
Plenara
Comitetului Central al

Partidului Comunist Român
Sub președinție tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, au 
început, marți, 9 decembrie, lucrările 
Plenarei C.C. al P.C.R.

La propunerea Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., plenara 
a adoptat, în unanimitate, următoa
rea ordine de zi:

1. Proiectul Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe a- 
nul 1987.

2. Proiectul Planului de dezvolta
re a agriculturii, industriei alimen
tare, silviculturii și gospodăririi ape
lor pe anul 1987.
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3. Proiectul Planului financiar cen
tralizat al economiei naționale și 
Proiectul Bugetului de stat pe anul 
1987.

4. Programul privind autoconduce- 
rea și autoaprovizionarea pentru a- 
sigurarea bunei aprovizionări a 
populației cu produse agroalimenta- 
re și bunuri industriale de consum 
pe perioada 1 octombrie 1986 - 30 
septembrie 1987.

La lucrările plenarei iau parte, ca 
invitați, cadre din aparatul de partid 
și de stat care nu sînt membri 
C.C. al P.C.R.

Lucrările plenarei continuă.

ai

ȚÂRII CLT MAI MULT CĂRBUNE! 1
Hotărîrea colectivului de la I.M. Petrila

Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor MunciiSub președinția rășului Ni cCeaușescu, secretar ral al Partidului nist F Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii, marți, Me- cembrie a avut Joc nara Consiliului nai al Oamenilor din industrie, transporturi, mărfurilor și finanțe.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost întâmpinați, la sosirea în Sala Palatului Republicii, unde s-au desfășurat lucrările în plen, cu puternice a-

tova-
1 a e gene- Comu- Român, președinteleo

Ple-Națio- Muncii construcții, circulația

plauze și ovații, sebit entuziasm.Participanții la plenară au aprobat, în unanimitate, următoarea ordine de zi :1. Raport asupra îndeplinirii Planului național unic de dezvoltare economico-socială pe 11 luni ale anului 1986 și măsuri, le ce se impun a fi luate pentru realizarea tuturor indicatorilor de plan, și îndeosebi producția fizică, livrările la export, productivitatea muncii și investițiile.2. Dezbaterea proiectului Planului național uniceconomico- în construcții, circulațiade dezvoltare socială pe anul 1987 industrie, transporturi,

cu deo- mărfurilor și măsurile ce se impun pentru realizarea exemplară a indicatorilor de3. Raport privind iectele Planului centralizat naționale de stat peînaintea crărilor în tele aflate pe ordinea de zi au fost dezbătute cadrul consiliilor pe muri și domenii de activitate.Participanții la dezbateri au adus un fierbinte omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, relevînd con-

tuturor plan.pro- financiar al economiei și al Bugetului anul 1987.desfășurării lu- plen, documen-în ra-

(Continuare in pag. a 4-a)

M.

cineamatoriforVineri, sîrnbătă, și duminică, la Hunedoara, în organizarea UGSR, a comitetului sindicatului din Combinatul siderurgic și a clubului „Siderurgis- tul", a avut loc cea de-a XVi-a ediție a festivalu- lui-concurs interjudețean al cineduburilor, sub genericul „Omul și producția".
Premii în festivalul 

interjudețean al 
cineduburilor de Id 

Hunedoara

Au participat peste 20 de cinecluburi treaga Jiului tați și cinste, de cinecluburile —Orizont" din sa și „Amafilm" peni primind aprecieri din specialiștilor din și publicului, situîndu.se pe locuri fruntașe concurs. . Filmul tretc" realizat de clubul „XI—Orizont" cucerit premiul I și premiul Consiliului Uniunii Sindicatelor din Metalurgie și Construcții mașini.

din în- țară. Minerii Văii au fost reprezen- de data aceasta cu filmele

„Ne vom realiza planul începînd cu prima 
lună a anului viitor ii

La mina Petrila, întregul colectiv participă in
tens în acest sfîrșit de an la pregătirea temeinică 
a producției anului viitor, creînd condițiile necesare 
îndeplinirii integrale a sarcinilor de plan încă din 
prima lună. Rodul acestor strădanii s-a văzut încă 
din luna noiembrie, lună în care producția medie 
zilnică realizată, în creștere simțitoare față de 
lunile precedente, era foarte aproape de media zil
nică planificată pentru prima lună a trimestrului I 
al anului 1987.Care este perspectiva creșterii producției zilnice realizate în această lună ? Cum va demara producția noului an? — sînt întrebări care au constituit, 
în principal, tema interviului solicitat ing. BUJOR BOGDAN,— Și în această lună vom obține o producție medie zilnică mai mare de 3000 de tone, superioară chiar celei realizate în luna noiembrie, astfel în- cît șă ne ridicăm la nivelul sarcinilor planificate pentru prima lună și trimestrul I al anului viitor. Avem convingerea că în-

tovarășuluidirectorul T.M. Petrila.
IN DECEMBRIE — 

PRODUCȚIA ZILNICĂ 
LA NIVELUL LUNII 

IANUARIE '87

ianuarie, sarcinile
înfăptuirea hotăririlor de partid și a legilor tării 

cerință esențială pentru îmbunătățirea 
vieții economico-socîaleCunoașterea- și aplicarea în viață a hotăririlor de partid și a legilor țării constituie o cerință esențială a înfăptuirii rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid în toate sectoarele de activitate. Pornind de la această cerință comitetele orășenești și comunale de partid, cele din întreprinderi și instituțiile Văii Jiului au mereu în _ cen. trul preocupărilor lor evidența și urmărirea înfăptuirii hotăririlor de partid și a legilor țării. Organele și organizațiile de partid își fundamentează întreagă muncă politică și orga, nizatorică pe sarcinile specifice rezultate din hotărîrile C.C. al P.C.R., cele țean prii, mod

din ale Comitetului jude- de partid și cele pro- Se evidențiază în deosebit, prin modul

riguros în care își organizează munca de cunoaștere, urmărire și aplicare a hotăririlor de partid, comitetele orășenești Petrila, Vulcan, Lupeni și Uricani, comitetele comunale Băni- ța și Aninoasa, precum și comitetele de partid de la minele Petrila, Lonea, A- ninoasa, Livezeni, Lupeni, Vulcan, troșani, operativa și altele.gane au elaborat sisteme proprii de urmărire a ho- tărîrîlor, întreaga muncă politico-organizatorică ce o desfășoară avînd la bază hotărîrile de partid și. legile țării, sarcinile . reieși, te la specificul activității lor.In scopul însușirii operative și temeinice a sarcinilor rezultate din ho- tărîri, la nivelul comite-

IPSRUEEMCMVJ, „U n i r Aceste

telor orășenești și comunale de partid, a celor din întreprinderi și instituții s-au folosit cu deosebită eficiență multiplele mijloace ale muncii politico- educative, propaganda audio-vizuală, gazetele de perete, afișajele, precum și mijloacele 'propagandei prin conferințe, expuneri, dezbateri, simpozioane, tne- se rotunde și alte forme care au asigurat o popularizare corespunzătoare a acestora în rîndul comuniștilor și colectivelor de muncă. S-a avut în vedere, în mod deosebit, popularizarea sarcinilor reieșite din cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu
Gheorghe IENCIU, 

șeful secției organizatorice 
a Comitetului municipal 

ele partid

(Continuare în pag. a 2-a)

ccpînd cu luna ne vom realiza planificate.
— Ce măsuri 

prins pentru 
producției anului viitor 1:—■ Cea mai importantă acțiune a ' fost și rămîne.

în continuare, asigurarea capacităților de producție la nivelul sarcinilor pentru anul 1987, pentru prima parte a anului viitor. Nc-am orientat preocupările, în mod deosebit, spre sectorul I care, cu cîtcva luni în urmă, realiza doar 60—:65 la sută din sarcina planificată. In noiembrie, în urma măsurilor întreprinse, sectorul și-a realizat și chiar depășit sarcina de plan. De altfel a. cest sector va prelua în 1987 ponderea creșterii de producție a minei. Dintre măsurile întreprinse mințim creșterea velor sectorului cu100 de oameni în ultimele două luni ; . începerea lucrărilor de reamenajare a întregului traseu de . aprovizionare a formațiilor de
a- efecti- peste

ați între- 
pregătirea Interviu realizat de

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

Brigada geologică complexă Iscroni
Flori S1

la tîmplele munțilorConstan-Tehnicianul Adrian Dumitru State,Duțică, de la brigada ge- tin Manea și. Constantin ologică complexă “ croni, a IPEG Deva, pasiunea concretului xact, în cifre și procente. In dimineața zilei de 8 decembrie, ne-a anunțat telefonic — pasiunea era deci dublată de tnîndrie— că brigada își îndepli- nor rezerve suplimentare nise planul anual al pro- de cărbune de peste ducției fizice, pînă sfîrșitul anului va suplimentar 1600 ml. Detaliind cifrele : cuGheorghe Negescu, brigăzii, a rezultat trei formații din cele 1 adică cele conduse de

Is- Rădulescu au la activ 40 are la.sută din totalul realizărilor și că sporul producție creșterea muncii.— Am
e- de se bazează pe productivitățiicontribuit lapunerea în valoare a u-un la milion tone, . subliniază fora interlocutorul nostru, în condițiile în care au crescut exigențele calitative la lucrările speciale.

Ion VULPE

ing. șeful că3
(Continuare în pag. a 2-a)
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Lupenibrigăzile fruntașe ale sectorului I ____
cele conduse de Ion Divriceanu, loan Balaj și Ioan Benko. In imagine, schinr 
burile pe care Ie conduc, în aceste brigăzi, 
tel Păvălucă și Petru Gabor.

minerii Ștefan Patriciii, Cos
Foto: Al. TĂTAR

al I.M.Trei dintre brigăzile fruntașe ale sectorului I al I.M. Lupeni — 
cele conduse de Ion Divriceanu, loan Balaj și Ioan Benko. In imagine, schim
burile pe care Ie conduc, în aceste brigăzi. minerii Ștefan Patrichi, Cos- 
tel Păvălucă și Petru Gabor. Foto: Al. TĂTAR

realizate„XI Aninoa- din Lu- valoroase partea juriu
ane-‘ a

H. ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Trei dintre

Colectivul forestierilor din
C.S.P.L. IscroniForcstierii de la Centrul' de sortare și prein- dustrializare a lemnului Iscroni au reușit să-.și îndeplinească prevederile planului anual, inclusiv la export, încă din primele zile ale acestei ultime luni, astfel câ, pînă la 31 decembrie a.c., se vor produce suplimentar 200 mc cherestea, 100 mc semifabricate, 200 traverse c.f., ,50 mc traverse speciale, 200 tone mangal. De menționat c.i producția de mangal din acest an — 1200 tone — reprezintă recordul absolut de la înființarea centrului, adică de 3 ori producția anului 1970. După cum menționează

șeful Centrului, maistrul Ioan Lazăr, între fruntașii în întrecerea socialistă se numără gateriștii Constantin Dănăilă, Toa- der Smărăndescu, Vasile Lazăr, Nicolae . Danciu, circularistele Ana Caia, Maria Burlac, Maria Pa. năite, Elena Onici, druj- biștii Gheorghe Corman, Ion Lămășan. Mihai Sma- lene, Ștefan Socacj, ifro- niștii Vasile Gabor Kiss, Ion< ă, Pavel Tudorieă, Mihai Panaite, Gheorghe Mun- teanu, macaragiii Vasile Holban, Ion Văduva, lăcătușii Gheorghe Blaj, Ion Sebastian și Ion Co- joctiru. (I.V.)

Abănăriței, Tuclori. i
s

T
i

situ%25c3%25aendu.se
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L M. Uricani

Acțiuni uteciste în sprijinul producției
< PESTE PLANUL 

ECONOMIC ANUALUteciștii de la mina Uricani și-au realizat din luna august planul economic anual la acțiuni muncă patriotică. Tinerii au desfășurat ample lu- ' crări de recuperare a materialelor refplosibile, a- proviziOnarea cu materiale a brigăzilor de mineri, reprofilări de galerii, săpări de vatră în'steril etc, lucrări a căror valoare se I . . .i la peste 110 000 lei.i n 1> i, > rare.te t i >

uteciștii Mitică Mîndru, Ion Nedelcu, Lucreția Ba- lea, Constantin Duma, Simona Voicu, Dumitru Fo- Vasile Fînaru,i-' dor, Ioana Stoi, Munteanu, Relu Ion Nicodim.de
PENTRU FORMAREA 

MINDRIEI SI 
RĂSPUNDERII 

PROFESIONALE„Sărbătoarea muncii

înfăptuirea hotărîrilor de partid 
a legilor țăriiși

perioada trecută ■ din uir:,' prin conti- .> cu aceeași perseve- a acțiunilor utecis. sprijinul producției, icani*3• ni i de !n mina U rlăug'it încă 20 000 de ia valoarea■cutate. Din
?ri care auconsecvență nile inițiate de ile U.T.C. din rn i nei, dăruire și perseverență dragostea de muncă, res-

.lucrărilor zecile de participat la acțiu- ' organizați- sectoarele s-au remarcat prin

(Urmare din pag. I)lucru conform unui program bine stabilit și dorim ca din a doua jumătate a anului viitor să asigurăm .. și transportul personalului pe acest tronson, sectorul avînd locurile de muncă cele mai depărtate; a fost pus funcțiune un abataj tal in stratul 5 și în curs de pregătire două, care vor intra' producție în ianuarie âm început lucrările, pregătiri pe straiele ,

m.> în fron- sînt încă ;; Pe >,<• și de sub-

ponsabilitatea pentru îndeplinirea < îndatoririlor profesionale și ridicarea continuă a pregătirii teh- nico-profesionale pe măsura cerințelor tehnologiilor avansate din subteran. La aceste acțiuni, susținute cu ajutorul sindicatului, al cadrelor tehnico- inginerești, al profesori, lor din oraș, se pot adăuga complexele acțiuni cultural-educative, desfășurate în cadrul clubului și al căminului de tineret, la. care- participă lunar sute de tineri din toate sectoarele minei.Important de reținut este faptul . că în. ultima lună, în cadrul minei s.au încadrat 50 de. tineri, din rîridui cărora doar unul sin. gur a părăsit întreprinderea. Și, cu siguranță, efectul amplificării acțiunilor e- ducative pentru stabiliza-

(Urmare din pag. I)

Și entuziasmului tineresc", „Serate cultural-distracil- ve dedicate noului încadrat", „U.T.C. — 65 de ani de : luptă și activitate revoluționară sub conducerea partidului", iată doar cîteva din genericele ciclurilor de acțiuni poli- .Li.„> . . desfășură- or- la rîndul evi- rea tinerilor veniți la mină, pentru completarea efectivelor, urmează să-și arate de acum înainte a- devăfata dimensiune. STE.IARU)

tico.educativete cu regularitate de -ganizația U.T.C. de
muia Uricani. în ’' tinerilor, cu scopul _ .<._ denL.de a le dezvolta pasiunea și tnîndria pentru meseria aleasă? -Z-. mineri, tul, pentru a le cultiva

bună separare a de steril de cel al nelui prin crearea siloz special pentru preluarea sterilului de la deschiderea blocului I, orizontul plus 50.
— Probleme de efectiv ?— Sperăm să nu avem.In ultima vreme efectivul a crescut cu 300 de oameni și vom continua să ne preocupăm intens de a- ceastă problemă. Pentru îmbunătățirea condițiilor. . de pregătire profesională a personalului muncitor sperăm să avem pusă în funcțiune, în 1987, •, școala

fluxului cărbu- unui pre.

la plenarele Comitetului Central al partidului, a hotărîrilor Comitetului Politic Executiv al: C.C. al P.C.R., urmărindu-se rigurozitate aplicarea practică a acestora, scopul perfecționării tregii munci nizatorice și sociale.De un real perfecționarea

cu în în în- politico.orga- economico-în desprijin ,______ ..._______ munciiurmărire și aplicare a hotărîrilor de partid și a legilor țării, s-au dovedit controalele și analizele în-.• treprinse de biroul Comitetului municipal de partid și comitetele orășenești de partid care au urmărit în permanență respectarea întocmai a Hotăcîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 1976, a prevederilor acesteia.Cu toate eforturile depuse pentru-organizarea U- '; cu- ur- a ho-nui sistem Unitar de noaștere, mărire și evidență, aplicare

Florica Nicolaescu și Elisabeta Lakatoș, două 
harnice muncitoare din cadrul atelierului de con
fecții metalice al Uzinei de preparare Coroești.țiri la orizontul plus. 100. (je calificare cu o dotare mult mai existentă.

— Alte 
pregătirea 
lui viitor

bună decît cea

tărîrilor de partid, din . controlul efectuat rezultă .că se mai mențin încă o serie de neajunsuri la U- nele organizații de partid. Nu se respectă în totalitate indicațiile primite pri. vind organizarea unui sistem propriu de urmărire a aplicării hotărîrilor. Unele comitete de partid și, în mod deosebit, unele birouri ale organizațiilor de bază nu urmăresc în permanență îndeplinirea hotărîrilor de partid. Sistemele de evidență și urmărire a hotărîrilor sînt defectuoase, în sensul că ho. tărîrile nu sînt grupate pe nivele de elaborare, nu există colecții și opisuri , de hotărîri, iar evidența și urmărirea aplicării acestora nu se face pe fișe lunare, din care să rezulte în mod concret modul de rezolvare . a sarcinilor reieșite din .hotărîri. Asemenea deficiențe s-au constatat la comitetele de partid de la IUM Petroșani, AUTL, SUCT, EGCL, Complex CFR, I.M. Bărbățeni, I.M. Uricani, Cariera pu lui Neag și mai la organizațiile de IACCVJ, Tîmplăria zeni, UFET, unele zații de bază de la Dîlja, Paroșeni și la care practic nu un sistem ordonat de evidență și urmărire a hotărîrilor. Mai sînt încă destule organizații de partid în care nu s-a generalizat practica prezentării rapoartelor verbale în adunările generale, ■ privind modul de îndeplinire a sarcinilor încredințate, iar . unele dintre comitetele de partid nu au analizat niciodată în anul acesta modul de cunoaștere, evidență, urmărire și aplicare a hotărîrilor de . partid.Remedierea acestor neajunsuri impune cu necesitate ca organele de partid, mai ales comitetele orășe-

nești și comunale, să manifeste o exigență mai mare, să intensifice mun- sprijin fel, îneît deosebit muncii cunoască

și

la concrete este ca- rezisten- nouă să-și Este

— La celelalte sectoare?— Practic în toate sectoarele vor fi puse în funcțiune noi capacități de producție, iar în pâră- lei vom executa un volum important de lucrări de cercetare geologică pentru a i crește gradul de cunoaș. tere a zăcămîntuluipentru a introduce noi rezerve în exploatare.
— In privința tehnolo

giilor, de lucru, ce veți 
întreprinde ?— Vom îmbunătăți tehnologiile de lucru existente și le vom adapta condițiile noastre de zăcămînt, cum zul tavanului de ță. Vom folosi ometodă care sperăm, dovedească eficiența, vorbe de exploatarea stratelor subțiri, cu înclinare mare, cu împușcare prin . găuri lungi, în subetaje. Practic, omul nu va intra în spațiul de exploatare. Pentru îmbunătățirea calității vom realiza o mai

măsuri pentru 
producției anu-— Reamenajarea tuturor traseelor și îmbunătățirea, în general, a activității de transport. Vom amenaja trei garaje în subteran pentru locomotive cu funcționalitate multiplă : cu echipe „service" pe trei schimburi și magazii de materiale și scule. Intensificăm activitatea de revizii și reparații, mai ales cu caracter preventiv. Ne vom strădui, ~ ca și pînă acum, să îmbunătățim nizarea și chiar ducerii, rezervă creștere a producției, îndemîna oricui să o facă.Prin aceste măsuri. și altele, care nu le-am a- mintit acum, vom crea eoni diții să ne realizăm sarcinile de plan din prima lună a anului viitor.

vă informăm

(Urmare din pag. I)

orga- activități con- o de ladorește
permanent întregii organizarea care constituie importantă

ACȚIUNE. O inițiativă lăudabilă a unității nr. 41 „Librărie" (gestionar. Eugenia Gaiță) din Uricani: cu ocazia

Cîm- ales bază Live- organi- minele altele există

ca de îndrumare, și control, în așa această latură de importantă a organizatorice să în cel mai scurt timp îmbunătățiri substanțiale. Este necesar ca, trimestrial, în cadrul ședințelor de birou ale comitetelor Orășenești, comunale de partid, ale celor din întreprinderi și instituții, să se - analizeze, .în baza controalelor efectuate, modul în- care organele și organizațiile de partid acționează pentru organizarea cunoașterii, evidenței, urmăririi și aplicării hotărîrilor de partid și a legilor țării. Șe va urmări în permanență ca planurile de măsuri adoptate de comitetele municipal și orășenești de partid, care constituie hotărîri pentru toate organele și organizațiile de partid din subordine, să fie însușite și să se acționeze cu stăruință pentru transpunerea lor ne- întîrziată în practică.Pentru a asigura perfecționarea întregii activități de cunoaștere, evidență, urmărire și aplicare a hotărîrilor de partid și a legilor țării, comisia organizatorică de la nivelul Comitetului municipal de partid, împreună cu orășenești, vor iniția troale mai frecvente organizațiile de partid cel puțin o dată pe mestru, un schimb de experiență pe această temă.înfăptuind cu consecvență și răspundere prevederile hotărîrilor de partid și a legilor țării, vom asigura ridicarea vieții de partid, a* activității comuniștilor, a. tuturor oamenilor muncii la nivelul cerințelor complexe ale ■ dezvoltării economico-so- ciale a patriei.

cele con- în Și. se-

— Succesul nostru, intervine ing. Ion NiColescu, a fost favorizat de zestrea tehnică modernă a brigăzii, de „investiția" proprie de gîndire. Un exemplu concret: nu o dată echipamentul de fund se blochează în sondă. Cum s-a întîmplat la sonda formației lui Constantin Fusu. Cum să degajezi mai repede 6 garnitură de acest fel aflată la 1080 m adîn- cime ?l Nu mai știu cui i-a venit ideea să apelăm la o pompă românească de înaltă presiune, de petroliști pentru rarea stratelor. “ tul s-a dovedit Peste puțină vreme avea în dotare un de utilaj.O floare de oțel pe tîm- pla muntelui, aceasta este o sondă; pe viscol, pe arșiță și ploaie, ca niște fur. nici, sondorii, cum le place lor să spună — „hala noastră de muncă este cerul" — sfredelesc măruntaiele muntelui pînă la peste 1400 m, în căutarea cuiburilor de lumină

căldură. Nu oricine poate munci în acest ,,<’ pe trei schimburi, mmu, vara. Sînt chiar probleme cu forța de muncă. Și a. cum brigada e sub efectiv. Dintre cei tineri, mulți caută aventura sau un loc efemer de muncă. In a. cest an s-au încadrat 240, s-au lichidat... 244. Pu-

— Ar mai fi Nicolae .decor" — Udrescu, loan Bîrlan, de L iarna, 30 ani sudor la noi, veteranul volanului Ion Loza, apoi loan Toxen, Victor Cazan, Dumitru Cornescu, - Virgil Felea, Grigore Mi-

folosită fișu- Rezulta- excelent. vom astfel

hai, adaugă ing. • loan Ni; colescu.— Dintre cei tineri — e- lectricianul Iulian Patoi,
(■■■■•■•■■■•■■•■■■■■■■■••«•■«••••■■•■••■■■■■•■■■■■■•■■■•I

Flori la timp lele munților
care urmează școala de maiștri, sondorii șefi Constantin Găucă, Ilie Pau. lescu, Alexandru Mateiață, continuă șeful de brigadă. Nume care dăltuiesc mo- oameni- Această „osatură", cum îi place inginerului Negescu să numească nucleul de elită al brigăzii, a parcurs un e-

țini rămîn, dar aceia devin oameni de nădejde. De fapt, brigada are o „osatură" a sondorilor șefi și celorlalți meseriași cu experiență, cei care stăpî- nesc utilajele și asigură_____ _____ w___ T_ ___„___ nografia dăruirii bunul mers al activității. lor din brigadă.— Avem oameni de nădejde, mulți cu peste trei deGenii vechime la noi, pledează geologul Dumitru Popescu. Mă 1 " la sondorii șefi Adrian Cucti, Vasile Șăuan, Ion Săvulescu, Sebastian Pan. diu, Sebastian Bălu, Aris. tieă Popescu, Aristică Boși ban, Gheorghe Vînă.
gîndesc drum anevoios, de la*’■ forțul fizic la gîndirea tehnică, acumulînd mereu 

noi cunoștințe, creînd o valoroasă tradiție în cultul muncii lor.
forțul .fizic

— Ion Cucăilă, și ca el sînt mulți, concretizează . geologul Dumitru Popescu, a muncit la noi de la 18 ani. După trei decenii, acum e în pensie, a lăsat o moștenire de neprețuit — Un fiu inginer minier, un altul — student în ul- 
timul an la Institutul de mine. ■ ■Sondorii din brigada care își desfășoară activita. tea în munți, • . pe cărări umblate uneori doar ciute și cerbi, de la peni la Cimpa, vor îmbogățească bilanțul mului an al celui optulea cincinal cu 1600 ml forați suplimentar, să pună în valoare rezerve de cărbune superioare estimărilor și planificării. Un exemplu : cinci procente care au rezultat su- mi- mi-

de Lu_ să-și pri- de.al

plimentăr în cîmpul nier Dîlja, înseamnă lioane de tone de cărbune în rezervă, pe care le vor scoate la lumină, în viitorul apropiat minerii. Priceperea profesională sondorilor aprinde dar făclia care face bilă calea spre inima a așa. vizi- de cărbune, de căldură și lu- ■-. mină.’ ■:șeni Vulcan — Univerșita. valorile inestimabile ale tea Craiova. . folclorului oglindite înTEATRU. Sîmbătă (' r Z.____  ________ t____  ... duminică, ne informează — Maria '.M. Vițonesc data de 31 ianuarie 1987. . actorul Mihai Clita, di- - ’ ’' "(D.H.) ... „ - _FOTBAL Astăzi cu în troșani, colectivul artistic Societății de cepetl de ia ora 13,00, pe’ Teatrului de stat „Va- - - ' -stadionul Jiul se <” .meșteșugărești: o partidă de mare interes în „16“-imile Cupei României. Protagoniste, Jiul și Corvinul Hunedoara. A- ceeași competiție programează mîine, tot de la ora 13,00, pe stadionul din Paroșeni, o partidă la fel

.îmbracă" haină nose îritîmplă și pe Gheorghe Șincai, în locul caselor a început
tății „: uă. Așa strada . unde, cu ocazia centenarului vechi, .George Topîrceanu a fost construcția de blocuri, cu . organizată o expoziție de . patrțl nivele. La parterul carte despre viața și ope- acestor blocuri vor fi des- ra poetului. Aceeași acțiu- chișe noi spații ale coope- ne s-a desfășurat și la rativei ,.. sediul minei Uricani, mi- „Straja",FILM. Incepînd din 7 decembrie au debutat manifestările în cadrul „Festivalului filmului la sate". In municipiul nostru, acțiuni cu filmul sub .acest generic vor avea loc la

Cimpa, Banița, Cîmpu lui Neag, precum și la Casa de copii din Uricani. Ele sînt programate pînă înDEZBATERE. La Livezeni este în ziua de 12 dezbaterea cu Iul maistrului rea cunoașterii tării normelor ție a muncii", este organizată de comitetul sindicatului minei și casa de cultură din Petro- sistematizare a orașului șani. (Al. II.) Lupcni, cartierele locali-

I.M.programatădecembrietema „Ro- în asigurași respec- de protec- Dezbaterea te principalele noutăți e- ditoriale.CONSTRUCȚII. Odată cu ampla dezvoltare și
norilor fiindu-le prezenta-

și podoabe populare. Expun Și ai aPetru - .Melha, membri rectorul teatrului, la Pe- secțiunii I Petroșani numismatică Expoziția vizitatorilor 1987.din România.dispută lea Jiului" .va prezenta două este deschisă■ • noi spectacole cu piesa „I. pînă la 31 ianuarie dolul și Ion Anapoda" de (I.B.) G.M. Zamfirescu. . Spectacolele vor începe la ora19. (Al. H.)NUMISMATICA, zeul mineritului ___  , ... iește o interesantă, expozi de interesantă: AS Paro-: ție numismatică, axată pe
Rubrică realizată de 
Alexandru TATARMu.găzdu- |/rt cxpozi- f U

denL.de
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f
Festivalul național „Cîntarea Românieiu

- URICANI, ETAPA ORĂȘENEASCA -

Un spectacol reușit, antrenant

l

Sîmbătă, la Uricani a avut loc cel de-al doilea spectacol din cadrul e- tapei orășenești a celei de-a Vl-a ediții a Festivalului național „Cîntarea României". Au urcat pe scenă formațiile de muzică ușoară, foile și muzică populară, precum și formațiile coregrafice.Grupul „Melodic" al clubului sindicatelor s-a prezentat bine, demons- trînd- posibilități artistice pe care le poate valorifica la un nivel superior. Aceleași aprecieri le merită .și solistul de muzică folk Emil Horvath. O impresie frumoasă au produs tuturor celor prezenți la specta

col membrii formației de dansuri bătrînești, formație cu un bogat palmares de a cărei pregă. tire artistică se ocupă prof. Dumitru Sârbușcă; o formație unde grija pentru autenticitatea folclorului se îmbină cu pasiunea și dragostea pentru frumos.O remarcă pentru ma- nifestarea-concurs de la Uricani: pe scenă au e- voluat și formații alcătuite din elevi de liceu, dar care activează în cadrul clubului, un dans ritmic, un grup vocal, formații bune care, deși nu puteau fi promovate la categoria artiști amatori, ele participînd în această săptămînă la

concursul elevilor, au dovedit un nivel , bun, demonstrînd că sînt prezente permanent, în spectacolele clubului șt implicit, că la Uricani se are în atenție și viitorul artei , de amatori, tînăra generație fiind pregătită încă de pe acum pen. tiu a continua tradițiile culturale ale orașului.Sîmbătă, momentele artistice oferite în concurs au însemnat, fără îndoială, realizări frumoase. Pentru etapa municipală, pregătirile trebuie intensificate, pentru ca. prezența artiștilor amatori din Uricani să cîștige în calitate.
H. DOBROGEANU

Consiliul popular- al municipiului Petroșani
Comitetul executiv

€ O N V O CAT ORSe convoacă Consiliul popular al municipiului Petroșani în cea de-a 7-a sesiune, a celei de-a XIII-a legislaturi în data de 11 decembrie 1986, ora 15, la Casa le cultură Petroșani; cu următorul proiect al ordinii de zi :1. Raport privind modul în care au acționat consiliile populare din municipiul Petroșani pentru încasarea sumelor și executarea lucrărilor din contribuția bănească și în muncă potrivit Legii nr. î/1985.2. Informare privind preocuparea Comitetului executiv al Consiliului popu. Iar municipal pentru înfăptuirea măsurilor de autoconducere și autoaproviziona- re în vederea asigurării populației eu produse ăgroalimentare și bunuri industriale de consum pe anul 1986.

împliniri artistice ale cineama lorilor
(Urmare din pag. I)

I
A

A
L

„Alături de acest film — ne spunea Eugen Her- bei, conducătorul cine- clubului din Anlnoașa .— am prezentat și mele „Macaraua" „Turnul", pelicule de asemenea, au predate".In concursul eu tematică Ia pelicula „Joc de realizată de —

fii-Și . care, fost a-filmelor alegere, . cuburi", cineclubul „Amafilm" din Lupeni a cucerit premiul al Il-lea. De, la același cineclub, la diaporamă, au obținut locul II creațiile „Oame-

nii adîncului", realizare aparținînd cineamatoru- lui Nicolae Manolescu, și „Flori de mai" a lui Iosif Tellmann, ambii din Lupeni.„Sînt filme care —■ ne spunea același Eugen Herbei — atestă calitatea muncii membrilor cinecluburilor din Valea Jiului, faptul că ne tuăm permanent la țimea tradiției de două decenii pefilmul de amatori o are aîci, în lumea spirituală
si- înăl. peste care

Absențele nemutivate șubrezesc 
creditul solicitantului la audiente

țn sala de audiențe de la întreprinderea minie. ră Livezeni la ora stabili, tă în program, directorul unității, inginerul Petru Her, însoțit de juristă și un reprezentant din partea biroului personal, începea să asculte oamenii muncii veniți cu diverse probleme pentru rezolvare. In majoritatea cazurilor se prezintă spre soluționare cereri îndreptățite privind acordarea unor drepturi, încadrări în muncă, solicitări care se rezolvă pe loc sau se repartizează la compartimentele de specialitate.Asigurarea cadrului propice respectării drepturilor oamenilor muncii, prevăzute în Constituție și acte normative, reprezintă o obligație pentru cei care au atribuții de decizie în cadrul organizațiilor socialiste. Pentru asigurarea obiectivității, însă, precum și pentru ca dreptul de petiționare, de participare la audiențe să fie folosit în scopul satisfacerii intereselor personale și obștești, oamenii muncii, cetățenii au datoria de a se prezenta cu cereri întemeiate. Cîteva aspecte mai deosebite ne-au reținut atenția t Petrică Chi- per, din sectorul II pro-, ducție, se prezenta cu o cerere pentru motivarea a două absențe. Susținea că a avut probleme deo. sebîte, dar nu a reușit să prezinte, și dovezi în acest

Cerințe 
etico-morale

sens. Mai întîi declara că nu mai are alte absențe, 
dar, cu greu, și-a amintit, totuși, că a mai absentat 3 zile în cursul acestui an. A fost invitat să” aștepte pînă sosește fișa centralizatoare de calcul a Tetri- bații lor. A fost adusă, dar, între timp, Petrică Chiper a dispărut I Motivul nu este greu de înțeles: din fișă rezultă că în cursul anului mai are 9 absențe nemotivate și alte cîteva motivate. De această dată nu i se mai satisface cere'- rea de motivare.A venit la audiențe și Viorel Konya pentru schimbarea locuinței. Era pe lista de priorități, dar și el a acumulat absențe nemotivate. Promite că nu va mai absenta. Este justificată practica de a se acorda, cu prioritate, drepturile celor care sînt' disciplinați în procesul de producție.întărirea democrației socialiste, în domeniul rezolvării propunerilor, se. sizărilor și cererilor oamenilor muncii, presupune ca toți participanții să fie eorecți să aibă o atitudine corespunzătoare, obiectivă. In acest fel se asigură satisfacerea .. nevoilor mereu crescînde ale celor ce muncesc și consultarea, acestora în toate problemele ce privesc bunul mers al activității econom ico- soclale.

Die SIRBAN ...

a minerilor. Ne aflăm a. cum în pregătirea filmelor pentru concursul de creație din cadrul ediției a Vl-a a Festivalului național „Cîntarea României". Membrii cineclu- bului din Aninoasa ne propunem să prezentăm în mele „Lumea din curi" ■ ’ 'cinematografic
săconcurs fil- adîn-— adevărat poem dedicat muncii și vieții mineru. lui — și „Pe aceeași stradă", o peliculă de desen animat dedicatăsupremului ideal al o- menirii, pacea".

(

Echipa condusă .- de 
Gelu Vladislav, din ca
drul secției Livezeni a 
IPSRUEEM Petroșani, 
lucrînd la repararea 
unei combine de abataj.

loto: C. AMARIEI

La stația C.F.R, Petroșani

Activitate rodnică, în condiții 
de siguranța a circulației-După cum ne informei-’ depline regularități a cir- ză tehnicianul principal culâției.Dumitru Cioc, din stația CFR Petroșani, acest harnic colectiv ceferist a în. scris realizări remarcabile în cele 11 luni din acest dențiați. Iată-i : an. încărcătura statică a fost depășită cu 3,15 la sută, tonajul pe trenuri de marfă cu 1 la sută, în timp ce la staționarea în și Ilie Mărioane — impie- tranzit cu manevră și la gați de mișcare, Petru ........................ ..... și Constantin Majun — șefi manevră, Drăghici Alicu, Nicolae Țimpea, Romulus

I'e la tovarășul Octavian Dragotă, șeful stației, am primit și informații privind numele celor evi- Vasile Tirc și Andronic Muntea- nu — șefi tură IDM, Ti- beriu Polhak — IDM dis. pozitor. Constantin Gușăstaționarea în tranzit fără Alicu, Serghei Voicamanevră s-au obținut re.duceri de 3,35 la sută și fes.pectiv, 9,76 la sută. Toate Fagaș, Ioan Gabor și Ionacestea, în condițiile unei Dîlja. (Al. TATAR)

LOCUITORI Ăl SATELOR 
Șl ORAȘELOR !

Datorita secetei prelungite, perioada pe 
care o traversăm g devenit deosebit de favo
rabilă izbucnirii incendiilor. De aceea este 
necesar să fie respectate cu strictețe următoa
rele norme de prevenire și stingere a incendi
ilor : •

• RESPECTAREA INTERDICȚIEI privind 
accesul persoanelor și autovehiculelor în pă
dure, cu excepția celor autorizate;

• INTERZICEREA APRINDERII focurilor în 
păduri și la o distanță mai mică de 100 m de 
liziera pădurilor;.

• INTERZICEREA FUMATULUI în pădure;
• INTERZICEREA JOCULUI copiilor cu 

focul în păduri sau în apropierea acestora;
• INTERZICEREA ARDERII resturilor vege

tale în apropierea pădurilor.Atunci cînd observați Un început de incendiu, aveți obligația de a a. nunța imediat cel mai a- propiat organ silvic, consiliul popular, miliția
sau pompierii și să acționați cu mijloacele a- flate la dispoziție pentru a localiza și stinge incendiul.

GRUPUL DE POMPIERI 
AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

*

Am ă g i to ar el e „s i re n e“Fusese, într-adevăr, în dese „pelerinaje" la Geoa- giu, Simeria, Deva. Mama — divorțată, trăiește în concubinaj cu un bărbat — nu s-a întrebat unde dis. pare noaptea Nicolae, de „talciocul" de sub fotoliu. Sau mai bine zis s-a mulțumit cu explicațiile fiului ei, fără ca minciuna să trezească

Intr-o noapte de februarie, a fost spart un garaj în cartierul Aeroport al reședinței noastre de municipiu. Av fost furate, cu prilej, un aparat niște casete, țuică, mente. Și a fost apoi liniște pînă în septembrie, pentru ca apoi să se înregistreze 20 de furturi din mașini și spargerea a două garaje. „Stilul" de operare dezvăluia aceeași „mină" erau căutate radio- casetofoanele de proveniență străină, aparatura foto, casete, ceasuri etc. suspiciuni. La școală, ab- Numâi în noaptea de 25 —26' octombrie, șapte, autoturisme proprietate personală au fost devalizate, fără urme de forțare.Oaspeți nedoriți, la do- a lui Nicolae Negru fuse- din liceu, cercetat vătămare

acestradio,aii- unde provine

ihiciliul elevului Nicolae Negru, din clasa a XlI-a F, la Liceul industrial mi.

ale necinstei„Mar-suble autoturismelor, fa", era valorificată preț amatorilor' de chilipiruri. Un student de Ia IMP s-a tocmit cu Nicolae Negru pentru un radio.ca- setofon made in Japan și de la subprețul de 3500 a reușit să-1 cumpere doar cu 1000 de Iei. Pomană cu- ■ rată, care pînă la urmă s-a dovedit pagubă, în.
a•>•■■«■■b**»«««-«■* m n a a■a a

A N C H ETA

sențele nemotivâte n-au produs îngrijorare. Să mai luăm notă de un amănunt, care face lumină în acest caz ; un frate mai marese exmatriculat după ce fusese pentru lovire șj nier Petroșani. Sub foto. gravă, liul pliant, cinci radio-ca- setofoane, 30 de casete etc — un bazar în toată regula. In fața probelor se justifică prin nevoia bani pentru buzunar, pentru distracții și excursii.de
Nicolae Negru tase cu un tînăr la 1PSRUEEMP, Băcan. Bun meseriaș, de vreme ce dintr-o unghierâ fabricase o cheie potrivi- tă pentru toate încuietori.

se inliâi- lăcătuș de Marian

. într-o spe- fost dem. a

trucît radio-casetofonul a reajuns în posesia stăpî- niilui său, o mie de lei s-au „topit" pe apa sîmbe- tei.Firul s-a ruptzi, misiunea echipei ciale de cercetare a ușurată de atitudinea nă, de înalt civism, unui OM, care, îmbiat lagheșeft, n-a stat pe gîn- duri, n-a pus deasupra meschinele interese personale, ci s-a adresat lucrătorilor de miliție. Cum a fost însă posibil ca doi tineri, certați cu legea, să

producă pagube avutului personal în valoare de circa «50 000 lei 7 întreba, i ea sună retoric ; răspunsul este însă clar — nesupravegheat de familie, Nicolae Negru și-a permis mai întîi derobăii de la calitatea de elev, apoi pretențiile sale la capitolul - distracții sporind, a ales soluția furtului. In aceâsă tă derobare de la codul eticii și echității socialiste și-a găsit un „prieten", a- măgit și el de „sirenele" necinstei, care i-au condus apoi, pe ambii, cum era și firesc, în... arestul miliției. Faptele lor,. încă un argu. \ ment ăl lipsei de supraveghere a părinților, celorlalți factori. . educaționali, „încolțite" pe fondul setei de cîștig fără muncă a unor indivizi pleșcari, cu un îngust orizont moral, roditor doar pentru manifestările ■ antisociale.Dar, în cele din urmă, căile necinstei duc în fața completului, de judecată, ■ oricît de ascunse și măsluite ar fi asemenea afa- _•cri ■ .. r\
Ion VULPE
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(Urmare din pag. I) tribuția sa hotărîtoare la elaborarea și înfăptuirea întregii politici interne și internaționale a partidului și statului nostru, la transpunerea în viață a obiectivelor construcției socialiste în patria noastră, la fundamentarea programelor’ de dezvoltare multilaterală, accelerată a României socialiste, la per-' fecționarea întregii activități economico-sociale și sporirea bunăstării națiunii noastre.Vorbitorii au dat o înaltă prețuire aportului determinant al secretarului general al partidului la adincirea și perfecționarea democrației noastre muncitorești, revoluționare, la mobilizarea energiilor creatoare ale oamenilor muncii în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Participanții la plenară au relevat deosebita apreciere de care se bucură activitatea desfășurată de tovarășa academician doctor inginer ElenaCeaușescu, eminent activist al partidului și statului nostru, savant de largă recunoaștere și prețuire internațională, subliniind contribuția sa importantă la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-so. cială a patriei.Participanții la dezbateri au analizat modul în care organele de conducere colectivă din ministere, centrale industriale și întreprinderi, toți oamenii muncii acționează în spiritul hotărîrilor ultimului congres al oamenilor muncii în vederea îndeplinirii sarcinilor de plan pe anul în curs, a o- rientărilor și indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu. a programelor de dezvoltare economico- socială a patriei.Cei care au luat cuvîntul au evidențiat acțiunile și măsurile întreprinse pentru dezvoltarea bazei de materii prime, combustibili și energie, utilizarea cu eficiență superioară a capacităților de producție existente, pentru creșterea productivității muncii. Au fost evidențiate rezultatele ob. țintite, precum și proble
mele ce se pun în legătură cu îmbunătățirea organizării și modernizarea 
producției» a ; tehnologiilor, fluxurilor de fabricație și a produselor, sporirea nivelului tehnic și calitativ al acestora, reducerea consumurilor de materii prime și energie, creșterea eficienței economice în industria construcțiilor de mașini, metalurgice, chimiei, petrochimiei, în celelalte sectoare e- conomice.Dezbaterile au relevat aspecte importante ale activității în domeniul investițiilor, rezultatele obținute în cursul acestui an, evidențiindu-se faptul că ..fondurile alocate au . fost orientate cu prioritate pentru dotarea cu mașini și Utilaje, pentru modernizarea capacităților de producție, pentru sporirea 

pe această cale a eficienței economice în acest sector.Un loc important în ca- . drul dezbaterilor l-a ocupat analiza modului cum se acționează pentru a. plicarea noului mecanism economico-financlar, pentru întărirea autoconduce- rii muncitorești și auto- gestiunii, pentru îmbună- . tățirea în continuare a planificării, conducerii și organizării economico-so. ciale. ■ • o • ? Ț:;Dezbaterile au scos în evidență problemele ce se pun, acțiunile întreprinse în legătură cu ridicarea nivelului tehnic al produselor realizate în diverse sectoare și unități economice, sporirea competitivității, lărgirea și diversificarea exporturilor, dezvoltarea colaborării e- conomice pe baze reciproc avantajoase cu alte țări, intensificarea specializării și cooperării în producție, ca și a altor forme eficiente de conlucrare economică pe plan internațional.Exprimînd acordul deplin cu documentele su. puse dezbaterii plenarei, participanții au subliniat că prevederile proiectului planului național unio de dezvoltare economico- socială pe anul 1987, elaborat sub îndrumarea nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, sînt în deplină concordanță cu cerințele asigurării progresului neîntrerupt al patriei noastre, ale dez. voltării intensive a tuturor ramurilor economiei naționale, corespunzător hotărîrilor celui de.al XIII-lea Congres al parti
dului.Participanții la plenară au subliniat că proiectul planului pune Un accent deosebit pe dezvoltarea forțelor de produc
ție, a bazei proprii de materii prime, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției, sporirea mai accentuată a „ productivității muncii și reducerea cheltuielilor materiale, în scopul creșterii venitului național și, pe această bază, a nivelului de trai material și spiritual al întregii națiuni.In timpul dezbaterilor a fost reliefată însemnăta
tea pe care o au în fundamentarea propunerilor din proiectul de plan studiile și programele privind dezvoltarea cercetării științifice, ingineriei - tehnologice și extinderea progresului tehnic în toate sectoarele economice.Dezbaterile din cadrul plenarei au evidențiat necesitatea ca organele de conducere colectivă, toți oamenii muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe să-și Sporească exigența și spi. ritul de răspundere în îndeplinirea neabătută a prevederilor planului, a tuturor sarcinilor ce le revin, în soluționarea operativă și eficientă a problemelor de care depin. de buna desfășurare a proceselor de producție, în buna gospodărire a resurselor materiale și financiare,. avuției naționale.Participanții Ja lucrările plenarei au exprimat angajamentul ferm al co

lectivelor’ de muncă pe care le reprezintă de a acționa ' în continuare, cu înaltă responsabilitate ; Comunistă, sub conducerea. organizațiilor de partid, a consiliilor oamenilormuncii, pentru înfăptuirea obiectivelor actualei etape de dezvoltare eco- nomico-socială a patriei, ce asigură progresul ei neîntrerupt în ritmurile stabilite de istoricul Congres al XIII-lea al partidului, înaintarea României pe călea edificării societății socialiste și comuniste, creșterea prestigiului său în rîndul națiunilor lumii;Dezbaterile au pus în evidență adeziunea deplină a oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul țării la politica externă a partidului și statului, promovată cu fermitate și consecvență de tovarășul Nicolae Ceaușescu, voința neclintită a poporului român de a acționa nea. bătut, strîns unit în jurul Partidului Comunist ■ Român, al secretarului său general, pentru traducerea în viață în mod e- xemplar a Programului partidului, a hotărîrilor Congresului al XIII-lea, pentru continua dezvoltare economico-socială a țării, întărirea independenței și suveranității sale, pentru afirmarea sa tot mai puternică în rîndul națiunilor lumii.După dezbateri, Plena, ra a adoptat, în unanimitate, documentele înscrise pe ordinea de zi.Participanții au adop. tat apoi Hotărîrea-chema. re a Plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii din industrie, construcții, transporturi, cir. culația mărfurilor și fi. nanțe.
Primit cu cele mai cal

de sentimente de dragos
te și prețuire, cu puter
nice urale și ovații, în 
încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul to
varășul N I C O L A E 
CEAUȘESCU, secretar ge. 
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nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Consi
liului Național al Oame
nilor muncii.

Urmărită cu cel mai viu interes, cu profundă satisfacție și deplină aprobare, cu vîntarea conducătorului partidului și statului nostru a fost subliniată în repetate rîn- duri cu îndelungi aplauze și aclamații. Parțici- panții la plenară au ovaționat cu însuflețire pentru partid și secretarul său general, au scandat cu entuziasm „Ceaușescu — La mulți anii", urare fierbinte pe care întreaga națiune o adresează conducătorului iubit și stimat al partidului și statului, do- rindu-i nesecată putere de muncă și energie, mul. tâ sănătate și succes deplin în activitatea pe care o desfășoară cu exemplară dăruire și pasiune revoluționară, călăuzind cu strălucire țara și poporul în ampla operă de edifica., re a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a patriei noastre spre comunism.
(Agerpres)

Reuniunea general-europeană 
de la Viena

• Intervenții românești în cadrul dezbaterilorVIENA 9 (Agerpres). — In dezbaterile care se desfășoară în aceste zile în grupul de lucru al Reuniunii general-europene de la Viena, care se ocupă de problemele securității și cooperării în Mediterana, marea majoritate a statelor participante au relevat legătura indisolubilă dintre securitatea și cooperarea în regiunea Mediteranei și edificarea unui sistem trainic de securitate europeană.Luînd cuvîntul, reprezentantul țării noastre a subliniat contribuția pe care România a adus.o și o aduce la transpunerea în viață a prevederilor referitoare la Mediterana din Actul final de la Helsinki și din documentul reuniunii general-europene de ia Madrid.Reprezentantul țăriinoastre a arătat că multi, piele probleme existente în această zonă, mai vechi sau mai noi, oricît decomplicate ar fi, nu își pot găsi rezolvarea decît pe cale pașnică, prin tratative directe între păr
Bilanț al efectelor cutremurului 

de pămînt din BulgariaSOFIA 9 (Agerpres). — Intr-un bilanț asupra urmărilor cutremurului din 7 decembrie, agenția BTA informează că, în orașul Strajița și în cîteva sate învecinate, unde s.a situat epicentrul seismului, au fost distruse și au devenit nelocuibile 80 la sută dintre casele de locuit. Au fost, de asemenea serios avariate toate clădirile pu.
Telex OBfllî SportIn cadrul „16-îmildr" de finală ale „Cupei Roma. niei“ la fotbal, competiție ce se desfășoară sub genericul „Daciadei", se vor disputa astăzi următoarele meciuri: CIL Si- ghet — Oțelul Galați; Industria Sîrmei Cîmpia 

Turzii — Rapid București; Metalul Bocșa - — FC Argeș Pitești; ICIM Brașov — Chimia Rm. Vîl- cea; Progresul Vulcan București — Petrolul Ploiești; FEPA ’74 .Bîrlad —■ Victoria București; FC Constanța — Universitatea Cluj-Napoca; Victoria Tecuci — SC Bacău; CS Tîrgoviște — Sportul studențesc; Automatica Alexandria — Gloria Buzău; Jiul Petroșani — 
Corvinul Hunedoara.Jocurile vor începe la oră 13,00.Partidele Flacăra ' Mo. reni — FCM Brașov și 
Minerul Paroșeni — Uni
versitatea Craiova se v.or disputa joi, 11 decembrie, iar meciurile Gloria Bistrița — Steaua; Explorări Cîmpulung — FC Olt și Metalurgistul Cugir — Dinamo București vor avea loc la 28 februarie 1987.. (Agerpres)

țile interesate. In context a fost reamintită propunerea președinteluiRomâniei privind organizarea unei conferințe internaționale pentru . soluționarea problemelor din Orientul Mijlociu.
VIENA S (Agerpres). — In grupul de lucru al Reu. niunii general-europene care se ocupă de cooperarea economică au început dezbaterile în legătură cu cooperarea științifică și tehnică.Luînd. cuvîntul, reprezentantul țării noastre a prezentat pe larg rolul și importanța pe care România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu le a. 

cordă colaborării în do- meniul științei și tehnicii ca o pîrghie însemnată pentru accelerarea dezvoltării economice și sociale a fiecărei țări, pentru lichidarea decalajelor e. conomice și a stărilor de subdezvoltare, pentru edificarea unei noi ordini economice internaționale.

blice. S-au înregistrat întreruperi în aprovizionarea cu energie electrică și apă potabilă, în comunicațiile telefonice.După cum s-a anunțat, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 30 au fost rănite.Agenția BTA relatează despre acțiunile ample luate pentru ajutorarea populației. ,

FILME
PETROȘANI — 7 No. 

iembrie: înfierarea; Uni
re3; Căsătorie legală.

PETRILA: Pan Wolo- 
djovski,

LONEA: Ultimul mo
hican.VULCAN — Luceafărul: Nu te voi uita niciodată.

LUPENI — Cultural t Lupii mărilor.URICANI: Pisicuța de catifea.
Mica publicitatePIERDUT legitimație serviciu pe numele Matrica Mihaela, eliberată de IPSRUEEM Petroșani. O declar nulă. (9421)PIERDUT legitimație serviciu pe numele Chițimia I Petru, eliberată de IM U- ricani. O declar nulă. (9422)PIERDUT legitimație bibliotecă nr. 5650, eliberată de Institutul de mine

ANUNȚ DE FAMILIE

COLECTIVUL de cadre didactice de Ia Școala 
nr. 6 Vulcan este alături de colega Bursașiu Maria, 
în greaua pierdere pricinuită de moartea tatălui.

' ? - (9425)

REZOLUȚIE. Consiliul de Securitate al ONU a adoptat, cu 14 voturi pentru și o abținere (SUA), o rezoluție referitoare la' incidentele survenite săp- tămîna trecută la Universitatea arabă Bir Zeit din teritoriul de pe Malul de vest al Iordanului în care „deplînge în mod e- nergic folosirea armelor de foc de către armata israeliană" împotriva studenților „lipsiți de apărare".PROGRAME. Comunitatea Economică vest.eu- ropeană a proclamat perioada 21 martie 1987 — 20 martie 1988 drept an al mediului încojurător, a- nunță agenția Taniug. Cu această ocazie vor fi inițiate mai multe programe pentru „curățirea" a- erului, a apei, solului.
încordare la granița 

dintre Nicaragua 
și HondurasMANAGUA 9 (Agerpres) — Nicaragua' a protestat oficial pe lîngă guvernul hondurian împotriva raidurilor aeriene efectuate duminică de la baze mili-; tare aeriene din Honduras asupra teritoriului el național — transmit a- gențiile EFE și France Presse, citind un comunicat oficial' dat publicității la Managua. Documentul precizează că, în cursul bombardamentelor, șapte persoane — militari și civili — și-au pierdut viața, iar 12 au fost rănite. ... • '■

☆LA PAZ 9 (Agerpres). Bolivia a cerut rea urgentă a permanent al ției Statelor (OSA) pentru situației create era i nă.
convoca- Correiliului Organiza- Americane dezbaterea -------  la fronti- nicaragtiano-honduria-

N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
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„Ambulanța".21.50 Telejurnal.

Petroșani. O declar nulă. (9424)
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