
S'

DECRETPROLETARI din toate TARILE, UNIȚI-VA I

ro
privind stabilirea datei alegerilor pentru 

Marea Adunare Naționalâ și 
Consiliile populare

ANUL IXL, NR. 10 071

’ ua 11EE2EnniNIAlP.C.1.
K U CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAlL

In temeiul art. 46, alin. 1, și art. 63, pct.
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 

decretează:
ARTICOL UNIC. — Alegerile de deputați

nare Națională — Legislatura a IX-a —, precum și pentru consi
liile populare vor avea loc la data de 17 martie 1985.

1, din Constituție, 
România

pentru Marea Adu-
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;___±___ :________ ■ ■ ■ ■ ■' ■ ■ ------------------------------------ “-----------—

ki

Patru întreprinderi miniere

Plus 10000
Pentru cocseriile țârii

tone
din 
mi-

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele 

Republicii Socialiste România

Patru întreprinderi 
cadrul Combinatului 
nier Valea Jiului (Lonea, 
Vulcan, Paroșeni și Băr- 
băteni) au extras, împreu
nă, de la începutul anului, 
o producție suplimentară 
de peste 10 000 tone căr
bune.

■ CEA MAI MARE 
PRODUCȚIE, EXTRASA 
SUPLIMENTAR SARCI
NILOR DE PLAN, O ÎN
REGISTREAZĂ MINA LO
NEA. De la începutul anu
lui, minerii din cadrul a- 
cestui destoinic colectiv 
au extras, peste sarcini, 
3800 tone de cărbune.

■ MINERII ORAȘU
LUI VULCAN au extras, 
peste sarcinile la zi, 4700 
tone de cărbune (mina Pa
roșeni — plus 3000 tone și 
mina Vulcan — plus 1700 
tone).

i

I

MINA BĂRBATENI 
CONTINUA SA SE MEN
ȚINĂ PRINTRE COLEC
TIVELE FRUNTAȘE ALE 
C.M.V.J., IN ACTIVITA
TEA DE EXTRACȚIE A 
C\RBUNELUI PENTRU 
COCS. După cum ne in
formează tovarășa Miiiae- 
la Tache din cadrul com
partimentului planificare 
al minei, producția extra
să suplimentar este, la zi, 
de 1900 tone de cărbune 
cocsificabil. Sectoarele I A 
și I B au extras, peste plan, 
650 și, respectiv, 380 tone.

Pe primul loc în între
cerea socialistă de la mina 
Bărbăteni, se situează sec
torul III, cu un plus 
1400 tone și o depășire 
productivității muncii
500 kg pe post în cărbune

conduse de
ONOFREI,
IORDAN,

Conferința organizației județene 
a Frontului Democrației și 

Unității Socialiste '

In acțiune ia I.M. Lonea

de
a 

cu

Competent profesională, 
confirmată de fapte

In luna ianuarie, minerii 
de la Lonea au demarat 
bine, depășind sarcinile 
de plan la producția fizi
că de cărbune cu aproape 
4 000 de tone. Este un suc
ces remaicabil care vine 
să întregească bunele re-

bune obținute anul trecut 
au fost însă umbrite de 
penalizările suportate din 
cauza neîncadrării căr
bunelui livrat preparației 
în indicatorii de calitate. 
Cu toate eforturile depuse 
pe această linie, procentul

L?phoGfatt ă de. cont t’urtlâ |

pen- 
mult 

co
de

U.T.C.

zultate obținute in anul 
trecut, cînd colectivul și-a 
realizat și depășit ritmic 
sarcinile de ' plan, situîn- 
du-se pe un loc fruntaș în 
întrecerea socialistă 
tru a da țării cît mai 
cărbune. Conducerea 
lectică, organizațiile 
paitid, sindicat și
de la mină s-au preocupat 
permanent de asigurarea 
linei de front active nece
sară creșterilor de pro
ducție care s-au înregis- 
tat de la o lună la alta în 
anul 
toate condițiile ca ș 
acest ultim an al actualu
lui cincinal, 
producție să 
nite ritmic.

trecut și au creat
și în

sarcinile de 
fie îndepli- 

Rezultatele

ultimele luni 
limita admisă

scădere de 
ajungînd 
aproape 
- 38 la

experien- 
și anali-

de cenușă admis a fost 
depășit în medie cu 1,4 
puncte, deși acesta a fost 
intt-o continuă
la o lună la alta, 
în 
la 
sută.

Pornind de la 
ța bună căpătată 
zînd cu multă răspundere 
cauzele care generează 
depășirea acestui indica
tor, conducerea colectivă 
a minei împreună cu cei
lalți factori de răspunde
re au acționat în conse
cință privind calitatea căr-

Gheorghe ROTEA

(Continuare in pag. o 2-a)

și cu 600 kg pe post, la 
nivelul sectorului. Aceste 
rezultate sînt rodul stră
daniilor depuse de minerii 
din brigăzile 
CONSTANTIN
GHEORGHE
VASILE COTEA, ANDRO- 
NE GRUMAZESCU, VA
SILE FODOR și ȘTEFAN 
GANTZ, care depășesc 
productivitatea muncii pla
nificată în medie cu 1,5 
tone pe post.

De la șeful sectorului 
III, Haralambie Enache, 
aflăm că cele mai mari 
productivități sînt realiza
te, în nofida condițiilor 
de lucru precare, de bri
gada condusă de Vasile 
Cotea. De asemenea, re
zultate bune obține bri
gada de tineret condusă 
de Vasile Fodor, un tînăr 
„crescut" la mina Bărbă- 
teni, care a reușit să sta
bilizeze și alți tineri. Ei 
au devenit deja mineri 
destoinici, pricepuți. An
gajamentul sectorului III 
este ca, pînă la sfîrșitul 
lunii ianuarie să realizeze 
o producție suplimentară 
de 1800 tone de cărbune 
pentru cocs. (M.B.)

Adunări generale
I. M. VULCAN

Ieri, la Deva, s-au des
fășurat, într-o atmosferă* 
de deplină unitate In ju
rul partidului, a secreta
rului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
într-un climat de puter
nică și deplină angajare 
pentru înfăptuirea
bătută a hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea 
partidului, lucrările Con
ferinței județene a Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste. La con
ferință au participat de-

nea-

al

legații aleși în conferin
țele organizațiilor locale 
ale F.D.U.S., cadre de 
conducere din unități eco- 
nomico-sociale, reprezen
tanți ai organizațiilor de 
masă și obștești, activiști 
de partid și de stat, zia
riști.

După alegerea organe
lor de lucru, conferința 
a adoptat următoarea or
dine de zi:

1. Dare de seamă asu
pra activității politice, 
sociale și cultural-edu-

cative 
Consiliul 
F.D.U.S.
al II-lea 
nă în prezent;

2. Directivele Congre
sului al XIII-lea al 
P.C.R. privind dezvolta
rea economico-socială a 
României in
1986—1990 și 
de perspectivă- pînă 
anul 2000;

desfășurate
județean 

de la Congresul 
al F.D.U.S. pî-

de 
a]

perioada 
orientările 

in

(Continuare in pag. a 4-a)

Conferința județeană a
Organizației Democrației 

Unității Socialiste
Luni, 28 ianuarie a.c., 

a avut loc Conferința ju
dețeană Hunedoara a Or
ganizației Democrației 
și Unității Socialisto.

Au participat delegați 
ai organizațiilor demo
crației și unității socia
liste din municipiile, o- 
rașele și comunele judo

's_____________________ '

țului, desemnați în cadrul 
conferințelor pentru dări 
de seamă și alegeri ale 
O.D.U.S., reprezentanți ai 
organizațiilor de masă si 
obștești, activiști de 
partid și de stat, nume
roși invitați.

După alegerea organe
lor de lucru, conferința

ale reprezentanților oamenilor muncii

Hotărîre unanimă de a realiza exemplar sarcinile 
eficiențăde plan in condiții deA

SI

următoarea

seamă asu- 
politice,

a adoptat 
oidine de zi:

1. Dare de 
pra activității
sociale și cultural-edu
cative desfășurată de 
organizațiile democrației

(Continuare in pag. a 4-a)
________________ y*

in paq. a 3-a
S P O K T

B Juniorii Jiului vi
zează finala pe țară

Adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii din cadrul I.M. 
Vulcan a constituit o pu
ternică expresie a hotărî- 
rii întregului colectiv de 
a realiza exemplar sarcini
le planului producției de 
cărbune în condiții de efi
ciență economică sporită 
Din darea de seamă a re
ieșit că anul 1984 a fost 
încheiat cu un bilanț rod
nic. Producția netă a fost 
nu numai realizată, ei și 
depășită cu 10,2 milioane 
lei. La productivitatea 
muncii s-a înregistrat o 
creștere de 2,7 la sută față 
de indicatorul planificat. 
Cheltuielile la 1000 lei pro
ducție marfă au fost mal 
mici cu 13,3 lei față de 
plan, iar calitatea cărbu-

s-a îmbunătățitnelui
1,4 puncte.

La dobîndirea acestor 
rezultate o contribuție 
deosebită au avut-o colec
tivele sectoarelor V, VI și 
VII, care au raportat im
portante cantități < 
bune extras peste 
le de plan. Printre 
zile care au extras 
mai mari cantități de 
bune suplimentar se 
mără cele conduse 
Traian Borșa, Gheorghe 
Buhuțan, Mihai Dudescu, 
Paraschiv Giurăscu și 
Ioan Bud.

Desfășurate intr-Un pro
nunțat spirit de răspunde
re și exigență muncito
rească, dezbaterile adună
rii au dezvăluit și unele

CU

de căr- 
sarcini- 

? brigă- 
cele 
căr- 
n ti
de

Intervenții rapide, cu rezultate
->

bune

neajunsuri, au jalonat mă
surile necesare pentru asi
gurarea condițiilor de re
alizare ritmică a sarcinilor

■ Un bogat calendar 
competițional

R Noi speranțe ale 
schiului de performan
ță la Lupeni

Viorel STRAUȚ

(Continuare in pag. a 2-a>

■ Cupa 
al XII-lea al 
la patinaj

„Congresul
U.Ț.C.“, 

v iteză

Energeticienii de la U- 
zina electrică Paroșeni au 
pulsat, sîinbătă și du
minică în sistemul ener
getic național 7 233 000 
kWh energie electrică, re- 
alizînd numai duminica, 
27 ianuarie, o putere me
die de 180—190 MWh des
tinată energiei electrice, 
plus o cantitate însemna
tă de energic termică pen
tru locuitorii Văii Jiului.

După rum ne informa 
ieri dimineață ing. Gheor
ghe Dinea, inginerul șef 
al uzinei, ca să ajungă

precupețit nici un efort 
pentru înlăturarea avari
ei de la cazanul nr. 4. 
Lăcătușii din formația

Post fix !a U. E. Paroșeni

la puterea medie de pes
te 150 MWh, cit este pre
văzută pentru această 
perioadă, energetic ienii 
de la Paroșeni nu au

au înlocuit în focarul 
cazanului mai multe ser
pentine care erau fisura
te. Pentru repunerea ca
zanului în funcțiune tre
buiau remediate defec
țiunile apărute la zidăria 
refractară. Maistrul Va
sile Păcală, împreună cu

condusă de Dragomir
Lucaci și sudorul losif
Horvath, sub directa în
drumare și supraveghere 
a maistrului Ion Angliei, (Continuare in pag. a 2-a)

De veghe la izvoarele luminii
Alerta 

gurarea 
ce și a celei termice, 
condițiile înghețării 
nării și a principalilor 
săi afluenți, iată condi
ția priinor-____________
diala a succe- t x’ c p i> i p ț ] i 
sului in con- 1 1 _ _ 1 •
fruntareâ cu 
vicisitudinile naturii. Mi
nerii Văii se străduiesc 
să suplinească lipsa „căr
bunelui alb", zilnic tre
nuri suplimentare de căr
bune iau drumul termo
centralelor, 
electrică 
forțele 
pentru a 
ționarea 
la capacitate maximă 
agregatelor 
ilor. Dar, fiindcă energia 
constituie o problemă de 
importanța națională în 
ajutorul muncitorilor și 
specialiștilor de la 
mocentrală, a sosit, 
vineri, 18 ianuarie, 
formație de lucru

continuă. Asi- 
energiei electri- 

în 
Du-

cadrul serviciului C.T C 
Laboratoare al I.U.M. 
Petroșani, condusă de 
maistrul Iosif Heintz Zil
nic, nouă sudori electrici 
și autogeni,

Uzina
loato

La
Paroșeni
silit mobilizate 
se asigura func- 

ireproșabilă și 
a 

■ și insțalați- 
fiindcă

ter
ci e 

o 
din

V

I

V
lămurește

Gheor- 
■ Dogaru, 
află în 

schimbul l la
termocentrală. Au adus 
cu ei trei agregate de su
dură, două grupuri elec- ț 
trogene, tot echipamentul . 
necesar. Și astfel, în timp ) 
ce loan Căpeț, Georgică * 
Voicu, Nicolae Vladislav, I 
Gheorghe Matei, Ion Ma- \ 
nea, llie Ilorotan, Petru 
loncică, Andrei Both și 
Marian Niță muncesc 
temporar la uzina electri
că, ortacii lor de la 
I.U.M.P. 
prioritare 
utilaj ale 
vreme va

lor de
au coiîsiderat 

comenzile de 
uzinei. Cită 

dura alerta ?

*

vet :
— Cît va fi nevoie, răs- 1 

punde prompt ing. Gheor- i 
ghe Dogaru. <

Sever NOIAN '
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„Atelierul

Hora- 
corul 

al

La Casa de cultură a 
sindicatelor din Petroșani 
a avut loc vineri, 25 ia
nuarie a.c. o nouă întîl- 
nire a “atelierului arte
lor" cu publicul. Și-au 
adus contribuția profe
sorul Mircea Munteanu, 
profesorul Dumitru Peli- 
grad, profesorul 
țiu Alexandrescu, 
„Armonii tinere"
I.U.M.P., actorii Corvin 
Alexe și Lerida Bucholt
zer de la Teatrul de stat 
„Valea Jiului", poeții Mir
cea Andraș și Rahela Bar- 
can, membri ai cenaclu
lui „Mesagerul", loan Ve
lica și Gheorghe ! 
binecunoscuți actori 
mici, interpretele 
zică folk Ileana 
și Claudia Spon. 
ții atelierului

Sereș, 
i co

de mu- 
Berki 

Invita- 
au fost 

grupul folk „Canon" din 
Hunedoara și poetul loan 
Evu. „Atelierul artelor" a 
fost o întîlnire a muzicii, 
poeziei, și istoriei cu oa
menii, în mod deosebit 
tineri. Se poate afirma că 
toți cei care nu au fost 
în sala casei de cultură 
au ce regreta. Spectaco
lul, prezentat de scriito
rul Dumitru Dem. Ionaș- 
cu, s-a ridicat la 
bun nivel artistic, 
prinzînd momente 
rare și muzicale, 
toare ale Unirii Moldovei 
cu Muntenia, vibrante 
versuri și cîntcce dedica
te secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cînte- 
ce de pace, prelucrări ale 
folclorului românesc.

Au răsunat pe scenă, 
alături de „Balada" lui Ci-

un 
cu- 

lite-
evoca-

artelor”
a 

fapt 
pe 

acti- 
mu-

Și nu s-ar fi întreprins a- 
ceste măsuri operative, de
și redarea vagoanelor în 
fluxul de circulație a de
venit o necesitate acută, 
dacă nu ar fi intervenit cu

ajutorarea întreprinderii, 
prin dirijarea unor mașini 
și utilaje la descărcare. 
Așa a fost posibil ceea ce 
nu s-a făcut, adică a fost 
tergiversat 4 luni — în cî-

la același 
cu care ne-a 
ultimul timp, 
Corvin Alexe 
Bueholtzer au 

versurile

prian Porumbescu, versu
rile delicate ale Rahelei 
Barcan, poet cu o sensi
bilitate aparte.

Ca totdeauna, voia bu
nă s-a făcut prezentă, 
loan Velica și Gheorghe 
Sereș făcînd din nou do
vada unor calități acto
ricești deosebite.

Corul „Armonii tinere" 
al I.U.M.P. a avut o pres
tație scenică 
înalt nivel 
obișnuit în 
iar actorii 
și Lerida
adăugat, prin 
recitate cu multă vigoare 
și putere sugestivă, noi 
trăsături manifestării ar
tistice în sine.

In încheiere, grupul 
folk „Canon" a prezentat 
patru piese — toate fiind 
creații originale. Am re
marcat faptul că toți cei 
cinci membri ai grupului 
sînt atît instrumentiști 
cît și interpreți vocali. 
Ne-a plăcut timbralitatea 
vocilor, echilibrul sonor, 
intervențiile cntrapunc- 
tice ale viorii, tratarea 
polifonică și uneori hete- 
rofonică a liniei melodi
ce, o linie melodică cu 
adinei rădăcini în melosul 
popular.

Un spectacol bun. Or
ganizatorii ne promit pen
tru luna februaarie 
alt „atelier al artelor", 
această dată dedicat 
Constantin Brâncuși. 
sperăm că numărul 
ticîpanților în sala 
spectacol va fi mult 
mare.

un 
de 
lui 
Să

par-
de

mai

!

B

în urmă cu o săptămînă 
și ceva ziarul nostru 
semnalat o stare de 
pe cît de anacronică 
atît de critică pentru 
vitatea economică din
nicipiu: staționarea a su
te de vagoane la rampele 
de descărcare, multe de a- 
nul trecut, deci imobiliza
te, a căror redare circula
ției a fost tărăgănată cu 
multă ușurință de către 
factorii răspunzători ai be
neficiarilor.

Printre unitățile critica
te pentru că și-au format 
un adevărat „depozit pe 
roți" a fost și I.F.A, „Vîs- 
coza" Lupeni care deși a 
avut la descărcat zeci de 
vagoane cu utilaje, celulo
ză, combustibil etc. pen
tru care s-au plătit amor
tismente — deloc favorabi
le situației economico- 
financiare a întreprinderii 
— nu s-au întreprins mă
suri pentru a fi descărcate.

I

Pe urmele semnalelor critice

Și totuși a fost posibil
...în cîteva zile ce 

timp de 4 luni

• • •

nu s-a făcut

toată fermitatea organul o- 
rășenesc de partid. Inter
venția în ultimele zile a 
constat atît în delegarea a 
doi membri ai biroului o- 
rășenesc de partid la „Vîs- 
coza“ pentru a coordona 
acțiunea și a organiza for
țele fabricii la descărca
rea vagoanelor, dar și prin

teva zile stocul de vagoa
ne imobilizat la rampa de 
descărcare de la „Vîscoza" 
a fost redus la jumătate. 
Și aceasta în ultima săptă
mînă. Vineri dimineața, 
mai erau la descărcat ’ 26 
de vagoane, ne informa 
ing. Victor Iloiu, șeful 
R.C.M. Petroșani, stoc ce

urma să fie lichidat în ur
mătoarele 24 de ore.

Deci, se poate ! Se poat< 
cu interes și prin acțiun 
ferme, nu prin tărăgănare 
și superficialitate de cart 
au dat dovadă factorii res
ponsabili de la „Vîscoza" 
care și în ultimele zile 
respectiv în 23 ianuarie 
deși la descărcarea celu 
lozei s-a lucrat pînă la o 
ra 17,30, ei, adică c.ei co 
interesați direct în desfă 
șurarea acțiunii, și-au pu: 
căciulile și au plecat aca 
să... „Doar se ocupă ce 
de la oraș..." Așa a ajun 
„Vîscoza" să plătească a- 
nul trecut C.F.R.-ului o pe 
nalizare de 4,5 milioam 
lei...

O penalizare pentru ne 
glijență, pentru superfici 
alitate.

Prea scump plătite. Ș 
încă din banii statului.

Dan STEJARU

Hotărîre unanimă de a realiza exemplar sarcinile
(Urmare din pag. I)

de plan din anul 1985. Au 
fost identificate noi 
de sporire a eficienței 
nomice, cauzele unor 
mineri 
plan la 
ducție 
ții la 
lat în 
roase 
zează 
rea procesului de produc
ție pe schimburi, 
rea cheltuielilor 
îmbunătățirea 
de transport și . 
nare. Tovarășii 
tin Mareș, Gheorghe

I (Urmare din pag. I)

zidarii Alexandru Slă 
vei, Dumitru Ungurcant 
și Vasile Chiță nu au pă 
răsit uzina pînă c 
nu au fost rome 
diate toate defectele. Da 
torită lor cazanul nr. 
funcționa ieri dimineața 
la parametri stabiliți. D 
asemenea s-a acționat ci

huțan, Mitică Nicolescu, 
Anania Romaniuc, luînd 
cuvîntul în cadrul dezba
terilor și-au asumat în 
numele brigăzilor și sectoa
relor angajamente con
crete de depășire a sarci
nilor de plan la producția 
de cărbune pe anul 1985.

Referindu-se la cauzele 
unor rămîneri în urmă, to
varășii Mihai A. Mihai, E- 
mil Strania, Georgel Che- 
leș, Ștefan Doicear, Aurel 
Frățilă și Iosif Bocan au 
formulat propuneri cons
tructive, care au fost in
cluse în final în planul 
de măsuri tehnico-econo- 
mice și politico-organizato-

rice, aprobat și devenit ho- 
tărîre a adunării generale.

Răspunzînd chemării la 
întrecere lansată de mine
rii din Paroșeni, aduna
rea generală a aprobat an
gajamentul colectiv anual 
în care se prevede, printre 
altele, depășirea planului 
producției de cărbune cu 
13 000 tone, realizarea u- 
nei producții marfă supli
mentare în valoare de 5,3 
milioane lei, depășirea 
cu 200 ml a planului lucră
rilor de pregătiri și cu 
50 ml a celor de deschi
deri, reducerea cu 3,8 lei 
a cheltuielilor totale 
producție planificate

căi 
eco- 
ră- 
de 

pro-
în urmă față 

indicatorul 
Participan- 
au formu- 
lor nume- 

vi- 
perfecționa-

marfă. 
dezbateri
cuvîntul 

propuneri care 
direct

, reduce- 
materiale, 
activității 
aprovizjo-
Constan-

de 
la

A. CONSTÂNTEANU

'Urmare din pag. I)

Eforturi- 
această 
colectiv 

în cele

bunclui, în lumina pro
gramelor întocmite la ni
vel de C.M.V.J. și minis
ter. A fost întocmit un 
program de măsuri care 
să ducă la reducerea în 
continuare a procentului 
de cenușă, astfel îneît căr
bunele livrat să se înca
dreze în indicatorii de ca
litate. Iată doar cîteva 
dintre aceste măsuri: maiș
trii minieri vor urmări e- 
xecutarea unei podituri 
corespunzătoare la toate 
locurile de muncă în vede
rea evitării surpărilor; la 
executarea lucrărilor de 
pregătiri în stratele 3 și 5 
se va evita traversarea zo
nelor sterile la feliile supe
rioare mențioante pe har
tă; se va intensifica ale
gerea sterilului în 
ran la locurile de 
unde este posibil
lucru, iar pentru cointere
sarea membrilor formați
ilor de lucru volumul ste
rilului ales se plătește; la 
banda de claubaj de la 
suprafață se vor plasa mi-

subte- 
muncă 

acest

mm șapte posturi pe 
care schimb.

Respectînd întocmai pro
gramul de măsuri stabilit, 
nici rezultatele nu au în- 
tîrziat să vină, 
le depuse și pe 
cale de întregul 
s-au concretizat
peste 400 tone primite bo
nificații în primele două 
decade ale lunii ianuarie. 
Procentul de cenușă reali
zat s-a situat zilnic cu 
0,1—0,3 puncte sub limi
ta admisă, iar cel de umi
ditate cu 0,5 puncte. Dar 
iată ce ne spunea sing. 
Dorina Gaboș, responsabi
la cu calitatea la I.M. Lo- 
nea: „La mina noastră co
lectivul a avut în perma
nență preocupări pentru 
îmbunătățirea indicatorilor 
de calitate și cînd : 
aceasta mă gîndesc 
faptul că procentul de 
nușă realizat în 1984 
fost de 39,4 la sută, cu 
puncte mai mic decît 
realizat în 1983, iar la

spun 
: la

ce-
a

1,6 
cel

a 
doua decadă a acestei luni, 
din 1985 a ajuns la 37,7 —

cu 0,3 puncte mai mic de
cît cel admis. Rezultatele 
bune obținute pe această 
cale în ultimul trimestru 
al anului trecut și în pri
ma parte a lunii ianuarie 
ne dau garanția că în a- 
cest an colectivul minei 
Lonea va obține însemna
te beneficii din bonificați
ile primite ca urinare a în
cadrării cărbunelui livrat 
preparației în indicatorii 
de calitate. Conducerea 
colectivă a minei și fac
torii de răspundere cu ca
litatea nu vor face nici 
un rabat pentru îndeplini
rea acestui indicator și 
vor fi foarte drastici cu 
cei care nu respectă pro
gramul de măsuri întoc
mit".

Primii pași pe calea îm
bunătățirii calității căr
bunelui, pentru îndeplini
rea indicatorilor de calita
te, au fost făcuți, dar ei 
trebuie să fie urmați de 
alții tot la fel de hotărîți 
pentru ca în acest an mi
nerii să dea tot mai mult 
cărbune de calitate supe
rioară.

1000 lei producție marfă.

Aspect din adunarea reprezentanților oamenilor 
muncii de la I.M. Vulcan. Foto: Ovidiu PARAIANU

Actiune de
* perfecționare

yFinfOPmăm
EXPOZIȚII DE CARTS. 

La librăria „Ion Creangă" 
din Petroșani s-a verni
sat sîmbătă o expoziție 
de carte social-politîcă. 
Expoziția cuprinde lu
crări de referință din o- 
pera fiolozofică, econo
mică, socială și politică 
a președintelui României 
socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu,

secretar general al parti
dului. O expoziție simi
lară s-a deschis și la 
Muzeul mineritului din 
Petroșani. (Al.H.)

ANGAJAMENT UTE- 
CIST. Pînă la această 
dată, uteciștii de la Pre- 
parația Coroești au rea
lizat, prin muncă patrio
tică, economii finanțate 
de peste 20 000, lei. Tine
rii uteciști de la aceas
tă unitate s-au angajat 
ca în cinstea Congresu
lui al XII-lea al U.T.C. 
să realizeze 60 la sută 
din planul anuali (M.B.)

DEZBATERE. Casa de 
cultură a sindicatelor din 
Petroșani organizează 
mîine, 30 ianuarie, la 
ora 18, Ia căminul de 
nefamiliști al I.M. Dîlja,

Intervenții 
rapide, 

cu rezultate 
bune

Ieri, la Petroșani, 
ceput o acțiune de 
fecționare în 
muncii educative la 
participă educatoare, 
vățători și profesori 
gimnaziile Văii 
Organizată de Inspectora
tul școlar județean înaintea 
celui de al doilea trimes
tru al actualului an de în- 
vățămînt, această manifes
tare, care continuă și as
tăzi, a cuprins expuneri, 
dezbateri, prezentări de 
referate, activități practi
ce destinate generalizării 
unor metode și forme efi
ciente în procesul de
instruire și educație din

a în- 
per- 

domeniul
care 

, în- 
din 

Jiului.

ca- 
ca-

o dezbatere sub generi
cul „Conștiință, etică, e- 
chitate, comportament". 
La dezbatere participă 
sociologul Valerian Pro- 
danciuc și juristul Virgil 
Diaconu. (G.B.)

PUNCT FINAL în întrecerea socialistă a unită
ților cinematografice din județ. Două unități din 
Valea Jiului au ocupat locurile fruntașe, mai pre
cis, locul I cinematograful „7 Noiembrie" din Pe
troșani (responsabil Francisca Ionașcu) și locul al 
II-lea, cinematograful „Cultural" din Lupeni (res
ponsabil Gabriela Andraș). Un frumos succes, ce răs
plătește strădaniile depuse pentru asigurarea unor 
condiții optime de desfășurare a spectacolelor. (G.C.)

școlile municipiului, 'n 
drul ședințelor plenare 
re au avut loc ier, a’J fost 
prezentate expuneri des
pre dezvoltarea econonu- 
co-socială a județului și ță
rii noastre în cincinalul 
1986—1990 și orientările de 
perspectivă pînă în anul 
2000 și despre sarcinile ce 
revin învățământului 
documentele 
al XHI-lea
Dezbaterile, desfășurate și 
pe specialități, au eviden
țiat contribuția școlii la 
formarea conștiinței re
voluționare, la- dezvolta
rea trăsăturilor moral-po- 
litice ale tinerei generații.

din
Congresului 

al partidului.

DEMOGRAFICA. Al 
100-lea nou născut înre
gistrat la Consiliul popu
lar municipal se numește 
Andrei Vlad Gălățan, fiul 
unui muncitor și al unei 
educatoare din Petrila. 
De la începutul anului, 
15 perechi de «tineri au 
început „viața în doi". 
(M.B.)

PIRTIE DE SCHI. La 
Aninoasa, în locul numit 
Șes, s-a amenajat o pîr- 
rie de schi. Printre cetă
țenii care s-au remarcat 
în această acțiune de 
muncă patriotică se nu

I 
I
I
I 
I
1 
I
I 
I

toată hotărîrea pentru a 
sigurarea apei de răcir 
din Jiu, ca urmare a dc 
bitului scăzut care se s 
flă in barajul uzinei.

Și în aceste zile s-a ai 
ționat cu forțe sporit 
pentru buna aprovizic 
nare a centralei cu că> 
bune și funcționarea 1 
parametri cît mai îna> 
a tuturor grupurilor « 
nergetice. In cele dou 
zile, formația de tram 
port condusă de Em 
Costa, deși condițiile n 
au fost pfea prielnice, 
reușit să descarce 87 c 
vagoane, care au și fo 
expediate pentru reîncă 
care. Deși rigorile acest 
ierni aspre se mai f< 
simțite, energeticienii < 
la Paroșeni, aflîndu-i 
mereu la datorie, au rei 
șit să mențină in aces 
zile puterea medie real 
zată Ia o cotă superioai 
sarcinilor planificat 
pentru această perioad 
pulsind in sistemul n 
țional de la începutul 1 
nii ianuarie 86 204 MM 
energie electrică.

mără Vasile Tămaș și
Ilie Corlan. (T.S.)

STAREA VREMII. De 
la meteorologul de servi
ciu, Maria Șerban, am 
aflat că, ieri dimineață, 
temperatura aerului era 
de plus un grad la Pe
troșani și minus două 
giade în Paring. (G.S.)

Rubrică realizată de 
Mircea BUJOKESCU
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Juniorii Jiului vizează finala
Nu este de mirare că, de 

cînd Romulus Leca a fost 
numit antrenorul juniori
lor republicani, în urmă cu 
trei ani, Jiul se află prin
tre protagonistele seriei a 
8-3, spre exemplu, înain
tea acestui retur, conduce 
disputa cu 20 de puncte, 
devansînd cele patru echi
pe arădene și fosta cam
pioană națională Corvinul.

— Rodul muncii mele, 
recunoaște modest fostul 
fotbalist al Jiului Romulus 
Leca, s-a conjugat fericit 
cu preocuparea conduce
rii clubului pentru propria 
pepinieră. Cine ar fi în
drăznit altădată să creadă 
că in această vacanță 75 
de copii și juniori ai cen
trului nostru s-au pregă
tit la Geoagiu ?

— Postura de lideră in- 
tr-o companie atît de se
lectă, obligă.

— Deviza echipei 
disciplină de 
permanentă, 
— argumente 

colectiv,

19 juniori, doar Adrian 
Mircea este originar din 
Sebeș, ceilalți sînt năs- 
cuți și crescuți în Vale. O 
frumoasă pledoarie în fa
voarea fotbalului autoh
ton.

tul județean și șase grupe 
de copii. In ceea ce pri
vește turul juniorilor I, 
Kalman a înscris 7 goluri, 
îl urmează în clasamentul 
eficacității: Surdoiu (5), 
Timofte, Krautil, Bendea

zzz/zZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZWZZZZZZZZWZWZZW/ZZZZZ/irZZZZZJ

Pregătirile divizionarelor de fotbal din Vale

noas- 
fier, 
seri

ale
prefața- 

a-

tre: o 
muncă 
ozitate 
jocului
te la antrenamente și 
plicate în partidele oficia
le. Ca antrenor de juniori 
mă simt însă obligat să a- 
sigur divizionarei A schim
bul de mîine, cu jucători 
tineri, cit mai compleți în 
materie de fotbal

— Practic, din totalul de

UZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZJ

— Selecția continuă, pro
gramul de pregătiri după 
„șablonul" naționalei și 
divizionarelor A, colabo
rarea cu școala și familia, 
fiindcă, acordăm o atenție 
deosebită muncii educati
ve, ne asigură nu numai 
„producerea" de valori ci 
și formarea unor caracte
re umane profunde. Sa
tisfacții ? Ghițan, Codescu, 
Timofte, A. Mircea, Kal
man au fost chemați în 
lotul U.E.F.A., Henzel a 
debutat în prima echipă.

— Și totuși nu toți juni
orii noștri au fost reținuți 
de antrenorii federali.

— Am impresia că
preferă adesea jucători mai 
puțin dotați, pentru a face 
servicii unor divizionare B 
și C, obligate prin regula
ment să alinieze în teren 
și juniori. Să revenim la 
Jiul. Mai avem trei echipe 
de juniori II în campiona-

se

(cîte 4), Mircea (3), Oaidă 
(2) și Clocea. Sînt jucători 
din toate dispozitivele e- 
chipei, semn că practicăm 
un fotbal modern, ofensiv: 
golaveraj 33—10, 10 victo
rii, o singură înfrîngere.

— Matyas, Radu, Cio- 
eea, Bendea, Surdoiu evo
luează, ultima oară în a- 
cest retur, intre juniori.

— Le vor lua locul co
legii mai tineri, tot atît 
de dotați; și acum fieca
re post este „dublat": 
Krautil se „bate" cu Sur
doiu pentru postul de ari
pă stînga, Codescu cu A- 
rad, Bendea cu D. Mihai

pe Jară
etc. Cei care depășesc li
mita de vîrstă trebuie să 
rămînă în Vale la Jiul, ori 
în „rodaj" la divizionarele 
din eșaloanele inferioare 
ale municipiului nostru. Nu 
peste mult timp și forma
ția de tineret-speranțe 
Jiului va arbora 
mari. Cu atît mai 
cît, la complexul 
sportiv dispunem 
diții materiale 
colaborarea ; 
este fructuoasă.

— Cum se anunță retu
rul ?

— II angajăm cu o 
bilizare exemplară, 
monstrînd o disciplină 
mă în teren și în afara lui. 
Vizăm cîștigarea seriei a 
VIII-a și o comportare cît 
mai bună în finala pe ța
ră a juniorilor. Vrem deci 
să contribuim la revitali- 
zarea fotbalului din Vale, 
să aducem cît mai multe 
satisfacții suporterilor Jiu
lui, entuziaștii mineri, pre
paratori, constructori etc.

Sever NOIAN

Lupte libere, divizia A

Una caldă, una rece

a
ambițiile 
mult cu 

nostru 
de con- 

excelente, 
antrenorilor

mo- 
de- 
fer-

se 
turneul fi- 

douâ re- 
adoptat 

punctaj: 
victorie, 

punct —

CLASAMENT!. L SERIEI A VIII-A
L Jiul Petroșani 11 9 2 0 33—10 20
2. Strungul Arad 11 8 1 2 32—20 17
3. Metalurgistul Cugir 11 6 3 2 23—18 15
4. Corvinul 11 7 0 4 26—12 14
5. E'.C.M. Arad 11 6 2 3 26—13 14
6. C.S.Ș. Arad 11 6 2 3 20—15 14
7. Mureșul Deva 11 4 0 ~7 16—21 8
8. C.SJȘ. Hunedoara 11 2 3 6 13—24 7
9. Rapid Arad 11 2 3 6 9—26 7

10. Minerul Lupeni 11 3 1 7 10—29 7
11. Unirea Alba lulia 11 3 0 8 22—26 6
12. Aurul Brad 11 2 1 8 10—26 5

O fotografie argument. Indisciplina (semnifica
tivă fază surprinsă pe peliculă) a afectat in tur com
portarea fotbaliștilor mineri din Paroșeni.

Duminică, a debutat no
ua ediție a campionatului 
diviziei A de lupte libere, 
după o nouă formulă de 
desfășurare; astfel primele 
două clasate în serii 
califică pentru
na), iar ultimele 
trogradează; s-a 
un nou sistem de 
4 puncte pentru 
2 pentru egal, 
înfrîngerea și 
neprezentarea. 
A din Vale, 
sub conducerea : 
lor Ion Corbei și 
Marmaliuc, și-a propus ca 
obiectiv menținerea la mij
locul clasamentului seriei 
a IlI-a și deci în prima 
divizie, demonstrînd însă, 
de la primul triunghiular, 
în sala Liceului industri
al din Motru, că șansele 
pot fi totuși mai mari de- 
cît veleitățile.

In prima întîlnire, din
tre Minerul Motru și Jiul, 
oaspeții și-au asigurat o 
victorie confortabilă, prin 
tușurile realizate de Vasi
le Adomnicăi (48 kg), Eu
gen Boțoroga (52), Mircea 
Risipitu (57), Vasile Plu- 

(82), Virgil Vasiliu

un
0 puncte —
Divizionara

Jiul Petrila, 
antrenori- 

Costică

Patinaj viteză

M nerul Paroșeni

Și divizionara C 
Paroșeni a reluat 
rile în vederea noului se
zon fotbalistic, din data de 
10 ianuarie; după vizita 
medicală și acomodarea 
la efort, lotul s-a deplasat 
la cabana 
întors la 
profesorul 
în tandem 
are la dispoziție o garni
tură tînără, omogenă și 
ambițioasă, cu care speră 
să promoveze în eșalonul 
secund. Calculele hîrtiei 
îndreptățesc speranțele 
tehnicienilor, dacă Meca
nica Orăștie are plus șase 
în clasamentul adevărului, 
minerii, cu două puncte 
mai puțin (datorită mai a- 
leș indisciplinei din teren), 
au avantajul unui retur cu 
o programare favorabilă, 
la care se adaugă plusul 
de tehnicitate a echipei lor. 
Asupra noutăților surve
nite în pauza competițio-

Minerul 
pregăti-

Căprișoara. Re- 
cîrma echipei, 

Tiberiu Benea, 
cu V. Ionescu,

— S-a renunțat Ia Pin- 
tea, Fîță și Nechimiș, încă 
de Ia sfîrșitul turului ac
tivează la noi Vînătoru 
(fost la divizionara B Mi
nerul Lupeni). Așadar lotul 
nostru are următoarea 
componență: Crecan, Spor
nic — Buzduga, Leleșan, 
Nicu Adrian, Pîrvuleț, Vî
nătoru, Ispir — Iordache, 
Matula, Stanei, Bîrsan, Ilă- 
dărean, Paraliță, Bălăci — 
Boloș, Băltaru, Gîtan, Pău
na (jucătorii subliniați sînt 
juniori — n.n.). Avem a- 
sigurat sprijinul material 
și moral al conducerii mi
nei (director, ing. loan 
Besserman), al secției de 
fotbal (președinte, ing. Pe
tru Tudor) și al asociației 
sportive (ec. Mihail 
cu).

— Cc obiective 
propus pentru noul

— Unul singur — PRO
MOVAREA.

Stan-

v-ați 
sezon ?

nală ne-a informat antre
norul Tiberiu Benea.

Ștefan ROTEA, 
corespondent

CLASAMENTUL SERIEI A xi-A :

1. Mec. Orăștie 15 9 2 4 29—14 20
2. Min. Paroșeni 15 9 2 4 23—15 20
3. Viit. Cluj Napoca 15 7 8 5 20—15 17
4. Dacia Orăștie 15 8 0 7 25—17 16
5. IMIX Agnita 15 8 0 7 25—20 16
6. Unirea Ocna S. 15 5 6 4 21—21 16
7. Soda Ocna M. 15 7 2 6 15—22 16
8. Min. Vulcan 15 6 3 6 29—20 15
9. Metalul Aiud 15 5 5 5 16—14 15

10. Met. Sighișoara 15 6 3 6 14—18 15
11. St. C.F.R. Cluj-Napoca 15 6 2 7 20—12 14
12. Vict. Călan 15 6 2 7 23—25 14
13. Min. Certej 15 5 3 7 12—26 13
14. Inter Sibiu 15 5 2 8 11—18 12
15. Tîrn avele Blaj 15 5 1 9 12—28 11
16. Mec. Alba lulia 15 3 4 8 17—26 10

.....

■

(plus 100) și debutanții în 
primul eșalon Romică Să- 
pînțan (68), respectiv Flo
rentin Zarif (100). Scor fi
nal 7—3 în favoarea oas
peților. Confruntarea mi
nerilor cu reprezentanții 
Centrului de antrenament 
Tg. Jiu a dat cîștig de 
cauză, din nou, oaspeților: 
6—4. Duelul pentru asigu
rarea primului loc s-a des
fășurat între Centrul de 
antrenament și Jiul. Acu- 
zînd arbitraje părtinitoa
re în partidele susținute de 
Adomnicăi și Boțoroga, 
precum și starea gripală 
a lui Nicușor Marmaliuc 
(62), reprezentanții noștri 
au înclinat steagul, după 
ce adiționaseră puncte doar 
prin Risipitu, Plugar și 
Zarif : 3—7.

Sîmbătă și duminică, la 
Deva, se va desfășura eta
pa județeană a campiona
tului republican al spe
ranțelor olimpice (16—20 
ani), de lupte libere, în
treceri individuale, la sal
tele aliniindu-se garnitu
rile: Constructorul Hune
doara, C.S.Ș. Deva, C.S.Ș. 
Petroșani si Jiul Petrila.

Andrei APOSTOL

“1

Cupa „Congresul al XH-lea al U.T.C.“
Duminică dimineața, la patinoarul „Preparato

rul" din Lupeni și-au dat întîlnire 27 de concurenți 
și o numeroasă asistență de tineri iubitori ai aces
tui sport, în cadrul etapei municipale a competiției 
omagiale Cupa „Congresul al XII-lea al U.T.C.". Con
cursul care a aliniat la start elevi din Uricani, Lu
peni și Paroșeni a fost dominat de viteziștii gazde
lor. Clasamentele probei rezervate sportivilor de 
14—15 ani arată astfel: fete: Monica Rad (Liceul 
industrial nr. 1 Lupeni), Vanda Nițescu și Vali Mun- 
teanu (ambele de la Școala generală nr. 1 Lupeni); 
băieți: Cornel Ciobanu, Iosif Bob (Liceul industrial 
nr. 1 Lupeni), Adrian Rus (Șc. gen. nr. 3 Lupeni).

Teodora MESAROȘ, 
instructor al Comitetului 

municipal U.T.C.

Un bogat calendar competițional
Dacă am număra toate diplomele, toate cupele 

și plachetele cîștigate de membrii clubului sportiv 
„Pionierul", de pe lingă Casa pionierilor și șoimilor 
patriei din Lupeni, cu siguranță am fi martorii u- 
nui record în materie. O întreagă sală, constituită 
intr-o frumoasă expoziție de trofee, adăpostește pre
miile cucerite în diverse concursuri de-a lungul ce
lor peste 15 ani de activitate. Dar, amănunte despre 
activitatea sportivă ne oferă prof. Vasile Nițescu, 
directorul casei pionierilor și șoimilor patriei :

spre 
mare

referiți 
pentru

— Toate 
registrate 
noștri — împărțiți în șa
se grupe (5 grupe de în
cepători și una de avan
sați) — sînt legate de 
strădaniile soților Ange
la și Iosif Eluda, care 
chiar de la primele ore 
de ființare a clubului, cu 
răbdare, cu migală au 
șlefuit și modelat talentul 
unor copii, care au răs
plătit din plin eforturile 
și încrederea investite 
în ei.

— Bineînțeles, acestea 
se referă mai mult la

succesele în
de sportivii

noi 
mai 
pu-

trecutul clubului. Pe 
însă ne interesează 
mult prezentul. Ce ne 
teți spune?

— Pregătirile sînt 
cepute de multă 
în masivul „f 
beneficiem de condiții 
excelente de pregătire. 
Dealtfel, sportivii noștri 
și-au trecut în palmares 
și primul concurs al 
nului, prin prezența 
festivalul sporturilor 
iarnă, 
două săptămîni. Am în
registrat chiar și primele 
succese, însă atenția noas-

în-
vreme 

Straja". Aici

a- 
la 
de 

desfășurat acum

tră este îndreptată 
competiții de mai 
anvergură.

— Probabil vă 
la competițiile
sportivii de performanță?

— Da, într-adevăr, așa 
este și am în vedere par
ticiparea grupei de schi
ori de performanță la cî- 
teva concursuri deosebit 
de importante. Este vor
ba despre Cupa Băișoa- 
ra — Cluj, precum și 
Cupa „Pionierul" — or
ganizată de Consiliul 
Național al pionierilor 
și șoimilor patriei — un
de avem de apărat locul 
I, cucerit anul trecut. Și 
pentru ca schiorii noștri 
să fie în cea 
formă pentru 
tul republican 
rilor sportive
se va desfășura în 
rioada 4—6 februarie a c. 
la Cluj, echipa noastră

mai bună 
campiona- 
al clubu- 
școlare, ce 

pe-

de schiori și schioare va 
participa la „Cupa Mo- 
goșa" — Baia Mare, un
de sperăm să obținem 
locuri fruntașe.

— Cînd afirmați acest 
lucru, probabil vă bizuiți 
pe talentul cîtorva din
tre ei. Care sînt aceștia?

— Intr-adevăr, mizăm 
pe comportarea bună a 
cîtorva dintre schiori, de 
fapt, autorii tuturor suc
ceselor înregistrate de 
club. Dealtfel, acest lucru 
se poate observa și în 
expoziția noastră de tro
fee: Ecaterina — ’ 
Cristina Fildan, 
ca Vraja, Melinda Nivelt 
dintre fete și Mihăiță 
Csiki, Radu Bogdan și 
Marius Blăjan, dintre bă
ieți, ne-au adus de fie
care dată trofee. Sperăm 
s-o facă și acum. Și nu 
numai ei, chiar și cei
lalți.

Dinieu, 
Angeli-

Gh. CHIRVASA

Noi speranțe ale schiului
Duminică, pe una din 

pîrtiile de lingă cabana 
Straja Lupeni s-a desfă
șurat un concurs de schi 
pentru cei mai mici re
prezentanți ai acestui 
frumos și util sport de 
iarnă Au participat copii 
mici și șoimi ai patriei 

■ selecționați din grădini
țele și din grupele de 
șoimi ai patriei din loca
litate. Concursul a fost 
organizat de Clubul-spor-

pentru 
schi 
în- 
a-

sporti-

tiv „Pionierul" Lupeni cu 
sprijinul consiliului oră
șenesc al pionierilor și 
șoimilor patriei, cu scopul 
de a selecționa 
viitoarele clase de
pe cei ce dovedesc 
clinații și talent la 
ceasta disciplină 
vă. După o întrecere ca
re a aliniat la start 20 
de copii și a fost urmă
rită de o numeroasă a- 
sistență, primele trei

de pe rmanțâ la Lupenî
locuri au fost ocupate, pe 
categorii, de următorii 
concurenț i: categoria co
pii mici, băieți, locul I : 
Călin Moraru, II. Cătă
lin Boca, III. Claudiu Ol- 
teanu; categ. șoimi ai pa
triei, fete, locul I: Co- 
druța Domokoș, II: Anca 
Bogdan, III: 
Gyenge; băieți, 
Cornel Pătruț, 
briei Beldivan, 
an Dascălu.

Margareta 
locul I: 
II: Ga
lii: Adri-

La buna desfășurare a 
concursului au contri
buit corpul arbitrilor din 
Lupeni și cadre didacti
ce de la C.S. „Pionierul". 
Primilor trei clasați le-au 
fost înmînate diplome 
și premii în obiecte, în 
cadrul unei festivități ca
re a avut loc, pe platoul 
din fața cabanei.

V. STRAUȚ
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Conferința organizației județene 
a Frontului Democrației și 

Unității Socialiste

Conferința județeană a
Organizației Democrației și 

Unității Socialiste
(Urmare din pag. 1)

3. Programul de dezvolta
re economico-socială a ju
dețului în cincinalul 1986— 
1990 și orientările de pers
pectivă pînă in anul 2000.

4. Programul directivă 
de creștere a nivelului de 
trai și ridicarea continuă 
a calității vieții in perioa
da 1986—1990;

5. Program de măsuri 
pentru participarea Con
siliului F.D.U.S. și organi
zațiilor de masă și obștești 
componente la înfăptuirea 
sarcinilor cuprinse in do
cumentele Congresului al 
XIII-lea al P.C.R.

6. Alegerea Consiliului 
județean al F.D.U.S.

7. Alegerea delegaților 
la Congresul F.D.U.S. și 
desemnarea candidaților 
pentru Consiliul Național 
al F.D.UJS.

In continuare a fost pre
zentată darea de seamă 
cu privire la activitatea 
Consiliului județean al 
F.D.U.S. pentru înfăptui
rea Directivelor Congresu
lui al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român.

Pe marginea documen
telor aflate la ordinea de 
zi au luat cuvîntul tovară
șii: Elena Drozd, Cornel 
Rusu, Rafila Iacob, Viorel 
Răceanu, Dorn Toma, Va
leria Secan, Vasile Blen- 
dea, Virgil Sicoe, Nicolae 
Oargă, Alexandru Ilotă- 
ran, Ileana Bârsan, Danilă 
Moldovan, Romulus Dra- 
goș. loan Retegan, Andrei 
Soos, Ana Berian, Eugen 
Avram, Loghin Berende.

Materialele prezentate 
și participanții la dezbateri 

Membrii Consiliului județean al F.D.U.S.
Aurel Apostoiu, loan Achim, Iosif Am- 

bruș, Eugen Avram, Nicolae Buciumau, 
Reghina Raveca Bolog, Tania Busuioc, 
Gheorghe Benea, Samson Butnar, Nico
lae Bo/dog, Arpad Barra, Zorița Bătu- 
că, Maria Boșorogan, Vasile Blcndea, Lo
ghin Berende, Elena Biscaru, Eugenia 
Burducea, Venicu loan Cean, Voichița 
Cocioabă, Ștefan Chezan, Gheorghe Ciîs- 
nic. loan Crcțu, Dumitru Cojocaru, Pau
lina Căccu, Olivia Călean, Traian Creț, 
Radu Ciobanu, E'isabeta Dărămuș, San
dei Diaconii, Nicolae Dobre, Iuliana Da
niel, Adriana Dobrotă, Florica Dragoș, 
Nicolae Dănilă, Margareta Dănilă, Vio
rica Drăgoi, Elena Drozd, Roinuluț Dra
goș, Gheorghe Dobrescu, Gheorghe Dia- 
conescu. Floarea Dîrvan, Tiberiu Faze- 
kaș, Vasile Gogoșanu, Maria Ghișan, E- 
lena Grigoraș, Viorica Gulea, Maria 
Gligor, Nicolae Hațegan, Iuliu Hanke, 
Alexandru Hotărau, Didona floria, loan 
lancu, Rafila Iacob, Gheorghe Ionescu, 
Mircea Jampa, Angela Jurinoni, Iosif 
Katona, Iosif Kelemen, Gașpar Link, 
Frăsina Livădaru, Aurel I.az.ea, Maria 
Marta, Ioan Maria, Constantin Matei, 
Viorel Magda, Angelica Manea, Vaier

Marea, Nicolae Mărculescu, Elena Mol
dovan, Aurelia Mihăiescu, Otilia Moga, 
Dănilă Moldovan, Catița Mihăilă, Maria 
Mitrofan, Octavian Mireștean, Traian 
Moise, Emil Maiorescu, Gheorghe Mihai, 
Aurora Marza, Constantin Nicula, Ioan 
Niculcscu, Natașa Natalia Nichita, Nico
lae Nicolaescu, Maria Nistor, Romulus 
Niculescu, lulia Nicov, Nicolae Oargă, 
Maria Onciulenco, Vasile Oros, Augus
tin Poenari, Miron Pepcnar, Irina Păun, 
Grigore Peter, Liviu Popescu, Maria Pă- 
durean, Iuliu Pătroi, Savina l’aveloni, 
Măriți Popa, Nicolae Ioan Pîrvu, Vasile 
Răduc, Elena Rus, Eugenia Rujoi, Elena 
Rad, Ioan Relegau, Petru Radu, Cornel 
Rusu, Romulus Rusu, Ieronim Rusan, 
Elena Bugnaru Rață. Domniră Sabiescu, 
Ana Szatmary, Arpad Sipoș, lolanda 
Simpefgening, Doina Stanciu, Maria 
Stănilă, Maria Solomon, Viorica Sinoi, 
Eugenia Spincan, Andrei Soos, Valeria 
Secan, Ana Suciu, Cornel Ștefan, Romu
lus Ștefoni, Valeria Stoian, lolanda Szem- 
ciuc. Ștefan Tudor, Emilia Tudor, Nico- 
leta Tudoran, Raveca Table, Mircea Ți
ței, Axente Tișu, Petru Doru Toma, Ma
ria Ungur, Teodor Vulpe, Georgeta Vlad.

Membrii Biroului executiv al Consiliului județean al F.D.U.S.
Maria Mitrofan — președinte, Eugenia 

Spinean, Mircea Jampa, Aurora Marza 
— vicepreședinți, Octavian Mireștean — 
secretar, Rafila Iacob, Elena Drozd, Floa
rea Dîrvan, Cornel Rusu, Iosif Kelemen, 
Valeria Secan, Ana Suciu, Axente Tișu,

\ aleria Stoian, Traian Creț, Petru Doru 
Toma, Viorica Gulea, Georgeta Vlad, 
Iuliu Hanke, Traian Moise, loan Rete
gan, Elena Bugnaru Rață, Aurel Lazea 
— membri.

au dat o înaltă apreciere 
contribuției hotărîtoare a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, la ela
borarea și fundamentarea 
obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al 
P.C.R. privind dezvoltarea 
economico-socială a Româ
niei în perioada 1986—1990 
și a orientărilor de pers
pectivă pină în anul 200U, 
subliniind totodată spiri
tul revoluționar și preocu
parea sa neabătută pen
tru unirea și mobilizarea 
eforturilor și energiilor în
tregului nostru popor în 
vederea înfăptuirii poli
ticii interne și externe a 
partidului și statului nos
tru. Reliefînd profundul 
democratism al orînduirii 
noastre socialiste, darea de 
seamă și vorbitorii au a- 
nalizat în spirit critic și 
autocritic activitatea po
litică, socială și cultural- 
educativă desfășurată de 
Consiliul județean al 
F.D.U.S., au evidențiat o- 
biecțivele ce trebuie rea
lizate în strînsă unitate 
de către toți oamenii mun
cii din județul nostru pen
tru finalizarea în bune 
condițiuni a actualului cin
cinal, precum și înfăptui
rea exemplară a sarcinilor 
ce le revin în cincinalul 
1986—1990 și pînă în anul 
2000, făcînd, în acest scop, 
o serie de propuneri. Par
ticipanții la conferință 
s-au angajat plenar să ac
ționeze cu întreaga răs
pundere în spirit revoluți
onar, de ordine și discipli
nă, pentru înfăptuirea nea
bătută a sarcinilor cu

prinse în documentele Con
gresului al XIII-lea al 
P.C.R/

Conferința a aprobat da
rea de seamă și activitatea 
Consiliului județean al 
F.D.U.S. De asemenea, a 
adoptat documentele su
puse dezbaterii la ordinea 
de zi.

S-a trecut apoi la ulti
mul punct al ordinii de 
zi. Conferința a ales Con
siliul județean al F.D.U.S., 
format din 135 de membri. 
In prima sa plenară, con
siliul a ales biroul format 
din 23 de membri.

In continuare, conferin
ța a ales pe cei 62 de de
legați la Congresul al 
IlI-lea al F.D.U.S. și 8 can
didați pentru Consiliul 
Național al Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste.

In încheierea lucrărilor 
conferinței a luat cuvîntul 
tovarășul Radu Bălan, prim 
secretar al Comitetului ju
dețean Hunedoara al 
P.C.R., președintele Co
mitetului executiv al Con
siliului popular județean.

Intr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, partici
panții la Conferința orga
nizației județene a Fron
tului Democrației și Unită
ții Socialiste, au adoptat 
o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, pre
ședintele Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te.

(Urmare din pag. li 

și unității socialiste de la 
constituire și pînă în pre
zent;

2. Program de măsuri 
pentru participarea orga
nizațiilor democrației și 
unității socialiste la în
făptuirea sarcinilor cu
prinse în documentele 
Congresului al XIII-lea al 
P.C.R.;

3. Alegerea Comitetului 
Județean al Organizației 
Democrației și Unității 
Socialiste:

4. Alegerea delegaților 
la Conferința pe țară a 
O.D.U.S. și desemnarea 
candidaților pentru Comi
tetul Central al O.D.U.S.

Pe marginea documente
lor supuse dezbaterii con
ferinței au luat cuvîntul 
tovarășii: Elena Rață Bug
naru, Vasile Aionesei, Doi
na Dan, Aurel Lazea, Axen
te Tișu, Septimiu Ungur, 
Viorica Bența, Victoria Bîr- 
zan, Gherghina Șerban, 
Violeta Dumitru.

Participanții la dezbateri 
au dat expresie — în nu
mele celor peste 86 000 
membri ai O.D.U.S. din ju
dețul nostru — înaltei pre
țuiri, dragostei fierbinți 
cu care oamenii muncii hu- 
nedoreni, întregul popor 
îl- înconjoară pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, con
ducătorul clarvăzător al 
partidului și statului nos
tru, subliniind, în același 
timp, rolul decisiv pg ca
re secretarul general al 
partidului îl are la elabo
rarea întregii politici de 
dezvoltare multilaterală 
a patriei, de ridicare a 
prestigiului României so-‘ 
cialiste în lume. De ase
menea, s-a dat glas satis
facției și unanimei apro
bări față de prevederile 
cuprinse în istoricele do
cumente adoptate de— cel 
de-al XIII-lea Cohgres al

Seară ’ culturală
HELSINKI 28 (Agerpres). 

La Helsinki a avut loc o 
seaiă culturală româno- 
finlandeză dedicată ani
versării Unirii Principa
telor. După ce a fost pre
zentată semnificația ac
tului Unirii de la 24 ia
nuarie .1859, au fost pro-

■Conferința internațională de la Deliii, 
consacrată problemelor dezarmării

DELHI 28 (Agerpres). — 
Șefii de stat sau de gu
vern din Argentina, Gre
cia, India. Mexic, Suedia 
și Tanzania, participant 
la lucrările conferinței in
ternaționale consacrate 
problemelor dezarmării, 
din capitala indiană, au 
adoptat „Declarația de la 
Delhi11, care conține un 
nou apel adresat țărilor ce 
dețin arme nucleare de 
a pune capăt actualei curse 

partidului, hotărârii ne
strămutate a tuturor celor 
ce trăiesc și muncesc în 
județul Hunedoara de a 
le transpune întocmai în 
viață.

Constituite prin Hotă- 
rirea Congresului al II-Iea 
al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, ma- 
terializînd generoasa ini
țiativă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. orga
nizațiile democrației și 
unității socialiste reprezin
tă una dintre dovezile gră
itoare ale preocupărilor 
permanente ale partidu
lui, personal ale secretaru
lui său general, pentru 
dezvoltarea caracterului 
democratic al societății 
noastre, pentru crearea 
cadrului de largă partici
pare a întregului popor la 
elaborarea și înfăptuirea 
politicii de dezvoltare e- 
conomico-socială a țării.

Participanții la dezba
teri au relevat modalități
le concrete de acțiune fo
losite de comitetele ju
dețean, municipale, orășe
nești și comunale, din u- 
nități economice și institu
ții, cartiere și sate ale 
O.D.U.S. — sub îndruma
rea permanentă a organe
lor și organizațiilor de 
partid, a consiliilor locale 
ale F.D.U.S. — pentru par
ticiparea membrilor
O.D.U.S. în strînsă colabo
rare cu organizațiile de 
sindicat, femei, tineret, cu 
celelalte organizații de ma
să și obștești, la înfăptui
rea sarcinilor adoptate de 
Congresul al II-lea al 
F.D.U.S., pentru transpu
nerea în viață a programe
lor stabilite de partid, a 
orientărilor și indicațiilor 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, date în 
timpul vizitelor de lucru 
in județul nostru. S-au fă
cut referiri Ia succesele în
registrate in activitatea e- 
conomică, în gospodărirea 
*

româno-finlandeză
iectate filme documenta
re înfățișînd progresele 
României contemporane 
în domeniile economic, 
social, precum și aspecte 
din istoria poporului ro
mân. A .fost prezentată, de 
asemenea, o expoziție de 
artizanat.

a înarmărilor in domeniul 
atomic. Documentul cere 
să înceteze „experiențele, 
producția și desfășurarea 
de arme nucleare și de 
sisteme de transport al a- 
ceslora11. Puterile nucleare 
sînt chemate să negocie
ze un tratat în acest sens 
și să facă totul pentru a 
evita cursa înarmărilor 
nucleare în spațiul cos
mic. I 

și înfrumusețarea locali
tăților, în toate domeniile 
vieții economico-sociale a 
județului.

Propunerile formulate în 
cadrul dezbaterilor, pentru 
angrenarea mai puternică, 
în continuare, a tuturor 
membrilor O.D.U.S. la în
făptuirea sarcinilor cuprin
se în documentele Con
gresului al XIII-lea au fost 
incluse în programul de 
măsuri adoptat în unani
mitate do participanții la 
conferință.

După aprobarea activi
tății desfășurate de Co
mitetul județean al 
O.D.U.S. în perioada care 
a trecut de la constituire 
și pînă în prezent, parti
cipanții la conferință au 
ales membrii noului Co
mitet județean al Organi
zației Democrației și Uni
tății Socialiste. In funcția 
de președinte a fost aleasă 
tovarășa Aurora Mârza, ca 
vicepreședinți tovarășii 
Ioan Vasile Ianc, Aurel 
Lazea, iar ca secretar tova
rășul Arpad Barra.

In cadrul ultimului punct 
de la ordinea de zi au fost 
aleși delegații la cea de-a 
H-a Conferință pe țară 
a O.D.U.S. și desemnați 
candidații pentru Comi
tetul Central al O.D.U.S.

Lucrările Conferinței 
județene a Organizației 
Democrației și Unității So
cialiste s-au încheiat în- 
tr-o atmosferă de deplină 
angajare, care exprimă e- 
locvent hotărîrea nestră
mutată a tuturor membri
lor O.D.U.S. de a acționa 
cu toată energia, alături 
de ceilalți locuitori ai ju
dețului Hunedoara, pen- 
tru transpunerea în viață 
a mărețelor sarcini izvo- 
rîte din istoricele docu
mente ale Congresului al 
XIII-lea al partidului, ga
ranție sigură a mersului 
neabătut al României so
cialiste spre noi culmi de 
civilizație și progres.

PE SCURT
CONVOCAREA UNEI 

CONFERINȚE INTERNA
ȚIONALE ASUPRA O- 
RIENTULUI MIJLOCIU 
ar aduce o semnificativă 
contribuție la soluționarea 
echitabilii a situației din 
zonă, se subliniază în 
Programul de activități pe 
anul 1985 al Comitetului 
O.N.U. pentru exercitarea 
drepturilor inalienabile 
ale poporului palestinian.

NAVETA SPAȚIALA 
AMERICANA „DISCO
VERY11, care a efectuat o 
misiune orbitală militară 
de trei zile, a aterizat, du
minică, la ora 19.23 G.M.T.. 
a anunțat NASA Potrivit 
agențiilor de presă, aceas
tă misiune s-a desfășurat 
in condițiile unui secret 
total privind operațiunile 
executate.

memento
I FILME
I PETROȘANI — 7 No-
I iembrie; Avertismentul, 
i I—II; Unirea: Arma mis

terioasă; Parîngul: Moa- 
. ra lui Călifar,
| LONEA: Pescărușul

speranței.
* ANI NO AS A: Nu pot
I să-ți spun adio.

LUPENI — Cultural. 
Tatii și bunicii.

URICANI; Insula le
bedelor.

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI", la 
sediu, orele 16,30 și 19 — 
Video tecă.

TV
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
20,15 Actualitatea în e- 

conom ie.
20,25 Seară de operă (co

lor).
„Carmen11, de Bizet
— selecțiuni.

21,30 Universul familiei.
21,50 Telejurnal (parțial 

color).

PRONOEXPRES
Numerele extrase la 

tragerea ~ excepțională 
Pronoexpres din 27 ia
nuarie 1985;
FAZA 1:

Extragerea I: 14, 4. 28,

16, 37, 26,' 39, 40.
Extragerea a Il-a: 34,

5, 10, 42, 21, .28, 14, 6.
Extragerea a IlI-a: 20,

25, 23, 6, 24, 42, 19, 26.
FAZA A II-A:

Extragerea a IV-a; 19.
34, 44. 3, 7, 42.

Extragerea a V-a; 34,
6, 41, 33, 23, 24.

Extragerea a VI-a: 45,
29, 3, 9, 30, 27.

Fond total de câștiguri:
1 896 866 lei.

1
I
II
I
I
i
i

Mica publicitate
ANUNȚURI DE FAMILIE

Vasile, soț, anunță l>e cei ce au cunoscut-o, îm
plinirea unui an de la moartea fulgerătoare a scum
pei soții

FACERE VILCAN MARK A
Nu o voi uita niciodată. (3238)

Părinții și sora, amintesc celor care au cunosCut-o 
că se împlinește un an de la dispariția scumpei 
noastre

I’ATRAȘCU EUGENIA
Nu o vom uita niciodată (3229)
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