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ASTAZl, LA TELEVIZIUNE

care străba- 
de la Lupeni 

ră* 
cu

Brazi a intrat în peisa
jul industrial în mai pti- 

? doi ani și se ex- 
pe zi ce trece, pu- 
în valoare im por- 

rezerve geologice 
cocsificabil. 

precedent

lungul Jiului de Vest. 
Spre noua mină Valea de 
Brazi, constructorii fero
viari făuresc o cale fera. 
tă. Lîngă preparația pen. 
tru cuarț a apărut o altă 
clădire, mult mai impu
nătoare — cea a spălă
toriei și flotației viitoa
rei preparații pentru căr. 
bune care își etalează 
sute de metri de culoa
re de benzi transportoa
re ridicate mult deasu
pra țolului, liniile tri
ajului de cale ferată, sta
ția de filtre-presă, silo
zurile și
ții impunătoare.
Uricani și Cîmpu 
Ne.-.g, mina Valea

Călătorul 
te drumul 
la Cîmpu lui Neag 
mine, fără îndoială, 
impresii de neuitat. Pei
sajul versanților munți
lor, traficul auto intens, 
construcțiile abia începu
te, alături de altele fi
nalizate, forfota construc
torilor impresionează la 
fiecare pas. Mărturiile vii 
ale unor prefaceri înno
itoare, fără’ precedent 
pe aceste meleaguri sînt 
prezente peste tot. De la 
ăbiița de „hotar" a o.

rașului Uricani cu Lupe- 
niul, pînă la cea de la 
Cîmpu lui Neag, con
strucțiile se țin lanț, de-a

I

SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

alte construc- 
Jntre
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1985mai mare decît în

Dorin GHEȚAtrecut,
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Festivalul obiceiurilor laice de iarnă

Colinda țării pentru minerii Căii Jiului
tf IARNĂ XOUNDA

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

superi- 
înregistrate în 
mina Uri'cani. 
extrasă în
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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE I

O producție cu 600000 de tone

Minerii Văii Jiului, de
tașament de frunte al cla
sei noastre muncitoare, 
au depus în acest an efor
turi stăruitoare pentru 
obținerea unei producții de 
cărbune extras tot mai 
mare.

Acum, în preajma înche
ierii primului an al actu
alului cincinal, minerii 
Văii Jiului raportează ex
tragerea unei cantități de 
cărbune cu 600 000 de tone 
mai mare decît cea obți
nută în anul 1985, ultimul 
an al cincinalului 1981— 
1985. Această cifră, care 
depășește o jumătate de 
milion de tone, sintetizea
ză, în valoarea ei, efortu
rile tuturor colectivelor

miniere, depuse pentru creș
terea producției de cărbu
ne. Astfel, colectivul mi
nei Lupeni, cea mai mare 
furnizoare de cărbune pen
tru cocs din țară, a tre
cut de 150 000 tone de 
cărbune extrase peste re
alizările anului 
Menționăm că o contribu
ție deosebită la obținerea 
acestei producții au avut-o, 

e- 
me-

în general, abatajele 
chipate cu complexe 
canizate dintre care evi. 
dențiem, mai ales, 
două abataje cu 
mari de front, de 
150 m în care media pro
ductivității muncii reali
zate s-a ridicat la 26 tone

Unitatea forestieră 
de exploatare

Colectivul UFET din Pe
troșani se alătură celor 
ce raportează în aceste zile 
îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor planului anual 
de producție. Pe baza de
pășirii productivității
muncii cu 1800 lei pe om, 
â fost realizată o produc
ție marfă suplimentară de 
peste două milioane lei. 
La toate sortimentele pro
ducției pentru export s-au 
înregistrat depășiri, care, 
valoric se ridică la peste 
1,2 milioane lei.

Cele mai mari depășiri 
'de plan le-au realizat co
lectivele sectoarelor din 
Lupeni și Buta, conduse

și transport 
de loan Stancău și, 
pectiv Iovu Todoni, iar la 
depășirea sarcinilor 
export s-a evidențiat 
mod deosebit 
centrului de sortare 
lucrare a lemnului 
Iscroni condus de 
Lazăr. Pe primele 
în întrecere s-au situat 
brigăzile conduse de Ște
fan Viciunca, Mihai MaiOș, 
Alexandru Vătămanu, Mi
hai Bilar, loan Rădulescu, 
Nicolae Gagea și mecani
zatorii Gheorghe Honțuc, 
Ioan Botiz, Mihai Oancea, 
Gabor Chiș, Vasile Abă- 
năriței, Ioan Rusu. (V.S.)

de cărbune pe post, 
altă unitate minieră 
a obținut în acest an 
producție cu mult 
oară celei 
1985 este
Cantitatea

In ciclu] de emisiuni „Țara mea, azi — Epoca 
Nicolac Ceaușescu", în această seară, începînd cu 
ora 19,25, vom putea viziona pe micul ecran un 
film documentar despre mărețele împliniri din via
ța cconomico-socială și spirituală a județului Hu
nedoara în cei 39 de ani care au trecut de la în
făptuirea actului istoric de Ia 30 decembrie, cu
deosebire în cele peste două decenii pe care, cu
vie mîndrie patriotică, le numim „Epoca Nicolac 
Ceaușescu". Filmul va fi urmat de un spectacol re
alizat cu participarea formațiilor artistice de ama
tori din județ, sub genericul măreț al Festivalului 
național „Cîntarea României". (Al.H.)

cele 
lungimi 

peste

t * PETROȘANI-

de 
în 

colectivul 
și pre. 
de la 

loan 
locuri

Firească sărbătoare 
hărniciei minerilor, 
tăzi, în întreaga „Vale a 
Jiului". Colindători 
niți din toate zonele 
clorice ale țării se 
reuni, începînd cu

ve- 
fol- 
vor 
ora

Bun venit 
populare 

într-o grandioasă ma
nifestare a artei popu
lare — adevărată înge
mănare a spiritualității 
cu munca destoinică. 
Păstrătorii datinilor stră
moșești —■ colindători,
pițărăi, dubași, cete de 
flăcăi venind cu capra 
și ursul sau cu plugu.șo- 
rul — se vor întîlni în 
sălile de apel ale între
prinderilor miniere 
bărbații adincului, 
a le aduce urarea 
de prosperitate și 
împliniri în muncă 
viață, în semn de 
goste și prețuire pentru 
abnegația și dăruirea cu 
care pătrund în inimile 
munților pentru a da pa
triei cît mai mult căr. 
bune. (Continuare în pag. a 3_a)

cu
spre 
țării 

noi 
și 

d ra

solilor artei 
românești !

Tradiționala paradă
portului popular și obi
ceiurilor laice de iarnă, 
ce va avea loc în Petro
șani, pe bulevardul Re
publicii și spectacolul 
„Obiceiuri străbune pe 
marea scenă a muncii" 
pe care îi vom urmări 
pe estrada din, fața casei 
de cultură pînă seara 
tîrziu, la lumina reflec
toarelor, vor constitui 
noi prilejuri de a cunoaș
te mai bine frumusețea 
și bogăția neasemuită a 
datinilor străbune — su
premă dovadă a continui- - 
tății noastre pe acest pă- 
mînt.

Horațiu ALEXANDRESCU

țin de 
tinde 
nînd : 
tente 
de cărbune 
Prefaceri fără 
se remarcă în ultimii 
și în harta edilitară 
orașului. Construcția 
locuințe a cunoscut 
ritm din ce în ce mai 
intens. Numai în acest 
an, orașul și-a sporit 
zestrea edilitară cu 
de noi apartamente.

V.S. FENEȘANU

Tării, la 
aniversare
Dacă aș fi întrebat de 
te port în inimă, scum

pă țară, aș răspunde fă
ră ezitare; ...pentru că 
îți iubesc munții semeți 
cu siluete modelate ar
tistic de brațele ploilor 
ce le-au scăldat milenii 
de-a rîndul trupul, colo- 
rîndu-l cu verdele veș
nic al codrilor seculari, 
hrăniți de rădăcini ce-și 
trag seva din afunduri, 
...pentru că iubesc poteci
le buclate ale pădurilor 
în care răsună cînt răs
colitor, de miezul bucu
riilor și de oftatul inimi
lor ciobanilor, ...pentru 
că iubesc clinc-clincul 
zglobiu al clopoțeilor de 
la gîtul ierburilor înal
te și fragede și ciripitul 
păsărilor viu colorate ca
re își cîntă bucuria 
creangă în creangă, 
orîndu-mă, ...pentru 
îți iubesc galbenul 
tinderilor nesfîrșite, 
noase și rodul greu 
viilor inconștiente 
miracolul făptuit și

din 
înfi- 

că

I
I

Obiectivul la ordinea zilei în toate colectivele de mineri:
Mobilizare de excepție pentru încheierea cu succes a

anului 1986 și pregătirea corespunzătoare
a producției anului viitor!

Mineri de la lucrările
de deschideri și pregăti I
REZULTATELE ACTIVITĂȚII ce o desfășurați sînt 

hotârîtoare în asigurarea capacităților necesare u- 
nui ritm superior de extracție a cărbunelui, a liniei 
de front aferente creșterilor dinamice de producție 
din noul an 1987!

ORGANIZAȚI-VA MUNCA LA COTELE EXI
GENȚELOR, acționați cu înalt simț al responsabili
tății revoluționare pentru creșterea vitezelor de a- 
vansare la toate categoriile de lucrări miniere pe 
care le realizați — garantînd calitatea ireproșabi
lă a acestora și punerea lor în funcțiune la terme
nele prevăzute I

A

i
i
I

de
....................co~ 

roanele livezilor împo
vărate de fructe cărnoa
se și dulci, ...pentru că, . 
desculț fiind, am alergat 
și mi-am tăvălit trupul 
prin toate culorile flo
rilor de cîmp în care vio
letul suav al viorelelor 
sau albul parfumat al 
narciselor sau roșul sân
geriu al macilor mi-au 
inundat ființa, ...pentru 
că mi-am odihnit capul 
în poala ta, pe prispa 
casei și mi-am liniștit 
trupul în rouă dimineți
lor tale, amesteeîndu-mi 
apoi tălpile cu pămîntul 
dătător de rod, ...pentru 
că am îndrăgit și îndră
gesc cît voi dăinui foș
netul misterios al pădu
rilor, plin de vraja mur- 
muratului cor al copaci
lor cc-și ating duios cren
gile legănate discret de 
adierile vîntului, de par
că și-ar șopti un nesfîr-

Victor IAȚENCO

(Continuare in pag. a 2-a)

IN ZIARUL DE AZI

• Pentru tineri, la cum
păna anilor.

• Raid-ancliclă: Servi, 
eli sau... deservirii?

• Vă informăm.

• DE LA O DUMINICĂ 
LA ALTA

■— Pagini 
înscrise în 
a patriei (V’).

— Disco top S.R.

nepieritoare 
cartea de aur

— Cronica rimată: Vine, 
vine... Revelionul.

(Pag. a 3-a)
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ȚARII, LA ANIVERSARE
(Urmare din pag. I)

stră- 
că- 

zidirii

In momentul solemn 
a! trecerii în Noul An, 
aproape 1000 de, tineri 
din municipiu — oa
meni ai muncii din în
treprinderi și instituții 
— vor ridică paharul 
cu șampanie, toastînd 
împreună pentru pros
peritate, pentru împli
nirea celor mai îndrăz
nețe visuri. Cele 7 re- 
velioane organizate pen
tru tineri de comitete
le UTC din localitățile 
Văii Jiului, cu spriji
nul unităților de ali
mentație publică, se a- 
nunță a fi deosebit de 
atractive. Dans, glume, 
concursuri, dintre 
cele mai solicitate 
fi, desigur, cele 
tru alegerea celor 
„Miss Revelion 
răvașe, programe 
tistice de
susținute de formații ar
tistice —- iată ceea ce 
se va oferi în această 
noapte tinerilor. La 
cumpănă anilor, voia 
bună, entuziasmul, ge- 

împlinirile 
și dorința 
a se afirma 

calitative, 
____ .. de 

în anul 1987, 
în

care 
vor 

pen- 
șapte

’87", 
ar-

divertisment

nerate de 
anului 1986 
tinerilor de 
Ia noi cote 
în toate domeniile 
activitate, 
se vor descătușa 
ambianța feerică a jo
cului de lumini și ar
tificii, în timp ce fieca
re vă ura celor dragi, 
după tradiție, cu căl
dură „La mulți ani!".

H. DOBROGEANU

lll> *
. ?- ■

Devenit tradițional, „Carnavalul fulgilor de nea", desfășurat vineri, 26 
decembrie, a fost o acțiune reușită a Consiliului municipal al pionierilor. In 
ynagine, un aspect de la parada celor măi reușite măști.

SERVICII SAU...
Mai multe ' sesizări ale oamenilor muncii ne a- 

duc la cunoștință cazuri de indisciplină ale lucră, 
torilor din sfera serviciilor. Pe urmele acestora, vi
neri, 26 decembrie, am întreprins 
în unitățile Cooperativei „Unirea" 
Constatările, în cele ce

UN COMPLEX
CU PROBLEME

Complexul cooperației 
meșteșugărești din zona 
„Parîngul". La unitatea nr. 
8 — „Cosmetica", ne în- 
tîmpină responsabila Cor
nelia Munteanu. In costum 
de stradă, fără halat, fără 
ecuson. In unitate, apa se 
încălzește pe un radiator, 
e destulă dezordine. Aceas
tă unitate merită unele 
remedieri... estetice, dacă 
tot se ocupă cu aceste 
probleme. La unitatea 71
— „Croitorie" — ă i ' 
o firmă veche: '„Croitorie 
pentru bărbați și femei". 
De fapt, nu se execută de
cît lucrări de croitorie 
pentru bărbați. Mă rog, 
asta n.are importanță. Pe 
ușă, la centrul de primi
re, tronează un program 
și... un lacăt (era ora 12,15
— n.n.). In atelier, o sin- .
gură lucrătoare — Doina 
Șarga — care ne spune 
franc: „Restul colegelor
(cinci la număr — n.n.)
au plecat acasă din cauza

„iubesc", ...pentru că 
mă tulbură susurul apelor 
limpezi ce aleargă vesele 
către molcoma, nepieritoa- 

mireasmă 
deschide 

umplîndu-

rea Dunăre cu 
specifică ce-mi 
inima-scofcă 
mi-o cu amintiri demult 
trăite, ...pentru că îți iu
besc nopțile de vară, și 
zilele cu cerul albastru, 
sau picăturile repezi ale 
ploii dc primăvară, ...pen
tru că îți iubesc mai pre
sus de orice oamenii tăi, 
oamenii talentați, înțelepți, 
harnici, viteji, iubitori de 
glie străbună și neam, 
...pentru că mă plec în 
fața memoriei acelora ca-

DESER VICII ?
Marin Sclipea, un om vechi 
în cooperativă lucra, to
tuși, îmbrăcat, în cojoc... 
Cîte nu au de învățat ti
nerii de la cei vîrștnici!

La unitatea numărul 84 
— „Cizmărie" — Ștefan 
Suciu, un om de asemenea 
vechi în cooperativă, află 
de la noi că în atelier nu 
au voie să intre persoa
ne străine. In momentul 
vizitei noastre, în atelier 
erau 4—5 persdane străine, 
care veniseră să repare 
un... acordeon. Poate con
ducerea cooperativei va 
înființa aici și un centru 
de reparații pentru instru
mente muzicale... E o i- 
dee! Din cei 5 lucrători ai 

- •_ • ■■■ [ ceie unității, după cum
cinci lucrătoare?: Mirela 
Focșeneanu, Veronica Di- 

rămas na, Stelica Matei, Ibolya

un raid.anchetă 
din Petroșani.

urmează.

frigului". Cine sini

Gergely, Agneta Tudose. 
Aveau destul de lucru, dar 
au părăsit locul de muncă. 
O întrebare: cum se stă 
cu Decretul 400 la Coope
rativa „Unirea"? Intr-Un 
alt. atelier, croitorul Con. 
stantin Iova — care ține 
și locul șefului de unita
te, Ștefan Erseni, . plecat 
cine știe unde, (putea să 
stea la centrul de primi-' 
re...) ne spune că e frig 
și din această cauză... „au 
plecat fetele". Alături,

O producție cu 600 000 de tone 
mai mare decît în 1985

a- 
flăm de la responsabilul 
acesteia, nu sînt prezenți 
decît... doi.. Gall Vilhelm, 
a venit, a văzut și... a ple
cat. Despre ceilalți, 
ponsabilui Ștefan 
nu" știe nimic. Nici 
i_a pontat de altfel,.

Doar patru fotografii 
de buletin a înregistrat în 
chitanțiere Nagy Tereza, 
de la unitatea 48 — „Fo
to", în ziua de 26 decem
brie, între orele 10 și 13. 
Lucrătoarea n-avea halat, 
nici ecuson. Explicația a- 
nului: „N-am avut timp 

/să-h calc" (halatul — n.n.). 
Toate aceste constatări 
le-am adus la cunoștința 
șefului de complex, loân,

res- ,
Suciu 

nu

(Urmare din pag. 1) 130 000 de tone, iar dorin
ța minerilor de la Paroșeni 
este ’ ' '
tone 
pînă 
altă 
nea, 
derile de plan anuale îna 
inte de termen, 
acest succes prin 
rea eficientă a unei 
tehnologii — abataje 

dențiem, acum în prag de tavan de rezistență. 
An Nou, rodnicia muncii, 
a dăruirii și abnegației cu 
care au acționat minerii
Paroșeniului, unitate frun
tașă a bazinului nostru
carbonifer, unitate situa
tă de. cîțiva ani pe un loc 
de cinste în întrecerea mi
nerilor din țară. Mina 
cea mai modernă și mai 
mecanizată a Văii Jiului 
a extras de la începutul a- 
nului o producție supli
mentară de peste 142 000 
tone, depășindu-și cu mult 
angajamentul anual de

plus față de .realizările. a_ 
nului precedent s-a ridi
cat la peste 131 000 tone 
de cărbune. Și aceste e- 
xemple pot fi completate 
cu alte întreprinderi mi
niere care au obținut pro
ducții superioare celor 
înregistrate în anul pre
cedent. Vrem însă să evi-

de a ajunge la 150 000 
de cărbune pește plan 
la finele anului. O 
mină fruntașă, Lo- 
a îndeplinit preve-

obținînd 
folosi- 

noi 
cu 
La 

altă 
Văii 

iernii

Cîțnpu lui Neag, o 
unitate fruntașă a
Jiului, nici vitregia 
nu a putut stăvili dorința 
de afirmare a colectivului 
care numai în luna .de
cembrie a extras peste 
prevederi, la zi, 16 000 to
ne de cărbune.

La ora bilanțului mai 
amintim că în bazinul 
nostru carbonifer se de
pun eforturi susținute 
pentru punerea în valoare 
a noi cîmpuri miniere, in- 
tensifieîndu-se activitatea

la cele două noi întreprin
deri: mina Valea de Brazi 
și Lonea Pilier.

Creșterea producției de 
cărbune extras, ’’ sporirea 
productivității muncii, fo
losirea intensivă și eficien
tă a dotării tehnice și în 
mod deosebit a complexe
lor de susținere și tăiere 
mecanizată, mai buna or
ganizare a întregii activi
tăți și îmbunătățirea disci
plinei muncii și tehnologi
ce sînt pași însemnați fă- 
cuți în acest prim an al 

.......................... spre 
vor 

Jiu- 
an 

fost 
temeinic pregătită, majori
tatea unităților miniere 
obținînd, încă de pe a- 
cum. producții medii zil
nice la nivelul sarcinilor 
stabilite pentru prima par
te a anului viitor.

A'o/ repere
(Urmare din pag. I)

Romoșan, care este de a- 
cord, dar se declară... neu
tru.

re se odihnesc sub glie, a 
căror aducere aminte 
cinsti ndu-le-o, înalț pri
nos de recunoștință 
daniilor lor așezate 
rămizi la temelia ____ _
tale, celei mai frumoase, 
...pentru că mă minunez 
în fața splendorilor de azi 
făurite cu migală de meș- . 
teri neîntrecuți, care prin 
strădania lor te_au apro
piat de perfecțiune, de 
sublim, ...pentru că tu îmi 
ești mamă și soră, sfetnic 
și imbold, dragoste și dor, 
măreție și veșnicie, reali
tate și speranță, înălțime 
și rădăcină, sudoare și la
crimă. Pentru toate aces
tea și pentru multe alte
le îți port și-ți voi purta 
ca pe un colier, o iubire 
deschisă, mîndră, suvera
nă, demnă și veșnică, pe

1 care n-aș schimba-o cu 
lumea întreagă.

LACATE ȘI YALE Nota

mom
LOCUlNȚE.

torii din brigada nr. 1 
întreprinderii de 
priză construcții și 
taje miniere au 
beneficiarului, .în

Construc- 
a 

antre- 
mon- 

predat 
orașul

Petrila, un nou bloc de 
locuințe. Blocul are 40 de 

| apartamente și este ain- 
I plasat în apropierea sediu* 
I . Iții brigăzii nr. 1. Aparta. 
I mentele vor fi repartizate

constructorilor de obiecti
ve de investiții miniere.

ORĂȘELELE COPIILOR. 
Astăzi, în întregul muni
cipiu se deschid orășelele 
copiilor. Atmosfera aces
tor locuri de petrecere a 
vacanței: glume, veselie, 
programe artistice oferite 
de formațiile pionierești. 
Invitat de onoare 
Gorilă. (Al.H.)

INIȚIATIVA, 
năm o lăudabilă 
vă a colectivului 
că de la mina Lonea, pri
vind asigurarea surselor

Moș

Consem- 
inițiatl- 

de mun-

Ora 13,15... 
Unirii, există 
ceasornicărie 
cooperative.

Pe strada 
o unitate de 

a aceleiași 
__ r_______  Era închisă! 
Deși programul (afișat!) 
prevedea: 9—17. Pe strada 
„Aviatorilor", la parterul 
blocului J2 unitatea de 
imprimerie a cooperativei 
„Unirea" ne-a primit cu... 
lacăte pe ușă. Aceleași 
cate le-am găsit și 
unitatea de geamuri 
rame. Nu aveau nimic 
lucru cooperatorii din 
ceste unități, la ora 13 
în mijlocul programului 
sau la Cooperativa „Uni
rea" prezența la locul de 
muncă este facultativă’

la- 
la 
Și 

de 
a-

&
Acestea au fost consta

tările pe care le-am adus 
la cunoștința conducerii 
cooperativei;: Acestea sînt 
„serviciile" pentru oame
nii muncii datorită unor 
încălcări, grave ale disci
plinei. Le facem publice, 
cu dorința de a beneficia, 
cu toții, din partea co
operatorilor, de servicii nu 
de... deservicii!

Anchetă realizată de 
Mircea BUJORESCU

Nedumerire
Zilele geroase ale acestui 

sfîrșit de an ap adus supă
rări locuitorilor de pe Ca
lea Brăii — drum ce face 
legătura între artera prin
cipală a Lupeniului și baza 
de agrement Brăița. Neca
zul constă în inundarea 
străzii și grădinilor tocmai 
cu apă de băut. Chiar în 
casele oamenilor robinete
le seacă zilnic de Ia ora 9 
la 16 și seara de la ora 20.

Că sînt restricții de apă, 
oamenii înțeleg, dar nu în
țeleg de ce, de la aceeași sur
să — bazinul de alimenta
re Brăița, prea-plinul se 
revarsă pe stradă și în gră
dini. Pentru că sînt 
cînd este și prea plin, 
pentru acesta există o 
nalizare de la stația 
filtre la pîrîul Brăița. 
necazul vine tocmai de la 
acest canal care este în
fundat, iar apa de la stație 
traversează Calea Brăii. 
Pentru acest necaz s-au a- 
dresat ziarului locatarii 
de pe Calea Brăii și aș
teaptă soluționarea pro
blemei de către unitatea 
care se ocupă de gospodă
rirea orașului. (D. Stejaru)

zile 
Dar 
ca
de 

Or,

urbanistice
Pentru anul viitor se 

aprevede construirea : 
702 noi apartamente, a. 
dică de peste două 
mai multe decît s-au con
struit în acest an. Capa
citățile de producție vor 
spori considerabil, înde
osebi pe seama punerii 
în valoare a noi rezerve 
geologice de cărbune la

la Uricani

actualului cincinal, 
succesele pe care le 
dobîndi minerii Văii 
lui în următorul an, 
a cărui producție a

proprii de apă pentru ac
tivitatea de producție a u- 
nității. De curînd a fost 
conectată la rețeaua de a- 
limentare a întreprinderii 
o nouă sursă, prin amena
jarea corespunzătoare a 
unei fîntîni părăsite de la 
Cimpa. Lucrările au fost 
executate de către echipe 
din cadrul sectorului VIII 
și au drept rezultat spo
rirea cu 4 litri pe secundă
a debitului din rețeaua de COMPLEX. In cartierul 
alimentare cu apă. (S.B.) „La Brazi" din Vulcan a

■ fost începute lucrările 
de construcție la un ma
gazin general, la o poli
clinică cu staționar, la un 
oficiu poștal. „Pentru 
dezvoltarea economică 
și socială a localității 
noastre — ne-a mărturi
sit tovarășul Cornel Bo- 
loloi, primarul orașului I.M. Uricani, Valea de 
Uricani — numai în a- 
cest an aii fost alocate 
fonduri de investiții in va
loare de peste un miliard 
de lei. Mai mult de 80 la 
sută din populația orașu
lui s-a mutat în aparta
mente noi. Dinamica dez
voltării orașului repre
zintă o dovadă grăitoare 
a mărețelor transformări 
înnoitoare produse în 
anii pe care cu mîndrie 
patriotică îi numim Epo
ca Nicolac Ceausescu.

PATINOAR. Lăudabil 
spiritul de inițiativă al 
A.S. „Preparatorul" Coro- 
ești. Ne referim la opera
tivitatea cu care a fost 
deschis patinoarul de lin
gă uzina de preparare a 
Cărbunelui. Copiii âflați în 
vacanță — și nu numai ei 
— pot petrece ore de des
tindere pe luciul gheții, în 
acordurile muzicii. (Gh.O.)

ori

Brazi și Cîmpu lui Neag. 
Se prevede, de aseme
nea, punerea în funcțiu
ne a noii preparații pen
tru cărbune. Conștienți 
de îndatoririle lor,- mîn- 
dri de realizările de pînă 
acum, oamenii muncii 
din orașul Uricani își 
exprimă în aceste zile, 
premergătoare aniversă
rii Republicii, profundul 
atașament la politica 
partidului, hotărîrea fer-

mă de a acționa cu dă
ruire și hărnicie pentru 
înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce le revin din 

' istoricele documente ale 
Congresului al XIII-lea

■ al partidului".
In anul în care se îm

plinesc 39 de ani de la 
momentul istoric al pro
clamării Republicii, oa
menii muncii din orașul 
Uricani au străbătut în
că o treaptă de activita
te prin care își făuresc 
propriul viitor. Noile 
repei’e urbanistice ale 
orașultii Uricani, corolar 
al dezvoltării economice 
a localității, sînt tot 
atîtea dovezi ale prefa
cerilor profunde care au 
avut loc pe lipia crește
rii calității vrfeții, în 
anii de mărețe înfăptu
iri de la proclamarea Re
publicii.

fost deschis, de curînd, un pînă la —18 grade Celsius, 
modern complex comerci- In Paring s-au înregistrat 
al. Amplasat la parterul doar —14 grade, iar stra- 
unui nou bloc de locuințe, 
complexul cuprinde o u- 
nitate alimentara, o cofe
tărie, un magazin de des
facere a legumelor și fruc
telor și o frizerie. (Gh.O.)

tul de zăpadă favorizea
ză practicarea sporturilor 
de iarnă Pentru astăzi se 
prevede o ușoară încălzire, 
barometiul înregistrînd o 
sensibilă scădere.

FRTG După cum ne-a 
informat tovarășa Aurica 
Voiculescu, mețeorolog de 
serviciu la stația meteo 
din Petroșani, ieri, tem
peratura aerului a scăzut

Rubrică realizată de 
Viorel STRAUȚ
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2500 de ani de luptă 
a poporului pentru 

libertate și neatîrnare

ci_ 
oa_ 
a.

Eu- 
lumea

DISCO TOP S. R. (46)
CLASAMENT 1986

Foto: Vasile POLLAK

'e-

DISC-JOCKEY

CITITORII FOTOGRAFIAZĂ
în cartea

continuitate și 
simbiozei cu 

roman pre- 
elementele ad-

împărații Hadrian

Pagini nepieritoare înscrise 
de aur a patriei (V)

Jbela o duminică ia uita

I 
I 
! 

i 
i 
s 
I 
I

Anul 106 și cucerirea 
romană a Daciei n-a 
însemnat sfîrșitul popo
rului și civilizației daci
ce, așa cum le place u- 
nor istorici singuratici să 
afirme. A.D. Xcnopol va 
arăta în monumentala sa 
lucrare „Istoria români
lor din Dacia Traiana" 
că „Ființa neamului dac 
nu pieri în întregime; fu 
retezată numai coroana 
copacului; trunchiul ră
mase plin de vigoare, pe 
care elementul roman s-a 
altoit, punînd temelia â- 
celui popor care azi poar
tă pe corp și energia da-~ 
cică și înclinarea spre 
civilizația moștenită de 
la romani". Istoricii ro
mâni, de pînă la el 
de după, vor aduce
serie de argumente logi
ce, arheologice, lingvisti
ce, epigrafice care să 
dovedească menținerea e_ 
lementului dac după cu
cerirea romană atît în >

mai ales a armatei 
frată la 40—50 000 
meni și a coloniștilor 
duși după cum spune 
topius „din toată 
romană... pentru cultiva
rea ogoarelor și popu- 
larea orașelor", majori
tatea dintre ci purtători 
ai limbii și culturii ma
teriale și Spirituale ro
mane superioare, va du

ce, în cei 165 de ani 
stăpînirii romane, la 
asimilare reciprocă 
celor două elemente 
și roman și în contextul
unui puternic proces de 
romanizare Ia. înfăptui
rea celei de a doua mari 

LB1Uca juu.cuu „x- sinteze etno-culturale
interiorul cît și în afara |!n spațiul carpato-danu- 
provinciei imperiale cre
ate de Traian și reorgani
zată succesiv pentru o 
mai bună administrare 
de 
(117—138) și. Marc Au
relian (161—180).

Această 
realizarea 
elementul 
zent prin 
ministrației romane, dar

muri migratoare, iar du
pă 271 de daco-romani 
și apoi de români în mi
leniul migrațiilor pen
tru a-.și putea conserva 
propria identitate ling
vistică și spirituală în 
față celor care au trecut 
în această lungă perioa
dă pe aici din dorința 
de a căpăta „pămînt și 
apă".

Deși vor sfîr.și prin a 
intra în sinteza etno- 
culțurală din spațiul 
carpato - danubiano - 
pontic, dacii din provin
cie nu se vor resemna 
ușor cu stăpînirea - re
presivă romană și întrea
ga istorie a Daciei ro
mane este plină cu o se
rie de ridicări la luptă 
a autohtonilor, fie singuri, 
fie în colaborare cu dacii , 
liberi, cu populația ro- ) 
mană din provincie, sau i 
cu unele grupuri migra- ■ 
toare, creînd mari pro-

Bun venit 
solilor artei 

populare 
românești I 
(Urmare din pag. I)

Cu bucurie nemărginită, 
minerii Văii Jiului își vor 
primi astăzi colindătorii 
pentru a le arăta din re
alizările muncii lor, în- 
frățiridu-se astfel pe ma
rea scenă a patriei.

In această zi de sărbă
toare a hărniciei, de bucu
rie pentru noi toți, să 
urăm din inimă în nume
le organizatorilor, Consi
liul municipal de educație 
politică și cultură socia
listă, Consiliul județean al 
sindicatelor și Comitetul 
județean de cultură și e- 
ducație socialistă, dar și 
al oamenilor muncii din 
Valea Jiului — mineri, 
constructori de mașini, 
preparatori, muncitori din 
industria ușoară, construc
tori — un călduros bun 
venit colindătorilor pre- 
zenți la cea de-a Vil-a e- 
diție a Festivalului obiceiu
rilor' laice de iarnă, „Co
linda țării pentru mine
rii Văii Jiului!".

Ș ah 81 Ș
SOLUȚIA PROBLEMEI 

t, NR. 24
1) Nc3 — h8 . degajarea 

diagonalei mari negre 
1) ...b4 2) Dg7 Ta8 3) D ; 
b2 mat. Deplasarea damei 
în lungul diagonalei dega
jate.

In această problemă, 
eîinpul g7 poartă numele 
de cîmp critic, în jurul 
lui desfășurîndu-se solu
ția problemei. Mutarea 1) 
Nh8 prin care nebunul 
traversează cîmpul critic 
se numește mutare criti
că. Asupra acestor noțiuni 
vom mai reveni cînd vom 
descrie temele logice.

TEMA LOYD-TURTON
La tema Loyd-Turton, 

degajarea liniei este efec-

biano-pontic, sinteza da- 
co-romană, factor de
terminant în formarea 
poporului român și 
limbii sale în zorii < 
lui mediu.

Este important a ple
ca de la această afirma
ție pentru a înțelege mai 
exact și spiritul efortu
lui militar întreprins de 
daci împotriva stăpîni- 
rii romane și a unor nea-

............. . ... I
bleme administrației și | 
armatei romane, împăra
tul Hadrian gîndindu-se 
chiar de a părăsi pro
vincia creată de predece. 
sorul său, iar această re
zistență la care se vor 
adăuga și alți factori va 
fi cauza pentru care la 
271 împăratul Aurelian 
va ordona părăsirea pro
vinciei.

(Va urma)
Prof. Mircea BARON

Parmgul 
iernii.

MUZICA ROMANEAS. 
CA: 1. O altă zi — COM
PACT; 2. Zîna serii — 
SFINX; 3. Cei ce vor fi — 
IRIS; 4. Anotimpurile — 
HOLOGRAF; 5. Flori de 
timp — ROȘU ȘI NEGRU; 
6. Aproape liniște — AURA 
URZICEANU; 7. Fericirea 
are ochii tăi — CARMEN 
RADULESCU; 8. Cin tec 
pentru prieteni — COM
PACT; 9. Muzica, izvor de 
bucurie — HARDTON; 10. 
Sînt singur pe drum — 
HOLOGRAF.

le secțiuni, pe-, locul I 
s-âu clasat aceleași nume 
ca si în 1985 — COM- :
PACT, respectiv MODERN . 
TALKING! .

Formația clujeană COM- : 
PACT, cu piesă „O altă zi“ • 
a stat în cursul anului 
1986 șapte săptămâni pe 
locul I, iar. în top, . 10.,
săptămîni. Pe celelalte : 

locuri, apar nume consa
crate ale muzicii rock no- „ 
mânești. '

La secția străină „Brot- • 
her. Louie"' a celor doi ? 
„Modern Talking" (în topul . 
ziarului, între 16 fhartie ■

MUZICA . STRĂINĂ :
1. Brother Louie — MO

DERN TALKING; 2. Red _ 17 august -ge), de
For Love — GRANT MIL
LER; 3. Atlantis Is Calling
(S.O.S. For Love) — MO
DERN TALKING; 4. Run
To Me — TRACEY SPEN
CER; 5. Don ’t Cry — KEN
LASZLO; 6. Paradise —
BONEY M.; 7. Easy Lady
— FUN FUN; 8. Sweet Lit
tle Sheena — MODERN
TALKING; 9. Friend Will
Be Friend — QUENN; 10.
Hunters Of The Night —
CHRIS NORMAN.

ori pe locul .1, a fost un 
mare succes al verii, au 
menținut, ca și alte atitea 
P'ese, din nou ridicată co
ta lui Dieter Bohlen și 
Thomas Anders. De remar
cat prezența, alături de 
cei mai tineri, a grupurilor 
BONEY M. și QUEEN, 
precum și a solistului de 
la „Smokie", CHRIS NOR
MAN. '■

Muzeul pantofilor
. In orașul Gottwaldof din t-o.. Pantofii au o lungime : 

Cehoslovacia există un i- 
nedit muzeu al pantofilor.
Printre obiectele
aici se
pantofi 
me de 
care a

expuse 
află o pereche de 
de sport în lungi- 
40 de centimetri, 
aparținut baschet

balistului sovietic 
sandr Zizonenko 
Kuibî.șef. La antipod 
situează o pereche confec
ționată special pentru 
nunta celui care a purta-

Alck- 
din 

se

de doar... 13 centimetri.
In cadrul unei secțiuni 

separate a muzeului se 
află încălțăminte din pie
le de ren sau din pene 
de struț australian, pan
tofi purtați de cosmonauții 
sovietici, pantofi confec
ționați în diverse regiuni 
ale Terrei. Th total — pes
te 3 000 de exponate din 
40 de țări.

CLASAMENTUL DISCO 
TOP S.R. 1986 a fost alcă. 
tuit pe baza prezențelor în 
topurile din cursul anului, 
precum și a scrisorilor 
primite în ultima vreme. 
De remarcat că, la ambe.

colindătorilor, 
ca de fiecare 
pitorescul cos-

Alaiul 
însoțit, 
dată, de .... 
tumelor populare.

doar

In așteptarea. noutăți
lor muzicale ale anului 
1987, realizatorii rubricii 
duminicale „Disco-top 

S.R.", vă doresc, dragi 
prieteni, după tradiție „La 
mulți anii".

Revelionul!
(CRONICA RIMATA)

a h 88 Ș a h
luată de către o figură pu
ternică în vederea accesu
lui unei figuri mai slabe, 
cu scopul deplasării ei 
ulterioare în lungul liniei 
degajate, adică invers fa
ță de tema Turton. Aceas
tă temă este caracteristi
că problemelor în patru 

■ sau mai multe mutări.
Cunoscînd soluția pr 

blemei nr. 24, rezolvarea 
problemei nr. 25 nu mai 
ridică dificultăți deosebite. 
Pentru rezolvarea 
cordă 15 puncte.

Alb: Rel, Dd4, Ng3, Ca6. 
Cd6, pion c5.

Negru: RcG, Call, pioni 
bă, b6, d7, eG, f7, g6.

%1 A 4$ z A '.yz
1 I

ii

is 1 1

25. SAMUEL

ei se a-

LOYD

New 
courier

York 
1856.

Saiurday

Aibul Începe 
in patru mutări.

și dă mat

ANUL VECHI mai are 
patru zile-n calendar 
și-ntîlnire dăm, din nou

\...ați ghicit — ANULUI NOU. 
Fiind cu toate astea-n ton, 
l-așteptăm de... REVELION. 
Consemnînd ce-am scris mai sus, 
de pe-acum cîțiva s-au pus 
să însemne-n calendar 
unde-1 vor petrece chiar 
Doi pescari, foarte firești, 
au ales... VALEA DE PEȘTI. 
Cei cu spațiile verzi, 
nici nu-ți vine ca să crezi, 
au optat foarte ușor 
pentru... LUNCA FLORILOR. 
Un vînător, cum altul nu-i, 
vrea la... LEȘUL URSULUI. 
Unul ce si-a lăsat barbă, 
la... POIANA ȚAPULUI. 
Ospătarului îi place,
(exact)... LUNCA BANULUI.

ȚLa-nceputul anului 
unuia ce bea cam tare 
ii surîde... BARUL MARE. 
Cit privește-o taxatoare, 
vrea numai la... URLĂTOARE.

Unuia ce-i place, somnul, 
a optat pentru... BUȘTENI, 
cei de la echipa JIUL, 
nu vor merge la__ MORENI.
(Apropos de clasament) 
Nefiind sigur de moment, 
unul cu soața geloasă, 
nevrînd să rămînă-acasă,

Ași alese... BABELE 
Repetînd silabele, 
unul turmentat, se parc, * 
că preferă... DEALUL MARE. 
Un șofer, cum rar găsești, 
se va distra la... COTEȘTT, 
fiind deficitar, concret, 
ia acest „viraj" discret.
(Chestie de parapet) 
întrebat, întîmplător, 
unul, mare fumător, 
vrea, fiind prieten fiu țigara, 
la SNAGOV... de-Timișoara) 
In ceea ce mă privește, 
s-aleg, păcat mare nu-i, 
chiar... GURA HUMORULUI, 
sau doar... VALEA R1SULU1. 
Zice unul: ..Chiar insist 

umorist".
Mircea ANDRAȘ

Viorcl DIACONL
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Acțiuni Luări de poziție
Documente

(A-WASH1NGTON 27 
gcrpres). — Senatorii John 
Heinz, John Chafee, Dale 
Bumpers și Patrick Leahy 
au anunțat că vor sprijini 
adoptarea unei legi care 
să oblige Administrația 
să respecte limitele pre
văzute de Tratatul SALT-2, 
informează agenția ADN. 
Patrick Leahy a afirmat 
că senatorii nu pot rămî- 
ne inactivi cînd 
posibilitate existentă de 
a se 
cursei 
lăsată

sens se precizează că popu
lația locală a iiotărît să 
nu accepte nici în pre
zent și nici în viitor am
plasarea de arme nucleare 
pe teritoriul comunei.

*
(A-

singura

intensificareaopri 
înarmărilor este 
să se piardă.

*
ROMA 27 (Agerpres) — 

Autoritățile locale din 
San Giovanni (localitate 
din sudul Italiei) au a- 
doptat hotărîrea de a 
proclama comuna lor zo
nă denuclearizată. In ho
tărîrea adoptată în acest

WASHINGTON 27 
gerpres). — Un purtător 
de cuvînt al „Comitetului 
pentru o politică nucleară 
sănătoasă" din Statele U- 
nite, care numără 140 000 
de membri, a subliniat în- 
tr-o conferință de presă 
că lupta pentru institui
rea unui moratoriu asu
pra experiențelor nucle. 
are în această țară este 
țelul prioritar al acestei 
organizații. El a mai rele
vat faptul că moratoriul 
unilateral sovietic a
creat un climat politic 
favorabil, care trebuie 
valorificat.

Carnet cultural
DAKAR 27 (Agerpres). 

— In capitala Senegalului 
a fost marcată „Ziua 
turală africană", sub 
tronajul Institutului 
tural African (ICA). 
deviza „Promovarea 
turii tradiționale negre", 
manifestarea a relevat ne
cesitatea unui proces de
evaluare a izvoarelor de
cultură, atît cele tradițio
nale, cît și cele moderne, 
în perspectiva elaborării 
unui program de partici
pare a Africii la „Dece
niul mondial de dezvolta
re culturală" 1988—1997.

cul- 
pa- 

Cul-
Sub 
cul- _ ,,

☆
MOSCOVA 27 (Ager

pres). — La Moscova a 
început tradiționalul fes
tival al artelor „Iarna ru
să". In deschiderea aces
tei manifestări cultural- 
artistice tradiționale a 
fost prezentată opera 
„Mazepa" de Ceaikovski.

☆
ROMA 27 (Agerpres). —■ 

Zilele „Anului cultural" 
de la Florența se apropie 
de sfîrșit. Manifestările 
— diverse și valoroase — 
au cuprins, între altele, 
marcarea a 600 de ani de 
la nașterea lui Donatello, 
restaurarea monumentelor 
ecvestre în bronz ale lui 
Nero și Cezar, deschiderea 
unei expoziții de artă 
renascentistă, un festival 
liric.

Eforturi

Criza finanțelor comunitare"
BRUXELLES 27 (Ager

pres). — O delegație a 
guvernului belgian, con
dusă de ministrul afaceri
lor externe, Leo Tinde- 
mans, a avut convorbiri, 
la sediul CEE, din Bru
xelles, cu membrii Comi
siei executive a Pieței 
comune, cu care a anali
zat prioritățile „Celor 12“ 
pentru anul 1987. In pri
mele șase luni ale anului 
viitor, activitățile Pieței 
comune vor fi conduse de 
către Belgia, conform 
principiului rotației.

Intre problemele cele 
mai urgente, ce vor fi a- 
bordate încă de la începu
tul președinției belgiene 
a activităților „Celor 12”, 
se află „criza finanțelor 
comunitare" — relevă a- 
genția ANSA. Aceasta va 
constitui, de altfel, și tema 
convorbirilor pe care le 
va avea, în cursul turneu
lui său în capitalele celor 
12 țări membre ale CEE, 
președintele Comisiei e- 
Xecutive a Pieței comune, 
Jacques Delors.

SOFIA 27 (Agerpres). — 
In ziua a doua a Campio
natului balcanic mascu
lin de baschet, competiție 
ce se desfășoară la Sofia, 
selecționata României a 
întrecut cu scorul de 
98—93 (48—53) formația 
Iugoslaviei. Principalii re
alizatori ai echipei româ
ne au fost Cernat (21 punc
te), Vinereanu (20 punc
te) și Dan Niculescu (14 
puncte). ■

Intr.un alt meci, repre
zentativa Greciei a -dis
pus cu 107—100 (53—49)
de formația Bulgaâei,1;1

MELBOURNE 27 (A.
gerpres). — Finala com
petiției internaționale de

tenis „Cupa Davis", ce 
se dispută între echipele 
Australiei și Suediei, a 
continuat la Melbourne eu 
partida de dublu, în care 
cuplul australian Pat Cash 

John ■ Fitzgerald a în
vins cu 6—3, 6—4, 4—6, 
6—1 perechea Ștefan Ed
berg — Anders Jarryd.

După două zile de în
treceri, scorul: este favora
bil cu 2—-1 tenismenilor 
australieni.

In ultimele două partide 
de simplu, Pat Cash îl 
va întîlni pe Mikael Pern- 
fors, iar Paul Mc Namee 
va juca în compania lui 
Ștefan Edberg.

Situația din Liban
BEIRUT 27 (Agerpres). 

— Zona celor două tabere 
de refugiați palestinieni 
Shatila și Bourj El Baraj- 
neh, din sudul Beirutului, 
a fost și sîmbătă scena 
unor schimburi de focuri 
cu mortiere și grenade 
autopropulsate între mili
țiile organizației Amal și 
combatanții palestinieni. 
Surse ale poliției libane
ze, citate de agenția AP, 
au anunțat că 10 perSoa-

ne au fost ucise și 50 au 
fost rănite în ultimele 
ciocniri între cele două 
părți, care s-au acuzat 
reciproc de a fi cauzat 
reizbucnirea luptelor du
pă o oarecare acalmie în 
ultimele cinci zile.

Rigorile iernii
NINSORI 

ABUNDENTE

Agenda energetică
________ , a 
Sovietică energiei eoliene în energie 

este prezentat 
de revista „New Techno
logy in Japan", din To. 
kio.

Cercetările operaționa
le au fost efectuate la o 
unitate-pilot din clasa de 
1000 kW, dată în funcțiu
ne pe insula Miyake, un- 

locale 
pre. 

CO—

MOSCOVA 27 (Agerpres) țile de transformare 
— In Uniunea C-.l-.l.S - . _
a fost dată în folosință electrică 
prima centrală electrică 
solară. Situată în Crimeea, 
unde în medie se înregis
trează 2320 de ore 
vreme însorită pe an, 
va furniza curent în 
cuitul energetic

☆
TOKIO 27 (Agerpres) — 

Un proiect aplicat în fa
ză experimentală în Ja
ponia, privind modalită-

Crimeea,

de 
ea 

cir. 
național.

de există condiții 
de vînt favorabile, 
cum și posibilitatea 
nectării sistemului la re
țelele existente.

MESAJ. Președintele Ni- 
caraguei, Daniel Ortega, a 
adresat președintelui Hon
durasului, Jose Azcona, un 
mesaj în care propune lan
sarea unor acțiuni comu. 
ne vizînd soluționarea stă
rii actuale de tensiune e_ 
xistente între cele două 
țări — relatează agenția 
Prensa Latina.

EXPLOZIE AVIATICA. 
La bordul unui avion 
de pasageri, care se pre
gătea să decoleze de pe 
aeroportul internațional 
din Insulele Fiji, s-a pro
dus o explozie. După cum 
informează agenția Fran
ce Presse, 11 persoane — 
între care pilotul și copi- 
lotul — șî-au pierdut via-, 
ța. Alte trei persoane, ca
re au supraviețuit acci
dentului, au fost rănite 
grav.

POPULAȚIA JAPONIEI 
va crește la 130 milioane 
locuitori în anul 2010, po
trivit unei prognoze 
mografice publicate 
ziarul „Mainichi 
bun". In prezent, popu
lația Japoniei este de 120 
milioane locuitori, în creș
tere cu 12,5 milioane față 
de nivelul anului 1965 
•— precizează raportul. i

CERCETĂRI. Un grup 
de cercetători ai NASA va 
începe, de la 15 ianuarie, 
studierea modificărilor in
tervenite în pătura de ozon 
din stratosfera, care se 
reduce de un timp. Oame
nii de știință americani 
vor folosi un avion special

de. 
âei 

Shim-

■*-

Ninsori deosebit de a. 
bundente s-au înregistrat 
pentru prima dată de la 
începutul iernii în Alpii 
francezi. In unele regiuni 
a fost blocat transportul 
auto.

GER PUTERNIC
Zilele acestea în Italia 

s-au înregistrat cele mai 
scăzute temperaturi din 
ultimii zece ani. Zonele 
cele mai afectate sînt cen
trul și sudul țării, pre
cum și insulele Sicilia șl 
Sardinia. In Munții Abruz
zi coloana termometrului 
a scăzut pînă la minus 30 
de grade Celsius.

pen- 
din 
Jn-

de cercetare și observare 
capabil să atingă altitu
dinea de 18 000 metri.

CURSUL DOLARULUI 
american a înregistrat vi
neri, în ultima zi a tran
zacțiilor valutare din aceas- * 
tă săptămînă, o scădere
generală în raport cu ce
lelalte devize occidenta
le.

RAPORT. Centrul 
tru securitatea auto 
Statele Unite afirmă
tr-un raport că 20 la sută 
din totalul autoturisme
lor vîndute în Statele U_ 
nite în ultimii opt ani au 
constituit obiectul unor 
ordine de retragere a 
vehiculelor din circulație. 
Numai în ultimii șase ani, 
s-au înregistrat 20 000 de 
accidente de circulație, sol. 
date cu moartea a 500 
de persoane Și rănirea al
tor 7 000.

pentru redresarea economică a Africii
Africa este hotărîtă să 

depășească actuala criză 
de dezvoltare. Propuneri 
detaliate figurează în Pro
gramul prioritar de redre
sare economică a Africii, a- 
doptat de Organizația 
Unității Africane (OUA), 
în iulie 1985^Acest 
gram, în valoare de 
miliarde de dolari, 
mă la acțiuni 
concertate, ' la 
regională și la ajutor in
ternațional pentru a se a. 
junge la o transformare 
structurală rapidă a econo
miei africane pînâ în 1990.

Peste 90 la sută din re
sursele necesare pentru a- 
plicarea acestui program 
vor servi la sprijinirea di
rectă sau indirectă a agri-

culturii. Programul de ac
țiune special pentru îmbu
nătățirea situației alimen
tare și dezvoltarea agricul
turii în Africa, elaborat 
cu ajutorul FAO, propune

rînd, înseși țărilor intere
sate le revine sarcina de a 
aplica acest program. Tot. 
odată însă un ajutor din 
afară este indispensabil 
pentru administrarea re-

pro-
116 

chea- 
naționale 
cooperare

DIN PRESA STRĂINĂ
(PUBLICAȚIA O.N.U. „LA FAO EN AFRIQUE")

măsuri pentru combaterea surselor, formarea perso
nalului, realizarea de cer
cetări și executarea 

reforme programe și proiecte.
FAO sprijină Progra

mul prioritar al OUA. 
Printre altele, organizația 
a propus măsuri concrete 
pentru dezvoltarea pe ter- nici, 
men. lung a țărilor conti
nentului.

crizelor alimentare, re
lansarea agriculturii și i- 
nițierea unor i 
structurale pe termen lung, 
esențiale pentru sporirea 
producției și îmbunătățirea 
situației populației rurale.

Conducătorii africani au 
' recunoscut că, în primul

de

FAO consacră Africii a. 
proape jumătate din a- 
sistența sa. Ea a acordat 
prioritate următoarelor 
probleme: îmbunătățiri fun
ciare, ameliorarea soiuri- 
lor de plante, tehnologii 
adecvate, reîmpăduriri, 
mica irigație, prevenirea 
pierderilor alimentare, îm
bunătățirea mijloacelor de 
distribuire și transport. 
Cea mai mare parte a a- 
jutorului se materializea
ză prin programe și pro. 
iecte destinate întăririi in
stituțiilor locale, promo
vării cercetării, formării 
de cadre, punerii la punct 
și introducerii noilor teh-

(Agerpres)

COLEGIUL DE REDACȚIE « losii BALAN, loon DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef, Teodor RUSU — redactor șef adjunct, 
Tiberiu SPATARU.

TV
Duminică, 28 decembrie 

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor 

(parțial color).
—- Florile copilăriei în 

dar Republicii iu
bite. Emisiune de
dicată celei de-a 
39-a aniversări a 
Republicii.

— Desene animate, 
(color).

— Telefilmoteca de 
ghiozdan:

X „Racheta albă", 
(color).
Episodul 1.

12,40 Din cununa cînte- 
cului românesc, 
(color).
Muzică populară. 

13,00 Album duminical.
(parțial color).

— De ziua ta, țară!
— Moment poetic.

— Cîntec drag.
— Obiceiuri de iarnă 

la români.
— Moment folcloric. :
— Telesport.
— Moment muzical cu 

formația Savoy.
—- Drumurile țării, dru

murile inimii.

— Un cîntec în premie, 
ră...

— Ba’eț modern,
— Lumea minunată a 

filmului.
— Tablouri din Gale

ria Națională.
— Desene animate.
-— Secvența telespec

tatorului.
14.50 însemne ale unui 

timp eroic, 
(color).

19,00 Telejurnal.
19.25 Țara mea azi. 

Epoca Ceaușescu. 
Județul Hunedoara.

19.45 Cîntarea României
(color). *

20.25 Film artistici 
„Cîntec pentru oa. 
meni".
(color).

21.50 Telejurnal. ■ 
Luni, 29 decembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Țara mea azi, 

(color).
Epoca Ceaușescu.

20,35 Coordonate cuba
neze. ■

20.45 Film artistic: 
„Pedro pleacă în 
Sierra". * 
Producție a stu
diourilor cubaneze.

21,50 Telejurnal.

MEMENTO

Mica publicitate
PIERDUT legitimație ser. Valentina, eliberată de IT 

Viciu pe numele Carvaschl Petroșani. O declar nulă,
ANUNȚURI DE FAMILIE

COLECTIVUL Magazinului universal „Jiul" îșl 
exprimă regretul profund și este alături de familia 
îndoliată, la pierderea celui care a fost un apreciat 
tovarăș de muncă și Un coleg neprețuit

BĂNCIU MIRCEA ■
Ii vom păstra neștearsă amintirea. (9547)

A dispărut dintre noi neprețuitul coleg 
BANCIU MIRCEA

Colectivul raionului 409 Sport de la Magazinul 
„Jiul" îi aduce un ultim omagiu. (9545)

Colectivul de lucrători comerciali de la etajul 
II al Magazinului „Jiul" deplînge dispariția fulge
rătoare ă celui care le-a fost Un buh coleg 

BANCIU MIRCEA
Condoleanțe familiei îndurerate. (9544)

TOVĂRĂȘII de muncă sînt alături de colega 
lor Sanda Ghidiceanu în încercarea grea suferită de ' 
pierderea tatălui.

Sincere condoleanțe. (9546)

FAMILIA amintește cu aceeași durere împlini
rea unui an de la trecerea în neființă a neuitatului 
sot, tată, socru și bunic

POHL ANTON
Lacrimi și flori pe mormîntul lui.

SOȚIA Ana, copiii Daniel și Nelu-Dorel cu 
profundă durere anunță împlinirea a 2 ani de la 
tragica dispariție a regretatului nostru soț și tată 

STOICA IOSIF
Nu-1 vom uita niciodată. (9535)
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