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Vineri, în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au continuat lucrările plenarei lăr-" • 1 iJbMmȚi!» h .................. .
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Succese minerești• Mobilizare exemplară în abatajele minei Paroșeni în vederea majorării cantității de cărbune extras suplimentar. In 25 decembrie, minerii acestei întreprinderi fruntașe a CMVJ — care a raportat, cu aproape două luni î- nainte, realizarea sarcinilor de plan pe acest an — au depășit preliminarul zilei cu 1330 tone de cărbune. In acest mod, producția extrasă suplimentar pe luna în curs totalizează 28 378 tone de bune. Rezultatele vin încununeze eforturile găzilor conduse de Bărbăcaru, Ferencz kaș, Vasile Cojocaru, vrilă Mesaroș, care, cind în abataje de
căr-. să bri- Mshai Faza-Ga- mun- mare

capacitate, dotate cu complexe de susținere și tăiere mecanizată a cărbunelui, acționează permanent pentru creșterea productivității muncii, pîrghia principală de sporire a producției.• Fapte exemplare de muncă, dedicate apropiatei sărbători a Republicii, consemnăm și de la întreprinderea minieră situată în extremitatea vestică a Văii Jiului — Cîmpu lui Neag. Formațiile de mecanizatori, dintre care se detașează brigada nr. 1, condusă de Constantin Toncea, au raportat, la sfîrșitul zilei de .25 decembrie, o producție suplimentară de 532 tone de cărbune.

Un nou utilaj 
pentru abatajele 

mecanizatePe fluxul de fabricație al IUM Petroșani se află, în construcție, un nou utilaj minier destinat creșterii gradului de mecanizare a muncii din subteran: susținerea mecanizată cu subminare. La realizarea noului produs își dau concursul brigăzile conduse de Ion Popescu, Constantin Rovenoea, Teofil Kiss și Emil Zamora, din secția susțineri metalice, condu, să de ing. Ion Dărăban. Susținerea mecanizată cu subminare va intra în dotarea I.M. Livezcni.
Realizări ale geologilorColectivul Brigăzii geologice complexe din Is- ■jroni, aparținîrid întreprinderii de prospecțiuni și explorări geologice Deva, se mîndrește cu un bogat bilanț de muncă: realizarea suplimentară a 700 m de lucrări de foraj.Succesul are ca temelie activitatea sîrguincioasă

desfășurată de cele 13 formații de lucru (dintre care se remarcă echipele coor- puț. donate de Dumitru State, Constantin Manea și Constantin Rădulescu) în câmpurile miniere Lupeni, Paroșeni, Vulcan, Dîlja, Pș- trila Sud, Peirila Nord și Lonea-Pilier, unde se execută lucrări de foraj pen-

tru cunoașterea zăcămîn- tului și pentru axurile deȘi în continuare, ne spunea ing. Gheorghe Neges- cu, șeful brigăzii, munca formațiilor de geologi se va concentra spre mărirea gradului de cunoaștere a rezervelor de cărbune din Valea Jiului. (Gh. O.)

Consiliului Național al A- griculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de tovarășul Cornel Pacoste, membru gite a Consiliului Național pleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. P.C.R., ’ . 'al guvernului, președintele C Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, care în numele tuturor participanților la Plenara lărgită a salutat, cu cele mai alese sentimente de stimă și respect, de nemărginită bucurie prezența la lucrările Plenarei Consiliului Na. țional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii, și Gospodăririi Apelor a celui mai iubit fiu al națiunii, genialul strateg și ctitor’al României moderne, secretarul general al Partidului Comunist, Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și prezența la lucrările rei a tovarășei Ceaușescu, ministru

al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor.La sosirea în Sala Palatului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, au fost întîm- pinați cu deosebită căldu
ră și entuziasm de pârtiei- panții la lucrări, care au aplaudat și ovaționat îndelung. S-a aclamat cu însuflețire „Ceaușescu •— P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!", dîndu.se astfel expresie sentimentelor de aleasă dragoste și prețuire cu care oamenii muncii din agricultură, întreaga națiune îl înconjoară pe conducătorul partidului și statului nostru.împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, în prezidiu au luat loc membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central al. partidului, membrii Biroului Executiv al

președinte al Consiliului Național al Științei și In- vățămîntului, militant de seamă al partidului și sta. tului, eminent savant.In cadrul plenarei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, viceprim-ministru, președintele Republicii So_ ‘ cialiste România, a înmî-Consiliului nat înalta distincție de „Erou al Noii Revoluții Agrare" unităților agricole socialiste, de stat și cooperatiste care, și în cest an, au obținut producții mari de grîu, orz, porumb, cartofi, floarea soarelui și în zootehnie.Au continuat, apoi, dez- . baterile în plen.Participanții la dezbateri au exprimat profunda recunoștință și stimă pe care toți oamenii muncii din agricultură, industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor le poartă. împreună cu întregul popor, secretarului general: al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru neobosita și strălucita sa activitate consacrată, cu neasemuită dăruire
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plena-Elena prim viceprim- al guvernului, (Continuare în pag. a 4-a)
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energeticienilor din ParoșeniEra în 17 dupâ-amiază. de serviciu din de comandă a UE Paro- șeni intră în alertă. A fost declanșat semnalul de protecție gaze al transformatorului de 180 MVA, aferent grupului IV. Generatorul este decuplat de la rețea. Maistrul

noiembrie, Personalul camera

explice uleiului
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Mobilizare exemplara pentru încheierea cu 
și pregătirea temeinica 
anului viitor!

succes a anului 1986 
a producției

Mineri, muncitori din subteran!
• Acționați zi de zi, cu înaltă răspun- 

INDEPLINI-dere muncitorească pentru 
REA SARCINILOR DE PLAN I

® Asigurați permanent VALORIFI
CAREA SUPERldARA A CAPACITĂȚILOR 
DE EXTRACȚIE, A BOGATEI DOTĂRI 
TEHNICE DIN ABATAJE 1

Extracția cărbunelui 
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principal Dumitru Țonea, împreună cu electricianul Francisc Pastor, se deplasează în stația de 110 kV pentru a vedea ce s-a intîmplat. Se fac verificări de mers în gol și în sarcină. Transformatorul prezintă o defecțiune undeva în interior. Posibil ca ea să descompunereași emanația dc gaze.Se întocmește dispoziția de lucru. Sing. Florian Bruiescu și echipa de electricieni pe care o coordonează se pregătesc pentru transportarea co. losuiui de 162 de tone în sala turbinelor, unde transformatorul urma să fie demontat.— In dispoziția de lucru, operațiunii de transport îi erau rezervate trei zile, își amintește ing. Gheorghe Neștean, șeful secției electrice. Distanța pe care urma să fie deplasat transformatorul

vera de 175 m, cu puncte de schimbare direcției. Gabaritul lajului punea serioase, fost rezolvate. Intr-o și jumătate torul a fost turbinelor.Imediat, Petru Sîrbu, Mihai Nagy, Ion Carp, Groza Udrescu, Emil Horșan, Marin loan, Ionel Zăpadă, Aurel Bo- losin, Ion Buta, Dan Ti- lea, Ion Bojmolea, Gheorghe Bumba, Gheorghe Vereș I și ceilalți colegi din echipă au început de_ cuvarea transformatorului. Fiecare anexă (izolatori de 110 kV și 18 kV, capac-elopot, cuvă-clo- <_ pot, flanșe etc), au fost minuțios demontate.— Nu greșesc deloc dacă spun că ă fost nevoie
Gheorghe OLTEANU

trei 
a uti- probleme Dificultățile au zi transforma- dus în sala *•electricienii

(Continuare în pag. a 2-a)

INVESTIȚIILE ANULUI 1986

La Preparația din Uricani
Constructorii au nevoie de un 

sprijin mai susținutgal. In timp ce constructorii și montorii din brigăzile conduse de ing. Mircea Gheorghian și ing. Octavian Goguță, ale Trustului de antrepriză construcții industriale Cluj-Napoca au atins un stadiu avansat de execuție la lucrările ce le-au fost încredințate, o serie de alte lucrări care condiționează nemijlocit punerea în funcțiune a preparației sînt mult rămase în urmă. Lucrările de construcții în corpul principal al spălătoriei și Rotației au ajuns în stadiul finisajelor. Montorii au

Mai sînt cîteva zile pînă la finele anului. Această perioadă încununează activitatea constructorilor de pe șantierele obiectivelor de investiții industriale cu realizări de prestigiu, cum sînt punerea în funcțiune în probe tehnologice a instalației de fire celulozice la Lupeni și a preparației pentru cărbune la Live- zeni. In schimb, pe șantierul celui de-al treilea o_ biectiv major de investiții 
i din fide de ul-

sublinia,. necesitatea 1987 să devină un an activității intensive, care să se afirme elementele decisive ale unei noi. calități, ■ In acest spirit, programul de pregătiri
O caracteristică domi. nantă a activității colectivului de muncă de Ia mina Lonea o va constitui, pentru anul creșterea în ritm înalt a ..productivității muncii. A- . ...._... .cest indicator de eficient- pe care l-am concretizat ță, care sintetizează ele- în această perioadă, răs- mente de perfecționare a punde exigențelor pe care le implică îndeplinirea u- nor asemenea deziderate, pune premise sigure pentru obținerea sporu. rilor de productivitate preconizate.S-a avut în vedere, pentru anul viitor, îmbunătățirea fluxurilor de transport — acțiune care va continua, deoarece cunoaștem, din proprie ex-

Ing. Va BOANTA, 
directorul I.M, Lonea

viitor,
conducerii științifice, de promovare a tehnologiilor de ridicat randament, va cunoaște, în 1987 ritmuri foarte înalte, fiind cu 18 Ia sută mai mare decît nivelurile consemnate în anul pe care îl încheiem. In felul acesta, colectivul nostru de muncă își înscrie eforturile sale în ca.

: de 
indicațiile și îndemnuri- 

I Nicolae

Muncitori, ingineri și tehnicieni!
9 Prin depășirea prevederilor de drui generai, trasat 

plan contribuim nemijlocit la progresul 
multilateral al patriei, la CREȘTEREA BU- Ceaușescu, care, de la tri- 
NASTARII ÎNTREGULUI POPOR I

ca al în

(Continuare în pag- > 2-a)

industriale, preparația -Uricani, programul ’ de naiizare a lucrărilor investiții, cu termen punere în funcțiune în timul trimestru al anului, n-a fost realizat. Nivelul de îndeplinire a sarcinilor pe acest șantier este inc- Viorel STRAUJ

(Continuare in pag. a 2-a)
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a muncii
(Urmare din pag. I)

bu- 
ma. 
rit- 

asu- 
pe

în atenția Comitetului U. T. G. de la mina Vulcan

Int.egrareâ elevilor prâcticanți 
în activitatea de producțieIntegrarea elevilor prac- ticanți în procesul de producție constituie o problemă care preocupă în cel mai înalt grad Comitetul U.T.C. de la mina Vulcan. De amintit, în acest sens, recenta analiză efectuată de biroul comitetului a- vînd ca subiect modul în care elevii liceului industrial din localitate sînt pregătiți aici, la viitoarele lor locuri de muncă, pentru a-și însuși temeinic meseria aleasă.Intr-una din zilele trecute, împreună cu Cozmin Tătărcan, secretar adjunct al comitetului U.T.C., am poposit la atelierele electric și mecanic ale minei, unde s-a desfășurat practica productivă a elevilor.— Tinerii au găsit la noi atmosfera propice tării aptitudinilor sionale, ne spunea Dumitru Maxim, șeful a- telierului electric. Pe lîngă faptul că au fost înconjurați cu dragoste, cu căldură, de întregul colectiv, am avut grijă să-i repartizăm pe lîngă muncitori cu experiență, cum sînt Mircea Jura, Aurelia Vandraș,

Maxim Munteanu, Nicolae Ilieș, Gheorghe Teacă, E- meric Handra, Gheorghe Tonea, Constantin Bușe.— In plus, remarca maistrul loan Bălan, de la lierul mecanic, avem lucrători tineri, care apropiați ca vîrstă de a practicanților: Constantin Afumatu sau Vasile Drăghici, ca să dau doar două nume. Nu de puține ori am constatat că, între ei și elevii veniți la practică, se desfășoară adevărate întreceri, care face o lucrare mai bună. Și, să vă spun drept, de multe ori rezultatul a depășit așteptările mele.Lingă Unul din strungurile ce urmau să fie revi-dezvol- profe- sing.

... parte efectiv din acest co lectiv de muncă.Aceleași cuvinte la a ’ dresa celor care le călăuzesc pașii spre însușirea viitoarei profesii le-am auzit și de la colegii săi Carp Valerica, Zoltan Kineses, Carol Seitz, Melania Buhuțăn și Tiberiu Palacz- kos, Erika Zeides și Dana Aneuța.Există însă o problemă care — printr-o mai strîn- să colaborare a comitetelor U.T.C. ale unității și liceului — poate fi rezolvată. Este vorba, ne spuneau maistrul Arpad Sipoș, despre elevii clasei a Xl-a C, a căror ținută și prezență Ia orele de activitate . . . practică au lăsat de dorit. izuite de echipa de întreți- Acest caz, pe care-1 dorim •grabnic soluționat prin conlucrarea factorilor de pundere, nu umbrește eforturile ce se fac la Vulcan pe linia dirijării, conform programului, practicii productive a ele vilor.

ate- aici sînt cea I
*

i

eficiența și căreia specialiștii minei, oamenii brigăzilor de producție i-au adus îmbunătățiri, intrate deja în patrimoniul tehnic al mineritului Văii Jiului, ca o contribuție originală la promovarea noului în exploatarea zăcămintelor de cărbune din această parte a țării.Dar perfecționarea, a_

periență, influența nei aprovizionări cu teriale, a evacuării mice a producției, pra randamentelor post, obținute în abatajele direct productive. Astfel, ca urmare a unor ample lucrări de investiții și montaje, am realizat, în acest an, o capa- tît de organizare a mun- citate de înmagazinare a cii cît și tehnologică, a- producției, însuniînd 1370 firmarea noului nu sînt de tone, prin finalizarea posibile fără creșterea ni- unor silozuri i “ ’

nere, am discutat cu Mircea Neagu, elev în anul I al școlii profesionale.— La început, inii făceam probleme, cum o să fie, dacă o să mă acomodez repede cu muncitorii, ne spunea el. Vă mărturisesc, însă, că încă de la început am fost primiți și tratați cu încredere. A trecut un trimestru și pot afirma că mă simt ca și cînd aș î

ras- însă I.M. I

Pavel KOVAC*.
Gh. OLTEAN?/

♦ Bjy ~ |1

amplasate velului profesional al îh- în subteran. Vom monta treguiui personal. De ace- de ea, un element decisiv cu în ridicarea activității noastre pe no: trepte calitative, îl. reprezintă și preocuparea pentru îmbunătățirea structurii pe meserii —• și, în _____ .scop, am declanșat o amplă acțiune de calificare și policalificare a forței de muncă. Desigur, un asemenea aspect a stat permanent în atenția organelor de conducere colectivă, dar, în 1987, cest proces va cunoaște o amploare mai mare. La sfîrșitul lui 1986, au absolvit școala noastră de calificare 120 de mineri, 32 de mecanici și 35 de electricieni pentru teran, urmînd ca în bruarie și în mai, auui viitor, să se încheie alte două cursuri, pe care le frecventează cîte 87 de viitori mineri și electro- lăcătusiObiectivele programului de creștere a productivității muncii sînt, pentru anul 1987. mobilizatoare. Realizările de pînă acum au demonstrat că există, în această privin-

peste 2 kilometri de benzi transportoare covor de cauciuc, necesare concentrării producției pe orizontul 350, la care am executat, deja, în același scop, un mare volum de lucrări miniere.O altă direcție în care acționăm pentru realizarea programului de creștere a productivității muncii, în anul viitor, o constituie adaptarea tehnologiilor de exploatare la condițiile geotec- tonice specifice cîmpului minier Lonea. Astfel, pe baza experienței acumulate de colectivul nostru, vom extinde exploatarea sub tavan de rezistență, ajungînd să extragem prin folosirea acestui procedeu, mai bine de 70 la sută din producția lui 1987, față de numai 30 la sută în 1985 și de 55 la sută în 1986. însăși evoluția sugerată de a- ceste procente mereu crescânde ilustrează e_ forturile depuse de minerii de ia Lonea pentru perfecțicnUrea unei tehnologii- care și-a dovedit
Atelierul de telegrizu- 

metrie al IPSRUEEMP. 
Maistrul Ernest Csontos 
verifică rezultatele pri
vind modul de funcțio
nare a unei centrale te- 
legrizumetrice repara
tă de personalul ate
lierului.
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miezului constatat încălzire

de demontarea a circa o mie de șuruburi ca să putem ajunge la miezul bobinajului, mărturisește maistrul principal E- mil Dizmacsek.La controlul magnetic, s-au două locuri deexcesivă a acestuia. Era deci necesară înlocuirea respectivelor părți ale miezului.— O asemenea operațiune nu s.a executat încă la noi, ne spune in- ginerul șef Gheorghe Dinea. Doar „Electropu- tere“ Craiova mai efectuează reparații, la transformatoare de așa gabarit. Iar transportul la și de la Craiova ridica alte și alte probleme, plus durata afectată reparării lui.In aceste condiții echipa de reparații electrice a hotărît remedierea de-

„plan locăl" — precizează ing. Neștean. ■ Pramiș- tii Tito Biron, Ion Bușo- niu, NicolaeNevezy, Vlad Corneliu, sub coordona- laborator Tiberiu Ungureanu și a inginerului Ion Vișan, au conceput și realizat instalația de uscare și verificare, iar lăcătușii Faur Viorel, Gheorghe Cățan și 'sudorul . loan Kontos pe cea de creare a vidului; />.Uscarea a durat o săp. tămînă. Meseriașii laboratorului PRAM au supravegheat, prin verificări din oră în oră, modul în care decurgea. Transformatorul a fost umplut cu ulei. Măsurătorile finale au indicat valorile nominale prevăzute. „S-a uscat așa de bine, ne spunea șeful secției electrice, încît am ajuns la valorile de izolație prevăzute de constructor".

fectului în uzină. Timp de 48 de ore, s-a procedat la. demontarea, curățirea, reizolarea și reîmpache- tarea tolelor transforma- ,___torului. Bobinatorii Ma- rea șefului de ria Toma, Ecaterina Hor- vath și Maria Bujor, din echipa specialistului Iosif Szigedi, au refăcut, între timp, porțiuni de înfășurări care prezentau semne de îmbătrînire. Se părea că, de-acum încolo, treburile vor decurge normal, fiind vorba doar de operațiunile de remontare. Dar. pentru că transformatorul stătuse în aer, fără ulei, circa opt ore, se impunea uscarea sa. Dintre multiplele metode s-a ales uscarea înfășurării cu curent continuu sub vid.— Deoarece uscarea u- nui transformator, cum e cel de 180 MVA, necesită instalații speciale, neăvînd așa ceva, ne-am descurcat, cum se zice, pe

Transportarea sa în stație â durat o zi, în loc de două, cum era prevăzut. Au fost branșate bateriile de răcire, iar transformatorul, conectat la rețea. In 14 decembrie, cu două zile înainte de termenul planificat, . la ora 21,05, turboagregatul nr. 4 al uzinei era sincronizat la rețea și transformatorul de 180 MVA * pus sub tensiune.Au trecut de atunci a- proape două săptămîni. Funcționarea sa, vegheată zi și noapte în camera de comandă, este normală, examen nostru ingi-— A fost un pentru întregul colectiv, conchide . nețul șef al termocentralei. A fost o premieră pentru meseriașii uzinei în ce privește tehnologia specială de reparație a- plicată, al cărei succes deplin ne-a bucurat pe toți;

II POMUL DE IARNA. La | peste 1815 000 lei se ridică fondul alocat de sindicatele din Valea Jiului pentru sărbătorirea pomului de iarnă ’86, organizată- în. întreprinderi, instituții și u- nități de învățământ, pentru cei peste 42 000 de co-
I pii din Valea Jiului. Din . fondul pomului de iarnă peste jumătate provine din . acțiunile proprii ale sindi-

«■» m ^mm bmm ^mi mmm mm mmmm mmm » mm mmm mm aw mmmm mm mmm mm mevidențiindu-se soluție nu pare a fi de gă- moțional. Utile, bine ’ ’ ’ ’ sit ?! ' lizate estetic, interesante,SERVICII. Prompte și agendele pentru 1987 —____ , ___ , ___________ , de calitate sînt serviciile iată adevărate instrumente Bâza de aprovizionare. (LD.) prestate de lucrătorii deIa unitatea de reparații a instalațiilor sanitare ale Cooperativei „Unirea”, res- ponsbil Pavel Vioan Epa- minonda. Unitatea 'funcționează în noul cartier Pe- troșani-Nord, în apropierea filialei Băncii Naționale. (M.B.)AGENDE. Pentru papetăriile din oferă agende și

catelor, <mai ales cele de la minele Petrila, Aninoasa, Barbă- teni, Paroșeni, ICITPMH,„APA DE... ZAPADA". Prin plafonul restaurantului „Jiul”... plouă ! Zăpada topită trece prin acoperiș chiar la intrarea în salonul restaurantului. Sesizările făcute către unitățile de intervenție, nu au avut nici un ecou, așa încît, la revelion personalul restaurantului va fi dotat, probabil cu umbrele. Altă 1987 municipiu calendare cu bogat conținut infor-

de lucru pentru fiecare.SCHI. Consiliul municipal pentru educație fizică și sport a definitivat, împreună cu asociațiile sportive calendarul concursurilor de schi din sezonul competițiorial 1987. Concursurile vor debuta în 11 ianuarie și se vor încheia în .22 martie 1987, urmînd să se desfășoare în cadrul complexelor sporturilor de iarnă din Paring, Stra-

ță, suficiente resurse la mina noastră — îndeplinind, pe 1986, productivitatea muncii fizice în tone pe om în proporție de 102,4 la sută, în cărbune în proporție de 101,6 la sută, cotele atinse la activitatea din subteran și pe întreaga întreprindere fiind cu 3 și 7,6 procente mai mari decît nivelurile prevăzute prin plan. £>arv după cum a- rătam,* pentru anul viitor I obiectivele stabilite sînt mult mai mări, așa încît îndeplinirea lor solicită din partea colectivului nostru de muncă eforturi susținute în direcția perfecționării activității în toate domeniile.r Și, în acest sens, pe acest lîngă elementele pe care le-am subliniat, ne preocupă și extinderea mecanizării la lucrările de pregătire, prin folosirea, pe scară mai largă, a combinelor de înaintare. ’ De asemenea, în colaborare cu constructorii de utilaj minier de la IUMP și IPȘRUEEMP, vom accelera procesul de introducere a micii mecanizări în activitatea din subteran și de la suprafa- sub- ță, pentru că aceste dis- fe- pozitive ău o influență anul pozitivă asupra creșterii randamentelor pe post.Se poate afirma că, în 1987, activitatea de la mina Lonea se va înscrie, mai evident, pe coordonatele de eficiență și ale unei noi calități a muncii, premisele atingerii unui asemenea deziderat fiind puse încă de pe a_ cum.

a-

Constructorii au nevoie
de un sprijin

(Urmare din pag. I)făcut rodajele de 48 ore la o bună parte mașinile și instalațiile de pe viitorul flux tehnologic. Dar agentul termic, priza de apă, funicularul pentru evacuarea sterilului și alte cîteva lucrări încredințate constructorilor din brigada nr. 4 a IACMM Valea de Brazi, ca și brigada aparțmînd Trustului de antrepriză pentru ■ lucrări hidrotehnice speciale, n-au fost terminate. Centrala termică prin care se prevede asigurarea agentului termic necesar preparației nu are „încă" eliberat amplasamentul.Lucrările de la canalul colector pentru apele reziduale înaintează în ritm susținut, ca urmare a unei mobilizări de excepție a resurselor umane și materiale de care dispune harnicul colectiv al brigăzii nr. 4 Lupeni — Valea de Brazi al IACMM executantul acestei lucrări. Dar finalizarea montajelor de la priza pentru apă, de care răspunde colectivul brigăzii Valea Jiului a TALHS întîrzie de la o lună la alta, promisiunile șefului de brigadă neavînd acoperire în fapte, pe ba-

de din

I

scuze, repetate lipsesc efecti-acestui an, în comandamen-
mai susținutza aceleiași mereu: „ne vele".In cursul cadrul unorte de investiții la care au participat cei mai autorizați reprezentanți ai antreprenorului general, ai constructorilor și benefi-, ciarului, pe baza unor a- nalize a posibilităților e- xistente, s-au stabilit programe de lucru care prevedeau și termene de punere în funcțiune în probe tehnologice a preparației. Faptele, după cum am constatat la fața locului, lasă să se întrevadă clar că nu va fi respectat termenul de -punere în funcțiune a preparației, la finele acestui an. Iar concluzia care se impune este evidentă : constructorii au nevoie de un sprijin mai susținut. Lucrările trebuie sincronizate, în funcție de prioritățile de,care depinde pornirea primei capacități de preparare. A- ceastă atribuție revine antreprenorului general, dar și beneficiarul este interesat direct de mersul lucrărilor, de sincronizarea lor, pentru a asigura folosirea rațională a fondurilor de investiții.rea- ja si Pasul Vîlcan., (T.D.) CERC FOTO. In cadrul multiplelor activități școlare, elevii Școlii generale nr. 3 din Lupeni participă și la cercul de inițiere în artă fotografică. De remarcat că și în perioada vacanței, membrii cercului execută lucrări foto care vor constitui obiectul u_ nei expoziții ce se va deschide în incinta școlii. (A.T.) GARSONIERE. In comuna Aninoasa a fost dat în folosință un nou bloc de locuințe. Este vorba de 36 garsoniere pentru lucrăto-

rii de la intervenții. Blo. cui a fost realizat de constructorii din brigada nr. 3 Vulcan a IACMM. (V.S.) GAZETA DE PERETE. Propaganda vizuală . Uzina de preparare bunelui Coroești s-a sificat tematic prin gazetă de perete ce prinde aspecte din creația tehnico-științifieă. (Gh.O.)
Rubrică realizată deH. DOBROGEANU

de la a căr- diver.noua cu-
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făurirea omului noupentru

ale

săr-

„fîntînari ai lumi- minerii, oamenii carelu’

Acțiune continuă pe pian educațional
informarea complexă a a- cestora pentru a putea, la rîndul lor, să acționeze în rîndul colectivelor oamenilor muncii pentru ridicarea nivelului de conștiință socialistă a maselor11.De altfel, esențial pentru succesul în munca de propagandă pe plan materialist-dialectic este pregătirea deosebită a celor care, fie ca membri ai comisiilor de răspîndire a

pe a
PE MARGINEA 

PLENAREI 
COMITETULUI 

MUNICIPAL 
DE CULTURA ȘI 

EDUCAȚIE 
SOCIALISTA

Festivalul obiceiurilor laice de iarnă

Creșterea substanțială â producției de cărbune, sarcină majoră ă unităților miniere din Valea Jiului în acest cincinal, sporirea productivității muncii dar: mai ales dobîndirea unei noi calitâți în producția materială implică o acțiune continuă pentru ridicarea conștiinței sociale pe o nouă treaptă de dezvoltare. .’I...'; ■Acest proces complex — așa cum se releva în plenara Comitetului municipal de cultură și educație socialistă care a avut loc marți, la Petroșani — constă în însușirea de către masele de oameni ai muncii a unei culturi generale multilaterale,' bazată cunoașterea profundăfenomenelor vieții, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei. Creativitatea, ua calitate în muncii exclud tismul și dogmatismul, de orice fel.„Iată de ce sarcina majoră a tuturor factorilor educaționali — arăta în cadrul plenarei lect. univ. Tiberiu Gagyi, rectorul U_ niversității cultural-științifice din Petroșani este de a acționa concret pentru răspîndirea cunoștințelor științifice în rîndul maselor, pentru formarea unei atitudini juste față de viață, față de lume, pentru cultivarea sentimentului de respect față de valorile socialismului, dragostea de patrie și partid, prețuirea tradițiilor de luptă ale poporului. In acest sens este deosebit de importantă pregătirea corespunzătoare propagandiștilor,

no_ procesul obscuran-
cunoștințelor științifice, fie ca lectori ai Universităților cultural-științifice, fie ca activiști obștești, acționează în mijlocul oamenilor. Exemplul pozitiv al casei de cultură din Petroșani prezență permanentă la căminele muncitorești ale tineretului, în. prinderile miniere și * ’ ' între- Dîlja ăvezeni, IPSRUEEM și IUMP, la întreprinderea de tricotaje ș’ complexul CFR se impune a fi generalizat. De altfel, în acest an, în universitățile cultural-științifice funcționează 97 de cursuri, din care 57 au ca tematică popularizarea cuceririlor științei natură și societate.„O preocupare mentală a tuturor lor educaționali — zațiile de masă și obștești, școlile, comisiile de răs- pîndire a cunoștințelor ști

desprefunda- ' factori- organi-

ințifice, comitetele de cultură și educație socialistă— arăta prof. Cornelia Stă- nescu, președinte al-Comi- tetului municipal de cultură și educație socialistă— o constituie cunoașterea structurii populației. Sîn- tem perfect conștienți de dificultățile pe care Valea Jiului le ridică sub aspectul fluctuației forței de muncă. De aceea, căutăm forme diferențiate, eficiente, atractive de acțiune pentru creșterea nivelului de cultură generală al tuturor categoriilor socio- profesionale, fenomen cu largi implicații asupra activității economice și asupra creșterii calității producției la nivelul obiectivelor pe care edificarea socialismului multilateral dezvoltat în România, le impune. Făurirea .omului nou constituie un proces complex, amplu, o acțiune continuă a factorilor educaționali pentru desfășurarea căruia propagandiștii, activiștii culturali depun o muncă asiduă, pasionată, aș spune. Diversificarea formelor de educație, permanenta lor adaptare la cerințele vieții, a_ doptarea unui stil de muncă eficient, concret, direct, de. la om la om — iată cerințele muncii culturale; o muncă a cărei eficiență, în timp, se măsoară prin producții tot mai mari și de calitate, prin creșterea gradului de implicare conștientă a maselor în procesul ridicării României pe noi trepte de progres și civilizație11.

1
I

Colinda țarii pentru minerii Văii Jiului"

Mîine, Valea Jiului va cunoaște animația aparte a unui eveniment artistic de tradiție. Formații de colindători din țara întreagă vor sosi în cursul zilelor de astăzi și mîine pentru q -aduce, după datină, urările de bine și prosperitate minerilor. A Vil-a ediție ă Festivalului obiceiurilor

laice de iarnă „Colinda țării pentru minerii Văii Jiului11 se constituie astfel ca un moment de a- leasă semnificație pentru dragostea și prețuirea întregului popor față de acești nii11, luiuem,-Uillliemi ectie smulg prin tăria brațelor, din inima muntelui, mină și energie.In sălile de apel întreprinderilor miniere, mîine, de la ora 12, colindătorii se vor întîlni cu minerii aflați înainte de intrarea în subteran. Microspectacolele ce vor fi susținute în acest cadru sînt an de ăn așteptate cu viu interes și justificată bucurie. Minerii și oaspeții lor dragi, colindătorii, vor înălța cu acest prilej o vibrantă u_ rare Republicii la aniversare, pentru ca patria să pășească ferm pe noi Șipășească ferm pe culmi de civilizație progres.Aceleași calde de An Nou fericit, succes în realizarea mă- îețelor obiective ale cin-urări de

cinalului vor fi pe buzele tuturor colindătorilor — membri ai formațiilor artistice venite din 15 județe ale țării —care mîine vor participa la jnarea paradă a portului popular și obiceiurilor laice de iarnă, precum și la spectacolul „Obiceiuri străbune pe marea scenă a muncii11 programat la Petroșani, în aer liber, pe estrada special amenajată în fața Casei de cultură, de la ora 16, în decorul feeric ăl iernii, la lumina reflectoarelor și a beculețelor multicolore.Mîine, deci, zi de bătoare a muncii, t. niciei — înfrățire a tiștilor amatori din___nicipiu și județ cu artiști i amatori veniți din țară, spre a cînta bucuria de a trăi și a crea liberi, în pace, spre aura mi- : nevilor, după tradiție, în prag de An Nou, din inimă, „La mulți ani !“.
II. DOBROGEANU i

e sar-a har-
ar- 

mu-

Punctul de atracție al 
Salonului umorului din 
acest an 1-a constituit, 
fără îndoială, prezența 
în expoziție a cercului 
de caricatură de la Școa
la generală nr. 1 Pețri- 
la. Iată două dintre lu
crări aparținînd copiilor, 
inspirate din lțiiiiea li- 
.terară.

Foto: I. BARBU

Lq Editura „Cartea Românească", într-un

volum consacrat tinerilor prozatori

Horatiu ALEXANDRESCU

: „Me-româ- daco-ro- istoria

De curînd, la Petroșani am putut vedea o interesantă expoziție de maxime filatelice, grupate sub genericul „Parîng-Max11. Expoziția a reunit colecționari din Petroșani, Lupeni și Deva, constituindu-se ca O pledoarie pentru frumusețe și știință în filatelie. Cele mai atractive panouri au abordat temele moria pămîntului nesc“, „Vestigii i mane11, „File din poporului român11, „Periplu pe mările lumii11, „Pictori spanioli11, „Circuit turistic prin județele din Transilvania", „Floricultura", „Navigatorii aer-ului și aparatele lor11, „Omul în cosmos11, „Mineritul", „Poduri", „Comori ale poporului român". Dintre expozanți amintim pe Tiberiu Svoboda, Geor- geta Hirian, Istvan Kiss, Luminița Irimic, Adrian Rizopol — din Petroșani, Virgil Dudu din Lupeni, Vladimir Jianu, Nicolae Ilișiu, Ionel Munteanu din Deva.

o viziune„Valeriu Butulescu cultivă expresia concentrată, aforistică. întreprinderea sa. este temerară... „Oazele11 sale optînd pentru o ; problematică majoră și vizînd moralitatea vieții, rostul omenesc’ al idealurilor și împlinirilor, se ’ caracterizează prin spirit de observație, inedit al pretextelor, mesaj umanist11. Aceste cuvinte, semnate de criticul literar Nelu Oancea, prefațează debutul la Editura „Cartea Românească11 al lui Valeriu Butulescu, cunoscut cititorilor noștri ca unul dintre creatorii folosind expresia densă a aforismului, ne să. pătrundem mai adînc tainele existenței.Debutul la cunoscuta e- ditură bucureșteană a vut loc cu prilejul apariției unei „Culegeri de proză scurtă a tinerilor scriitori11, unde Valeriu Butu-

care,invită
a.

lescu este prezent cil a- proape 130 de aforisme, grupate sub titlul de nisip1*. Amintim' rîlor noștri că nU vorba de . prima editorială a lui Butulescu. Anterior,
„Oaze citito- este apariție Valeriu editura „Litera11 i-a editat, o plachetă cu aforisme, pur- tind același titlu, „Oaze de nisip11.Volumul de proză scurtă apărut recent la „Cartea Românească11 'reunește j35 de scriitori, oferindu-fie astfel o excelentă imagine asupra valorii artistice ; a tinerilor creatori.Deși scrise la o yîrsiă tînără, paginile cu aforisme ale lui Valeriu Butulescu incluse în volum dovedesc maturitate creatoare, vigoare, real talent literar și deplină cunoaștere neprețuitei noastre mori, limba română. a

co-

Pe micul ecranMîine, Televiziune^ română prezintă, în ciclul de jemisiuni intitulate „Țara mea azi — Epoca Nicolae CeaUșescu", un film documentar dedicat împlinirilor din viața ju
dețului Hunedoara; Emisiunea va începe la ora 19,25 și va fi urmată de un spectacol televizat, sub genericul „Cîntarea României", realizat cu concursul artiștilor amatori din județul nostru.

DACIC
AI. HORAȚIU

Carnavalul fulgilor de nea“1 .. Ieri, la Casa, de cultură din Petroșani, purtătorii cravatei roșii cu tricolor au participat la tradiționalul „Carnaval’al fulgilor de nea11. Formații artistice pionierești din Petroșani — participante la cea de-a Vl-a ediție a Festivalului național „Cîntarea României11 au prezentat cu acest prilej un bogat program artistic. Recitările și cîntecele s-au constituit ca o vibrantă urare în prag de An Nou adre-

pa-sată tuturor copiilor triei, de a învăța și munci cît mai bine, spre împlinirea idealurilor mărețe ale tinerei generații. Ascultîn- du-i am remarcat grijapentru promovarea valorilor artei românești, pentru calitatea artistice, acțiunea dind astfel educative.In final, pionieri au din partea
prezenței dobîn- înalte trăsăturicei mai harnici primit premii organizatorilor.

Motivul șerpilor „împletiți11, din complexul bazi- licăl protocreștin de la Bâsarabi — Murfatlar, relevă încă o dată păgînul raport chtonian — uranic. După cercetările lui Romulus Vulcănescu, la români, șarpele mitic apare în ipostazele șarpelui de casă, de cîmpie și pădure, de apă. Șarpele de casă, Știma sau Vîlva (jumătate femeie, jumătate șarpe) -„casei, constituie geniul protector. al familiei, „ceasornicul11 ei, simbol al purității, devoțiunii, motiv pentru care apare sculptat pe stîlpul sau crucea de mormînț. Șarpele de cîmp, mai'mare și mai periculos, ieșea primăvara, de Alexii (17 martie), zi în care era interzisă pronunțarea numelui său. Figurat și el pe stîlpii și crucile de mor- mînt, cu gtfra larg deschisă, pentru a înghiți soarele, reprezintă deci o forță a întunericului, precum vechiul șarpe egiptean A- 
tum. ■ ' ' ■Balaurul este o făptură

mitieă antropoofidiană terestră, cu șapte sau nouă capete, metamorfozată din șerpi care au trăit o claus. trare inițiatică. Sfinții Ilie, Gheorghe, Sîmedru, dar și Făt-Frumos, Iovan Iorgovan sînt capabili să învingă asemenea monștri, care ilustrează în fapt imagi-

de o zonă oronimică menită să întărească, prin argumente convingătoare, tezele noastre privind lustrarea toponimică a pului dacic, mai ales în nele montane, relația mantică lup-vîlk-bar. fidel cititor al
ipo- i- lu- . zo- se- Un rubricii

MĂRTURII ALE CONTINUITĂȚII'nea saurienilor (dinozauri, brontozauri etc) în conștiin- noastre, moldovean de o- bîrșie, ne atrage atenția ța primilor oameni. Zmeii sud-estului munților Hăș-.provin, în credințele popu- mas. Acolo există toponi- laie, din balauri, tot după un „scenariu11 însă și mamă și surori, spre deosebire de balauri, mult se îndrăgostesc răpesc fete din lumea restră.Iată așadar, în mare, postazeie mitologice celor două animale îngemănate în stindardul dacic. Să ne întoarcem însă în domeniul toponimiei, luînd mai întîi cunoștință

mele Creasta Lupului (1321 inițiatic, au m), Puntea Lupului și pî-rîul Lupu, de origine latină, dar în apropiere, ca și în Valea Jiului, se găsesc două sinonime, după părerea noastră dace, care pornesc de la substantivul comun bar. Este Barațcoș (și nu cum este grafiathărți), numit în vechime Bărătcuș și vîrful Barațcoș (1342 m). Cum în județul Harghita mai există

maiȘi te-
1-ale vorba de Bararcoș, în unele

toponimul Lupenî, orașul Vlăhița, iar în județul megieș, Bacău, satul Lupești, nu mai poate fi vorba de o întîmplare în această relație toponimică ; dimpotrivă, vorbitorii de limbă română și cei care au conviețuit cu ei au simțit nevoia de a identifica forme de relief, apele învecinate și așezările umane cuvinte identice ca dar provenind din diferite: dacă, latină slavă. In acest context, un alt om al pădurilor, ne informează ca în Șurean, în „arealul11 toponimic al familiei și obștei străromâne, cum am demonstrat noi, se găsește ca o reflexie a Retezatului și Vîlcanului, la toponimele Valea, Dea- _ . o ale 
lacul

prin sens, limbi Și

Iul Șerpilor, Baleea, altă Vale a Șerpilor, cărei ape ajung în Oașa, locul pe unde odi. nioară au colindat i ritoarele spirite ale nemu-
...________ .____ . luiLucian Blaga și Mihail Sa- 
doveanu.

Prof. Ion VULPE .
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14,40

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

(Urniare din pag. I) producției, a sporirii con-
memento»®]

patriotică și abnegație revoluționară, ridicării patriei pe noi culmi de progres și civilizație, sporirii prestigiului și rolului României în lume, cauzei păcii, dezarmării, înțelegerii și colaborării internaționale. Vorbitorii au dat o înaltă apreciere contribuției hotărîtoare a conducătorului partidului și statului nostru la dezvoltarea intensivă și modernizarea continuă a agriculturii românești, la fundamentarea unei concepții științifice, de largă perspectivă, pri. vind locul și rolul acestei ramuri de bază a economiei naționale, la elaborarea și înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.Cei care au luat cuvîntui și-au manifestat aleasa stimă și considerație față de tovarășa cian doctor inginer Ceaușescu, eminent

terminat și au fost propu- . ‘se măsuri și soluții concre- tribuției agriculturii, in- te pentru înlăturarea turor deficiențelor și btinățirea substanțială întregii activități.O atenție deosebită

Telex.La sfîrșit de tămînă (p.c.). Decembrie — nica evenimentelor politice.Telejurnal, Teleenciclopedia. (P-C.)19,40 Start... în anotimpul tinereții! (color). Spectacol cu public.
20.30 Filin' artistic:

„Omul de pe stra
dă".22,20 Telejurnal.22.30 închiderea progra. mului.

FILMEPETROȘANI — 7 No
iembrie; Pirații din Pacific; Unirea: Acțiunea Autobuzul; Parîngul: Păcală, I-II.LONEA: Căutătorii de aur, I_II.VULCAN — Luceafărul: Septembrie. ; 'LUPENI — Cultural : Șapte băieți și o ștrengă- nță.URICANI: Artistă, dolarii și ardelenii.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

19,00
19,20lungi aplauze. Partici- panții au aclamat cu putere pentru partidul nostru comunist și secretarul său general, pentru patria noastră socialistă.Plenara a luat sfîrșit în- tr-o atmosferă de entuziastă angajare patriotică. Toți cei prezfenți în marea sală a Palatului au.aclamat îndelung și au 

scandat cu „Ceaușescu „Ceaușescu „Ceaușescu ani !“.Puternic orientările cuprinse în magistrala cu- vîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cipanții la lucrările narei au reafirmat rîrea tuturor ogoarelor, a muncii din industria mentară, silvicultură gospodărirea apelor de acțipna, în continuare, cu devotament și spirit revoluționar, cu înaltă ... responsabilitate, pentru transpunerea în viață a sarcinilor și indicațiilor secretarului general al partidului, a hotărîrilor adoptate de plenară, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe 1987 și pe întregul cincinal, a prevederilor programelor • speciale a istoricelor o- biective stabilite de cel de_al XIH-lea Congres al Partidului mân.

dustriei alimentare, Silvi- 
a- pelor la asigurarea progresului multilateral al întregii țări, la ridicarea generală a nivelului de viață și de civilizație al poporului.In cadrul lucrărilor plenarei, în plen, în consiliile pe domenii de activitate, precum și în cadrul ședinței Comisiei centrale a pioducătorilor agricoli din localitățile necooperativi- zate, au luat cuvîntui 181 tovarăși.In continuare, plenara a aprobat, în unanimitate, Raportul și programele înscrise pe ordinea de zi.A fost adoptată, de asemenea, în unanimitate Ho- tărîrea-Chemare a Plenarei lărgite Național Industriei viculturii Apelor.

Primit cu multă căldu
ră, cu cele mai profunde 
sentimente de dragoste și 
prețuire, a luat cuvîntui, 
în încheierea lucrărilor 
plenarei, t o v a< ă ș a 1 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So. 
cialiste România.Cuvîntarea secretarului general al partidului, președintele Republicii, a fost urmărită cu deosebit interes și unanimă aprobare, fiind subliniată în repetate rînduri cu vii și înde.

tu-îm- culturii și gospodăririi aa fost acordată, în cadrul dezbaterilor, pregătirii producției în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiții a planului pe a- nul 1987 și pe întregul cincinal. S-a relevat că pentru obținerea unor producții superioare, se va acționa ferm, încă de pe acum, cu toată responsabilitatea, pentru pregătirea temeinică a campaniei agricole de primăvară. A fost subliniată grija deosebită ce trebuie a- cordată în permanență sectorului zootehnic pentru sporirea efectivelor, a producției animaliere și asigurarea bazev furajere pentru toate speciile de animale.De asemenea, din dezbateri au rezultat concluzii practice pentru activitatea viitoare în domeniul dezvoltării legumicițlturii, po- miculturii și viticulturii pentru ca și aceste sectoare să contribuie la o mai bună aprovizionare a populației și a industriei prelucrătoare.In cuvîntui lor, vorbitorii au subliniat importanța aplicării riguroase a acordului global, a principiilor noului mecanism econo- mico.financiar, astfel incit fiecare unitate să-și desfășoare activitatea în condiții de rentabilitate și eficiență economică sporite și să_și aducă contribuția la satisfacerea cerințelor autoaprovizionării și a celorlalte cerințe ale economiei naționale.In cadrul analizei blemelor din unitățile dustriei alimentare, bitorii au relevat succesele înregistrate în realizarea planului de creștere și modernizare a producției, în îndeplinirea producției fizice și marfă, în ridicarea permanentă a calității produselor.Dezbaterile au pus, de asemenea, în evidență preocupările oamenilor muncii care își desfășoară activitatea în silvicultură pentru a asigura buna conservare a fondului tier și exploatarea rațională a pădurilor, și în domeniul gospodăririi apelor, pentru îndeplinirea în mod ritmic a sarcinilor de plan ce le revin pe anul in curs și ' pe întregul cincinal.Aprobînd în unanimitate programele aflate pe ordinea de zi, vorbitorii au reafirmat hotărîrea lucrătorilor ogoarelor, a tuturor oamenilor muncii din industria alimentară, silvicultură și gospodărirea a- pelor de a înfăptui în mod exemplar prevederile din aceste documente de o deosebită însemnătate pentru dezvoltarea viitoare a acestoi- importante ramuri și_ sectoare economice.In numele colectivelor de oameni ai muncii pe . care le reprezintă, parti* la dezbateri s-au de a munci cu și pasiune revolu. pentru înfăptui*

academi- Elena_____ ,_____, _____ om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru aportul de însemnătate deosebită la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la puternica dezvoltare a științei și învățămîntului.Reprezentanții unităților distinse cu înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare" au adresat conducătorului partidului și statului nostru calde mulțumiri și adîncă recunoștință pentru cinstea ce le-a fost acordată, subliniind că aceasta constituie un puternic imbold în activitatea viitoare pentru obținerea, în continuare, a unor producții vegetale și animaliere tot maj mari la nivelul sarcinilor ce revin agriculturii noastre socialiste din hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului, din obiectivele noii revoluții agrare.In cadrul dezbaterilor au fost prezentate rezultatele obținute în acest an în creșterea producției de cereale, plante tehnice, în horticultură și zootehnie, în sporirea livrărilor de produse agroalimentare la fondul de stat, realizările din industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor. Au fost evidențiate experiența bună, inițiativele și acțiunile e- ficiente, rezultatele valoroase ale unor unități a- gricole în direcția folosirii raționale și depline a pă- mîntului și obținerii unor recolte mari, creșterii efectivelor de animale și a producțiilor acestora, înfăptuirii prevederilor programelor speciale elaborate pentru această ramu
ră de bază a economiei.S-a subliniat că în a- cest an județul Olt, precum si numeroase unități agricole de stat și cooperatiste din alte județe ale țării au înregistrat recolte record, fapt ce demonstrează marile posibilități ale agriculturii noastre socialiste de a realiza producții superioare, sigure și stabile, chiar în condițiile climatice mai puțin favorabile.

In timpul . dezbaterilor, au fost analizate, totoda
tă, în spirit critic și auto
critic 
s-au 
tatea 
le. și re, cauzele care le-au de- creșterii substanțiale

neajunsurile care manifestat în activi- agrico-unor unități din celelalte sectoa

vibrantă,
însuflețire :■ P.C.R. !“, și poporul!", — La mulțiînsuflețiți de și îndemnurile

parti- ple- hotă- lucrătoriloroamenilor ali- ȘÎ a
COMODITATE

pro- in.vor-

fores-precum

cipanții angajat dăruire ționarărea exemplară a obiectivelor noii revoluții agrare, pentru perfecționarea întregii activități în vederea a

a Consiliului al Agriculturii, Alimentare, Sil- și Gospodăririi

laminăriiu • •

Comunist Ro.
(Agerprcs)

Vicisitudinile meteorologice ale iernii sînt depășite de conducătorii auto doar printr-o pregătire specială a autovehiculelor lor. Neglijenți, ba chiar dînd dovadă de iresponsabilitate, cîțiva conducători auto amatori, între care Gheor- ghe Bergheș (2 HD 9800), loan Tomescu (2 HD 4730),Iosif Bodescu (2 HD 1718), FOARTEConstantin Lilion (1 HD 3980), Ion Dulehinescu (3 HD 5509) și Traian ‘ (3 HD 3153) au fost pistați la volan chinuin. du-se să.„ ghicească mul, prin parbrizele ghețate. In condițiile rosabilului înghețat și zibilității precare, autoturismul devine un potențial „berbec", care pune în pericol viața pietonilor și a celorlalți participanți la traficul rutier. S-au luat măsuri pentru... dezghețarea comodității.
DEPĂȘIRELa capitolul depășiri, Ion Sasu (24 B 4758) s-a arătat... depășit de prevederile regulamentului de circulație. A fost îndemnat să refacă handicapul de cunoștințe teoretice și practice, care-1 separă, deocamdată, de co-

Bica
de-

dru- 
în- 
ca- 
vi-

legii lui de breaslă, ducătorii auto profesio, niști.
PRIORITATETiberiu Terleczkyi (3 HD 5506) și Gheorghe Ie- nășel Dragotă ^3 HD 7676) s-au considerat „stăpîni" ai arterelor de circulație nemaibinevoind să respecte regulile de acordare a priorității. In perioada i- mediat următoare, în activitatea lor vor avea— prioritate cunoștințele despre... politețea rutieră.

IMPORTANT ISe interzice tuturor proprietarilor de autoturisme montarea unor instalații pentru funcționarea motorului pe bază de gaz lichefiat, construite artizanal de diferite persoane neautorizate. Celor depistați cu astfel de instalații stare de funcționare li vor reține certificatele înmatriculare. în 
se 
de

Duminică, 28 decembrie 
a.c., au dreptul de circula
ție autoturismele proprie, 
tate personală înmatricu
late sub număr CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul 

Biroului circulație al 
Miliției municipiului 

Petroșani

Mica publicitatelegitimație Toma I.M. nulă.Tovarășul N i c Ceaușescu, secretar ral al Partidului nist Român, președintele Republicii Socialiste România, a înmînat, vineri, 26 decembrie, înaltul titlu de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare" unor unități a- gricole socialiste și de cercetare din agricultură pentru rezultatele deosebite obținute în înfăptuirea politicii partidului și 
statului de dezvoltare și modernizare a agriculturii și pentru realizarea în anul 1986 a unor recolte mari pe întinse suprafețe de teren, corespunzător cerințelor noii revoluții a- grare.Solemnitatea s-a desfășurat în cadrul plenarei lărgite- a Consiliului Național ăl Agriculturii, Industriei Alimentare, Sil- ,i Gospodăririi

o 1 a e
gene- 

Comu-

viculturii șiApelor,Conferirea tiu de „Erou voluții Agrare' tă o dovadă grăitoare deosebitei prețuiri care conducerea partidului și statului, personal tova.
înaltului dial Noii Re- “ reprezin-

rășul Nicolae Ceaușescu, o acordă activității pline de abnegație și dăruire desfășurată de oamenii muncii din agricultură, pentru obținerea unor recolte mari, pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor stabilite- de Congresul al XIH-lea al partidului privind dezvoltarea intensivă și modernizarea continuă a agriculturii noastre socialiste. In 
același timp, distincțiile a- cordate constituie un puternic stimulent pentru toate colectivele de muncă din această importantă ramură a economiei naționale în direcția mobi
lizării tuturor eforturilor pentru realizarea unor . producții și mai mari în anul 1987 și pe întregul cincinal, pentru contribuției la

PIERDUTserviciu pe numele Vasile, eliberată de Lupeni. O declar (9537)PIERDUT legitimație serviciu pe numele Iordache Constantin, eliberată de I.M. Paroșeni. O declar nulă. (9539)PIERDUT legitimație ser-

viciu pe numele 'Tărăsescu Lucia, eliberată de IUM Petroșani. O declar nulă. (9538)PIERDUT foaie parcurs nr. 103496 din 24 decembrie 1986 pe numele Busuioc Adrian, eliberată de IUGCCT București. O declar nulă. (9536)
ANUNȚURI DE FAMILIE

Foștii colegi, redactori ai ziarului „Steagul roșu" 
Petroșani, aduc un ultim omagiu celui care a fost un 
devotat tovarăș de muncă, bun coleg și prieten 

VICTOR FUI.EȘI
Ii vom păstra neștearsă amintirea.

ELENA soție și Sanda fiică, cu adîncă durere a- 
nunță încetarea din viață, după o lungă și grea su
ferință a iubitului lor

GHIDICIANU OPREA (57 ani)
II vom conduce pe ultimul său drum duminică, 

28 decembrie 1986, ora 14, din strada I. Pintilie. (9540)

sporirea creșterea avuției naționale, a nivelului de trăi al întregului popor, pentru înfăptuirea cu succes a Programului partidului de edificare a a - societății socialiste mul țipe lateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

FAMILIA ing. Mariana și Eugen Schvartz este 
alături de buna lor prietenă ec. Sanda Ghidiceanu, 
în greua încercare pricinuită de moartea tatălui. 
(9511) ■■ . V ; : A-l : ; -

; FAMILIA mulțumește cu. profundă recunoștință 
rudelor, prietenilor și vecinilor, care au fost alături 
de noi în momentele grele suferite prin pierderea 
fulgerătoare a celui care a fost

VECSERDI DOMOKOS (9534)

C9LEG,Ul 0E REDACȚIA i losil 8AIAN, loan DUBEK. Dorin GHEțA, Ion 
MUSTA JA, Simion POP — redactor șef, Teodor RUSU ~ redactor șef adjunct, 
liberii. SPATARU .
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