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Răspundere comunistă, puternică angajare 
pentru realizarea obiectivelor 

economico-sociale
In aceste Zile, cînd în

tregul nost r u po
por se pregătește cu 
răspundere pentru a 
trece pragul celui de-al 
doilea an al cincinalului, 
plenara Comitetului mu
nicipal de partid a dezbă
tut, așa cum am mai in
format, cerințele muncii 
organizatorice și politico- 
educative în vederea în
deplinirii sarcinilor ce ne 
revin din documentele 
Congresului al XIII-lea, 
din cuvîntarca tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
decembrie a.e.

Plenara, dezbaterile ei 
ău prilejuit un bilanț’ rod
nic al înfăptuirilor obți
nute de colectivele oame
nilor muncii în primul an 
al noului cincinal, dar, mai 
ales jalonarea priorități
lor, a principalelor direc

ții de . acțiune pentru per
fecționarea muncii organi
zatorice și politico-educa
tive. Desfășurîndu-se la 
scurt timp după plenara 
C.C. al P.C.R., nota domi-

Pe marginea 
lucrărilor plenarei 

Comitetului municipal 
de partid

nantă a dezbaterilor ple
narei comitetului munici
pal de partid a fost deter
minată tocmai de înaltele 
exigențe formulate în cu- 
vîntarea secretarului ge
neral al partidului cu re
ferire directă la îmbună
tățirea activității de con
ducere, de organizare a 
muncii, de creștere a răs

i

punderii, a spiritului re
voluționar din partea ca
drelor, a organizațiilor de 
partid.

Concomitent cu releva, 
rea succeselor obținute în 
îmbunătățirea activității 
productive, în plenară au 
fost puse în evidență ne
ajunsurile și neîmpliniri- 
le din perioada analizată. 
Planul la producția de 
huilă brută pe 1986 este 
realizat în proporție de 
numai 92 la sută, iar la 
cărbunele destinat cocsi
ficării în proporție de 97 
la sută. S-au făcut refe
riri și la rămînerile în 
urmă din alte domenii de 
activitate; la capitolul ca
litatea producției, realiza
rea indicatorilor planului 
tehnic, ale planului de be_

(Continuare în pag. a 2-a)

Plenara Consiliului Național 
al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii 
și Gospodăririi Apelor

Joi s-au deschis în Ca
pitală lucrările plenarei 
lărgite a Consiliului Na
țional al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Sil-, 
viculturii și Gospodăririi 
Apelor.

Convocată din indicația 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene--, 
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, plenara dezbate 
activitatea desfășurată și 
rezultatele obținute în 
1986 în aceste ramuri și 
sectoare ale economiei na
ționale, urmînd să stabi
lească măsurile necesare 
pentru înfăptuirea în cele 
mai bune condiții a pla
nului și programelor de 
dezvoltare pe anul 1987, a 
prevederilor actualului 
cincinal, a obiectivelor noii 
revoluții agrare.

La lucrările plenarei par
ticipă, alături de mem
brii Consiliului Național al 
Agriculturii, primii secre
tari și secretarii pentru 
problemele de agricultu
ră ai comitetelor județene 
de partid,. reprezentanți ai 
organelor județene din 
subordinea Ministerului A_ 
griculturii, Ministerului In
dustriei Alimentare, Mi
nisterului Silviculturii, Con
siliului Național al Ape
lor, Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole <le 
Producție și Băncii pen. 
tru Agricultura și

trie Alimentară, cadre de 
conducere, specialiști și 
lucrători din unitățile a- 
gricole de stat și coopera
tiste, din cele de cerceta
re și învățămînt, organi
zatori de partid — pre
ședinți ai consiliilor unice 
agroindustriale, țărani cu 
gospodărie individuală din 
zonele necooperativizate.

Iau parte, de asemenea, 
cadre cu munci de răspun
dere din ministerele și or
ganele centrale cu sar
cini în domeniile agricul
turii, industriei alimen
tare și achiziționării pro
duselor agricole, silvicul
turii și gospodăririi ape
lor, activiști de partid, ai 
organizațiilor de masă și 
obștești.

Participanții aU aprobat 
următoarea ordine de zi :

1. Raport privind acti
vitatea desfășurată de 
Consiliul Național al A. 
griculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor pe a- 
nul 1986 și măsurile pen
tru realizarea ' planului pe 
anul 1987.

2. Program de măsuri 
cu privire la pregătirea și 
desfășurarea campaniei â- 
gricole de primăvară.

3. Program cu privire 
la organizarea teritoriului, 
asolamentelor și creșterea 
fertilității solului.

4. Program privind creș-
Indus- terea cu 320 000 hectare a

suprafeței arabile în cul
tură în anul 1987.

5. Program de măsuri 
pentru punerea în funcți
une a capacităților de iri
gații prevăzute în planul 
de cultură pe anul 1987, 
măsuri cu privite la reali
zarea integrală a suprafe
ței de 650 000 hectare a_ 
menajări pentru irigații 
în 1987, precum și a celor
lalte lucrări de desecări 
și combaterea eroziunii so
lului.

6. Program pentru . în-
sămînțarea și supraînsă- 
mînțarea unei suprafețe de 
1 milion hectare pajiști 
naturale și cultivarea a 
1,2 milioane hectare cu 
furaje, din care 1 milion 
hectare teren arabil și
200 000 hectare în pajiști 
naturale.

7. Programul de crește
re a efectivelor de ani
male pentru asigurarea 
exportului, a aprovizionă
rii Capitalei și a progra
melor județene de auto- 
aprovizionare.

8. Program de contrac
tări și achiziții de anima
le și produse agricole de 
la gospodăriile populației.

9. Program privind re
alizarea fondului centra
lizat de produse agroali- 
mentare și a rezervei do 
stat.

(Continuare în pag. a’4-a)

IN DECEMBRIE, PRODUCȚIA ZILNICA LA NIVELUL LUNII IANUARIE '87

„în anul viitor, vom realiza peste 1000000 tone de cărbune"

La aniversarea a 39 de ani de la proclamarea 
Republicii

Manifestări omagiale
In localitățile municipiului sînt programate, în 

aceste ultime zile din an, ample manifestări politi
co-educative dedicate împlinirii a 39 de ani de la 
istoricul act din decembrie 1947 — proclamarea Re
publicii.

■ Mina Paroșeni, cea mai modernă și 
mai mecanizată mină a Văii Jiului ■ Planul 
anual a fost îndeplinit cu 52 de zile înainte de 
termen ■ In acest an mina a aniversat 20 
de ani de existență și pentru prima dată a 
extras peste 1 000 000 tone de cărbune ■ Pro
ducția extrasă suplimentar de la începutul a- 
nului: peste 141 000 tone ■ Productivitatea 
muncii a fost realizată și depășită la toate 
activitățile ■ in abatajele mecanizate s-au ob
ținut vîrfuri de productivitate de peste 30 tone 
de cărbune pe post.
Sînt succese care au 

ridicat pe noi trepte ca
litative prestigiul mine

rilor din Valea Jiului.» 
Care este perspectiva anu
lui viitor? O temă care 

a stat la baza interviului 
solicitat directorului mi
nei, ing. Ion Beserman.

— Rezultatele obținu
te în acest an ne-au de
terminat, ne-au obligat 
la acțiuni intense, sus
ținute pentru pregătirea 
unor condiții deosebite 
de realizare a planului 
stabilit pentru cel de-al 
doilea an al actualului 
cincinal. Producția me
die zilnică a trimestru
lui IV 1986, este deja 
superioară sarcinilor me
dii ale primului trimes
tru al anului viitor, an 
în care, de asemenea, 

vom avea toate abataje
le echipate cu complexe 
de susținere și tăiere 
mecanizate, de înălțime 
medie și . mare. Avem 
create și vom crea în 
continuare capacități de 
producție câre să ne per
mită; să extragem și 
în 1987 o producție de 
cărbune de peste un mi
lion de tone.

Interviu realizat de 
Dorin GIIEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

• In • așezămintefe de 
cultură sînt programate 
expuneri, simpozioane, cu 
sprijinul unor specialiști 
din domeniul științelor so. 
ciale avînd ca temă îm
plinirile din viața econo
mică, socială și spirituală 
a țării în cele aproape pa
tru decenii de edificare a 
socialismului în România, 
cu deosebire în cei peste 
20 de ani de cînd în frun
tea partidului și a țării 
se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral ăl partidului.

• Manifestări similare 
vor avea loc în școli, în 

cadrul organizațiilor UTC 
și de pionieri, precum și la 
punctele de informare și 
documentare ale între
prinderilor.

• Astăzi, pe platforma 
industrială Livezeni în 
ciclul „Colocvii de istorie**. 
Muzeul mineritului în co
laborare cu Biblioteca mu
nicipală și Casa de cul
tură, organizează un Sim
pozion cu tema „Actul 
istoric de la 30 Decembrie 
în conștiința poporului**. 
Manifestarea va începe la 
ora 13. ;

ÎN TOATE COLECTIVELE DE MINERI

Mobilizare exemplară pentru încheierea cu succes a anului 1986 
temeinică a producției anului viitor !șl pregătirea 

masanizatal■Mineri ai abatajelor
ACȚIONAȚI CU ÎNALTA RĂSPUNDE

RE MUNCITOREASCĂ pentru folosirea in
tensivă, eficientă a utilajelor din dotare, a 
complexelor de susținere și tăiere meca- 
nizată, cea mai sigură cale de sporire a 
productivității muncii, de creștere a produc
ției de cărbune extras! //

MOBILIZARE DE EXCEPȚIE pentru am
plificarea succeselor dobîndite, pentru 
realizarea la cote superioare a sarcinilor 
care va revin în acest an I

,| TOATE FORMAȚIILE DE LUCRU care exploatează, complexe 
I de susținere și tăiere mecanizată — fruntașe între fruntași !

FIECARE LOC DE MUNCA organizat exemplar, FIECARE 
ABATAJ ÎNTREȚINUT în condiții optime !

i
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comunista
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I organizați- 
întărirea 

exigenței.

spirit 
din

Și 
a- 

bărbați 
minerii, 

sfredelind

Colinda țării pentru minerii Căii Jiului*"'
brant omagiu și caldă 
urare de viață lungă 
prosperitate adusă 
cestor vrednici 
ai adîncurilor, 
oameni, care 
tăria muntelui, descătu-

iiiiillliliiiiain

duMinica și luni, 
O NOUA EDIȚIE A 
TRADIȚIONALEI 

MANIFESTĂRI 
FOLCLORICE

scena muncii și creației, 
Festivalul național „Cîn- 
tarea României"; unele 
dintre ele revin an de 
an pentru a aduce mine
rilor, în prag de An 
nou, urarea lor de bine.
- Cei peste 900 de- par
ticipant vor susține du
minică, începînd cu ora 
12, spectacole în sălile 
de apel ale întreprinde-

neficii, sarcinilor de ex
port, în domeniul investi
țiilor etc. Rămînerile în 
urmă în diverse, domenii 
ale vieții economico-socia- 

s-a arătat în plenară, 
un argument 
pentru in- 

preocupărilor 
perfecționării 
organizatorice

1
ne

de-a
Numai două zile 

mai despart de cea 1 
Vil-a ediție a Festivalu
lui obiceiurilor laice de 
iarnă, sugestiv 
„Colinda țării 
minerii Văii Jiului' 
plă manifestare

intitulat 
pentru 

.“, am- 
_ . _________ ... artisti
că, adevărată frescă a 
folclorului românesc ca
re an de an reunește for
mații artistice de ama
tori de certă valoare din 
întreaga țară.

Dedicat vieții și mun
cii minerilor, festivalul 
se constituie . ca un vi-

ora au 
orga- 

forma- 
Vîlcea, 

Cluj,

tacole, se vor întîlni cu 
minerii. De. la ora 15, pe 
bulevardul Republicii 

din Petroșani va avea 
loc parada portului și 
obiceiurilor laice de iar
nă, urmată, începînd cu 
ora 16, de spectacolul 
,,Obiceiuri străbune pe 
marca scenă a muncii", 
la care vor participa toa
te formațiile prezente

le, 
constituie 
semnificativ 
tensificarea 
în vederea 
activității 
și politico-educative. Este 
deosebit de grăitoare pre
cizarea făcută în cadrul 
dezbaterilor asupra rezul
tatelor obținute în viața 
economico-socială, precum, 
și direcțiile de acțiune sta
bilite pe 1987, că singura 
cale de urmat pentru per
fecționarea activității în 
toate sectoarele și 
dierea neajunsurilor 
cea a muncii 
desfășurată de

Din dosarele
instanței

• „Intre timp, a sosit 
•la domiciliul reclaman
tei avocatul care a asis
tat la discuția dintre noi 
și reclamanți care 
rugat pe mine ca 
și reclamant să semnăm 
o declarație prin care să 
recunoaștem paternita
tea minorului născut 
numai formal pentru ca 
vecinii să creadă 
nașterea este cu 
și să vadă că noul năs
cut este copilul pîrîtului". 
(Dos. 3413/85 al Judecă
toriei Petroșani).

• „Nu mă împac 
inculpatul care m-a 
menințat că altădată 
omoară definitiv". (Dos. 
4430/86).

sează energiile. In a-, 
celași timp, festivalul 
este dedicat măreței, a- 
niversări a actului is
toric de la 30 Decembrie, 
proclamarea Republicii.

Pînă la această 
răspuns invitației 
nizatorilor 26 de 
ții din județele 
Mehedinți, Sibiu,
Iași, Alba, Suceava, Ar
geș, Caraș Severin, Să
laj, Gorj, Ialomița, Mu
reș, Călărași și, bineîn
țeles, Hunedoara, Ia 
care se adaugă formațiile 
artiștilor amatori și e- 
levilor din Petroșani. 
Sînt formații care, an 

an, s-au afirmat pe

j

i- . . v
rilor miniere, microspec- l 
+ «’A "t'z/vt* în tîl.tsi.. •

*

*

. .
in festival. Spectacolul l 
va avea Ioc pe estrada • 
special amenajată . în 

fața casei de cultură din 
reședința de municipiu, 
la lumina feerică a becu
rilor multicolore cc vor 
decora scena in aer liber.

Luni, în localitățile 
Văii Jiului, sînt progra
mate parăzi ale portului 
popular și spectacole fol
clorice. A

**
î I

rente- 
este 

concrete, 
_____..._____ __ organele 
și organizațiile de partid 
în rîndul formațiilor de 
lucru, a colectivelor de 
muncă, strădaniile depuse 
pentru perfecționarea sti
lului și metodelor de mun
că în conducerea 
activități.

S-au relevat în 
sens preocupările 
te și experiența 
tâ pe linia

întregii

II. AEEXANDRESCU

Preparatorul Lucica Magda din Uzina de prepa
rare a cărbunelui Coroești, strunind cu pricepere ma
șina de zețaj OM 18. Foto: Al. TATAR

acest 
susținu- 
dobîndi. 

îmbunătățirii 
muncii organizatorice și 

partid, 
judi- 

partid 
vieții 
edea

a vieții interne de 
pentru repartizarea 
cioasă a forțelor de 
în toate sectoarele 
economico-soeiale. 
ce a dat posibilitatea or
ganizațiilor de partid să-și 
afirme cu succes rolul 
conducător în .toate sfere
le de activitate. S-a îm
bunătățit planificarea mun
cii, participarea membri
lor de partid la dezbate
rea și înfăptuirea măsuri
lor menite să determine 
realizarea sarcinilor eco- 
nomicp-sociale. Au cres
cut efectivele organizați
ilor de partid în principa
lele sectoare de activitate. 
In perioada analizată s-au 
primit în partid 
800 oameni ai 
Ponderea membrilor 
parti.1 în sectoarele 
buză ale economiei 
Jiului a înregistrat 
grese semnificative, 
gind la 43,14 la sută 
industria minieră, de 
la sută în domeniul ener
giei electrice etc. In ple
nară s-au evidențiat re
zultate înseninate în .do
meniul activității de pro-

pagandă, al muncii politi
ce și cultural-educative, 
în îmbunătățirea dezbate
rilor în cadrul învățămîn- 
tului politico-ideologic, în 
participarea oamenilor 
muncii la Festivalul națio
nal „Cîntarea României", 
precum și activitatea de 
creație tehnică de masă. 
Tot la acest capitol, s-a 
arătat, însă, că nerealiză- 
rile din domeniul econo
mic, abaterile disciplina
re, starea infracțională 
denotă că și în activitatea 
politico-educativă sînt ca
rențe și se impun eforturi 
pentru a îmbunătăți con- 

: ținutul acțiunilor educa
tive, pentru creșterea efi
cienței acestora.

Intr-un profund 
analitic, dezbaterile 
cadrul plenarei au jalonat 
principalele direcții de 
acțiune pentru perfecțio
narea muncii de partid, 
a activității organizatorice 
și politico-educative, în 
vederea creșterii puterii 
de mobilizare a organelor 
și: organizațiilor de partid 
în rîndul colectivelor de 
muncă în vederea înfăptui
rii integrale a prevederi
lor planului econom ico- 
social în profil teritorial 
pe 1987, îndeosebi a sarci
nii de mare importanță 
economică ce revine mi
neritului Văii Jittlui —» 
extragerea Unei producții 
de huilă de 14 020 006 tone 
de cărbune.

Obiectivele activității 
de’ viitor, pentru 1987, e- 

4tapă deosebit de impor
tantă în realizarea preve
derilor actualului cincinal, 
în modernizarea și perfec„ 
ționar.ea activității pro
ductive în pas cu noua e- 
tapă a revoluției tehnico- 
științifice, a dezvoltării e_ 
conomiee intensive 
clare, mobilizatoare.

rii tuturor oamenilor 
muncii față de sarcinile 
eeonomico-sociale ce le re
vin. S_a insistat mai ales 
pentru perfecționa
rea planificării mun
cii, a repartizării judicioa
se a forțelor 
ilor de partid, 
controlului, a . .
comuniste față de modul 
în care își - îndeplinesc ca
drele, membrii de partid, 
toate cadrele sarcinile 
încredințate. S-a combă
tut ușurința cu care unele 
cadre de conducere dau 
asigurări în privința rea
lizării planului, își asumă 
angajamentele ferme, fără 
a depune eforturile nece
sare pentru depășirea 
greutăților, neajunsurilor, 
pentru mobilizarea tutu- 
rot colectivelor, a întregu
lui potențial creator al a- 

. cestora în vederea găsirii 
soluțiilor necesare pentru 
îndeplinirea ritmică și 
integrală a sarcinilw eco
nomice. Plici organele și 

■ organizațiile de partid nu 
întotdeauna 

îm- 
practi. 
asumă
anga- 

ștăruie 
lor, 

justifi-

pește 
muncii, 

de 
de

Văii 
pro- 

ajun-1 
în
39

sînt 
.. .,  E-

sențială este acum activi
tatea practică, fermă și 
consecventă, pentru creș
terea rolului conducător 
al organelor și organizați
ilor de partid, pentru bu
na funcționare a organelor 
de conducere . colectivă, 
a organizațiilor de sindi
cat si U.T.C. în vederea 
unirii eforturilor și între
gii mi potențial al colecti
velor de muncă pentru 
realizarea integrală a sar
cinilor -de creștere a pro
ducției și productivității 
muncii^ întărirea ordinii 
și disciplinei, a răspunde

au dovedit 
fermitatea necesară 
potriva delăsării, a 
eii celor care își 
eu multă ușurință 
jamente, fără ’ să 
pentru îndeplinirea 
mulțumindu-se cu 
cările și cu demobilizato
rul „nu se poate". Iată de 
ce se impune ca întreaga 
muncă de partid, activi
tatea politico-educativă să 
cultive cu consecventă răs
pundere, pasiunea revo
luționară, spiritul de ini
țiativă al cadrelor, al co
muniștilor, al tuturor oa
menilor muncii pentru în
deplinirea integrală a sar
cinilor ce le revin, a hotă, 
rîrilor de partid și a legi
lor țării.

Angajați plenar în per
fecționarea muncii orga
nizatorice și* politico-edu
cative, a întregii vieți de 
partid, participanții.

dezbaterile plenarei au dat 
glas hotărîrii ferme a or
ganele»- și organizațiilor de 
partid din Valea Jiului de 
a acționa cu stăruință pen
tru perfecționarea stilului 
lor de muncă, pentru a ri
dica activitatea organiza
torică și politico-educa- 

’ tivă, la nivelul sarcinilor 
complexe ale dezvoltării 
eccnomico-sociale, ale in

dicațiilor și orientărilor 
secretarului general al 
partidului.

la

• „Mă fac vinovat de 
infracțiunea comisă, dar 
să luați în considerație 
faptul că am fost corupt 
de către un 
autorul moral 
de faptul că sînt: adeptul 
unei boli psihice pe care 
o posed. Autorul moral 
a pregătit materialul in
cendiar și m-a sculat 
aducîndu-mi hainele cu 
care Să mă maschez. Sper 
că balanța justiției se 
va echilibra, ținîndU-se 
cont că sînt bolnav". 
(Dos. 1591/86).

cetățean, 
profitînd

ll

(Urmare din pag I)

ți 
ob- 

nive-

Pentru conformitate 
David MANIU

— Tovarășe director, în 
1986 mina Paroșeni s-a 
încadrat în indicatorii de 
calitate. Perspective pen
tru anul viitor%

— Și la umiditate,.. 
Ia cenușă rezultatele 
ținute au fost sub
Iul stabilit. In 1987 vom 
continua să aplicăm 
mai eficiente metode, șă 
intensificăm acțiunile 
treprinse în acest an 
tru a ne încadra, în 
tinuare, în indicatorii 
calitate. Minerii 
sînt conștienți 
tanța acestui indicator 
acționează in

cele

în- 
pen- 
con- 

de
noștri 

de impor
ți 

consecin-

I

SPECTACOL. . Membrii 
formațiilor artistice din . 
Urieani pregătesc un spec
tacol care va avea loc du
minică, 28 decembrie, pe 
scena Casei de cultură din 
localitate. Spectacolul este 
dedicat sărbătoririi a 39 

| de ani de. la proclamarea 
■ Republicii.
I. ,: PREGĂTIRI. Se află îr> 
I pregătire — în întîmpina- 
I rea dorințelor tinerilor

din oraș — patinoarul na
tural al AS Minerul Lu- 
peni. Gazdă bună de ani 
în' șir, această bază spor
tivă de sezon este aștep, 
tată cu nerăbdare de iu
bitorii sportului ’ cu patine.

INTIRZIERI. Repetate 
întîrzieri —. pe care le-am 
numi mai precis deficien
țe — fac ca ziarele să a- 
jungă, prin chioșcul de 
difuzare, Ia cititorii dîn. 
Petrila. mult prea tîrziu. 
Un exemplu concret: marți, 
23 decembrie, la ora 11,15 
în chioșcul din cartierul 
8 Martie încă nu sosiseră

—■ Obiective mai impor
tante pentru anul 1987?

— Vom pune în funcțiu. 
ne o stație de ventilatoa
re cu uh(debit de 10 600 
mc pe minut ceea ce ne 
va permite o îmbunătății, 
re substanțială a condi
țiilor de muncă din sub
teran. Am început lu
crările la puțul auxiliar nr. 

importantă 
a- 
de 
și.
e-

In 1987 vom ataca lucră
rile la un nou puț în blo
cul VI.

• ■— Ce 
în ceea
carea . _ .

forței de munca?
— Ce vă pot spune ? Că 

nu avem și nu vom avea 
probleme. Avem asigura
tă forța 
structuri

’ asta nu
pregătim
serii de
calificați,
atenție deosebită 
lificării

ne puteți spune 
ce privește califi, 
și perfecționarea

de muncă pe
de meserii, dar
înseamnă că nu 
în continuare noi 
muncitori bine 

Acordăm o a- 
poliea'- 

și perfecționării 
noștri și nu nu

ci și a celorlalte 
profesionale. Este

firesc, pentru că numai 
astfel o zestre tehnică atît 
de' bogată cum avem noi 
poate fi folosită intensiv 

, și eficient, numai astfel, cu 
oameni bine pregătiți pro
fesional și 
muncitorească 
putem obține 
ce în ce mai

— Gînduri de prim or. 
din pentru anul viitor?

Să ne menținem pe 
un loc fruntaș în mineri- 
ritul Văii Jiului și al 
țării. Dorim ca toate sec
toarele și toate formațiile 
noastre de lucru să reali
zeze și să îmbunătățească 
performanțele din < acest 
an, cînd toți și-au îndepli-

nit și depășit sarcinile de 
plan. Și asta nu de dragul 
perfor nțelor, ci pentru 
că doar astfel putem asi
gura țării cărbunele 
cesar, pentru că 

o conștiință astfel putem să 
ridicată, _ nim sarcinileridicată,

rezultate din 
bune.

2, lucrare.
pentru operativitatea 
provizionării formațiilor 
lucru cu cele necesare 
pentru introducerea și 
vacuarea complexelor me
canizate. Vom dezvolta 
lucrările miniere la orizon- minerilor 
tul 280, orizont la care am mai lor, 
ajuns deja în blocul I. categorii

ziarele de la poștă. Dis
tanța între ele este de...

50 (!) de metri.
PROGRAM DE VACAN

ȚA. Tot pentru petrecerea 
plăcută a zilelor de va- . în 
canță, cinematograful „7 cer ___  _r.
Noiembrie" din Petroșani ra minimă va oscila între 

minus 10 și minus 13 gra- pico! din reședința muni- 
Aa s-t— cipiului. (I.D.)

REALIZĂRI. Numai în 
această lună, decembrie, 
„Lună a cadourilor", uni
tatea nr. 375 „Jucării" 
(condusă de Victoria Mun
tean) — din noul cartier 
al orașului Lupeni — a

ne- 
numai 

îndepli- 
deosebite 

trasate de secretarul ge
nerai al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și 
în lumina acestor înalte 
răspunderi comuniste do
rim și le urăm tuturor 
colectivelor miniere din 
Valea Jiului să.și îndepli
nească în
cinile de plan, 
producții peste 
care le-au fost

anul viitor sar- 
să obțină 

sarcinile 
stabilite.

tura aerului era de minus 
13 grade la Petroșani, iar 
în Paring minus 16 grade. 
Pentru următoarele două 
zile se prevede o vreme 

general instabilă, cu 
variabil. Temperatu-

convocarea tuturor mem
brilor săi la adunarea 
generală a apicultorilor 
din Valea Jiului, progra
mată pentru duminică, 28 
decembrie, ora 9. Aduna
rea se va ține în localul 
noului sediu al cercului a-

a întocmit un bogat pro
gram de filme destinate 
elevilor și copiilor. Pro
iecțiile sînt selectate din- 
tr-un număr mare de fii- r___ ___ ___ _ ___
me inspirate din viața și mai bun pentru practica- 
activitatea tinerilor. " "

VREMEA. De la 
meteorologică aflăm 
ieri dimineața tempera- Petroșani

de, iar cea maximă între 
minus 2, și plus 2 grade. 
In Paring stratul de ză
padă este de 42 cm, nu-

realizat vînzări record, în 
valoare de peste 300 000 
lei. La realizările de mai 
sus trebuie adăugată ser
virea promptă și civiliza
tă de care beneficiază 
cumpărătorii în această 
unitate. •„:' , ':... ? '•

Rubrică realizată de 
Alexandru TATAR

rea sporturilor de iarnă, 
stația (V.S.)

că CERCUL APICOL din 
face cunoscut
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Cărbune mai mult, cu consumuri energetice mai mici
— Din experiența minerilor de la Lonea —

Un succint sondaj la 
cele mai importante — din 
punct de vedere' .energetic 
--—locuri de muncă de la 
mina Lonea evidențiază câ 
în aceasta unitate există 
o preocupare constantă 
pentru încadrarea în con
sumurile aprobate, pentru 
respectarea puterilor sta
bilite la vîrfurile energe
tice. La dispecerat, de 
pildă, se află afișate atît 
graficul cuprinzînd „curba" 
consumurilor zilei, cît și 
măsurile ce trebuie între
prinse pentru a fi respec- * 
tat întocmai. Cum se pro
cedează de obicei, adică 
în fiecare zi, este o pri
mă întrebare pe care am 
adresat-o inginerului Ma
rian Horia, șeful birou
lui mecano-energetic. „Se 
face, la anumite ore, ci
tirea contorului general. 
In această privință am 
stabilit o regulă genera
lă — și de ea răspunde, în 
mod /precis, cîte cineva din 
cadrul biroului nostru, pe 
fiecare schimb. In funcție 
de consumurile înregis
trate, se iau măsurile co
respunzătoare".

Care sînt acestea? Ele 
par simple, la prima ve
dere, tocmai pentru că

sînt urmarea unor com
plicate și minuțioase cal
cule. S-a stabilit, din 
vreme, o „schemă , opti
mă" de funcționare a uti
lajelor din subteran și 
de la suprafață, avîndu-se 
în vedere, așa cum este 
și firesc, mai ales cele 
care au o putere instala

ECONOMISIREA, 
cea mai ieftină sursă 

de energie !

tă mai mare. Pe baza re
zultatelor obținutej s-a 
stabilit o ordine de prio
ritate a decuplărilor — 
și se procedează în con
secință, în funcție de con
sumurile înregistrate la 
contor. Este, cum spuneam, 
un. sistem simplu, dar efi
cace. tocmai- datorită sim
plității lui. încadrarea în 
vîrfurile de dimineață și 
de seară este o operațiu
ne care se măsoară, ade
seori, în minute — așadar, 
operatorii respectivi au 
la dispoziție soluții opti
me, pregătite din timp, pe 
care le adoptă succesiv 
pînă la obținerea puterii 
aprobate.

Dar, paralel și în strîn- 
să legătură cu acestea, se

derulează un program ge
neral de gospodărire ju
dicioasă a fiecărui kilo
watt pe oră de energie e- 
lectrică. El are în vedere, 
în primul rînd, activiza
rea întregii comisii ener
getice a minei, deci a șe
filor de sectoare, a ad- 
juncțîlor .lor, a maiștrilor 
energetici, în primul rînd. 
Se urmăresc, zilnic, con
sumurile pe fiecare loc de 
muncă, fiind supraveghea
te, cu precădere, utilaje
le cu o putere instalată 
mai m are. Se are 
mai ales, în atenție, 
funcționarea la capacita
te a fluxurilor de trans
port -— ritmicitatea apro
vizionării cu materiale sau 
a evacuării producției re- 
flectîndu-se pozitiv în 
balanța energetică a fie
cărui sector, și deci și a 
minei.

In concluzie, ce poate 
fi mai convingător decît 
un bilanț care ilustrează 
eficacitatea măsurilor în
treprinse? Mina Lonea 
s_a încadrat; zi de zi, în 
puterile aprobate la vîr- 

ful energetic și a obținut, 
de la începutul anului, o 
economie de 270 000 de 
kilowați pe oră energie 
electrică.

C.T. DIACONU

Tata în stînga, mama în dreapta...
Cunosc, de mult timp, 

un băiețel pe care-1 chea
mă Mihăiță. Este un copil 
vioi, cu note de 9 și 10 la 
școală. Odată, el îmi po
vestea că „tovarășa i-a stri
cat media", fiindcă, la mu
zică n-a știut să eînte (ce 
credeți ?) un cîntec despre 
-------- să 

despre 
avea 

bunica, 
despărțiți. 

deloc 
Inconștienți, ires

ponsabili, unii părinți ui
tă de copii și se desparț 
(în drept, sau în fapt). Bi
ne, bine, veți zice, nu se 
înțeleg, să se' despartă I 
Dar acești „divorțați" au 
zămislit din dragoste co
pii, au dat naștere Ia 
vieți, care trebuie să vie
țuiască în. bune condiții. :

Am răsfoit, deunăzi, la

mama. El n_a știut 
eînte un cîntec 
mama, fiindcă nu 
marnă. II creștea 
părinții fiind

. Eenomenul nu este 
izolat.

Este vremea paltonului!
In ansamblul lor, servi

ciile pentru populație se 
află într-o etapă de di
versificare și sporire a 
Calității lor. astfel incit 
să corespundă exigențe
lor actuale. Necesitățile 
vieții cotidiene îi determi
nă pe cetățenii din Petro
șani să se îndrepte . cu în
credere nu spre totalitatea 
serviciilor, ci spr.e unul 
sau altul din cadrul unități - 
lor Cooperativei meșteșugă
rești ;,Unirea". Și abia a_ 
tunci încep drumurile, a. 
minările, promisiunile etc. 
Iată un exemplu elocvent 
în această privință. Era 
încă toamnă, în 5 noiem
brie, cînd Elena lancu din 
Petroșani și-a dus palto
nul pentru a fi vopsit. 
La centrul de primire i 
s_a eliberat chitanța 12412 
în care s-a notificat că 
va fi gata în 18 noiembrie. 
De atunci a fost de trei 
ori, iar soțul de încă 6 
(șase) ori pentru a-și lua 
obiectul vestimentar atît 
de necesar în această pe
rioadă cînd a venii iarna. 
De fiecare dată au fost 
îhtîmpinați cu neputin
cioase . ridicări ale umeri
lor, fiind consiliați să 
meargă la unitatea spe
cializată de la Livezeni. 
Așa se face că lucrătorii

• cooperativei, în locul unor 
servicii- operative și de 
calitate, încep să dea sfa
turi. ’

In astfel de situații iese 
în evidență o ciudată men
talitate de tergiversare și 
încurcare a lucrurilor, ex
presie a ordinii și disci
plinei în muncă, la unele 
unități ale cooperativei. 
Ori, a fi- corect implică în 
mod necesar respect față 
de clienți, adică de cetă
țeni. Dar, pentru că nu 
astfel de relații cu publi
cul sînt în unele unități 
prestatoare de servicii cea 
care pierde din prestigiul 
profesional este Coopera- 
rativa meșteșugărească 
„Unirea". In sfîrșit, cum 
rămîne cu paltonul ? E 
vopsit sau pe se întîmplă 
cu el ? Nu de alta, dar 
este deja iarnă, adică vre
mea paltoanelor. (N.R. I- 
nainte de apariția acestei 
note obiectul vestimentar 
a venit la centrul de pri
mire. Numai că, în locul 
culorii precizate în chi
tanță. adică maro, este ne
gru, Prin urmare poți cere 
culoarea dorită, dar vop. 
sîtoria face numai ce cre
de de cuviința, ignorînd 
cele înscrise pe chitanță).

T. SPĂTARU

Unitatea nr. 199 cosme
tice se bucură de bune a- 
precieri, în cadrul I.C.S. 
Mixtă Vulcan.

Foto: Șt. NEMECSEK

familia în derivă.
Judecătoria Petroșani, .un 
noian de dosare. Toate, " ridică la 7—8000 lei. Dar, 
cuprinzînd cutremurătoa
re dovezi ale unui feno
men social des întîlnit — 
divorțialitatea. Marinela 
Adriana Gaier divorțează 
de soțul său, loan Andrei 
Gaier, fost electrician 
mina Petrila. Rodul ____
viețuirii lor — fetița Mi- 
rabela Adriana, în vîrstă 
de 8 ani, a rămas la ma
mă. Ioan Andrei Gaier 
lipsea nemotivat de Ia 
șut, în favoarea licorilor 
bachice. La mină, dădea 
declarații că stă acasă lin
gă soție, care ar fi fost 
bolnavă. Total neadevărat!

Un dosar în judecare 
■— nr. 4763. Angela Giur
cănaș solicită să se

la
con-

cănaș solicită să- se des
partă de soțul său, Con
stantin Giurcănaș, mais
tru la I.M. Vulcan. C.G. este 
din punct de vedere pro
fesional, un om de bază;

veniturile sale lunare se țiune de divorț, care s-a
~ și pronunțat. Băiatul lor,

uitînd de familie, de cei minorul Coste! Mim, a-
3 copii care îi poartă nu- flat la vîrsta întrebărilor 
mele, trăiește în concubi- — 16 ani — ce să ! înțe
pai cu o femeie, care lu- ’ 
crează la nu știu care în
treprindere... Judecătoria 
i_a dat nenumărate ter
mene de gîndire. Poate a- <..<uiu<u «mcia _-,i „„-uoa, 
cum, în ceasul al 12-lea, în vîrștă de 14 ani (fiica 
se va întoarce la familie. 
Și exemplele pot conti
nua...

Alexandru Hering, de 
la mina Livezeni, a divor
țat. Soția sa, Angela He
ring și-a dovedit, de ne
numărate ori, infidelita
tea. Cei doi copii ai lor, 
Marian Robert de 6 ani
șori și Oana Raluca, de 
5 ani, vor înțelege poate 
mai tîrziu de ce n-au tată 
și mamă. Dar pînă atunci? 
Eva Mîrza din Petroșani 
pleca de acasă cîte 2—3 
luni. Soțul a intentat ac-

— 16 ani — ce să înțe
leagă ? Cu ce ochi priveș
te acest copii viitorul ? 
Probabil cu aceiași ochi 
derutați cu care minora 
•Carmen Mirela Armeana,

„divorțaților" Gheorghe și 
Marta Armeana) privești? 
drumul său în viață,

Și alți copii: Ana Ma
ria Hoțea (10 ani) care nu 

.. mai are doi părinți, 
indoă mama sa, Ana 

. tea, „căpătase" ’ 
coolului; Sabin
Bunescu, de 14 
Măriei și al lui 
părinți, care, de 
au luat-o unul în
altul în dreapta. Dar co
piii ?

Copiii fără ambii pă-

fi_ 
Ho. 

viciul al- 
Valache 

ani, fiul 
Adrian, 

asemenea, 
stînga,

Dar copiii ?
rinți sînt copiii fără 
pil arie. Dragostea

co_ 
mamei 

bune, sau a tatălui bun, 
nu poate fi înlocuită 
toate averile lumii. < 
vine, la Anul Nou. 
Gerilă, copiii trebuie

' spună poezii moșului 
fața ambilor părinți, 
este un semnal de alarmă, 
ci o invitație la luciditate 
pentru toate cuplurile de 
tineri Căsătoriți. Căsăto
ria se bazează pe înțele
gere, . pe afecțiune și res
pect reciproc. Legea fun
damentală — Constituția — 
apără căsătoria și familia 
și prevede expres că, ori
ce neînțelegere, mică sau 
mare, trebuie 
în interesul copiilor, 
prii, pe care trebuie 
iubim ca pe lumina ochi
lor !

t CU
Cînd
Moș 

să 
în

Nu

rezolvată
Co-
să-i

Mircea BUJORESCU

Succese 
ale ceferiștilor

Și în această ultimă lu
nă a anului, colectivul de 
muncă _ al Complexului 
CFR Petroșani consemnea
ză, la principalii indica
tori ai activității ferovia
re realizări meritorii, am- 
plificînd bilanțul fructuos 
obținut pe primele 11 luni 
ale anului. Astfel, în pe
rioada Ia Care ne referim, 
tonajul brut pe trenurile 
de marfă a fost depășit 
cu 2,3 la sută. în vreme 
ce staționarea garnituri
lor în tranzit' fără mane
vră a fost redusă cu 3,4 
la sută.. Aceasta «re drept 
rezultat creșterea rulaju
lui vagoanelor și econo
misirea tinor importante 
cantități de ' combustibili 
și energie, prin scăderea 

• numărului de tractări Ia 
I garniturile de tren.

Adăugind faptul că a- 
ceastă rodnică activitate 
s-a desfășurat în condiții 
de siguranță a circulației 
feroviare, trebuie să sub
liniem hotărîrea colecti
vului de oameni ai mun
cii din complexul CFR 
Petroșani de a desfășura 
corespunzător activitatea 
în condițiile dificile ale 
anotimpului de iarnă.

Sumele mari plătite de 
întreprinderea minieră 
Vulcan — IACMM Petro
șani, IPSRUEEM Petro
șani — care exprimă o 
neglijență față de banii 
statului — iată o definiție 
mai largă a locațiilor de 
vagoane plătite de între
prinderile respective. CFR- 
ului, prin stația I eroni. 

Pe linia de descărcare a IACMM — secția Vulcan — lipsa de gabarit și cea 
de gospodărire merg „mină în mină". Dovada? Aceste planșeuri descărcate la 
nici un metru de vagoanele aflate pe linie. Foto: Al. TĂTAR

Dacă mai adăugăm Uzina 
de preparare a cărbune
lui Coroești, I.M. Paroșeni 
și I.M. Aninoasa, avem 
imaginea reală și con
damnabilă a neglijenței. 
Cifra penalizărilor plătite 
de unitățile economice mai 
sus menționate în perioa
da 1 ianuarie — 30 noiem
brie 1986 pentru imobili

zarea ne justificată a va
goanelor CFR se ridică la 
milioane de lei. O cifră 
impresionantă care invită 
acut la o analiză critică, 
profundă și obiectivă.

Avînd' în vedere aceste 
aspecte ne-am deplasat, 
în 16 decembrie a.c., la se
diul Uzinei de preparare a 
cărbunelui Coroești, pen

tru a vedea cum se pre
zintă starea locațiilor CFR. 
înainte de a ieși pe teren, 
la liniile de descărcare, îm
preună cu tovarășii Marin 
Bălașa, șef stație CFR Is- 
croni, Petru Săcăluș, șef 

stație cale ferată uzinală, 
Uzina de preparare Co
roești și Valentin Oprițo- 
iu, revizor sector SC — 
IPCVJ, notăm sumele plă
tite în perioada 1 ianuarie 
— 3d noiembrie 1986/: . i'

Vizităm incinta I.M. 
Vulcan. Pe linia ferată a 
depozitului sînt blocate 
o serie de vagoane. Și a- 
ceste ' practici sînt învechi
te la I<M. ’ Vulcan... as a 
că penalizarea nu ne mai 
miră I O altă problemă cu 
care personalul de mane
vră al preparației se Con
fruntă este lipsa de gaba
rit de pe liniile minei. In 
ultimul timp, parțial, s-a 
rezolvat. Dar numai cu i- 
luminatul.,. In rest, peri
colul de accidentare este 
iminent atît în depozitul 
central ăl minei cît și în 
depozitul :de jos, unde este 
stocat lemnul de mină.

Pe linia de descărcare • 
a IACMM — secția Vul
can, surprizele neplăcute 
se țin lanț. Ocupată cu cir
ca 40 de vagoane (proprie
tatea IACMM) cu pietriș 
șt nisip... înghețat, linia 
nu permite introducerea 

Ia front a vagoanelor CFR 
încărcate cu cablu, sîrme 
și alte materiale. Verifi- 
cînd nerespectarea gaba
ritului, dăm de urma unui 
record de neglijență: în 
capătul liniei de descăr
care vagonul 315354317408 
conținînd piese vechi aș
teaptă plecarea din 2 no
iembrie.

Și, tot de aici, alte gra
ve constatări: 4 vagoane 
încărcate cu ciment, sosi
te în 10 decembrie, nu e- 
rau descărcate nici în zi
ua de 17 decembrie; gaba
ritul nu este respectat, pe
ricolul de accidentare al 
personalului de.’;.. manevră 
este permanent, în timp 
ce există riscul de a se 
închide, linia de acces a 
vagoanelor CFR spre I.M, 
Vulcan, din cauză că apa 
rezultată de la spălări, la 
stația de betoane, este 
deversată chiar în linie! 
Ca o completare, să mai 
arătăm că Un vagon des
cărcat în ziua de 9 decem
brie a fost avizat pentru 
manevră la Coroești — a- 
bia în 16 decembrie. La 
toate aceste semne de în
trebare, am căutat. răs
puns, împreună cu însoți
torii noștri, precum și cu 
tovarășul Petru Pătruț, șe
ful depozitului IACMM.

In final se cer trase 
cîteva concluzii. Dacă ia 

I.M. Vulcan, imobilizarea 
vagoanelor CFR, timp de 
zeci de zile, constituie de
ficiențe ce pot fi remedia
te printr-o activitate or
ganizată, pe linia IACMM 
aceste deficiențe vor putea 
fi soluționate odată cu 
construirea celei de-a 
doua linii de descărcare.

Discutînd cu șeful sta. 
ției CFR Iscroni, am reți
nut că numărul mare de 
ore staționare a vagoane
lor, ca de altfel și sumele 
foarte mari dc lo
cații p 1 ă t i t e de 
unitățile economice din 
Vuican au la bază lipsu
rile de organizare, defi
ciențele din activitatea ce
lor ce Lucrează în acest 
domeniu. Partea neplăcu
tă a. lucrurilor este însă 
aceea că. imobilizarea va
goanelor, ore, zile și săp- 
tămîni în șir, afectează 
capacitatea de manevră 
și transport a căii ferate, 
a stațiilor ce deservesc u- 
nitățile miniere — în . pri
mul rînd. Așadar, esența 
problemei ce dorim s_o 
punem în atenția celor vi
zați în aceste rînduri este: 
să nu dijmuim. avuția ță- 
rii!

Alexandru TĂTAR
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memento
TV

20,00 Telejurnal. 
Cadran mondial.

Plenara Consiliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii 

și Gospodăririi Apelor
(Urmare din pag. 1)

mem-

10. Programul industri
ei alimentare pe anul 1987.

11. Programul de împă
durire pe anul 1987.

12. Programul de gos
podărire a apelor pe anul 
1987.

13. Măsuri organizatori
ce. :

Ca urmare a/ redistribu
irii unor atribuții în ca
drul guvernului, plenara 
a hotărît eliberarea tova
rășului Ion Dincă,
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim.ministru al 
guvernului din funcția de 
președinte al Consiliului 
Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Gospodăririi 
Apelor. -

Plenara a ales pe to
varășul Cornel Pacoste, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guver
nului, în funcția de pre
ședinte al Consiliului Na
țional al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silvi
culturii și Gospodăririi 
Apelor.

Duminică, 28 decembrie
11.30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de
ghiozdan:
Racheta albă.
Din cununa cînte. 

cului românesc. 
Muzică populară.
Album duminical, 
însemne ale unui 
timp eroic.
Metroul de la un an 
la altul.
Telejurnal. 
Țara rnea azi. 
Epoca Ceaușescu. 
Județul Hunedoara. 
Cîntarea României. 
Film artistic. 
Cîntec pentru 
meni. 
Telejurnal.
Luni, 29 decembrie
Telejurnal. 
Țara mea azi. 
Epoca Ceaușescu. 
Coordonate cubane
ze.
Film artistic.
Pedro pleacă în Sier
ra.

21,50 Telejurnal.
Marțr, 30 decembrie

Telejurnal.
Republică, Țară de 
Baladă.
Muzică populară.
Generos cadru al 
exercitării suverani
tății poporului.
39 de ani de la pro
clamarea Republicii. 
Documentar.

21,05 Cîntec pentru Repu
blică.
Spectacol literar- 
muzical - coregrafic. 

21,40 Telejurnal.
Miercuri, 31 decembrie

20.30 Telejurnal.
Program special de Revelion 

TV Revelion 1987
Realizat de Radiotele- 

viziunea Română în cola
borare cu Consiliul 
turii 
liste. 
21,00

12,40

13,00
14,50

19,00
19,25

2.1,50

20,00
20,20

20,35

20,00
20,30

20,45

oa-

Cul-
și Educației Socia-

Prolog — Cintece de 
urare (1). 
TeleSpectacoIul 
piilor și tineretului.

21,40 Ninge... pe portativ. 
Fantezie coregrafi
că. 
Cîntați cu noi ! 
Muzică ușoară (1).

21,50 Videoanecdote (1) 
In ritm de tango. 
Dansează ansamblul 
de balet al Operei

21,20 co-

plenara a 
modificări 

Biroului 
Consiliului

De asemenea, 
aprobat unele 
în componența 
Executiv al 
Național al Agriculturii.

Tovarășul Glieorghe Da. 
vid, membru supleant al 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul agriculturii, vi
cepreședinte al Consiliu
lui Național al Agricultu
rii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor, a prezentat 
raportul înscris la primul 
punct al ordinii de zi.

In continuare, au înce
put discuțiile pe marginea 
documentelor supuse dez
baterii.

In cursul după-amiezii, 
lucrările plenarei 
desfășurat în cadrul 
siliilor pe domenii de 
tivitate. A avut loc,
asemenea, ședința Comisi
ei centrale a producăto
rilor agricoli din localită
țile necooperativizate.

Participanții la dezba
terile în plen și în consi
liile pe domenii au ana
lizat, în spiritul indicați
ilor și orientărilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
cu înalt simț de răspun-

s-au 
con- 
ac- 
de

dere, activitatea depusă, 
în acest an, rezultatele 
dobîndite, precum și di
recțiile de acțiune pen
tru înfăptuirea exempla
ră a sarcinilor prevăzu-. 
te în planul pe 1987 și 
pe • întregul cincinal, pen
tru transpunerea în prac
tică a hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea al P.C.R., 
a orientărilor, indicațiilor 
și exigențelor formulate 
de secretarul general al 
partidului. Au fost pre
zentate realizările obținu
te în creșterea producți
ilor vegetale și animalie
re, în livrarea produselor 
agroalimentare la fondul 
de stat, pe această bază 
asigurîhdu-se cerințele de 
aprovizionare a popu
lației și ale industriei pre
lucrătoare cu materii pri
me, satisfacerea altor ne
cesități ale economiei. 
S-a subliniat rolul stimu
lator pe care l-a avut în 
activitatea lucrătorilor o- 
goarelor experiența bună 
dobîndită de numeroase 
județe și unități agricole, 
de stat și cooperatiste, în 
obținerea unor recolte re
cord.

In cadrul discuțiilor s-a

evidențiat că deși au fost 
obținute producții supe
rioare față de anii prece- 
der.ți, în activitatea unor 
unități s-au manifestat o 
seiie de deficiențe în or
ganizarea muncii, în folo
sirea intensivă a fondului 
funciar, respectarea rigu
roasă a disciplinei teh
nologice și de plan, în uti
lizarea mijloacelor meca
nice, ceea ce a făcut ca 
rezultatele să nu se situe
ze la nivelul prevederilor, 
al dotării tehnico-mate-; 
riale asigurate și rezerve
lor de care dispune agri
cultura.

Vorbitorii au dat ex
presie angajamentelor oa
menilor muncii din agri
cultură, industria alimen
tară, silvicultură și gos
podărirea apelor de a ac
ționa cu hotărîre pentru 
înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor prevăzute pe a- 

*nul 1987 și pe întregul cin
cinal, pentru sporirea con
tribuției acestei importan
te ramuri de dezvoltare ge
nerală a patriei, la crește
rea bunăstării întregului 
popor.

Lucrările plenarei con
tinuă.

La stema Republicii. Ver
suri și cîntece. 21,05 Pa
tria de lumină și de glo
rii. Epoca Ceaușescu. Do- 
cumentar-sinteză. 21,25 
Serial științific. Din tai- 

20,35 nele naturii. 21,50 Telc- 
20,50 jurnal.

Mica publicitate
DE ziua ta Doina Grigo- 

re, părinții, sora, fratele și 
nepoții îți urează „La mulți 
anii" . (9528)

CU ocazia aniversării a
50 de ani de Ia căsătorie,

ANUNȚURI

Puiu, Boby, Relu și ă 
urează scumpilor lor Ș1 
fănescu Constantin și M 
ria, multă sănătate, fe; 
cire și tradiționalul „ 
mulți ani (9529)

DE FAMILIE

SOȚUL, copiii, părinții și surorile anunță cu a- 
dîncă durere dispariția prematură a scumpei lor 

LASZLO DOINA IULIETA (37 ani)
Cortegiul funerar pleacă de la domiciliu, sîmbă

tă, ora 13.
O voni păstra veșnic în inimile noastre..(9530)

FAMILIA îndoliată anunță cu adîncă durere în
cetarea din viață a scumpului nostru soț, tată și 
bunic

VECSERDI DOMOKOS
Cortegiul funerar pleacă de la capelă, azi, ora 

14,30. (9531)

SE împlinesc cinci ani de cînd a plecat dintre 
noi iubitul nostru soț, tată, socru și bunic 

CAROL ANDRAȘ
Amintirea-i va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. (9527)

Române din Bucu
rești.

21,55 IntîmplăTi la floră
rie.
Moment umoristic 
cu: Rodica Popescu- 
Bitănescu, Anca Pan- 
drea, Gabriela Ba
ciu, Daniel Tom es
eu, Horațiu Mălăele, 
Sorin Medeleni și 
alții.
Cîntece de urare (II). 
Litera buclucașă. 
Moment umoristic 
cu Stela Popescu și 
Dan Tufaru.
1987 — La Mulți 
Ani !
Strada speranței. 
Muzică ușoară. 
Videoanecdote (II). 
Melodii de neuitat (1) 
Cu: Cleopatra Me- 
lidoneanu, 
Nițescu, 
Munteanu.
O surpriză de reve
lion.
Moment umoristic cu . 
Dem Rădulescu și 
Dragoș Ionuț Nedel- 
cu.
Invitata noastră... 
Opereta (1). 
O sută de ani de 
revistă românească. 
(1) 
Cu; Stela Popescu, 
Tamarâ Buciuceănu, 
Mitică Popescu, Iu- 
rie Darie, Virginia 
Mirea. 
Trenul 
cai.
Muzică 
Angela 
Auziți cum 
ra!
Melodii populare.
Plugu.șorul.
Slăvită epocă de aur. 
Melodie în primă au
diție.
Un om de omenie, 
Intîiul om al țării! 
La mulți ani!
Muzica Ionel Tudor. 
Versuri Andreea An
drei.
Solist Ionel Voincag.

Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, Președin
tele Republicii Socialiste 
România.

Ilora Unirii.
Interpretează ansam
blurile „Rapsodia Ro
mână" și „Doina". 
Cintece de urare.

- Omagiul țării. Con
ducătorului iubit!

22,00

22,20

22,30

22,40

22,45

23,00

23,15

Nicolae 
Teodor

galben fără

ușoară 
Similea. 

cîntă

cu

ța

Interpretează forma
ții corale laureate ale 
Festivalului național 
„Cîntarea României".

— Mulți ani, iubit con
ducător!
Melodie în primă au
diție.
Muzica Ionel 
Versuri Angel 
riu, Romeo 
lcscu. 
1987 La mulți
Cîntec drag de bucu
rie.

— Cîntăm țara noastră 
dragă!
Urare interpretată 
de soliști de muzică 

; populară.
Deschideți 
soarelui.

Tudor.
Grigo- 
Iorgu-

ani I

poarta

■ >

1,15

1,25

1,45

Videoariecdote (IV).
i Cîntece de voie bună. 

(1).
i O sută de ani de re

vistă românească.
(HI)
Cu: Sandu Sticlaru, 
Jorj Voicu, Dorina 
Drăghici, Horia Șer_ 
bănescu. Radu 
harescu, Stela 
pescu.
In dar 
Muzică 
Marius
Vino să-ți arăt...
Cometa Halley!
Moment umpristic cu: 
Ileana Stana Iones- 
cu, Nicu Constantin, 
Ion Anghel.

• Iți amintești roman-

o floare... 
ușoară 
Țeicu.

PROGRAMUL ȚV

4,00
Za-
Po-

cu -

4,35

4,45

0,20

0,40

1,00

Interpretează: Mira- 
bela Dauer, Mihaela 
Runceanu, Mihaela 
Oancea, Carmen Ra
dulescu, Marina Flo- 
rea, loan 
Mihalea, 
Daminescu, 
Baniciu, Trio _ . 

press, grupul „SONG' 
Marele vals.
Dansează 
de balet 
re.ști.
Revelion 
Videoanecdote (III) 
Iți amintești roman
ța îndrăgită ? (I)

O sută de ani de re
vistă românească (II). 
Cu: Dem Rădulescu, 
Ștefan Tapalagă, Coru 
nel Vulpe, Virgil O- 
gă.șanu, Dem Savu, 
Horia ‘ Căciulescu, 
Corina Chiriac.
Vcniți, privighetoa
rea cîntă!
Muzică, ușoară cu 
Mirabcla Dauer.

Specialitatea casei. 
Moment umoristic cu: 
Ștefan Mihăilescu- 
Brăila, Vali Voicu- 
lcscu, Marius Pepi- 
no, Horia Căciules
cu, Gheorghe Opri- 
na, Ligia Gărhan. 
Tangou! veșnic tinărl 
Dansează ; 
de balet al 
Române din 
rești.

Luchian 
Adrian 
Mircea 

Ex-

ansambluri 
din Bucu-

1987.

ansamblul
1 Operei

Bucu-

ța îndrăgită?
Interpretează
Radu.
Videoanecdote
Muzica doar muzica... 
Cu Aura Urziceanu. 

2,00 O sută de ani de re
vistă românească (IV) 
Cu: Stela Popescu, 
Nicu Constantin, A- 
lexandru Lulescu, 

Gică Petrescu, Ale
xandru Arșinel.
Saluturi muzicale 
la televiziuni < 
alte țări (1). 
Videoanecdote (Vi) 
Melodii îndrăgite.

Dizertație despre mo
dă.
Cuplet cu 
Buciuceănu. . 
La mulți ani 1987.
Iți amintești romanța 
îndrăgită? (III).
Cu: Dan Iordăches- 
cu, Constanța Cîm. 
peanu, Valentin Teo- 
dorian.
Videoanecdote (VII) 
Invitata noastră... 
opereta (II).
Cu mașina în pană...
Moment
Ștefan 
Brăila.
In ritm 
Cu baletul 
din București.

Cîntați cu noi.
Muzică ușoară. (II) 
Cu: Dida Drăgan, 
Mihaela Oancea, Mi-

(II)
Ioana 5,00

hai Constantinescu, 
Dan Spătaru.
Agenda de telefon. 
Moment umoristic cu: 
Cornel Vulpe, Jorj 
Voicu, Virginia Mi
rea și alții.

1 Saluturi muzicale de 
la televiziuni din alte 
țări. (II).

Iți amintești romanța 
îndrăgită ? (IV) 
Videoanecdote (VIII) 
1987 La Mulți Ani I 
Cîntați cu noi! 
Muzică ușoară (III) 
Cu Natalia Guber- 
na, Eva Kiss, Marina 
Scupra, Carmen Ră. 
dulescu.
Melodii de 
Cu: Rodica 
Ion Luican, 
Gavriș.
Videoanecdote

Uite, zorile se . .........
Cîntece de voie bună. 
La Mulți Ani 1987!

Perinița.

altădată.
Bujor, 

Emil

2,20

2,50

3,00

3,15

3,30

(V).

de 
din

Tamara

umoristic cu 
Mihăilescu-

de dans.
Operetei

10,20

10,50

11,40
12,00

13,00
.13,05
16,30
17,00

Anul
• Filarmoni- 
Viena.

«■
de iarnă.

17,45
18,10

18,45
19,00
19,20

(IX)
arată! . 21,00

21,50
22,00

Copilărie fericită. 
Program artistic pio
nieresc.
Ecran de vacanță. 
Racheta albă.
Desene animate.
Caleidoscop sport! v.
Concertul de
Nou al 
cii din 
Telex.
Album
Telesport.
Dacă doriți să reve- 
deți...
Selecțiuni din pro
gramul de Revelion.
Serial științific.
Dacă doriți să re-, 

vedeți... ț
Desene animate.
Telejurnal.
Film artistic:
Un cîntec pentru 
dragostea mea.
Dacă doriți să reve- 
deți...
Telejurnal.
Romanțe .și melodii 

de neuitat.

11,00
11,05

11,25

12,00

1987

inimi.

Joi, 1 ianuarie

Telei*.
Cu soarele în
Program artistic pio
nieresc.
Ecran de vacanță.
Racheta albă.
Concertul Extraor

dinar de Anul Nou 
al formațiilor muzica
le ale Radiotelevizi- 
unii.
Telejurnal.
Album de Anul Nou.
Telesport.
Ritmurile Havanei.

13,00
13,20
16,15
16,45

'’-17,00 -Opereta âîhtă'șttfan- 
sează.
Revelionul cinefilului. 
Cîntăm tinerețea. 
Muzică ușoară. 
Desene animate. 
Telejurnal. 
La mulți ani!
Film artistic:

Mitică Popescu.
Dacă doriți să reve- 
deți...
Telejurnal.
Melodii îndrăgite.

17,40
18,20

21,25

22,15
22,25

Vineri, 2 ianuarie

10,00 Românie, vatră dra
gă, La Mulți Ani !. 
Muzică populară.

Sîmbătă, 3 ianuarie

13,00 Telex.
13,05 La început de an... 

La sfîrșit de săptă- 
mînă.
Din sumar:

— Românie, mîndră ța
ră!
Cîntece populare.

— Gala desenului ani
mat.

— Caleidoscop muzica!.
— Copii și jucării.
— Flori de gheață... 

în farmecul muzicii și 
al dansului.

— Țara mea de vis și de 
lumină.
Moment poetic.

— Sub cupola circului.
4 - Primă audiție: 

„Copiii din Ieud".
— O melodie pentru fie

care...
- • Muzică ușoară româ

nească.
14.40 Telesport.

Anul sportiv inter
național.

19,00 Telejurnal.
19,15 Teleenciclopedia.
19.40 Șlagăre '86.

.20,25 Film artistic:
Chemarea muzicii.

22,20 Telejurnal. »<
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