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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Rbmân, în zilele de 9 și 10 decembrie, au avut loc lucrările Plenarei C.C. al P.C.R.Plenara a avut următoarea ordine de zi:1. Proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1987.2. Proiectul Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, sil, viculturii și gospodăririi apelor pe anul 1987.3. Proiectul Planului fi. 
nanciar centralizat al ’ • e- conomiei naționale și Proiectul Bugetului de pe anul 1987.4. Programul privind au- toconducerea și autoapro- vizionarea pentru asigu-

stat

rarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri a partidului industriale de consum pe perioada 1 octombrie 1986 — 30 septembrie 1987.In cadrul dezbaterilor asupra pi oblemelor înscrise pe ordinea de zi au luat cuvintul tovarășii: Neculai Ibănescu, Vasile Bulucea, luliana Bucur, Ștefan Mangu, loan Fo_ lea, Iosif Szasz, Virgil Cazacu, Marin Enache, Elena Pugna, Emil Hui- du. Aurel Sandu, Dumi. tru Brenciu, Marin Ion, Alexandru Czege, Ilie Matei, Ion Ungur, Mihai Marina, Gheorghe Florea, Ilie Văduva, Ion Radu, Constantin Olteanu.Plenara a dat o înaltă apreciere rolului determinant al tovarășului Nicolae

Ceaușescu în înfăptuirea politicii interne și externe și statului nostru, în stabilirea, pe baze profund științifice, realiste, a strategiei dezvoltării multilaterale a țârii, în perfecționarea or. ganizării și conducerii tuturor domeniilor vieții e- ronomice și sociale, în mobilizarea forțelor și energiilor creatoare ale națiunii pentru transpunerea neabătută în viață a mărețului program de edificare a socialismului și comunismului în România.In acest sens, a fost re- liefată contribuția esențială a tovarășului Nicolae Ceaușescu la fundamentarea importantelor docu. mente supuse dezbaterii
(Continuare în pag. a 4-a)

Lucrările Camerei legislative
a consiliilor popularedesfășu- lucrările con- a legi eco- a țării pe

Miercuri s-au rat în Capitală Camerei legislative a siliilor populare, care dezbătut proiecte de privind dezvoltarea nomico-socială anul 1987.Pe ordinea de zi a Camerei au fost înscrise:1. Completarea Biroului Camerei legislative a consiliilor populare;2. Proiectul Planului na-

țional unic de dezvoltare e- conomico-socială a Republicii Socialiste România în profil teritorial pe anul 1987;3. Proiectul dezvoltare a și industriei pe anul 1987;4. Proiectele locale pe anul5. Programul autoconducerea aprovizionarea pentru asi.

Planului de agriculturii alimentarebugetelor 1987; privind și auto-
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ȚÂRIL CIT MAI MULT CĂRBUNE!

„Avem condiții de realizare a producției
zilnice planificate11

gurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe perioada octombrie 1986 — 30 septembrie 1987;
6. ^Proiectul regulamen-. tului de organizare și funcționare a consiliilor județene pentru- industriali-

(Continuare în pag. a 4-a)

La invitația tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,

Președintele Republicii Arabe Egipt va efectua 
o vizită de prietenie în țara noastrăLa invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, președintele Republicii Arabe Egipt, Mohamed 'Hosni Mubarak, va efectua o vizită de prietenie în țara noastră, în cea de-a doua decadă a lunii decembrie 1986.

Comparativ cu lună a celui de-al trimestru al anului prima din trimestrul producția medie zilnicărealizată la I.M. Vulcanîn primele opt zile din decembrie a înregistrat o creștere simțitoare. Dacă, în septembrie, producția medie realizată era de 3354 tone de cărbune, iar în octombrie de 3372 tone, acum, indicatorul respectiv se ridică la 3550 tone. de cărbune. Despre factorii care au concurat la realizarea acestei creșteri, despre perspectiva sporirii producției zilnice în . a- ceastă lună și modul în care va demara producția din 1987 — în dialogul purtat cu ing. Mitică lescu, directorul al minei.— Creșterea producției zilnice din luna în curs este rodul mobilizării în. tregului colectiv al minei noastre, al acțiunilor întreprinse în vederea asigurării de noi capacități de producție. Mă refer, îndeosebi, la abatajul frontal din sectorul VI — în care lucrează minerii lui Gheorghe Buhuțan — cu o capacitate de 450 tone de cărbune pe zi. Odată CU deschiderea acestui aba

ultima treilea și cuIV,

Nico- tehnic

taj, în 22 noiembrie, s-a înregistrat deja o creștere a producției medii zilnice. In prezent, după rezolvarea unor probleme, abatajul este din nou pe fă. gaș, urmînd să prindă . ritmul de la început.
anului. Tot cu rezulta- bune, care au influen- favorabil media pro-

IN DECEMBRIE - 
PRODUCȚIA ZILNICA 

LA NIVELUL LUNII 
IANUARIE '87

Care este situația 
celelalte sectoare ?— La sectorul III, în_____________ _ se constată hotărîrea colectivului de a se situa, în continuare, pe primul loc în întrecerea dintre sectoare. Dintre brigăzile fruntașe ale sectorului, amintesc pe- cea condusă de minerul Gheorghe. Pă- duraru, care — în noiembrie și decembrie — și-a depășit cu 3800 kg pe post indicatorul de productivitate a muncii, majofînd, astfel, la .13 681 tone cantitatea de cărbune extras suplimentar de. la începu-

tul te țat ducției zilnice a minei, se prezintă și brigada lui Traian Borșa, din sectorul V : plus 200 tone în pri- mele, opt zile ale lunii în curs și peste 6000 tone de la începutul anului. La acest sector mai poate fi menționat un fapt deosebit de concludent : toate brigăzile au intrat, cum se spune, cu fronturile în plin. E vorba de formațiile lui Ștefan OlarU, Marin Petrache, loan Rădu- cu și Constantin Ciocan, primele trei obținînd depășiri de cîte 300 kg pe ale randamentelor lui tone maipost planificate, iar cea a Ciocan de peste 3,5 cărbune pe post. Și pot aminti că au condiții să continue în acest fel și în luna ianuarie.
— Pentru că ați amintit 

de prima lună a anului 
viitor, ce măsuri ați între-

Interviu realizat "de 
Gheorghe OLTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

INVESTIȚIILE ANULUI 1986 La mina Lupeni
l.M. Petrila. Mineri fruntași din cadrul sectorului

Apartamentele din Petrila, 
la ora scadențelorPentru dezvoltarea orașului Petrila s-au prevăzut în acest an 246 de apartamente, noi spații comerciale și pentru prestări

cînd am intrat în ultima lună a anului.Analiza stadiului realizare a sarcinilor găzii la lucrările de de servicii la parterele u- strucții și montaje, să se întrevadă că depus eforturi stăruitoare pentru realizarea planului fizic. Pînă la finele lunii noiembrie au fost predate beneficiarului 152 de apartamente, din care 40 sînt garsoniere în blocul K, pentru nefamiliștii de ‘tetese de execuție, după cum am
Viorel STRĂUȚ

nor blocuri, o centrală termică și alte lucrări teh- nico-edilitare. Prin lărgirea de la două -la patru . benzi de circulație a principalei artere rutiere a o- rașului, a început să se contureze noul centru civic și cartierul „Minerul". Majoritatea obiectivelor de investiții prin care se dezvoltă an de an orașul sînt cuprinse în planul brigăzii 20 Petrila a Antreprizei de montaje, colectivul realizarea reiese cu
construcții și Cum a acționat brigăzii pentru planului fizic claritate acum,i..

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

Brigada Vasile Florea, 
de la I. M,Minerii brigăzii condu- de . Vasile Florea, din cadrul sectorului I al I.M. Aninoasa, raportează realizarea indicatorilor plan reveniți pe anul 1986, Succesul este , urmarea ritmurilor înalte de producție, înregistrate luna de lună, a bunei organizări a muncii, a folosirii zestrei tehnice din dotare la parametri maximi.Mînuind un SMA2, nerii din brigada lui sile Florea — între mi-Va._____________ _____ care Se remarcă Pavel - Perdun, Mihai Podaru, Traian’ Cerna, Gheorghe Cioica — au 

obținut avansări cu mult

la LM. Dîlja. apartamente în planul fizic află în faze

A ni noasasuperioare celor . planifica- ................. I a- ale La■te, realizînd, în felul cesta, niveluri înalte productivității muncii, de acest indicator de eficiență au fost Consemnate plusuri de peste 6 tone pe post, ceea ce s.a reflectat în producții suplimentare, în importante cantități de cărbune livrate peste prevederile planului.Succesele înregistrate pină acum vor permite minerilor din această brigadă fruntașă a minei Ani- noasa să încheie anul 1986 cu o producție suplimentară de peste 25 000 de tone de cărbune. (S.B.)
Coordonata principală a politicii de personal

M UNCA CU OMUL
LA COMITETUL 

SINDICATULUI — 
AUDIENȚA 

PERMANENTA...Cel puțin așa am ținut dintr-un dialog

Celelal- prevăzu- anual avansate
(Continuare în pag. a 2-a)

re- la care am asistat, întîmplă- țor între președintele sin. dicatului minei, Aurel Angheluș, și doi tineri a- flați la începutul carierei de mineri ai Lupeniului....Viorel Nica a terminat instructajul de 10 zile; de o săptămînă a fost încadrat la Sectorul VII, în frontalul brigăzii lui Anton Makkai. A prestat primele șuturi ; se simte bine și... totu-i în regulă.—Alexandru Pleșca a terminșț și el instructajul.

Are locul asigurat. în min ; a fost repartizat sectorul VIII, unde încă n-a ajuns repartiția. Pre. ședințele sindicatului îi notează numele și sectorul,
că. la di-toată legea cu rubrici verse, toate completate la zi. De două luni, tinerii care au fost încadrați la mină sînt trecuți în acest registru. Tot aici se trec

EXPERIENȚA ÎNAINTATA, VALOARE
COLECTIVA

solicitat să treacă săptă- mînal de cel puțin două ori pe la comitetul sindicatului, să ne spună ce fac, mai ales dacă au în- tîmpmat greutăți. Și,. majoritatea au răspuns aces-. tui îndemn, ne caută tămînal, mai ales au necazuri.Exemplul^
săp- dacăeXem.urmînd să discute încă in cUrsul zilei cu ing. C. Rădulescu, șeful sectorului, privind încadrarea tî- nărului înțr-o formație de lucru și încredințarea lui unui miner de nădejde.— Așa procedăm cu toți, ne spune președintele, răs- foindu-ne un registru în

datele privind repartizarea lor în producție, - lă. cămin, evoluția lor în ca- . drul colectivului, timp de 3 luni... cit durează prima fază a integrării lor în producție. Notăm și observațiile, eventualele probleme pe cafe le ridică... Pentru că tuturor le-am

saupiele relatate de președintele sindicatului constituie un indiciu convingător eu privire la revirimentul ce s-a înregistrat la. mina Lupeni privind atitudinea față de noul încadrat, preocuparea pen-
Ioan DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)
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„Clubul ■ nostru bateri filozofice a fost creat din de a cunoaște/ 
Sîntem cu ' toții în anul II, la

l de dez- și ateiste nevoia de a ști.i studenți Facultatea de mine, secția exploatări la zi, și înțelegem să. îmbinăm pregătirea sională cu ridicarea manentă a nivelului cultură, așa cum societatea ne cere". Sînt cuvintele cu care ' ne-au întîmpinat membrii clubului de dezbateri . filozofice și ateiste „Vasile Conta", al studenților de la I.M.P., sîm- bâtă, la Muzeul mineritului — așezămînt de cultură care a devenit pentru o oră aulă universitară. ; .„Ințîlnirea de astăzi, a celor 21 de prieteni ai a- devărului științific — ne spunea lect. univ. Tiberiu Gagyi, cel . care îndrumă pașii acestui grup de tineri pe drumul., cunoașterii, în cadrul activităților desfășurate sub egida clubului — are un caracter mai aparte. Ea urmează unui șir de dezbateri care au vizat cunoașterea deplină a concepției dului și statului despre necesitatea formării unei concepții 1 juste, deșpre lume și viață la tînăra generație. Teme ca „Infinitatea lumii în viziunea materialismului dialectic și istorie", „Concepția P.C.R. despre dialogul dintre filozofia marxistă și curentele filozofice contemporane", întîl- niri cu specialiști din di. ferite domenii de activitate, cum a fost, de exemplu, cea în care au fost dezbătute aspecte ale „Teoriei sistemelor", — iată tot atîtea momente de succes în activitatea cercului, momente cu largi

profe- per- de

parti- nostru’ juste,

Coordonata principală a politicii de personalimplicații educative. Astăzi, am dedicat ședința clubului, istoriei. Vizităm Muzeul mineritului, pentru a cunoaște amănunte despre bazinul carbonifer al Văii Jiului, pentru â ști cît mai multe despre oamenii acestor locuri cu bogată istorie. Urmărim, prin intermediul exponatelor, drumul mineritului românesc precum și calea spre afirmare revoluționară a acestui detașament muncitoresc de frunte, minerii". . ...
Dezbateri ale clubului 

studențesc ./ 
„Vasile Conta"„Pentru a da mai multă frumusețe ședințelor clubului obișnuim să pregătim un moment artistic . pentru fiecare întîlnire a noastră — adăuga studenta Ioana Pîrv. Astăzi, aici, în acest cadru —'mărturie a devenirii noastre — colegul meu Nelu Răducanu va prezenta un referat cu tema „Idealul unității naționale la ~ români", omagiind astfel actul major al istoriei patriei înfăptuit la 1 Decembrie 1918. Am mai ales, tot ca un omagiu adus desăvîrșirii unității . naționale a românilor, trei poezii din lirica patriotică a lui Octavian Goga".Să amintim și alți tineri - entuziaști, membri ai clubului : Voichița Ni- cula, Nicolae Cotocea, A- lex-andru Husti, Ștefan Truță, Cristina Gros, Daniela Poenar, Eniko O- rosz. Ii urmărim alături de colegi, vizitînd muzeul, întrebînd, cerînd amănunte despre exponate, as- cultînd versurile cu profundă rezonanță patriotică românească.

„De două ori pe lună, clubul nostru se reunește. Referate, comunicări, dezbateri1 ; viitorii ingineri mineri sînt conștienți că la locurile de muncă unde vor activa au atît menirea de a conduce producția cît și datoria de a face e- ducație, de a forma oameni, . conștiințe, în spiritul noului, al adevărului științific" — afirmă Nelu Radu, cănu. „Este spiritul în care acționăm în ședințele clubului, învățînd asiduu, pătrunzînd cu fiecare nouă activitate, noi taine ale existenței, formîndu-ne astfel ca adevărați specialiști și oameni de cultură".
„Sperăm să fim și mai mulți, adăuga lect. univ. Tiberiu Gagyi. Obiectivul nostru următor este o sesiune de referate și comunicări a membrilor clubului, la care desigur vom invita cît mai mulți ti.. neri, viitori specialiști ai mineritului românesc. Ne place să spunem că munca noastră în cadrul clu

bului se desfășoară în „amfiteatrul adevărului științific".

(Urmare din pag. I)tru stabilizarea și integrarea sa în exigențele muncii în subteran. Și această constatare poate fi mentâtă și de alte ce denotă,.. argu- fapte
...RĂSPUNDERE 

RITA FAȚA DE ,
CEI CARE PASESC PEN
TRU PRIMA OARA PE
POARTA MINEI. Să începem cu începutul. Primul contact cu mina al noului încadrat nu se'mai consu. mă la întîmplare, ci prin persoanele cele mai autorizate — membrii comisiei de încadrare. După cele 10 zile de instructaj, unde tînărul este ajutat să-și însușească principalele noțiuni și reguli privind munca în subteran, repartizat cu .aceeași la un sector, e-, dințat unui cadru răspunde de tînăr pe toată perioada de adaptare. Totul e ca celui care fost încredințat

SPO. 
TOȚI

este grijă ncre- căre
i-atînărul

C
sa
cu
cu

Ase ocupe de el cu tact, înțelegere și, desigur, exigență.
„PRIETENUL NOULUI 

ÎNCADRAT TREBUIE SA 
FIE FIECARE MINER", ne spune unul din „prietenii autentici" ai noilor veniți la mină — minerul șef de schimb Vasile Dra- gu, din brigada lui Petru Ursu. Minerul Dragu, tî- năr ș’ el, are toate motivele să fie satisfăcut de mai tinerii săi ortaci — Albert Rad și Gheorghe A- dochiței. In cele 3 luni de cînd i-a avut în grijă, tinerii S-au dovedit muncitori de nădejde, n-au făcut nemotivate, s-au înscris la școala de calificare, iar, de curînd, au primit și locuințe, unul și-a adUs familia, iar celălalt urmează să o aducă;Desigur, procesul de daptare nu este atîtsimplu în toate cazurile. Președintele sindicatului ne-a vorbit cu aceeași satisfacție de tinerii

Teianu, Ion' Zoița și Fio- rea Șerbi1. de care se o- cupă personal de la încadrare. Tinerii lucrează în brigăzi bune, stau în aceeași cameră la cămin și... își văd de treabă. Dar, aflăm tot de la tovarășul Angheluș, președintele sindicatului, adică din registrul lui am văzut și tineri în dreptul cărora 
a apărut semnificativul „N“, adică nemotivat. Sînt cîțiva care au și părăsit întreprinderea...

a- de

„Avem condiții de realizare 
a producției zilnice planificate"

(Urmare din pag. I)

prins pentru pregătirea 
producției din 1987 ?— Accentul principal îl punem pe asigurarea capacităților necesare demarării, în bune condiții, a producției din cel de-al doilea an al actualului cincinal. Avem în pregătire stratul 7 din blocul II, pentru crearea Unei capacități de 300 tone de cărbune pe zi. Brigăzile lui Constantin Purcariu și Tudor Priscă, care lucrea. ză aici, au realizat deja cîte 35 ml lucrări de pregătire. Cu trei brigăzi de pregătire —- coordonate de Petru Bordei, Florin Șer- ban și Dorel Iancu — lucrăm la conturarea panoului din stratul 5, blocul VII, -unde — în anul viitor — vom introduce un complex SMA-2. Paralel cu măsurile amintite, o atenție sporită acordăm creșterii numărului posturilor direct productive. In decembrie, avem, în cărbune, cu 26 de posturi mai mult- deeît în lunile anterioare, iar la activitatea de deservire am putut plasa încă 25 de posturi.

In ianuarie, dorim să a- jungem la 900 posturi în abataj.
— In cuvîntarea rostită 

la Plenara Consiliului Na. 
țional al Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul 
general al partidului, a- 
răta că realizarea noii ca
lități, a ridicării produc
ției este indisolubil legată 
de- nivelul de calificare al 
oamenilor muncii. Ce se 
întreprinde la I.M. Vulcan 
în această direcție ? >— Aceasta este o coordonată de bază a muncii desfășurate de comitetele de’ partid, sindicat și U.T.C. In prezent, avem cuprinși 45 de muncitori în cursurile de calificare pentru meseria de mirier. Transpunînd în viață indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, am prevăzut ca, în trimestrul I al anului viitor, alți 150 de oameni ai muncii să urmeze cursu. rile de calificare și de policalificare organizate la întreprinderea noastră. Cu oameni temeinic pregătiți, stăpîni pe meserie, vom putea fructifică - din plin condițiile pe care le avem. ' . ș'"<;

vo infopmom
Pentru dispară

BALANȚA ÎNCLINA 
NET IN FAVOAREA STA
BILITĂȚII, A CELOR CA
RE IMBRAȚISEAZA CU 
RĂSPUNDERE ' MESERIA 
DE, MINER.. îmbucurător e faptul că, din cei 237 de nou încadrați în două luni, doar 18 și-au „reconsiderat" ho- tărîrea și au plecat. Este un reviriment semnifica- . tiv, un efect nemijlocit al Strădaniilor coordonate ale tuturor factorilor responsabili din cadrul minei pentru a conferi acțiunii de recrutare și stabilizare a forței de muncă eficiența scontată. Secretarul comitetului de partid, tovarășul Vasile Rusu, ne-a vorbit despre demersurile întreprinse în vederea intensificării preocupărilor pentru încadrarea și formarea personalului minei pe măsura exigențelor producției. Coordonata prin
cipală a strategiei politicii 
de personal este munca cu 
omul, dialogul nemijlocit 
cu nou încadrații, sprijini
rea și încurajarea lor 
perioada de adaptare.

Horațiu ALEXANDRESCU

—

Petroșani 
așteptarea...

f ' l f<<<
* '

■110103111 ■■ -f5 ' ' A A3
>- . • .. ' 1111

” - '<c. . . * •• :

O ' ■ ’.......... •■■■■’ • V

Cartierul 
Nord în 
iernii.

Foto: Al. TĂTAR

Apartamentele din Petrila, la ora scadențelor
(Urmare clin pag. I)constatat vizitînd obiecti-; vele de pe șantier. Este vorba de apartamentele din blocurile 112, 113 și 114, pentru care sînt în. tocmite grafice de lucru prin care se prevede predarea la beneficiar pînă 

la 31 decembrie.
La blocul 112, unde lucrările sînt coordonate de maistrul principal Ilie Catilina, s-a încheiat structura de rezistență și lucrarea la acoperiș. In interior i-am întîlnit pe constructorii din formațiile de zidari și dulgheri conduse de loan Veghea, Nicolae Buda și Nicolae Gheorghiu, în timp ce lucrau la compartimentări, le interioare. Este complet închis și blocul 114, unde . sînt create astfel condiții de lucru la finisările interioare. Cele 28 de apartamente din acest bloc se află în fază avansată de execuție. Zidarii din echi

pele conduse de Marin Ignat și Constantin Muntea- nu fac închideri și tencuieli, fiind . urinați de zugravii din echipele Iui Vasile Lungu și Zoltan Cristof și de mozaicarii din echipa lui Nicolae Ciochină.In schimb, la blocul 113, la cele două tronsoane cu . 28 de apartamente, prevăzute să fie date în folosință în acest an, lucrările se află abia la structură, deasupra parterului. Pentru urgentarea lucrării, mon- torii din formația complexă condusă de Dan Fio. rescu își desfășoară activitatea pe două schimburi prelungite. Ritmul de a- provizionare este satisfă
cător, în pas cu comenzile, după cum am constatat ia fiecare punct de lucru. Există, deci, condiții reale de respectare aprevederilor planului fizic. Dar în paralel cupreocuparea pentru respectarea termenului de

predare a apartamentelor la beneficiar, este necesar să se acorde atenția cuvenită și lucrărilor aferente, de canalizare, de asigurare a apei și agentului termic, a energiei e- lectrice, de sistematizare a suprafeței de lîngă noile blocuri. La blocurile 60 și 61, recepționate de beneficiar, centrala termică aferentă este complet e- chipată, gata să livreze agentul termic, dar n-a fost finalizată încă o ultimă porțiune de rețea termică. Antrepriza specială de instalații și montaje Deva, care aparține de același TAGCMM și coordonează și activitatea brigăzii, nu și-a respectat programul de a da în folosință rețelele termice la 25 noiembrie a.c. !
O problemă deosebită este și pregătirea condițiilor de realizare a volumului sporit de ' lucrări din anul Viitor, brigăzii 20 reveniridu-i . uri plan de

526 de apartamente. Or, capacitatea actuală a brigăzii nu depășește posibilitatea de a construi 250 ■apartamente anual, ne-a -informaț tovarășul ; Valentin Chira, șeful brigăzii 20 Petrila. Conducerea ACM Petroșani trebuie să asigure condițiile necesare realizării celor 526 de apartamente prevăzute în plan.Pînă îp prezent, față de planul din anul viitor nu sînt asigurate documentații și amplasamente deeît pentru 194 apartamente. Avînd în vedere că majoritatea noilor apartamente sînt amplasate în zona centrală a orașului, se impun demersuri mai ferme pentru degajarea amplasamentelor și sporirea efectivelor brigăzii la nivelul noilor prevederi -de plan, astfel îneît sarcinile să fie realizate integral, încă din primul trimestru al anului viitor.
normale pentru aproape 3500 convorbiri ’ telefoni. ce interurbane. Dar cită muncă se ascunde în spatele acestor două cuvinte: „condiții normale" !L.A DATORIE, ca distanțele să între oameni, pentru . ca bucuriile să ajungă mai repede la cei dragi, la O- ficiul PTT există oameni care veghează zi și noapte în fața panoului cu becu- ment, din creația lețe. O cifră semnificativă : în 24 de ore telefonistele of ici .ului PTT Petroșani asigură . condiții

PROGRAM MUZICAL. Una dintre formațiile rock valoroase din municipiu, grupul „Color", poate fi ascultată inte: pretind. lucrări muzicale de divertis- româ- pe de Onească și universală, estrada restaurantului la hotelul Petroșani, ambianță plăcută, o ,pre-

zență sonoră de eertă pro- fesionaiitâte.CADOURI. Ne aflăm cu numai 20 de zile înainte de revelion. Magazinele ICSMI au pus deja în vîn- zare cele necesare pentru ca pomul de iarnă să fie cît mai frumos : globuri, jucării, artificii, brăduți confecționați din material plastic etc. Moș Gerilă poate deci, să- vină ITEATRU. Colectivul artistic al Teatrului de stat „Valea Jiului" repetă * o . nouă lucrare dramatică

din creația românească. Este vorba de piesa „Timp în doi" de D.R. Popescu, a cărei premieră Ia Petroșani o vom putea viziona la începutul anului viitor.. SALONUL UMORULUI. Anunțat anterior pentru 13—14 decembrie, Salonul umorului din, acest an Va avea loc tot la casa de cultură, în zilele de 20—21 decembrie, cînd vom putea asista atît la vernisajul expoziției și înmînarea premiilor, cît și la alte manifestări culturale, care

vor avea loc cu participarea invitaților salonului, scriitori, caricaturiști, critici de artă. Sînt invitați să participe cu lucrări, a- matori ai genului din Valea Jiului. Lucrările vor fi prezentate la sediul redacției ziarului nostru pînă la data de 18 decem- brie.EXPOZIȚIE. Casa de cultură a sindicatelor găzduiește duminică de la ora 11, vernisajul unei deose. bit de interesante expoziții filatelice. Sub genericul

„Paring—Max.", vor par. A 
ticipa cu exponate — ma- - I xime filatelice — nume- | roși colecționari din Va- ■ lea Jiului și județ. Manifestarea, ajunsă la a treia ediție este dedicată Anului .Internațional al Păcii. Expoziția Va fi deschisă în perioada 14—21 decembrie.

Rubrică realizată de 
H. DOBROGEANU
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CERTITUDINII
Propaganda audio-vizuală

1 9000, 22 000 și, estima-
ț tiv, 52 000 — 5’3 000 tonede cărbune extras mentar de minerii sectorul III de la Paroșehi, în anii 1985 și 1986. Dovadă

ză - efortul fizic, astfel că, o parte din brigada- lui Fazakas va trece la demontarea unui alt corn- ^. ..... . plex, fără ’a afecta re- fecționare zultatele din abatajul mecanizat în funcțiune. Experiența veteranilor, îngemănată cu entuziasmul tinerilor, în liantul angajării, iată explicația capacității deosebite
BAR BAȚI CARE 
ONOREAZĂ 

TITLUL DE MINER

supli 
aîn 

I.M.1984, a edificării succeselor nu pe o întîmplare fericită sau noroc, ci pe organizare exemplară a muncii, pe eforturile conjugate ale colectivului pentru a depăș" greutățile, de a apropia mai repede perspectiva.— In cărbune, în acest an, menționează tînărul șef de sector sing. Dorel Tamaș, am depășit productivitatea medie a■ muncii cu 3,052 tone pe post; evident, datorită atenției de care se bucură la noi, de ani de zile, mecanizarea lucrărilor din subteran și, firesc, stăpînirii utilajelor către mineri. Ortacii lui Francisc Fazakas sînt de acum la al patrulea tip de complex . mecanizat.Cărbunelui îi sînt sub- . _ , .ordonate toate . celelalte tineri. Un exemplu activități din subteran, realizările excelente au deci la bază și munca brigăzii de pregătiri condusă de Petre Antohi, a formațiilor de întreține, re, care vor trece cu, rînd la pregătiri, ale lui Mihai Ștefureac și Joan Chiriță. Complexul de profil înalt are performanțe deosebite, ușurea-

NicolaeDe un bucură

de

stantin Ciule, Mircioiu și alții, real interes se și celelalte forme de per- profesională la locul de muncă.Progresia constantă depășirilor de plan dențiază însă încă aspect demn de luat seamnă — grija ] asigurarea liniei, de front, acționîndu-se consecvent pentru realizarea în de- vans a pregătirilor. In a- cest sens există o riență valoroasă, în blocul VI, de fapt „aria"sectorului, s-au exploatat .panourile în continuare, ba chiar perioadea colectivului, în acest de timp s-a lucrat conco-context, ni s-a semnalat mitent în două panouri,importanța „nucleului" fiecărei formații.— De șeful de brigadă, de șefii de schimb, de maiștri, de atitudinea lor față de muncă și oameni — ni se destăinuie, în continuare, interlocutorul — depind stabilizarea și integrarea celor

a evi- un în pentru
expe-

In sprijinul realizării exemplare a sarcinilorconcursul pe te- ză problematica tineretului și terminînd cu emisiunile stațiilor de radioamplificare și cu felul în

destoinicul șef de schimb de la complexul CMA-5 H, Dănuț Tahman, mai are un frate la noi, Vaier, vagonetar. Genera- lizînd, califieații constituie la noi 80 de procente, niecanizarea impune însă policalificarea. La astfel de cursuri sînt cuprinși tineri, precum lordaehe Botoroga, Con-

în cel spre lichidare și cel în curs de deschidere.— 1987, precizează sing. Dorel Tamaș, se va înscrie, cum e și firesc, în progresia amintită, în- trucît avantajele mecani- . zării nu numai că au fost înțelese de întreg colectivul, mai mult, ' au determinat mutații calitative în conștiința oamenilor, au stimulat ambiția de autodepășire. De acum ne propunem numai să fim între tașii celui mai bun tiv minier din Jiului ci chiar să ocupăm pfimul loc pe mină.
nu frun- colec- Valea

Ion VULPE
(

Apa trece, ...promisiunile rămin ?

Anual, me de propagandă audiovizuală prilejuiește un bilanț asupra modului în care au acționat organiza- . -.care . sînt folosite punctele pentru activitatea ideologică, informare și docu. montare — ne spunea . varășul Vasile Nemeș, secretar cu probleme propagandă al comitetului orășenesc de partid ■— acționăm pentru creșterea proaucției, popularizarea experienței înaintate, fapte de muncă elocvente, fiind așezate la loc de cinste. Numele minerilor Ștefan Alba, Vasile Pavel, Constantin Borș, de la I.M. Petrila, Grigore Mîn_ druț, Anton Florea, de la I.M. Lonea și alții revin mereu în prim-planul propagandei vizuale și audio, ca exemple concrete, demne de urmat. Desigur, aspectele criticabile ale activității își au și acestea locul, ele fiind prezentate oraș, de o asemenea manieră în- cît să stimuleze, opinia colectivului. De altfel am orientat munca de propagandă spre acțiune con- . cretă pentru formarea opiniei de masă.In ceea ce privește școlile, aici munca de pagandă îndeamnă învățătură, spre tere, spre formare laterală a tinerei ' generații. Iată de ce gazetele. „Semafor" sau alte panouri din școli acționează, de o manieră pentru a educa muncă, în spiritul valorilor socialismului pe cei

țiile de partid, organizațiile de sindicat și U.T.C. din întreprinderi și instituții pentru creșterea efi- - cienței a'cestui important mijloc al muncii politice de masă. Faza orășenească a Concursului se află în plină desfășurare.Marți, la Petrila în ho- ' Iul clubului, au fost expuse panouri cu materiale de propagandă vizuală,’ au fost prezentate mape cu articole care în acest an, au putut fi citite gazetele de perete incintele unităților nomice ale orașului.Am remarcat, ca o racteristică generală, faptul că materialele de propagandă vizuală, în mod deosebit cele prezentate în concurs de I.M. Petrila adoptă un stil mobilizator, dinamic, militînd pentru creșterea cantității și calității cărbunelui extras, pentru sporirea productivității muncii, întărirea disciplinei la locul de muncă, întărirea exigenței în fiecare sector de activitate și pentru ridicarea conștiinței politice a minerilor. Aceleași preocupări se regăsesc și în materialele expuse de I.M. Lonea și Uzina de preparare a cărbunelui din Petrila.„Incepînd cu gazetele de perete, cu cete ' satirice sau cu cete care abordea

la din eco-ca~

to-de
pe vi.o- nu

pro- spre cunoaș- mul-ti-
specifică pentru

care se află astăzi în clase, ateliere școală și laboratoare".Am apreciat la Petrila preocuparea pentru reliefarea vieții colectivelor prin propaganda vizuală, stilul mobilizator de redactare dublat de o prezentare estetică atractivă. „Dar — așa cum afirma tovarășul Vasile Nemeș, în cadrul consfătuirii teme de propagandă zuală ce a avut loc cu cazia concursului —toate unitățile economice sînt la nivelul exigențelor; există încă, pe raza orașului Petrila, organe și organizații de partid, sindicat și U.T.C. care au minusuri la capitolul muncă politică de masă". In cadrul consfătuirii au fost . citate ca avînd activitate mai slabă în acest domeniu, Fabrica de mobilă, EGCL și brigada AGM din •Concursul și consfătui. ; rea și-au atins pe deplin scopul. Cete mai valoroase gazete de perete și panouri de propagandă vizuală au fost selectate spre a reprezenta orașul în e- tapa municipală. Dincolo de concurs, se poate aprecia că la Petrila, munca politică de masă a realizat un salt calitativ, că vine direct în sprijinul realizării exemplare , a sarcinilor actualului cincinal, acțio. ' nînd pentru ridicarea conștiinței la nivelul cerut de dezvoltarea economico-so- ; cialâ a orașului.
H. ALEXANDRESCUtreprizei se face risipă de apă. Se lasă deschise robi» nete, pe motivul că în. gheață, unele conducte din incinta unor obiective sînt sparte, un exemplu concret — la viitorul sediu al CDEE, din cartierul Pețroșani-Nord. ......—- EGGL-uI are obligația să întrețină rețeaua - și să repare conductele,Mărturisim sincer că a- cest răspuns ne-a descumpănit. Antrepriza dispune de specialiști în montarea instalațiilor de apă și aș. teaptă totuși ca altă întreprindere să repare conductele defecte, defecțiuni _ nu o dată provocate de neglijența constructorilor. De altfel, încercînd o concluzie, sintem de acord că tovarășul director este nou în funcție, problemele abordate vechi și nerezolvate multă vreme, astfel vechi proverb, la această situație

acesta . s-a turnat o ceva beton, dar n-am putut face rost de doagele prefă, bricate. Poate la anul.,.... — Rezervorul amintit are nu numai menirea de a stoca apa potabilă, dar și de a regla presiunea în
Seceta și înghețul afectează, în continuare, ca- păci ta tea rețelei de alimentare cu apă potabilă a municipiului nostru. Iatăde ce se impun, mai mult ca oricînd, judicioasă a ......afectate pînă la 70 la sută. rețea.' Este deci mai mult de condițiile gospodărirea rezervelor -—de condițiile meteorologice vitrege — înlăturarea risipei și, în acest context, amenajarea Unor surse proprii de alimentare, pentru marii consumatori de apă industrială. Antrepriza de construcții montaj Petroșani este implicată în această sferă de preocupări în triplă postură — de constructor de Obiective ale rețetei de alimentare cu apă, de mare consumator de apă potabilă, și, implicit, de unitate care va. trebui să economisească, în această perioadă, cantități mari din „zestrea lichidă" a municipiului nostru. Iată motivele care ne-au determinat să ne adresăm directorului antreprizei, ing. Gheorghe Matei. O primă întrebare a avut ca subiect o investiție din Petrila, rezervorul de 2500 mc.— Lucrările au fost începute în 1985, fiind încredințate formației conduse de Valentin Chira.— In ce lună ? —- ? ...Eu sînt abia din anul acesta, știu.— In ce stadiu se investiția ?— Anul trecut s-au cut săpăturile, în

directornuaflăfă. anul

Servicii sau...

' decît binevenită Urgentarea lucrărilor. Care este situația rezervorului Că. tânești, menit să asigure alimentarea platformei industriale Livezeni ?Noi l-am cerut, adică unitățile din Valea Jiului ale TCH ; noi l-am proiectat, adică institutul județean de proiectare; noi o să.l facem. Pînă acum 
n-am atacat obiectivul întrucît n-am avut capacități disponibile și oameni. In plus, trebuie să facem un drum de acces în condiții dificile. Poate la a- nul... : 1— Cele cinci stații de betoane din Valea Jiului consumă zilnic cantități impresionante de apă potabilă în procesul de producție. Dacă stațiile din Livezeni, Vulcan și Lu- peni ar fi avut surse proprii de alimentare, n-ar fi dijmuită rețeaua de alimentare a municipiului.— Nu.s ale noastre. întrebați pe inginerul loan Pădureanu de la SUT (u- nitate care aparține totuși Trustului patronator și al antreprizei — n.n.).— Am fost sesizați, observat noi înșine, deplasările~n teren, pe unele șantiere ale

> teasssea «sffi

Matei dar sînt de că un adaptat tinde să fie parafrazat: „Apatrece,... promisiunile mîn". Considerăm că trebuie întreprinse măsuri pentru rezolvarea lor urgentă. Aceste gînduri au fost tulburate de observația interlocutorului nostru.— Și dacă „ne tocați" noi, la critică am rezolve în Fără că an-

ra- deci

ziar (în sensul— n.r.), o să problema apei ?comentarii.
pe dese

Ion VULPE

SPORT SPORTJIUL- PETROȘANICORVINUL HUNEDOARA 4—I (1—-1). Intr.un meci dominat de fair-play, abundînd în faze de excepțională frumusețe fot- . balistică, jucătorii antre- 1 nați de Gigi Mulțescu și Gogu Tonca s-au impus clar. După o primă repriză echilibrată, 1—1 prin două penalty.uri transformate de Mulțescu (min. 3) și, respectiv, Gabor (min. 8), a urmat o a doua repriză de excelent nivel

„Cupa României“, la fotbal

deservici i ?Care sînt și cum sînt -■ doar 6,50 lei pe zi, _ prin satisfăcute exigențele. menilor muncii față de serviciile oferite de cooperativa meșteșugărească ? La această întrebare am căutat un răspuns vizi- tînd complexul meșteșugăresc din Lonea ai Co. operativei „Unirea". , 5’5
REALIZĂRI DE NICI

'■ ȘAPTE LEIS-a mai scris în paginile ziarului nostru despre necazurile' de la unitatea 42 — coafură. Necazuri legate de încălzire, de proasta gospodărire a localului. Și în ziua vizitei; (vineri, 5 decembrie) era frig în unitate. Lîngă sobă, cete două lucrătoare Maria Căluț și Irina Antal, la o cafea și o țigară. „Ați a. vut clienți astăzi ?“. „Nu prea" I Un singur bon de 6,50 lei". Este de neînțeles16, cu o închiderii, realizează măcar 7

Era ora 16. Programul se termină la ora 17. Pe responsabil, Ion Nițulescu, l-am „descoperit" la uni.- . tatea de coidcărie. Probabil, aici era, mai cald... 
SE POATE ȘI BINEIn același complex, lucruri bune despre unități- twure, .rjieiia-.vauiiviu. raia . , . • . v -ecuson. De fapt trebuiau de croitorie și cojocane. Responsabilii acestora, A- mos Cristea și Ilie Dioane erau la lucru, . împreună cu meseriașii. De fapt, a- ceste unități și cea de ra- dio-TV sînt singurele care-și realizează sarcinile din tot. complexul. Mai sînt și necazuri: cojocarul Ion Florea se plînge că în atelier plouă ca afară, că unitatea lor nu e dotată cu o mașină de prelucrat blănărie, pe cînd altele dispun de cîte două etc.După cum se vede la complexul, ? meșteșugăresc din Lonea treburile șchioa- pătă. O parte din le-am aflat de la tori. Tot.de la ei, am

oa- două lucrătoare ? Nu mai vorbim de faptul că unitatea n-arată prea bine, că- lucrătoarele .n-au ecuson...
ZI LIBERA PENTRU 

URMAȘA LUI FIGARO La unitatea nr. 17 — frizerie era o singură lucră, toare, Elena Vachold. Fără

fie două. Clienți erauPecum, la ora oră înaintea doua lucrătoare în... 7 ore, nici mova, < lei. Care este motivul ? „Nu avem soluții, ni se răspunde. Supunem atenției conducerii cooperativei acest aspect. Care femeie merge la coafură să plătească 90—100 lbi, cît costă o lucrare de „permanent", iar aceasta să nu reziste nici o jumătate de oră ? Este rentabilă unitatea de coafură din Lonea, dacă realizează

să și așteptau cuminți scaune: Cealaltă lucrătoare ? „E în zi liberă — vi. ne răspunisul“. „Era programată ?“. „Nu, dar așa ne-am înțeles noi, j dat eu liber". Curios ? Săptămîna redusă de lucru se acordă celor care-și Fri- și. le Cine co_ Co-
realizează sarcinile, zeria din Lonea nu realizează. Atunci ? acordă zile libere la operativa „Unirea" ? legii de serviciu ?

LA MAI CALD...Pe ușa unității 47 — ra- dio-TV era un lacăt mare,

cauze lucră....... — a-,i-am flat că, din partea conducerii cooperativei, se bucură de o atenție neînsemnată: nu sînt vizitați de- cît de casiera colectoare. Oamenii muncii din Lonea au nevoie de servicii prompte, de calitate. Ceva trebuie făcut. Nu e așa, tovarăși de la cooperativa „Unirea" ?
Mircea BUJORESCU

SPORT « SPORT

Recital sportiv de înalt nivel, susținut definețe tehnică, precum și gol frumos, printr-un apărarea, Sedecaru, V. Popa, Florescu și' Benone Popescu. La un debut excelent al portarului Boj- tor, să mai adăugăm preș; tația bună, a lui Stana și Vancea — autorul celui de_al treilea gol, precum și a lui.Balaj și Dina in.. trați ulterior — ultimul. însțj-iim.l. jn min. 88

tehnic in care . jucătorii Jiului au dominat net' superiori partenerilor de joc,.Din formația învingă-; . toare s-au detașat Lâsconi (cel mai bun jucător de pe teren), Timofte, auto, pil celui de-al doilea gol dintr.o poziție... imposibilă (specialitatea lui I) Mulțescu și Șzekely — coordonatori de precizie

șut puternic de îa circa 20 de metri.Faptul că .după victoria tonică din campionat, fața lui Dinamo, reușit ieri încă o de mobilizare lă a * u t u r cătoriloi
în
aJiul parțiflă lotă- r ju-

echipa Jiulcă formația noastră se ă_ flă într-o creștere de formă accentuată. pe care suporterii o doresc remontată și în ultima etapă campionat, duminică,decembrie, în deplasare la FC O!t într.o tentativă . de a situației din clasament. Vom trăi și vom. vedea; cu bucurie, așa

Atît în cîteva rînduri despre această frumoasă calificare- a Jiului în optimile- „Cupei României" la fotbal, după o prestație între- și an- ■
de14

oimpunîndu-se fără drept de apel în fața un .Qpr.yin.uluj,. : demonstrează, ceva lîmbunătățire

excelentă. Felicitări gului lot de jucători trenori !A arbitrat foarte o brigadă formată Mircea Neșu, Ia bine, „ _ dinMircea Neșu,. la centru, loan Caraman- (ambii din Oradea) și Nicolae Bițin (Salonta), Ia tușă.
Alexandru TĂTAR

Tot.de
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N ou tați tehnico - științifice

(Urmare din pag. I) plenarei, ale căror prevederi asigură realizarea, în bune condiții, a hotă- rîrilor Congresului,, al XlII-lea al P.C.R. privind dezvoltarea economico- socială a țării în viitorul an, în actualul cincinal.In același timp, a fost' pusă în evidență, cu deo. sebită satisfacție și mîn- drie patriotică, strălucita activitate desfășurată pe plan internațional de tovarășul Nicolae Ceaușescu, promotorul idealurilor de pace și progres ale poporului nostru, aportul său inestimabil la soluționarea constructivă a problemelor complexe ce confruntă omenirea, la instaurarea unui climat de destindere, securitate, înțelegere și colaborare între națiuni, la înfăptuirea dezarmării, în prințul rînd a celei nucleare, la făurirea unei lumi mai drepte și mai bune.Plenara a dat expresie sentimentelor de nețărmurită dragoste și recunoștință pe care toți cetățenii patriei le nutresc față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii, gînditor genial și strălucit strateg, ctitor al României modeme, Erou între eroii neamului, care, cu înțelepciune și cutezanță revoluționară, conduce destinele patriei spre orizonturi tot mai luminoase de progres și civilizație.Participanții la dezbateri au exprimat, totodată, deosebita prețuire față de activitatea desfășurată de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția de excepțională însemnătate pe care o aduce la progresul științei, învă- țămîntului și culturii românești, la orientarea a- cestora în direcțiile hotă- rîtoare ale activității de înfăptuire cu succes a întregii opere de construcție socialistă, pentru ca rezultatele cercetării științifice să fie puse în slujba cauzei nobile a păcii, prosperității și binelui umanității.In lumina exigențelor formulate de . secretarul general al partidului, vorbitorii au examinat cu înaltă responsabilitate co
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munistă modul în care organele și organizațiile de partid, comuniștii, toți oamenii muncii acționează pentru îndeplinirea indicatorilor de plan pe 1986. Au fost evidențiate realizările obținute în creșterea producției industriale și agricole, în onorarea sarcinilor la export, în modernizarea și organizarea științifică a proceselor tehnologice, în transpunerea în practică a programelor speciale privind extinderea bazei energetice și de materii prime, ridicarea calității produselor, reducerea consumurilor, în finalizarea o- bicctivelor de investiții, în sporirea mai accentuată a productivității muncii și a eficienței întregii activități economice. In spiritul orientărilor și indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorii au arătat în mod autocritic că rezultatele puteau fi și mai bune dacă s-ar fi manifestat mai multă fermitate și răspundere în realizarea integrală a prevederilor pe acest an, în soluționarea operativă a tuturor problemelor care au apărut în cursul înfăptuirii sarcinilor de plan.In cadrul plenarei au fost prezentate măsurile întreprinse pentru lichidarea neîntîrziată a deficiențelor și îmbunătățirea întregii activități, pentru încheierea cu succes a primului an al actualului cincinal. S-a evidențiat că, paralel cu acțiunile întreprinse în scopul realizării integrale a sarcinilor pe 1986, se acționează cu toată hotărîrea pentru pregătirea temeinică a planului pe 1987, astfel Incit, încă din primele zile, să se asigure îndeplinirea' ritmică, la toți indicatorii, cantitativi și calitativi, a producției prevăzute pentru cel de-al doilea an al actualului cincinal. A fost exprimată hoțărîreă comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, de a face totul pentru ca anul 1987 să constituie, așa cum a cerut secretarul general al partidului, un an al rezultatelor deosebite în înfăptuirea exemplară a planului de producție, în organizarea științifică a producției și modernizarea tehnologică, în activitatea economi co-fi- nanciară, în vederea creșterii permanente a pro

ductivității muncii, a eficienței Și rentabilității întregii - activități econb- mico-sociale.Participanții au evidențiat marea însemnătate a planurilor și programelor supuse dezbaterii plenarei, apreciind că acestea asigură creșterea intensivă, în ritm susținut, a industriei, agriculturii, a întregii economii naționale, dezvoltarea puternică a științei, învățămîntului și culturii, sporirea continuă a bunăstării mate-- riale și spirituale a poporului nostru.Plenara a dat, în același timp, " expresie adeziunii depline a națiunii la politica externă, dinamică și constructivă, promovată cu consecvență de partidul și statul nostru, față de valoroasele inițiative și acțiuni ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, consacrate păcii și dezarmării, pentru ca poporul român să poată înfăptui obiectivele dezvoltării socialiste a țării într-un climat de liniște, colaborare și securitate internațională.Plenara a aprobat, în unanimitate, documentele supuse dezbaterii și a adoptat o hotărîre care se va da publicității.
In încheierea lucrărilor 

plenarei, a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România.Cuvîntarea conducătorului partidului și statului— amplă și strălucită analiză a rezultatelor ob-

Lucrările Camerei legislative 
a consiliilor populare

(Urmare din pag. 1) zarea și achiziționarea produselor agricoie.In continuare au urmat dezbateri asupra problemelor aflate pe ordinea de zi.Vorbitorii s-au angajat, în lumina exigențelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, să acționeze cu toată răspunderea pentru încheierea cu rezultate bune a planului pe acest an, pentru realizarea în condiții optime a prevederilor planului pe anul 1987, pentru mo- 

ținute în acest an, precum și a principalelor direc. ții de acțiune pentru înfăptuirea, în cele mai bune condiții, a planului pe 1987 și pe* întregul cincinal — a fost urmărită cu deosebită atenție și unanimă aprobare și subliniată, în repetate rînduri, cu vii și îndelungi aplauze.Participanții au. reafirmat voința nestrămutată a comuniștilor, a tuturor cetățenilor patriei, de a acționa, strîns uniți îh jurul partidului, al secretarului său general, pentru transpunerea exemplară în viață a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea hotărîrilor plenarei, pentru realizarea, la un înalt nivel de calitate și eficiență, a prevederilor planului pe 1987, a istoricelor obiective stabilite de Congresul al XlII-lea al Partidului Comunist Român.Comitetul Central a a- dresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, cele mai calde urări de fericire, de viață îndelungată, în deplină sănătate și putere de muncă, de noi și strălucite împliniri în activitatea de supremă răspundere a secretarului general al partidului, președintele Republicii, pe care o desfășoară, cu abnegație și dăruire revoluționară, cu fierbinte patriotism, în fruntea partidului șl statului, spre binele și prosperitatea întregii națiuni, pentru înălțarea patriei pe culmile tot mai luminoase ale socialismului și comunismului.

bilizarea energiei creatoare a întregului popor în vederea înfăptuirii exemplare a întregului cincinal, a programelor partidului de dezvoltare eco- nomico-socială a patriei, pentru ridicarea României pe noi trepte de progres și civilizație.In încheierea lucrărilor, Camera legislativă a a- doptat în unanimitate ho- tărîri' prin care au fost aprobate proiectele de documente înscrise pe or. dineu de zi.
(Agerpres)

Printre proiectele pre
zentate la cel de-al 37-lea Congres de Astronautică de la Innsbruck cu privire la explorarea planetei Marte se înscrie lansarea de baloane și montgolfi- ere care să survoleze „planeta roșie". De asemenea, se preconizează lansarea de sateliți care să tueze zboruri la joasă țime deasupra . Iui bos, una dintre cele „luni" marțiene, precum și a cîtorva sateliți de ob-

Zăcămintele petrolifere situate în nordul zonei Amer din Golful Suez, pe o suprafață exploatabilă de 110 kmp vor furniza, după intrarea lor în exploatare, aproximativ11000 barili zilnic, a a-

efec- înăl. Pho- două

Utilizarea șîngelui sintetic, produs în urmă cu cîțiva ani de două instîtu- te de cercetare din R.P. Chineză, a fost legalizată în această țară, după numeroase experiențe de laborator care au confirmat perfecta sa funcționalitate. Astfel, produsul a fost testat în 337 intervenții chirurgicale pe cre-
A fost aprobat proiectul de construire pe sub Canalul Suez a unei conducte pentru alimentarea 

cu apă din Nil ă orașului El Arish. Potrivit agenți

FILME_ PETROȘANI — 7 No. iembrie; înfierea; Unirea: Fantomele se grăbesc; Parîngul: Aventuri la Marea Neagră, I—II.PETRILA: Pan Wolo- djovski.LONEA: Ultimul mohican,VULCAN — Luceafărul: Ca-n filme.LUPENI — Cultural: B.D. în alertă.URICANI: Pisicuța de catifea.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor a_ parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara. 
Mica publicitate

servație amplasați pe orbită în jurul planetei — transmite agenția UPI. Pe termen mâi lung, pînă la sfIeșitul secolului se prevede instalarea pe solul marțian a unor vehicule automatizate, dotate cu sisteme de prelevare și cercetare a unor eșantioane de roci și transmiterea datelor la stațiile de pe Păniînt. Pentru primele decenii ale secolului viitor se preconizează survolarea planetei de către un echipaj uman.
nunțat ministrul egiptean al petrolului, Abdel Hadi Qandil. Producția a trei alte noi cîmpuri situate în 
Deșertul de vest va fi re
zervată exportului, menționează agenția MEN.

«T 'ier, piept, traiect Urinar, sistem osos și în operații de ginecologie. Substanța a fost produsă pe bază de fluorură de carbon și s.a dovedit utilizabilă în cazuri de tromboză -cerebrală, atunci cînd folosirea șîngelui natural nu dădea rezultate — Infor, mează agenția Taniug.
ei MEN, conducta, care urmează să satisfacă în totalitate necesarul de apă al orașului, va avea 
o lungime totală de 156 km și un debit zilnic de 20 000 mc.

TV20,00 Telejurnal,20.20 Viața economică.20,35 Copiii României— un gînd de pace și de frumusețe.,20',50 Patrie Română, țară de eroi.Program artistic pionieresc (color). 21,00 Memoria documentelor (color).Cei mai viteji și mai, drepți dintre 
traci. ■21.20 Invitație în studiourile Radiotele-- . viziunii (color).Selecțiuni din concertul Orchestrei simfonice a Radio- televiziunii.21,50 Telejurnal.22,00 închiderea progra- . -Imului.

MEMENTO

^CTU/ILITZITM IN LU/ME
LA NEW YORK au început lucrările celei de-a X-a reuniuni anuale a Consiliului economic și comercial americano- sovietic —, informează a- genția TASS. Din acest consiliu fac parte 119 întreprinderi sovietice de comerț exterior, uniuni științifice și de producție, ministere unionale, precum și 260 corporații americane, care realizează 25 la sută din valoarea' produsului național al S.U.A. Participanților la reuniune le-au fost adre- . sate mesaje din partea secretarului general al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov și a președintelui Ronald Reagan.

PE SCURT ■ PE SCURTîncetarea imediată a focului în zona taberelor de refugiați palestinieni din Liban, ridicarea blb-' cadei din jurul acestora, și evacuarea răniților.REUNIȚI la Londra, miniștrii de interne din statele membre ale Pieței comune — cu excepția reprezentantului Greciei — au adoptat un plan de acțiuni în domeniul combatem terorismului. De asemenea, ei au căzut' de acord asupra sporirii schimbului de . informa-- ții și a colaborării în ceea 

CUBA a denunțat violarea spațiului ei aerian de către un avion-spron „SR-71" aparținînd forțelor armate ale S.U.A. — transmite agenția Prensa Latina. In legătură 'cu a- ceasta, secției de interese ale S.U.A. de la Havana i-a fost prezentată o notă de protest adresată guvernului nord-ameri- can precizează agenția.IN CADRUL reuniunii extraordinare a Consiliului ministerial al Ligii Arabe, care se desfășoară la Tunis, participanții au . adresat un apel pentru

ce privește combaterea traficului de droguri, precum și a violenței în a- renele de sport.CHELTUIELILE militare ale Coreii de, Sud vor crește, în 1987, cu 14 la sută, în comparație cu anul acesta. Potrivit cifrelor prevăzute în proiectul de buget prezentat de regimul de dictatură militară în fața parlamentului, aproape o treime dintre cheltuieli sînt destinate creșterii forței de luptă a uriașei armate sud-eoreene, ale cărei efective se ridică lă 700 000 de oameni ș— relevă agențiile de presă.
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VIND Skoda 105, Pe- trila, Prundului nr. 9.(9427)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Mano- lea Carmeia, eliberată de Preparația Coroești. O declar nulă. (9433)
ANUNȚ de familie

SIN TEM alături de ing. Nicola Ileana Ia marea 
durere pricinuită de decesul tatălui său.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndo
liate. Colegii de serviciu. (9426)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Bos- neanu Ion eliberată de ACCF Petroșani. O declar nulă. (9432)PIERDUT carnet de student pe numele Pop loan, eliberat de Institutul de mine Petroșani. II declar nul. (9431)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Moga Ion, eliberată de I.M. Lu- peni. O declar nulă. (9429)PIERDUT legitimație de bibliotecă (periodice) nr. 7335, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (9428)
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