan 

dintre
sarcinilor de
la oricare 

îmi susține afirma-

Feste 13000 tone 
extrase suplimentar

Printr-o mobilizare exemplară a fiecărei for
mații de lucru, prin valorificarea eficientă, la un 
nivel calitativ superior a tuturor condițiilor și 
rezervelor interne existente la locurile de muncă, 
colectivele întreprinderilor miniere Lbnea, Parbșeni 
și Cîmpu lui Neag au extras de la începutul acestei 
luni o producție suplimentară care se ridică 
aproape 13 500 tone de cărbune.

• MINERII DE LA PAROȘENI continuă să 
se mențină pe primul loc în întrecere cu o pro
ducție peste plan de 7300 tone de cărbune.

• COLECTIVUL ÎNTREPRINDERII MINIE
RE CIMPU LUI NEAG prin cele 800 tone extra
se suplimentar în 7 decembrie, cel mai mare 
plus al zilei din bazinul Văii Jiului pentru ziua 
amintită, au ridicat producția obținută peste 
plan de la începutul lunii la aproape 5500 tone.

• LA MINA LONEA, producția medie zil
nică realizată, plusul obținut este în continuă 
creștere, ajungînd de la plus 25 tone în 2 de
cembrie, |a plus 374 tone în 7 decembrie.

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului. Comunist 
președintele 

Socialiste România, 
ședințele Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste, luni a avut loc Ple
nara Consiliului Național 
al Frontului Democrației 
și. Unității Socialiste,

Pe ordinea de zi a ple
narei au figurat .Urmă
toarele probleme:

1. Raport cu privire la 
modul în care au acționat 
consiliile FDUS, organi
zațiile de masă și obștești 
componente pentru în
făptuirea sarcinilor pla
nului de stat pe anul 1986 
și măsurile ce se impun 
în vederea mobilizării oa
menilor muncii la reali
zarea exemplară a obiec-

, tivelor privind dezvolta- (Continuare! tn pag. a 4 a)

Român, 
Republicii 

pre.

rea economico-socială ă 
țării în anul ,1987.

2. Raport privind pro- 
. iectul Planului național u-

nic de dezvoltare econo
mico-socială a Republicii 
Socialiste România pe a- 

ț hui 1987. ■
3. Raport ' privind pro. 

iectele Planului financiar 
centralizat al economiei 
naționale și al Bugetului 
de Stat pe anul 1987.

4. Raport cu privire la 
organizarea și desfășura
rea dialogului cetățenesc 
în cadrul „Tribunei de
mocrației".

In timpul 
s-a subliniat

dezbaterilor
_______  că obiecti

vele Planului național u- 
iile de dezvoltare econo- 
mico-s'ocială a țării pe a-. 
nul 1986 au constituit un 
amplu și însuflețitor pro-

în
Comite. 

Organiza- 
Și Unită-

a pl'ena-

parti-
de.

Luni a avut loc 
Capitală Plenara 
tului Central al 
ției Democrației 
ții Socialiste.

Ordinea de zi 
rei a cuprins:

1. Raport privind 
ciparea organizațiilor 
mocrației și unității soci
aliste la înfăptuirea pre
vederilor de plan pe anul 
1986 și sarcinile .ce le re
vin pentru sporirea con
tribuției membrilor lor la 
îndeplinirea obiectivelor 

dezvoltării economico-so- 
pe anul

Prognozâ 
în lumina 

și câldurâ
Pentru reporter, . . nor- 

matorul este cronicarul 
unui sector minier: Pe 
subinginerul Ion Carașca 
îl „ghicești" după prima 
privire ; zîmbet înseam
nă „veniți la noi, sînt 
rezultate excelente la 
sectorul 111 al minei 
Lonea" ; cînd e înnou
rat, acest normator 
salută în grabă și te 
deamnă să treci la 
următoare, la IV, 
„fruntașii de meserie" 
ai minei. La ultima vizi
tă am rămas surprinși■; 
în prag, un obraz solar, 
pe altul-— umbre de 
Cumulus.

Știam că, în 
sectorul „căzuse1 
cauza liniei 
Cauzele ? Și 
dar mai ales ignorarea 
perspectivei. Existau te
meri că planul anual nu 
va fi îndeplinit. Maistrul 
principal minier Tivadar 
Dolha. șeful sectorului 
și statul său major, șefii 
de brigăzi, afișau țotuși 
un optimism circumspect. 
Se bazau pe extinderea 
tavanului de rezistență 
la numerele 62, 64, 65, 
66, pe ambiția ortacilor 
lui Iosif Bucur, Vașile. 
Gaiță, Vasile PînzarU, pe 
eforturile întregului co
lectiv. Așteptau saltul, 
întrucît crescuseră rîn- 
durile calîficaților cu 23 
de mineri. In dimineața 
zilei de referendum, ia 
23 noiembrie, cînd mi
nerii Lonei au întărit vo
tul lor, pentru pace 
înțelegere între 
popoarele lumii, 
succese deosebite 
muncă, Iosif Bucur, 
purtător de cuvînt 
sectorului, s-a

aprilie, 

de front, 
obiective,

(Continuare tu pag. a 2-a) (Continuare în pag. a 2-a)

■ ciale a patriei 
1987.

2. Participarea 
zațiilor democrației

organi-
Și

unității socialis
te la organizarea și desfă
șurarea activității de edu
cație socialistă, de forma
re a omului nou, cu o 
înaltă conștiință revolu
ționară.

Dezbaterile au fost con
duse de dr. Constantin 
Arseni, președintele Bi
roului CC.. al O.D.U.Ș.

'■'.joifi. cuvîntul lor vorbi
torii s-au referit pe larg, 
în spirit critic și auto- . . 
critic, la activitatea des
fășurată de ODUS pen
tru mobilizarea oameni- - 
lor muncii la îndeplinirea 
prevederilor de plan pe

(Continuare în pa®, a 4-a)

I.F.A. VISCOZA

producției anului viitor — 
obiectiv prioritar al activității politice

Pregătirea

I I 
I
I

CI brigadă disciplinată, cu bune rezultate 
muncă la I.M. Bărbăteni — cea condusă de 
stantin Căldare. In imagine, ortacii din schimbul 
minerului Ștefan Onisiu, într-o discuție profesio
nală cu cadre tehnice.

Foto: Al. TĂTAR

' Pornind de la orientări
le de excepțională însem
nătate formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
la cel de-al III-lea Con- 

’ greș al oamenilor muncii, 
comitetul de partid al
IFA Vîscoza Lupeni pune 
în centrul activității po
litice și organizatorice pre
ocuparea pentru realiza
rea sarcinilor’ de produc
ție revenite pe 1986, pen. 
tru asigurarea condițiilor 
de îndeplinire exempla
ră a planului din anul 
viitor. Biroul comitetului 
de partid, pe baza unei 
planificări judicioase a 
întregii activități, a orien
tat eforturile colectivu
lui, astfel îneît, în pregă-

tirea planului Jin anul 
viitor să se regăsească răs
punderea . pe care o im
plică dezvoltarea intensi
vă a producției, In adu
nările generale ale .orga, 
ni zațiilor de uartid din

conomice pe principiile 
dezvoltării intensive. Pro
blema aceasta s-a pus în 
colectivul nostru cu 
mai mult cu cît., în anul 
viitor, ponderea cea

atît

VIAȚA DE PARTID

.secții, în adunarea gene
rală. a reprezentanților . 
oamenilor muncii, 
antrenat întregul 
țial de gîridire și 
al colectivului în direcția 
stimulării și promovării 
factorilor calitativi. Am 
considerat că astfel se pot 
orienta, practic, preocu
pările îndreptate spre în
făptuirea indicației date 
de secretarul general al 
partidului privind așeza
rea întregii activități e-

a. - . fost 
poten- 

acțiune

viitor, ponderea cea mai 
importantă a producției de 
fire va trebui să fie reali
zată în noua instalație, 
aflată în prezent în probe 
tehnologice.' Conform pla- 

noua 
să 

maxi- 
ce- 

care 
be- 
ho-

tuf. ui de producție, 
instalație va trebui 
atingă capacitatea 
mă de 5000 tone fire 
lulozice pe an, din 
o parte va fi destinata 
neficiarilor de peste 
tare.

Prezentate pe larg
Constanța STAN, 

secretar al comitetului de 
partid al IFA „Vîscoza** 

Lupeni

Și

(Continuare tn pag. a 2-a)

și 
toate 
prin 

în 
ca 
al 

angajat
Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a)
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| sarcinile anuale de
I "" “
I
I
I
Ițiunue intrepnr 

stăruitoare sînt
| rile întregului.

Activitatea desfășurată 
de colectivul minei Păro- 
șeni, cea mai modernă și 
mai mecanizată unitate 
minieră din Valea Jiului, 
s-a ridicat la cote supe
rioare de eficiență nu nu. 
mai în ceea ce privește 
sporirea producției de căr
bune extras, realizarea e- 
xemplară a prevederilor 
de plan — după cum se 
știe, mina și-a îndeplinit 

' ; plan 
cu 52 de zile înainte de 

'termen — ci și la obține. 
| rea unor rezultate deose. 
, bite pe linia economisirii 
1 energiei electrice. z 
| Cît de eficiente sînt ac
țiunile întreprinse, cît. de 

preocupă- 
colectiv

pentru
cioasă
o demonstrează 
le obținute și în acest do 
meniu de activitate, re-

gospodărirea judi- 
a energiei electrice, 

rezultate-

ECONOMISIREA, 
cea mai ieftină sursă 

de energie !

zultate care nu sînt mai 
prejos decît cele înregis
trate la producția de căr
bune. Un prim exemplu îl 
constituie bilanțul deosebit 
de. fructuos al lunii no
iembrie, lună în care mi
na și-a realizat sarcinile 
de .plan anuale, cînd a

îndeplinit un milion ’ de 
tone de cărbune extras 
(de la începutul . anului), 
pentru prima dată în isto
ria ei, lună în care s-a 
aniversat împlinirea a 20 
de ani de existență a mi
nei. Astfel, producția de 
cărbune a fost. realizată în 
proporție de 183 la sută, 
deci, insistăm, 83 la sută 
peste sarcinile de plan. In 
aceste condiții, colectivul 
minei nu numai că s.a 
încadrat în cotele de e- 
nergie alocate, . la nivelele 
stabilite, dar a. obținut și 
d economie de 30 907 kWh, 
iar consumul specific pe

Dorin GIIEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

CETĂȚENI!
Apa, cîtă exista, 

trebuie bine gospodărită
Lipsa aproape totală de precipitații atmosferice 

din această toamnă, precum și temperaturile scăzute 
au făcut ca debitul de apă al pîraielor și rîurilor din 
bazinul hidrografic al Văii Jiului, care asigură rețea
ua de alimentare cu apă, să scadă cu mai bine de 
,70 la sută. In aceste condiții apa, cîtă există, trebuie 
bine gospodărită! In acest, sens sînt necesare măsuri 
prompte pentru repararea defecțiunilor apărute în 
rețeaua de aducțiune și alimentare cu apă potabilă, 

asigurarea apei industriale pentru întreprinderi din 
surse proprii. In același timp, instalațiile tehnico-sani- 
tare din. blocurile de locuit, școli, unități de'alimen
tație publică, din celelalte instituții și întreprinderi 
trebuie revizuite, pentru a se stopa astfel căile risipei.

CETĂȚENI! Stocarea unei cantități mari de apă,
constituie o dt jmuire neeconomicoasă a capacității .re
țelei. Evitați, deci, stocarea apei !
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Din activitatea consiliilor populare

îndeplinirea sarcinilor locale
stat

SUS

(Urinare din pag. I)

ia fondul de
acțiune prioritară la Aninoasa

con- 
kWh 

ex-

întreaga producție este 
realizată din abatajele e- 
chipate cu complexe de 
susținere și tăiere meca
nizată, se folosesc combi
ne de înaintare, mașini de 
încărcat și fluxuri j Bio

pînă la sfîrșitul anu- 
întreâga activitate a

In această perioadă, cînd 
lui mai sînt doar.22 de zile, 
Consiliului popular din Aninoasa este orientată spre 
mobilizarea deputaților și cetățenilor la îndeplini
rea prevederilor planului de dezvoltare economico- 
socială și pregătirea temeinică pentru 1987. Despre 
preocupările actuale în. domeniul autoaprovizionării 
am purtat un dialog reportericesc, cu tovarășa Va
lentina Cerchez, primarul comunei Aninoasa.

privește 
autoaprovi- 

im- 
are 

a-

— In ceea ce 
activitatea de 
zionare teritorială o 
portanță deosebită o 
acțiunea de predare a
nimalelor și produselor a- 
nimăliere, contractate de 
cetățeni, la fondul de stat. 
Acum, după o săptamînă 
din ultima lună a acestui 
an, care este situația în
registrată la Aninoasa ?

■— împreună cu cetățe
nii, printr-o legătură per
manentă cu locuitorii care 
au încheiat contracte pen
tru acest an, acționăm cu 
prioritate pentru .îndepli
nirea sarcinilor ce ne re
vin. Pînă acum s-au livrat 
la fondul de stat 93 bovi
ne, depășindu-ne astfel 
planul stabilit. De aseme- 

bune 
s-au 
(pla- 

900 
pre- 

în

JUV, I

planul stabilit, 
nea, avem rezultate 
și la alți indicatori ; 
predat 1200 kg lină 
nul stabilit fiind de 
kg) și se intensifică 
darea laptelui. Numai 
zilele de 3 și 4 decembrie, 
de exemplu, s-au predat 

14 hl lapte de 
vacă, Consiliul popular
și deputății, stimulați de 
îndemnurile și indicați
ile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta ședin
ță a Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
dezbat împreună cu cetă. 
tenii posibilitățile locale 
de participare la înfăptui
rea noii revoluții . 
Buna aprovizionare 
nemijlocit legată de reali
zarea producțiilor plani
ficate și respectarea rigu-

roasă a sarcinilor de par- 
. ticipare la fondul central 

al statului.
— Odată cu preocupări

le de predare a animalelor 
și produselor animaliere 
s-a început și acțiunea de 
contractare pentru

— Desigur, acțiunea 
început. Putem spune 
avem și 'rezultate bune pî
nă acum deoarece sînt 
mulți gospodari harnici 
care, odată ce și-au onorat 
integral sarcinile pe 1986, 
au încheiat. contracte 
pentru anul viitor, 
sînt cetățenii Adam 
tei, Dumitru Martin 
lexandru Barbu, toți 
Iscroni. La nivelul comu
nei s-au realizat contrac
te aferente anului viitor 
pentru 74 bovine, 25 oi, 14 
porci, 210 hl lapte de va
ca, 13 hl lapte de oaie. 
Dar această foarte impor
tantă acțiune continuă o- 
dată cu predările la fon
dul de stat. întreaga acti
vitate a consiliului popu
lar este orientată 
mobilizarea tuturor 
cuitorilor, folosind 
loacele muncii educative, 
la îmbunătățirea în con
tinuare a activității în a- 
gricultură, îndeosebi în 
zootehnie.

Tiberiu SPATARU

tona de cărbune extras a 
fost mai mic decît sarcina 
planificată. Concret 
planul prevedea un 
sum specific de 34 
pe tona de cărbune
tras, iar realizările au fost 
de 33,7 kWh pe tona de 
cărbune extras.

O asemenea situație nu 
este specifică doar lunii 
noiembrie, ci întregii ac. 
tivități desfășurate de ■ la 
începutul anului, activi
tate care s-a soldat cu o 
economie de 574,3 MWh. 
. Deși am mai ‘ spus-o, o 
repetăm și de această 
dată pentru că este deose. 
bit de elocvent pentru 
obținerea rezultatelor a. 
mintite în domeniul eco
nomisirii de energie elcc- 
tiică: la mina Paroșeni,

agrare, 
este

Peste 13 000 tone 
extrase suplimentar

(Urmare din pag. I)

Rezultatcle obținute de 
. cele trei întreprinderi 

miniere trebuie să consti
tuie un exemplu pentru, 
toate celelalte unități mi
niere pentru că la aceste 
întreprinderi se regăsesc 
tehnologiile și Condițiile 
geotectonice întîlnite în 
aproape toate celelalte 

• câmpuri miniere. La 
Paroșeni se folosesc 
plexele mecanizate, 
dițiile geotectonice fiind 
optime acestei tehnologii. 
Lonea avînd o tectonică 
accentuată a adoptat . o 
nouă tehnologie, tavanul 
de rezistență, pe lingă teh
nologiile clasice fără me
canizare, iar la Cîmpu Iui 
Neag cărbunele este ex
tras din carieră. Prin . ur
mare,

. tectonice și 
sînt diferite, 
sînt aceleași —

I.M.
corn.
con-

deși condițiile geo- 
tehnologiile 

rezultatele 
zi de 

cele ti ei întreprinderi 
niere obțin producții 
peri oaie sarcinilor 
plan.

1987 ?
a 

că

Și . 
Așa . 
Ma- 

și A- 
din

spre 
lo- 

mij-

caz consumul de 
electrică se reduce cu 
la sută pentru 
transportor înlocuit. La 
toate acestea mai adăugăm 
grija permanentă a tutu
ror oamenilor muncii de 
la mina noastră pentru o 
folosire ' judicioasă, pentru 
o mai bună gospodărire a 
fiecărui kilowatt, prin în
cărcarea la capacitate a 
tuturor utilajelor aflate 
în funcțiune".

lor pe fluxurile de trans. Și iată cum spiritul de 
port principale.
spus, cît mai multe
taje să deverseze cărbune
le extras pe același flux, 
de benzi O altă măsură 
constă în înlocuirea, aco
lo unde a fost posibil, a 
transportoarelor de mare 
capacitate, cu raclete, cu 
transportoare cu covor de 
cauciuc. In acest ultim

inginerul șef electrome
canic al minei, ing. Ște
fan Țoma : „Una dintre 
măsurile care și-au dove
dit eficiența constă în 
centralizarea și concen
trarea producției abataje-

energie
50 

fiecare

Acțiuni eficiente
*

Cu 
cea 

între- 
Văii

Ascensiune pe pilonii 
energiei.

derne de transport, 
alte cuvinte, este 
mai mecanizată 
prindere minieră a 
Jiului.
. Notăm dintre
importante măsuri 
te de specialiștii 
Paroșeni pentru 
rea consumului de 
gie electrică, după 
ne-au fost prezentate

cele mai 
aplica- 
minei 

reduce- 
ener- 
cum 

de

Altfel, buni gospodari și o preo
cupare permanentă și sus- 

între- 
rod 

e- 
cea 

a 
cea 
ex. 

la

aba-
ținută din . partea 
gului colectiv au dat 
bogat în economisirea 
nergiei electrice la 
mai mecanizată mină 
Văii Jiului, mina cu 
mai mare producție 
trasă suplimentar' de 
începutul anului.

Prognoză in lumină și căldură
(Urmare din pag. I)

la recuperarea totală 
restanțelor.

— Plus . 2948 -tone 
cărbune în noiembrie,

altele, privind înca- 
în indicii econo-

a

de 
. pi

tește (de parcă n.ar ști pe 
dinafară I) din statistici
le sale sing. Ion Carașca. 
Brigada lui Iosif Bucur — 
plus 900, la Vasile Gaiță 
— plus 500; productivi
tăți medii superioare pla
nului cu 1,340 și, respectiv, 
0,540 tone pe post; la Va
sile Pînzaru — plus 15 
mc,. Au mai rămas de re
cuperat 2340 tone. Forma
ția lui Iosif Bucur va săr
bători revelionul muncii 
în preajma zilei de 15 de
cembrie, extrăgînd supli
mentar, pînă Ia sfîrșitul 
anului, circa 4000 de tone. 

„Mitraliat" de atîtea ci
fre, la care s-au adăugat

multe 
drarea 
mici, reporterul caută mo
tivația revirimentului. Pri
mește ca răspuns :

— Mai buna organizare 
a muncii, un aeraj ideal, 
căi de acces ușoare și, nu 
în ultimul rînd, asigura, 
rea liniei d*e front pentru 
anul viitor, pentru a se 
evita „sincopele" în pro
ducție.

— Este posibilă 
rea planului primului 
al celui de-al 
cinai ? — ne 
această dată, 
sector.

— In acest__ ________
tivul s_a mobilizat exem
plar, pe ultima „turnantă"

realiza- 
an 

optulea cin- 
adresăm, de 
șefului de

scop, colec-

a anului. Dacă vom repeta 
realizările lunii noiem
brie, vom avea chiar cîte
va sute de tone în plus.

II întrebăm pe norma- 
tor cînd Va rîde cu toată 
fața, cînd îl va invita din 
nou pe reporter în secto
rul său ?

— La plus. Nu mai e 
mult pînă atunci. De prea 
multă vreme, sectorul IV 
e ca Steaua București la 
fotbal, adică n-are adver
sari competitivi. începem 
deci, din ianuarie, - cursa 
de urmărire a liderului.

Provocarea la întrece
re înseamnă sute de tom 
de cărbune extras supl. 
mentar.

Pregătirea
anului

producției 
viitor

(Urmare din pag. I)

Importante capacități asigurate înainte de termen
(Urmare din pag. I)

Și, desigur, prima din
tre formațiile despre care 
ne-am interesat a fost a- 
ceea a interlocutorului 
nostru, minerul Petre Fă- 
nuță. Hărnicia oamenilor 
din brigadă, cum 
Dumitru Iordache, 
dim Cărăvan, Dumitru Iri- 
miaș, Titi Lazăr și alții, 
s-a materializat lunar în 
depășiri de ordinul a 8— 
10 ml a sarcinilor planifi
cate, ceea ce explică ocu
parea primului loc în în
trecerea desfășurată în 
sector. In acest an, briga
da a început o lucrare 
importantă, menită 
deschidă stratele din 
curile XI și XII ale 
nei : galeria direcțională 
la Est de galeria de coas
tă (orizontul 650). In pre
zent, se execută secțiunea 
galeriei transversale nr. 
14 și, după săparea a în
că 14 m, se va intercepta 
stratul de cărbune.

Cu o „carte, de vizită" 
bogată în realizări, care 
le plasează pe locul se
cund în clasamentul frun
tașelor din sector, se pre
zintă schimburile coordo
nate de Alexandru Ma
rian, Aurel Simionescu și 
Mm i Lă us li briga
da lui Miron Uță, Aflată 
lună de lună printre for
mațiile care au raportat

sînt 
Ni co

să 
blo. 
mi-

îndeplinirea în devanș a 
indicatorilor de plan, bri- 
gada-specializată în lu
crări de betonare a . ter
minat, de curînd, circuitul 
puțului orb nr. 1. In mo
mentul de față, betonează 
casa mașinii de extracție, 
lucrare cu termen de fi
nalizare în cursul lunii 
decembrie, urmînd ca, în 
1987, să continue comple
xul de lucrări miniere 
prevăzute ia acest puț.

Lucrări trainice, de ca
litate, la al căror gir îl dau 
experiența și competența 
profesională, lasă în 
ma ei și brigada lui loan . 
Nichita. De cîteva 
cînd s-a terminat ] 
înclinat de transport 
tre orizonturile 650—600, 
plan ce ușurează conside
rabil preluarea produc
ției sectorului IB, minerii 
șefi de schimb Vasile 
Macavei, Ion Năsălean, 
Dumitru Holbea și oame
nii lor s-au plasat lă sui
torul de aeraj „Mietlașul". 
Cu toate condițiile grele 
de aici, cauzate de viitu
rile de apă din front, lu- 
crarga avansează după cum 
este prevăzut. „In circa 
șapte luni urmează să a- 
jungemla .suprafață, după 
care vom . efectua lărgirea 
și betonarea suitorului", 
ne relata minerul șef de 
brigadă.

ur-

zile, 
planul 

în-

Și, deoarece, la începu
tul discuției, ing. Iureș 
ne spunea că toate cele 
șapte brigăzi au contribuit 
la îndeplinirea cu aproape 
o lună mai devreme a 
planului anual —: ne fa
cem, la rîndul nostru, da
toria de a-i aminti 
ceilalți brigadieri 

’ ta.și dintr-un sector 
frunte al minei. Ei 
Constantin Prudeanu, Gri- 
gore Boca, Petre Olteanu 
și Pavel Coita. Lor li se 
pot adăuga, la fel de bine, 
loan Bojincă, șeful echi
pei de montaj, electricie. 
nii și lăcătușii Victor Go. 
șa, Petre Pascu, loan Ile- 
ge.ș, Zoltan Peter, Ale
xandru Kados, coordonați 
de inginerii Tiberiu Simio. 
nescu, Gabriel Popescu și 
Ioan Ștefan și maiștrii 
Ion Lițcanu, loan Popa II 
și Simion Neamțu.

La sectorul de investiții 
al minei Bărbăteni, a fost 
desprinsă ultima filă din 
calendarul producției a- 
nuale. Timpul rămas pînă 
Ia sfîrșitu1 anului calen
daristic va fi folosit însă 
la maximum, 
de a rotunji 
Fapt precizat de 
șeful de sector :

—- Pînă la 31 decembrie, 
vom realiză suplimentar 
încă 220 m liniari lucrări 
de săpare, betonare și 
cercetare geologică.

Și pe 
fron

de 
sînt

în dorința 
realizările. 

însuși

dezbătute în adunarea ge
nerală a oamenilor mun
cii, prevederile de plan au 
fost însoțite de programe 
tehnico-organizatorice, pre
vederi care vizează crea, 
rea condițiilor de îndepli
nire a indicatorilor eco
nomici, îndeosebi pe calea 
dezvoltării intensive. Prin 
conținutul lor aceste pro
grame, dintre care 
sînt deja în curs de 
făptuire, urmăresc 
directoare trasată de 
greșul al XlII-lea al parti
dului, orientările și indica
țiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind 
trecerea la o nouă calita
te, dezvoltarea bazei de 
materii prime minerale și 
energetice primare, valo
rificarea potențialului teh
nic și uman, asigurarea 
funcționării eficiente a 
noului mecanism econo, 
mico-financiar. Astfel s-a 
prevăzut creșterea pon
derii producției firelor de 
calitate superioară, extra 
plus prima, diminuarea 
consumurilor și cheltuie
lilor tehnologice, energe
tice și de materiale, 
pus în mod expres, 
organizarea producției 
ferente anului viitor,

unele 
în- 

linia 
Con-

S-a 
în 
a- 

--------- .. .., ce. 
rința de a se încadra strict 
în exigențele izvorîte din 
programul energetic na
țional, de respectare 
cotelor repartizate, a mă
surilor ce vizează reduce
rea consumului de energie 
electrică în unitățile in
dustriale.

Cunoscînd faptul 
pregătirea la cote 
rioare a producției anului 
viitor presupune realiza
rea exemplară a incyeato- 
rilor de plan din acest an, 
comitetul de partid depu
ne în prezent o ăctivitatc 
politică susținută . pentru 
mobilizarea colectivului la 
sporirea realizărilor zilni
ce, la recuperarea restan
țelor la producția fizică. 
In acest scop, cadrele cu 
pregătire tehnică superioa
ră, membrii biroului 
comitetului de partid, 
primit sarcini precise, 
gate de perfecționarea și 
ridicarea nivelului călit.; 
tiv al producției în noi. 
instalație de producție a 
firelor, pe întregul flux 
tehnologic de fabricație, de 
la materia primă la pro
dusul finit.

Conștienți fiind că mai 
avem multe de făcut pen
tru depășirea dificultăți
lor cu care ne confruntăm 
în actualul stadiu, cînd 
noua instalație de fire ce
lulozice străbate perioa
da probelor tehnologice, 
sprijinindu-ne pe expe
riența dobîndită pînă' în 
prezent în conducerea po
litică a activității econo
mice, vom face totul pen
tru îndeplinirea hotărîrî- 
lor și a sarcinilor ce ne 
revin, pentru mai buna 
mobilizare a resurselor de 

a care dispunem în înfăptui
rea revirimentului; de pro
ducție așteptat prin dez
voltarea capacității:. de 
producție din noua instala
ție de fire celulozice..

r.:. a
supe-

Și 
au 
le.

CURSURI DE CALIFI
CARE. In luna noiembrie, 
120 de oameni 
de ia I.M. 1 
absolvit curs 
lificare orga: 
drill întrepri 
aceștia. 22 s 
1 ă' c ă t u 
lectrieierii. 
au primit, di 
lificare în m 
rank' pentru mașini

ai muncii, 
Bărbăteni, 
șurile de • 
mizate în 
inderii. Dintre 
>înt mineri, 30 
..și, 30

iar - Ceilalți 
iploma de. 
ieseria cte=

au
ca
ca-

e-

că
me

și

utilaje. In „această' lună, o 
nouă serie de. muncitori 
urmează alte patru cursuri 
de calificare. (Gh. O.)

DE .LA LUPENI aflăm 
câ începînd de astăzi, 9 
decembrie. Ia Consiliul 
popular orășenesc se ■ e- 
fectueizî plata ajutoate- 
lor pentru mame eu muiți 
copii. Această operațiune 
de’ inieies social se 
între orele 9 -16, m 
nea alfabetică. (T.S.)

PROPAGANDA 
/.! ALA. Excelentă,

VI- 
bo- 

gată în conținut, la obiect 
și „la zi", propaganda vi.

zuală de la Uzina de pre
parare ă cărbunelui din 
Lupeni. 'Merite deosebi
te revin comitetului de 
partid, precum și tânăru
lui Ioan Gail, realizatorul 
caricaturilor, care 
foarte reușite. (T.A.)

ANTICARIAT, 
bucuria prietenilor 
în. Petroșani, . cu 
librăriei „Ion Creangă", 
va deschide în curînd 
anticariat.

■ sediul librăriei. (Al. 
TEATRU

stat; „Valea Jiului", 
pînd- de ier’,

sînt

repetițiile la piesa „O 
întîmpiare cu haz" de Car
lo Goldoni. Regia spec
tacolului este semnată de 
Marcel Soma (Al. H.) 

AUTOGOSPODARIRE.
Prin autogospodărire. ele
vii Școlii generale, nr. 5 

"din Petrila au confecțio. 
atelierul

va 
în 
In

strada Dr. Petru Groza, din A 
Petroșani, în fața blocului | 
nr. 21 a apărut un auten. I 
tic patinoar. Nu e glumă! I 
Este vorba despre o o- 
glindă de gheață, apărută 
datorită spargerii unei 
conducte de apă. menaje
ră. Bucuria copiilor 
bucură pe cei mari,
torită riscului de eăzături, 
cucuie sau fracturi.

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCB

grupul „Semnal M“ 
concerta la Petroșani, 
sala casei de cultură, 
spectacol vor fi prezenți 
și interpreții George Ni- 
calescu si Ducu Bertzi.

FORMAȚIE ARTISTI
CA. La Liceul industrial 
minier din Petroșani se a- 
flă în fază de „finalizare

din Petrila au 
nat și montat în

■propriu 70 bănci școlare, noul program de brigadă 
pentru 4 săli de ' — ■
remarcat că micii meșteri 
mari au executat aceste 
lucrări în exclusivitate

.‘cu • mijloace proprii.
„SEMNAL M“. Joi, m-

Spre 
cărții, 

.prijinui 
se

un
Amănunte, la

H.)
La Teatrul de

se desfășoară cepînd cu orele 17 și 19,30,

clasă. De „Teoria ca teoria...". For
mația este înscrisă în. ac
tuala ediție a Festivalului 
național „Cântarea Româ
niei".

PATINOAR? Deși 
căzut încă zăpada,
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Victorie cucerită printr-o mobilizare exemplară
JIUL PETROȘANI — 

DINAMO BUCUREȘTI 
2—0 (1—0). Atmosferă
de mare derby, duminică 
pe stadionul din lunca 
Jiului. O atmosferă in
candescentă care a în
ceput din primele minute, 
cînd atacurile Jiului au 
fost orientate cu o mare 
forță penetrantă spre 
poarta lui Moraru. Pă. 
trunderea lui Benohe Po
pescu (min. 10), voleul lui 
Szekely (min. 15), acțiu
nea aceluiași Szekely (min. 
17) urmată imediat de o 
frumoasă acțiune indivi
duală a lui Timofte îi de
termină pe dinamoviști 
să-l retragă la centru și 
pe Cămătaru, instalat încă 
din primul minut pe linia 
careului de 16 m al Jiului.

Cu o apărare sigură, 
cu evoluția lui Sedecaru, 
V. Popa, Neagu și Benone 
Popescu excelentă și fără 
greșeli, Jiul împinge jocul, 
înainte. Păcat de greșelile, 
de arbitraj ale centralului 
Ștefan Rotărescu (Iași) ale 
cărui decizii, de multe 
ori neconforme cu realita
tea, nu numai că au pro
dus ilaritate în teren și 
în tribune, dar au și ne
dreptățit echipa gazdă. 

28 tușierul Victor Maxim 
(Iași), care, alături de ce
lălalt tușier . Gheorghe 
Constantin (Rm. Vîlcea), a 
arbitrat bine, indică lo
vitură de colț, dar „cen
tralul" nu e de acord I ;. 
în min. 30 și 39 altercați
ile provocate de Andone 
(irascibil și foarte dur I) 
rămîn nesancționate de a-

FOTBAL, DIVIZIA A
celași arbitru; în min, 72 
I._ Lupescu îl trîntește la 
pămînt pe Lăsconi, dar 
arbitrul Șt, Rotărescu, îi 
atenționează pe... Stana (?!); 
în min. 73 Lăsconi este 
lansat, - îi depășește pe 
Andone și Al. Nicolae, dar 
același arbitru se gîndeș- 
te că 3—0 pentru Jiul este 
prea mult și... fluieră un 
ofsaid imaginar ! Ca să 
nu mai vorbim de faptul 
că. aceleași neregularități 
erau sancționate la gazde 
cu cartonașe galbene, dar 
la dinamoviști doar cu... 
atenționări.

Acestea sînt condițiile 
în care a jucat duminică 
Jiul. Și totuși, echipa a 
cîștigat fără dubii. 

într-un meci dramatic! Go
lurile, au venit să sancțio
neze greșelile apărării di- 
namoviste, dar să și răs
plătească eforturile deo
sebite ale jucătorilor noș
tri, mobilizarea de excep
ție a întregii echipe : 
în min. 33, pătrunderea 
lui Lăsconi este blocată 
de Movilă, Bălăci, încearcă

o degajare înaltă, balonul, 
lovit cu efect, se întoarce 
în careul de 16 metri di- 
namovist și singurul care 
urmărește mingea 
Sedecaru, șut cu 
dintr-o bucată și

este 
latul, 

plonjo
nul lui Moraru, tardiv 
disperat, este urmat de 
plozia de bucurie a 
bunelor : 1—0. In min. 
o nouă pătrundere a 
Lăsconi, care depășește pe 
rînd pe Jercălău, Al. Ni- 
colae, și Movilă, îl vede 
demarcat pe dreapta pe 
Băluță, pasă la 
și... 2—0 pentru Jiul

Jocul laborios al 
de mijloc Szekely, 
și Timofte fiind pe

ȘL 
ex. 
tri- 
57, 
lui

întîlnire 
j 
liniei 
Stana 

tot 
terenul, dăruirea pînă. la 
ultima picătură de. ener-

Autorii celor două 
goluri: Sedecaru și Bă
luță.

șr Lăscrini au fost susținu, 
excelen- 
dirijată 

Gîrjoabă. 
.ioc

te de prestația 
tă a apărării, 
foarte bine de 
Cei doi intrațiîn joc 
(Henzel în locul lui Van
ce a și Dină în locul lui 
Timofte) au completat i- 
maginea unei echipe deci
să să recupereze „terenul" 
pierdut Jntr-un debut de . 
campionat, ezitant. O vic
torie prețioâsă, tonică, me
ritată în fața unui adver
sar dezlănțuit, speriat 
ele perspectiva celei de-a 
treia înfrîngeri consecu
tive. Felicitări întregii e- 
chipe, succes în partida 
de cupă (miercuri la 
troșani, cu Corvinul, 

Pe. 
ora 

13) și în ultima etapă de
' lacampionat (duminică) 

FC Olt. I

Alexandru TATAR
Desene de Radu IAȚCU

Minutul 33: Sedecaru 
înscrie spectaculos. Mo
rarii încearcă „imposi
bilul" și Jiul — Dina
mo 1—0; min. 57 —
Lăsconi, „croșetează" 

apărarea dinamovistă 
și Băluță „semnează" 
Jiul 2 — Dinamo 0.

Fotbal, divizia B

0 partidă la discreția gazdelor
■ AS PAROȘENI VULCAN

. DACIA MECANICĂ 
ORĂȘTIE 4—0 (2—0). Mi
nerii s-au „încălzit" greu, 
întrucît combinațiile. lor 
statice și „înapoi" au per.

. mis replierea defensivei 
adverse. După „foarfe
că" lui Crăciun (min. 2) 
pe lîrigă butul stîng și o 
suită de cornere la poarta 
lui Cocu,' în min. 17 avea 
să se deschidă scorul r 
Crăciun a retrimis balonul 
cu dăleîiul lui Sălăgean,, 
care a șutat, din viteză, 
în dreapta portarului oas
pete : 1—0, In min. 35 
Baltaru a: executat o lo
vitură liberă în munehia 
stingă a barelor, replica 
fotbaliștilor din Orăștie 
s-a materializat în șuturi
le lui Asaftei (7) și Cbeîrlă 
(29), parate de • .Homari, 
Soarta partidei avea să 
se decidă în min. 44, cînd, 
tot în urma unui un-doi 
reușit, de această dată cu 
Buzduga, Sălăgean a m.^- 
rit handicapul.

Și după pauză; partida 
a fost la discreția gazde, 
lbr, în min. 48 și 57, Sălă- 

. gean, în zi deosebită, a 
mai „semnat" două bare, 
apoi Cocu s-a remarcat 

DIVIZIA B 3
. REZULTATE TEHNICE : Strungul Arad — Me

talul Bocșa 2—0, Steaua CFR Cluj-Napoca — Gloria 
Bistrița 0—0, Minerul Cavnic — Poli Timișoara 4—0, 
FC Bihor — UT Arad 3—1, ' CIL Sighet— Olimpia
Sătu Mare 8—1, AS Paroșeni Vulcan— Dacia Mec. 
Orăștie 4—0, FC Maramuțeș. — Armătura Zalău 5—0, 
Unio Sătu Mare — Mureșul Expl. Deva 4—2. CSM 
Reșița — Aurul Brad 2—0.

: ' ' : C LAȘA M E N T
1. Poli Timișoara 16 9 4 3 *39—23 22
2. FC Bihor' • ■ 716 9 5 2 28— 7 20
.3. FC Maramureș B.M. 16 8 3 5 30—12 < 19
4. Gloria Bistrița 16 8 3 5 21—15 19
5. CSM Reșița' 16 8 2 6 21—16 18
6. Strungul Arad 16, 7 4 5 21—18 18
7. AS Paroșeni Vulcan 16 7 3 6 22—18 17
8. UT Arad 16 8 1 7 21—24 17/
9. Unio Sătu Mare J6 5 3 8 18—21 15

10. Metalul Bocșa 16 7 1 8 21—23 15
11. Armătura Zalău 16 .6 3 7 24—27 15
12. CIL Sighet , 16 fi 3 7 25—30 15
13. Olimpia Satu. Mare 16 6 3 7 19—28 15
14. Minerul Cavnic 16;. 6 1 9 26—26 13
15. Aurul Brad 16 -.5 3 8 19—23 13
16. Dacia Mec. Orăștie 16 6 1 9 23—32 13
17. Steaua CFR ClujN. - .16- 4 4 8 12—24 12
18. Mureșul Expl. Driva 16 4 1 11 12—35 9

*) Echipă penalizată cu 3 puncte
ETAPA VIITOARE : Mureșul Expl. D< va — Stea-

ua CFR Cluj-N., Dacia Mec. Orăștie — Unio Satu 
Mare, Aurul Brad — AS Paroșeni Vulcan, Armătura 
Zalău — CSM Reșița, Poli Timișoara — FC Mara
mureș, .Metalul Bocșa — FC Bihor, Olimpia Satu 
Mare — Minerul Cavnic, UTA— CIL Sighet, Gloria 
Bistrița — Strungul Arad. <■ -

la șuturile lui Matula (50), 
Crăciun (51), Baltaru (56). 
Introducerea lui Lăzăroiu 
a deplasat aria atacurilor 
miniere pe aripa dreaptă, 
surprinzîndu-i pe experi. 
mentații Dobrău și Moldo- 

lyan, nu o dată, pe picior 
greșit. Detașarea la scor 
de .forfait s-a petrecut în 
min. 62, cînd, agățat în ca. 
reu de Asaftei, Baltaru a 
obținut o lovitură de pe
deapsă, pe care a trans- 
format-o cu siguranță. 
Canonada minieră 
avea să se mai soldeze 
cu un gol, ia o fază bana
lă ; balonul trimis din ar- 

. cui de corner de Matula, 
a depășit un buchet de 
jucători, din piciorul lui 
Crăciun (72) s-a strecurat 
în plasă. Au mai ratat 
Lăzăroiu (73) și Crăciun 
(75, bară), învinșii silin- 
du-se, spre final, doar să 
păstreze o diferență de 
scor cît mai mică.

AS PAROȘENI: Homan
— Dodenciu. Buzduga, Vi
sa n, Hădărean' — Dicuț, 
Crăciun, Matula (Bîrsan)
— Barbu (Lăzăroiu), Șă- 
lăgeari, Baltaru.

ion VUJJ’E

DIVIZIA A
REZULTATE TEIINICE : FCM Brașov — Univ. 

Craiova 0—0, Rapid București — Gloria Buzău 2—0, 
Steaua — Petrolul Ploiești 3—0, Oțelul Galați — U. 
Cluj-Napoca 1—3, FC Argeș — Victoria București 
2—0, Sportul studențesc -r FC Olt 0—1, Corvinul 
Hunedoara — Chimia Rm. Vîlcea 6—2, Jiul Petro-

— Jiul, SC Bacău •— Sportul stud., U Cluj-Napoca — 
Flacăra Aut. Moreni, Chimia Rm. Vîlcea — Oțelul. 
Galați, Univ. Craiova — Steaua, Victoria — Corvinul, 
Petrolul. — FC Argeș, Gloria- Buzău — FCM Brașov.

șani — Dinamo București 2—0, Flacăra Aut. Moreni
— SC Bacău 2r-l.

CLAS A M E N ’r
1. Steaua București 16 14 2 0 39— 5 30
2. Dinamo . București 15 9 3 3 40—15 21
3. FC Argeș 16 .8 3 5 17—11 19
4. FC Olt ■ .15 8 3 4 16—12 19
5. Sportul studențesc 16 7 3 6 27—16 17
6. Victoria București 16 7 3 6 18—16 17
7. Petrolul Ploiești. 16 5 7 4 13—11 17
8. FCM Brașov 15 8 0 8 16—19 17
9. Corvinul Hunedoara 16 6 3 7 30—27 15

10. SC Bacău r 16 6 .3 7 19—26 15
11. Univ.' Craiova 16 4 .6 6 12—13 15
12. U. Cluj-Napoca .16 6 2 8 21—21 14
13. Oțelul Galați 16 4 6 6 15—16 14
14. Rapid București .1.6 6 2 8 18—26 14
15. Gloria Buzău 16 6 b 10 15—38 12
16. Chimia Rm. Vîlcea . 16 4 3 .9 20—34 11

17. Jiul Petroșani 16 4 2 10 13—23 10
18. Flacăra Aut. Moreni 16 4 1 11 12-i-32 9

ETAPA VIITOARE : Dinamo —■ Rapid., FC Olt

La L u p e n i
Un cerc

" Din dorința de a oferi 
tinerilor posibilități mul
tiple și eficiente de petre
cere a timpului liber, clu
bul sindicatelor din Lu. 
peni a deschis recent un 
cerc de autoapărare spor
tivă- ■'

Pregătind tinerii prin 
.mijloace sportive, cu ele
mente de judo și gimnas
tică, conducătorul cercu
lui, antrenorul Gheorghe 
Bucureartu ne-a informat 
că cercul, a și susținut o 
întîlnire amicală cu for
mația similară din Făgă
raș. Comportările bune, 
precum și calitățile spor
tive ale tinerilor , Nicolae 
Zborovșchi (62 kg) Tere
za Szilagy (66), Mihai Sze
kely (62), Gabriela Trifoi 
(45), Mihai Pavel (62), O-, 
vidiu Nicolae (62) și Iosif 
Ionesc (62) sînt garanții' 
de reușită pentru urmă
toarea, întîlnire care va 
avea loc la Lupeni, cu

sportiv de larg interes
formația „Crișul" Oradea.

O inițiativă salutară, b 
modalitate de a trezi in

teresul tinerilor pentru 
activitatea sportivă și de 
cultură fizică. (A.T.)

„Cupa Herculane" la șah

Prezență prestigioasă 
a preparatorilor 

din Lupeni
Desfășurate în perioada 

18—30 noiembrie ă.c. la 
Băile Herculane, întrece
rile concursului de șah 
„Cupa Herculane" — edi
ția de toamnă — au aliniat 
la start protagoniști de 
fiunie ai sportului minții.

De aprecieri deosebite 
s-au bucurat la întrecere 
șahiștii de la AS Prepara
torul- Lupeni, ei reușind 
la acest concurs, să-și con
firme categoriile. De alt
fel, cel mai bun șahist ai 
echipei, Nicolae Mesaroș. 
a obținut la acest concur 
norma principală de can. 
didat de maestru.

Rezultate excelente at 
mai, obținut - Mihai Ungu- 
reanu, Teofil Gherasim, 
loan Panait și Ioan Cara-

Robert TAV.IAN
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memento

la 
de

al 
Și

muncă pentru 
muncii din 

agricultură, 
sectoare ale . 

materiale în 
înfăptuirii cu

gram de i 
toți oamenii 
industrie- și 
din celelalte 
producției 
vederea;
succes a sarcinilor stabilite 
de Congresul al XHI-lea 
al PCR, a Programului 
partidului de făurire 
societății socialiste 
tilaterai dezvoltate 
înaintare a României spre 
comunism. Cei care au 
luat cuvîntul ău înfățișat 
o serie de acțiuni orga
nizate. la nivel național și 
pe plan local, de consili
ile județene, municipale, 
orășenești și comunale 
ale FDUS, de organizațiile 
de masă1 și obștești com
ponente, pentru mobiliza
rea tuturor categoriilor 
sociale ale țării la înde
plinirea în cele mai bune 
condiții a prevederilor pro
gramelor de dezvoltare 
intensivă a economiei na
ționale, de perfecționare a 
organizării și modernizării 
producției, valorificarea 
cu maximă eficiență a 
materiilor prime, energi
ei și combustibililor, ridi
carea în», continuare a 
calității și nivelului teh
nic al produselor, la ob
ținerea unor producții re
cord în agricultură și asi
gurarea unei eficiențe su
perioare în toate 
ile de activitate.

Vorbitorii au 
totodată, 
deficiențe ce
manifestat în activitatea 
consiliilor FDUS, a orga
nizațiilor de masă și ob
ștești componente, expri- 
mînd hotărîrea de a lua 
măsurile necesare pentru 
eliminarea neajunsurilor 
pentru îmbunătățirea mun
cii organizatorice și edu
cative a tuturor organe-

a 
mul

și

domeni

reliefat, 
unele 

s-au

lor și organizațiilor FDUS, 
astfel incit acestea să 
aducă" o contribuție spo

rită la întreaga activita
te de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării noas- 

. tre și, pe această bază, 
ridicarea gradului - 
civilizație socialistă.

Exprimînțl deplinul a- 
cord față de proiectul pla
nului național unic de 
dezvoltare economico-so- 
cială a Republicii 
liste România pe 
1987 și proiectele 
lui financiar 
al economiei 
al Bugetului de Stat pe a- 
nul 1987, vorbitorii au dat 
o înaltă apreciere contri
buției hotărîtoare a tova
rășului Nicolae
Ceaușescu la elaborarea și 
fundamentarea acestor do. 
cumente, care pun în fața 
poporului . nostru noi și 
însuflețitoare sarcini pen
tru dezvoltarea intensivă 
a economiei, creșterea în 
ritm susținut a venitului 
național și, pe această ba
ză, ridicarea în continua
re a 
stare 
tuală

In 
ilor, 
le 
de muncă pe care le 
prezintă, participanții la 
dezbateri s-au angajat să 
acționeze cu fermitate și 
în anul 1987 pentru dez
voltarea intensivă a eco
nomiei naționale, prin a- 
firmarea cu putere a noii 
revoluții tehnico-științifi- 
ce și a noii revoluții a- 
grare, prin creșterea mai 
rapidă a productivității 
muncii, în scopul înfăp
tuirii, în linii generale, în 
acest cincinal, a. Progra
mului partidului de făuri
re a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, al 
trecerii României lă un

Socia- 
anul 

PlanU- 
centralizat. 

naționale și

nivelului de bună- 
materială și spirl-
a celor ce muncesc, 
numele organizațl-

al categoriilor socia- 
și colectivelor

re-

stadiu superior de dez
voltare — de țară socia
listă mediu dezvoltată.

Cei care au luat cuvîn- 
tpl au relevat necesita
tea ca, la toate niveluri
le, consiliile FDUS, comi- 
telete ODUS, organizați, 
ile de masă și obștești, în 
strînsă legătură cu , orga
nele locale ale adminis
trației de stat, cu 
tații, cu factorii de 
ducere 
interes cetățenesc, să 
ționeze 
derea 
continuă a rolului 
nei democrației" în 
mul democrației 
muncitorești, 
re.

Plenara a exprimat deo
sebita apreciere și depli
na adeziune față de poli
tica de pace și dezarma
re promovată consecvent 
de țara noastară, față de 
demersurile 
secretarului 
partidului. 
Republicii, 
Nicolae Ceaușescu,

depu- 
con- 

de 
ac- 

cu toată răspun- 
pentru creșterea 

„Tribu- 
siste- 

noastre 
revoluționa.

ai unităților

și acțiunile 
general al1 

președintele 
tovarășul 

JL, _ ,___ , , între
prinse îh această direcție. 
In acest cadru a fost sub
liniată importanța recen
tei hotărîri a României 
socialiste, aprobată 
profundă satisfacție 
triotică și entuziasm 
cadrul referendjlmului 
întregul nostru popor 
a reduce, unilateral, 
5 la sută, pînă la sfîrșitul 
acestui an, armamentele, 
efectivele și cheltuielile 
militare, acțiune ce ' de
monstrează elocvent voin
ța fermă a-României de 
a se angaja cu toate for
țele în lupta pentru o- 
prirea cursei înarmărilor, 
în primul rînd a cetei nu
cleare, și trecerea la măi 
suri concrete, practice, de 
dezarmare, pentru făuri
rea unei lumi a păcii, în
țelegerii și colaborării în
tre toate națiunile.

cu 
pa

in 
de 
de 
cu

Participanții au adop- ; 
tat în unanimitate docu
mentele supuse dezbate
rii, precum și Hotărîrea- 
angajament a plenarei 
Consiliului Național 
Frontului Democrației 
Unității Socialiste.

Primit cu vii și puterni
ce aplauze, a luat cuvîn- 
tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar, ge
neral al' Partidului Comu
nist Român, 
le Republicii 
România, 
Frontului Democrației 
Unității Socialiste.

Cuvîntarea rostită de 
conducătorul partidului 
și statului nostru a fost 
urmărită cu multă aten
ție, cu satisfacție și depli
nă aprobare, fiind sub
liniată, în repetate rîn- 
duri, cu îndelungi aplauze. 

Plenara Consiliului Na. 
țional al Frontului 
mocrației și Unității 
aliste a luat sfîrșit 
atmosferă vibrantă, 
lă au răsunat urate 
vații. S-a scandat cu 
suflețire „Ceaușescu 
P.C.R. 1“, „Ceaușescu 
poporul l“, „Ceaușescu 
Pace!**, „Ceaușescu — 
mulți anii*’, cei prezenți 
dînd astfel expresie dra
gostei fierbinți și profun
dului atașament al între
gului nostru popor față de 
secretarul general al parti
dului, președintele Repu
blicii, pentru prodigioasa 
și neobosita sa activitate - 
consacrată bunăstării na
țiunii noastre, ridicării 
României pe noi culmi de 
progres și civilizație, fău
ririi unei lumi a păcii, în
țelegerii și colaborării.

Plenara s.a încheiat prin 
Intonarea Imnului Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste „E scris pe 
tricolor unire".

președinte- 
Socialiste 

președintele 
— -f-i și

De- 
Soci- 

într-o 
In 
Și

S3“
O- 

în-

Șl

La

Plenara Comitetului Central al O. D. U. S
(Urmare din pag. I)

acest an, pentru pregăti- 
a 

viitor.
rea în bune condiții 
producției anului 
pentru înfăptuirea obiec. 
tivelor ' întregului

, nai, a hotărîrilor 
te de Congresul al XIII- 
lea al partidului.

Pornind de la succesele 
dobîndite, precum și de 
la lipsurile existente, par
ticipanții la dezbateri au 
făcut numeroase propu
neri menite să sporească 
contribuția ODUS la în
făptui? ea obiectivelor dez
voltării economico-socia-

cinci- 
stabili-

lului de trai, material și 
spiritual al întregului po
por.

Vorbitorii s.au referit,, 
de asemenea, pe larg, la 
contribuția pe care trebu
ie să o aducă ODUS la 
dezvoltarea conștiinței so
cialiste a membrilor săi, la 
formarea acestora ca oa
meni înaintați, cu un larg 
orizont de cunoaștere, 
constructori conștienți și 
încercați ai noii , societăți 
socialiste, pătrunși de 
cele mai profunde senti-, 
mente de dragoste față de 
patrie, hotărîți să-și pună 
întreaga capacitate de

făuririi socialismului și 
comunismului, întăririi pu
terii economice, a inde
pendenței și suveranității 
României.

Plenara a adresat tutu
ror membrilor ODUS che. 
marea de a munci cu 
abnegație pentru trans
punerea în viață a obiec
tivelor planului pe 1987 și 
ale întregului cincinal, a 
prevederilor
partidului de 
multilaterală a 
cialiste.

Participanții

Programului 
dezvoltare 

patriei so-

au apro-

ordinea de zi, precum șl 
măsurile ce vor fi între
prinse pentru sporirea 
aportului ODUS la înfăp
tuirea programului 
voltare a. patriei.

In încheiere, 
panții au adoptat, 
atmosferă însuflețită, o te
legramă adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste 
ședințele 
mocrației

de dez-

partici- 
într-o

România, 
Frontului 

și Unității Soci-

PETROȘANI — 7 No
iembrie: înfierarea; Uni
rea: Căsătorie legală j 
Parîngul: Aventuri la 
Marea Neagră, I-II.

LONEA: Pan Wolo- 
djovski, I-II.

VULCAN — Luceafărul; 
Nu te voi uita niciodată.

LUPENI — Cultural l 
Lupii mărilor.

URICANI: Vraciul,
I-II.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea 
țin întreprinderii 
matografice Județene 
nedoara.

Extragerea a 6-a: 
37, 26, 80, 56, 30.

Extragerea a 7-a: 
69, 10, 84, 46, 27.

Fond total de 
guri: 1 446 344 lei.

RADIO

20,00
20,20
20,35

20,50

21,05

6,00 Radioprogramul 
mineții,

•— Buletin de știri.
6,30 La ordinea zilei 

economie. 
Radiojurnal. 
Azi, în țară. 
Revista presei. 
Curierul 
ilor.
Buletin de 
Răspundem 
tătarilor.
Buletin de 
Microfonul 
rilor,
Interpreți de mu
zică populară. 
Buletin de știri. 
Universitatea radio. 
Din cîntecete și 

dansurile popoa
relor.
Buletin 
Buletin 
Revista 
radio.
Din comoara fol
clorului.
De la 1 la 3. 
Radiojurnal.

. Arii din operete. 
Ateneu.
Radiojurnal. 
Ceaușescu, Româ
nia, Pace. Program 
muzical.
Compozitori de 
muzică ușoară.
Buletin de știri. 

Radiogazeta econo
mică.
Formații folclorice. 
Orele serii. 
Buletin de știri. 
Radiojurnal.
Memoria pămîntu- 
lui românesc.
La sugestia dv... 
O zi într-o oră. 
Radiojurnal. 
Moment poetic. 
Nocturnă muzica
lă.

—24,00 Buletin de 
știri.

10,00
10,05

melodi.

știri.
ascul-

!

filmelor apar- 
Cine- 

Hu.

știri.
pionie-

i 
?

10,35 ț

TV
11,00
11,05
11,25

Telejurnal.
Viața economică.
In timpul patriei. 
Cîntece și versuri, 
(color).
Timp al 
făptuiri 
nare.
Epoca
Ceaușescu.
Antologie teatrală. 

Eroul muncii ■— 
exemplu de dăru
ire revoluționară.
Telejurnal, 
închiderea progra
mului.

marilor în- 
revoluțio-

Nicolae

LOTO
Rezultatele tragerii 

excepționale „Loto" 
7 decembrie 1986 i 
FAZA I:

Extragerea 1: 69, 37, 5,
23, 54, 80, 53, 65, 73,
49, 89.

Extragerea a 2-a:
77, 74, 76, 90, 79, 82,
24, 44, 33, 81.

Extragerea a 3.a:
64, 32, 77, 58, 27, 53,
48, 33, 41, 46.

Extragerea a 4-a:
57, 20, 38, 45, 66, 29,
44, 61, 74, 5.’
FAZA A 2-A:

Extragerea a 5-a:
50, 41, 87, 59, 28.

17,35
18,00

40,

86,
11.

23,55-

65,

11,50
12,00
12,05

12,35

13,00

15.15
15,30
16,00
16.15

16,30

17,00
17,05

20,60
20,15

21,00
22,00

23,00
23,10

hidrologic, 
de știri.

medicală

.MEMENTO

Exploatarea de gospodărie 
comunală și locativă Lupeni

INCADREAZA URGENT
- maistru constructor sau electromecanic

fehnician principal construcții instalații 
sau termo

Națiunile >. unite
pen- 
țări 

Ne'v^ 
Uni. eProclamarea 

Deceniului mondial 
al dezvoltării 

culturii
, NAȚIUNILE UNITE 
(Agerpres). — Adunarea 
Generală ă Organizației 
Națiunilor Unite a procla
mat luni anii 1988—1997 
drept Deceniu mondial al 
dezvoltării culturii, anun
ță agenția TASS. Mani
festările acestuia se vor 
desfășura sub egida ONU 
și UNESCO.

8

„FACL1A PĂCII", 
prinsă de militanți 
tru pace din diferite 
în fața sediului din 
York al Națiunilor 
te, a ajuns pe teritoriul 
Mexicului. Traseul par
curs de ștafeta care poar
tă această făclie și care 
a fest inițiată de UNICEF 
a trecut, înainte de ă a- 
junge în Mexic, prin mai 
multe țări centroamerica- 
nc. Trecerea ștafetei a 
prilejuit ample manifes
tări ale militanților pen
tru pace si dezarmare.

CUTREMUR. După cum 
transmite agenția BTA, 
în urma cutremurului de 
duminică — resimțit a- 
proape in întreaga țară 
— s-au produs distrugeri

parțiale, avarierea unor 
locuințe, a clădirilor unor 
instituții și. a altor edifi
cii din județele Veliko 
Tîfnovo și Tărgoviște. Ce
lor, aproximativ 30 de per
soane care au fost rănite, 
li s-a acordat ajutorul me. 
dical necesar.

PROTEST.
Hiroshimei,
ki, 
lui 
tă
ua 
fectuată de Franța în a-

a trimis 
francez la 
de protest 
experiență

Primarul 
Takeshi Ara- 

ambasadoru- 
Tokio o no. 
față de no. 
nucleară e-

toiul Mururoa, din sudul 
Pacificului, informează 

agenția Associated Press.
RENUNȚARE. ~ ’

ministru al Franței, 
cques Chirac, a 
luni retragerea 
proiectului de lege 
vind universitățile, 
ță agenția France Pressc. 
După cum se știe, 
iectul de lege, care 
vedea îndeosebi 
rea taxelor universitare, a 
declanșat ample demon
strații de protest. Ziua de 
luni a fost declarată de
studenți zi de doliu in
memoria tînărului care a 
Încetat din viață în urma 
ciocnirilor ■ de la Paris 
dintre demonstranți și po
liție.

Primul 
Ja. 

anunțat 
textului 

pri- 
anun-

pro- 
pre- 

majora-

•a
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ora

cu
ICS 
car- 

nulă.

b I î c i t a t e
SCHIMB garsonieră 

fort I' Petroșani-Nord 
apartament (central), 
formații zilnic după 

telefon 42797. (9419)
ANUNȚURI

PIERDUT ștampilă 
urihătorul înscris : 
Mixtă Lupeni, secția 
mangerie. O declar 
(9417)

DE FAMILIE

FAMILIA îndoliată anunță cu durere decesul 
celui care a fost

ȘOMLO GAVR1LĂ (90 ani) 
Inmormîntarea, miercuri, ora 12,00. Cortegiul 

funerar pleacă din strada Mihai Viteazul, Petroșani.

COPIII, Ion și Pavel, unchiul loan' și mătușa 
Sînziana din Uricani aduc un pios omagiu la împli
nirea unui an de Ja dispariția scumpei noastre mamă 
și nepoată

HOBICEAN VALERIA
Nu o vom uita niciodată. (9418)

FAMILIA îndurerată anunță împlinirea a 10 
ani de la trecerea in neființă a celui care a fost un 
bun sot, tată, socru și bunic

EMANUEL DEZIDERIU (Dezso)
Nu-1 vom uita niciodată. (9116)

Redacția și administrația : Petroșani, str. Nicolae Bălcescu nr. 2. Telefoane : secreta
riat : «1662, secții : 41663, 42464.
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